
2022-2021مشاريع الصباحي والمسائي للعام  

اسم  المشروع  اسم المشرف أسماء الطلبة والشعبةت

Aحسين ناظم طالب ناجي

Aحسين عزيز شنيف محمد 

Bشعبة /هدير جبار موات 

Bشعبة /وقاص عماد جاسم 

مريم حميد واجد عبد الرضا

نور الهدى عادل عبد السالم 

Aرافد عدنان حامد 

Aزينه مجيد كريم 

Aزهراء كاظم جنيوي  شعبه 

Aحليم حسن كاظم شعبه 

B\علي سعد فليح حسن 

A/زهراء مالك محسن 

Aحسين جاسم عبيد 

Bمحمد حبيب  

Aساره عماد سالمه  شعبة 

Aسرى عبدالستار شعبة 

جعفر داخل كريم كرز 

حسن علي عزيز صالح

 بناء اختبار الكتروني للتفكير القائم على االمل لدى طلبة الجامعة طالب علي مطلب.د.م.أ6

5

برنامج محوسب تعريفي عن كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثماريج خضر حسن .د.م.أ9

 اعداد اختبار محوسب للتفكير الشمولي4

3desgin and implement indoor plants growing system

1

2

االء عبد الحميد عبد اللطيف .د.ا

منتهى مطشر عبد الصاحب.د.أ

هاني مسلم عبود .د.م.ا

 ادراة قواعدالبيانات الخاصة بقسم علوم الحاسباتواثق نجاح عبد هللا.د.م.أ

Vehical Dynamics Blockset سمير سامي حسن.د.م

 لقياس مهارات التفكير المنتج لدى طلبة المرحلة الثانويةV.B اعداد اختبار الكتروني بلغة لينا فؤاد جواد  .د.م.أ7

 لقياس مهارات التفكير الجبري لدى طلبة المرحلة المتوسطةV.B اعداد اختبار الكتروني بلغة لينا فؤاد جواد.د.م.أ8

استعمال االشكال الهندسية في تصميم االعالنات الضوئية



اسم  المشروع  اسم المشرف أسماء الطلبة والشعبةت

Aحيدر علي شهيد الشعبه 

حسن نصار

Aشعبة /داليا مسلم صجم عبد 

Aشعبة /جواد كاظم غالي راضي 

حوراء رافع حبيب 

دعاء كاظم جواد

A/حسام شعالن تعلول كاظم

A/امير مهدي صالح عباده 

 A/دعاء جواد كاظم گاطع

A/حوراء راسم شاكر 

Bفاضل جواد كاظم ثامر  ش 

Aزين العابدين علي جهاد  ش 

أحمد ثامر صليبي حميدي 

لؤي غانم سلمان عاتي

Aشعبه/رفيده حسن كريم علوان

Aشعبه/الزهراء ممدوح عطا هللا 

Aرياض أحمد رشيد علوان  

Aحمزه رحيم عبد الحمزه همام 

 اصدار هويات لطلبة قسم علوم الحاسباتأمنه عبد الرزاق هاني.م.أ15

searching algorithmاستخدام خوارزميات الرسم في تمثيل فائزة عبد الجبار علوان .د.م.أ16

Implementing the Page Repacement Algorithms in Operating System عمر زياد عاكف.د.م.أ17

hand wash timer using arduino to fight coronavirus يسر رافد بحر.د.م18

Cryptography of Gray scale image بيداء جعفر صادق.أ13

 نظام لتوثيق وإصدار أوامر صالحيات التدريس لكلية التربية ابن الهيثمأمنه عبد الرزاق هاني.م.أ14

Desgin and implementation  A cryptographic system based on Hill cipherوسام عبد شكر محمود.د.م.أ11

Comparative among some method of image enhancementحسين لفته حسين .د.م.أ12

وسام عبد شكر محمود.د.م.أ10
 Keys generation using Hybrid cipher technique based on AES and DES 

algorithms



اسم  المشروع  اسم المشرف أسماء الطلبة والشعبةت

B/ نورس حاتم عبد الستار حسين 

B/ هدى محمد عبد الفتاح صبري 

Bنور عبد الهادي مخيلف فرهود   

Bمريم عبد األمير غانم  شعبة 

Bكرار حسن عبدالساده علي 

عذراء خليل كاظم

Bهاني عواد ياسر شعبة 

Aحسن قاسم حسين شعبة 

Aسجاد الزم غازي 

Aبشار علي فرحان 

Bكرار حمزة شعبة 

Bشعبة /عادل رحيم عبيد 

                                     A/الشعبه . حسين اسعد خضير دويش

B/  الشعبه .مصطفى حسين عذيف

B/علي مؤيد عبد الرحيم سركال

B/غفران عبد المطلب راضي

(B)مصطفى سالم ياسين جادر

(B)منتظر حسين علي سيد 

برنامج مبيعات لقطع السيارات وعمل جرد لها car's spare parts shop system  علي يحيى غني.د.م24

 نظام إدارة االمتحانات العملية بشكل الكتروني في مختبرات القسممحمد كمال نصيف. د.م19

MATLABالمصفوفات والعمليات على المصفوفات باستخدام سهاد احمد احمد .د.م20

automatic hand wash dispenser using arduinoعمر عادل مهدي .د.م.أ22

مشروع نظام حجز الخطوط الجوية airline reservation system project احمد صبيح توفيق.د.م21

مشروع تتبع الشحنات الجوية والبحرية والبرية virtual shipment tracking system علي يحيى غني .د.م23

نظام تسجيل وتطوير االستمارة االلكترونية لشعبة التسجيل كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثمهيفاء جاسم محسن .د.م25

موقع الكتروني الدارة عملية تسجيل طلبة الكلية في األقسام الداخليةمها عبد رجب .د.م27

 نظام إدارة اللجان داخل قسم علوم الحاسباتشهالء طالب عبد الوهاب .د.م26



اسم  المشروع  اسم المشرف أسماء الطلبة والشعبةت

 صباحيb/ عبد الرحمن يوسف فاضل 

 صباحيb/  عباس فاضل ازهر

B/محمد جواد كاظم عباس 

B/محمد صباح حسن حمد

(B)مريم تركي محمد َكطامي 

(A)سجى حسين فاضل احمد  

Aشعبه/زينب فآلح حسـن عبد

Aشعبه/زهراء نوري قاسم 

Bغفران شعالن عبيد

Bمصطفى احمد شهاب احمد 

Bلمياء عمر علي حسوني،  شعبه

Bمصطفى محمد اسود، شعبه

B/يوسف عبد محمود رضا

B/مسلم جبار سنكر عبدهللا

/B/ محمد محسن محمد صاحب 

/B/مهند بادي عبد الحسين 

Bالشعبة /شهد حسين عبدهللا جدوع 

Aالشعبة /سلوان عبدالكاظم علي 

b/ كوثر عباس كاظم محيميد

b/ شروق احمد سالم 

Aاحمد فائق عدوان مصلح الشعبه 

Aالشعبه/اثير معيوف حاجم 

برنامج تعليمي عن الصوت والضوءزينب حازم ابراهيم . م37

انشاء موقع الكتروني لتعليم لغات البرمجه لقسم علوم الحاسباتاحمد رافد هاشم .م38

V.Bحقيبة تعليمية لتعليم وتعلم تكنولوجيا مصادر الطاقة باستعمال لغة ميسم رعد يوسف  .م35

 نظام إدارة معلومات طلبة الدراسات العلياسميرة شمس حسين.م36

 اختبار محوسب للتقنيات الرقمية المستخدمه في التعليمبان حسن مجيد.م.أ33

V.Bحقيبة تعليمية لتعلم الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم االنسان باعتماد لغة لندا طالب امين . م34

محجوز/ تصميم نظام اصدار وثائق التخرج لطلبة الدراسات األولية في كلية التربيه للعلوم الصرفة ابن الهيثمشيماء عباس فاضل.م.أ31

حقيبة تعليمية لتعلم مادة اللغة العربية للصف الثالث متوسطخالدة عثمان فتاح .م32

 ارشفة البحوث العلمية لتدريسي قسم علوم الحاسباتنمار عبد الملك طه. م29

V.B.NETاعداد كتاب تفاعلي رقمي لمادة العلوم للصف الثالث االبتدائي باستخدام لغة  اسراء عبد الجبار علوان .م.أ30

 نظام ارشفة مشاريع التخرج لقسم علوم الحاسباتنادية محمد عبد المجيد.م28



اسم  المشروع  اسم المشرف أسماء الطلبة والشعبةت
Aرسل حسن علي 

Aساڤان جليل عبدالسالم 

Aحنين فارس عدنان 

Aاريج اثير محمود 

Aزينب ضياء حسن 

 Aزيد رياض فخري 

بان محسن شحاذه جاسم

ورود عباس عبد منذر

Aاية باسم العيبي جبر  شعبة 

Aاسماء مهدي حمد   شعبة 

Aاية فالح حسن  شعبة 

زهراء جابر عداي مسائي

A/ الشعبه /احمد طعمه حويش داود 

Bالشعبه / عالء سليم حرب 

Bنورالهدى مصدق محمدعلي خليف 

B_ مصطفى صالح احمد 

 (ب)شعبة - منتظر ستار خضير موات 

 (ب)شعبة - مصطفى شياع علي بسمار 

(A)زهراء اسعد حسن علوان  

نور عثمان فالح سويلم 

محمد علي راضي
زينب زكي ناصر

في جسم االنسان(العظمي) تصميم برنامج تعليمي تعلمي محوسب عن الجهاز الهيكلي ميسم رعد يوسف .مضحى جميل جاسم موسى50

اسم  المشروع  اسم المشرف أسماء الطلبة والشعبةت

 نظام مساعد لعملية تقييم األداء الجامعينمار عبد الملك طه. م49

 ارشفة معلومات النشر العلمي لدى التدريسيامنه هيثم عبد اللطيف.م.م45

46

sql+مشروع عيادة طبيب باستخدام فجيوال ستوديوزيد منذر جواد . د.م47

 نظام القبول في مدارس المتميزين والمتميزات في بغدادزينب محمد جميل.م.م43

pharma store system هبة عادل يوسف.م.م44

سكينة شكري محمود.م.م41

 موقع الكتروني لمتابعة التلقيحات في قسم  الحاسباتاحمد باسل غازي. م.م42

39

desgin and implementation of online learning websiteلهيب كريم قربان . م.م40

  computer science dictionary system

ارشفة البريد الصادر والواردابتهاج الحكم عبد المجيد.م.م48

microsoft Excel حقيبة تعليميه لبرنامج امنه هيثم عبد اللطيف.م.م

simple student enrrollment system in MS Access using VB.NETلباب احمد توفيق .م



مسائي/محمد سعيد عرنوص محمد 
مسائي/محمود محمد فهمي 

مسائي/عبدالرزاق فرحان حاكم 
مسائي/علي حسين جبار

مسائي/كرار حمودي قاسم 
مسائي/محمد هيثم ضياء 

مسائي/رحمه جمال حسن 
مسائي/ساره صالح عبود 

مسائي/عمر رائد مزاحم محمد
مسائي/سميه ياسر كاظم 

مسائي/علي بدر عبد محمد 
مسائي/احمد زيد عيدان

مسائي/محمد ماجد سليم 
مسائي/علي مهدي صالح 

مسائي/مروه علي عبد الحسن 
مسائي/انوار موفق علي 

primary school registeration system سكينة شكري محمود .م.م56

 تصميم وتنفيذ موقع الكتروني ألدارة مدرسةهبة عادل يوسف.م.م57

image compression system using predictive coding  هند معتز عبد الستار. م.م58

تصميم برنامج تعليمي عن القوة والحركةزينب حازم ابراهيم . م53

تصميم برنامج الدارة سوبر ماركتاحمد رافد هاشم .م54

desgin and implement secure database in website لهيب كريم قربان. م.م55

V.B حقيبة تعليمية عن المفاهيم والتجارب الكيميائية باعتماد لغة لندا طالب امين. م51

 حقيبة تعليمية للتعلم القائم على الأللعاب بان حسن مجيد .م.أ52




