
 لقسم علوم الحاسبات 2019/2020اسماء مشاري    ع التخرج للعام الدراسي 
 

وع  اسماء الطالب اسم االستاذ ت  اسم المشر

 أ.م.د. سالم عبدالخالق نعمان  1

 عل  
ن  تصميم وتنفيذ نظام غيابات الطلبة باستخدام جداول اكسل ارساء ابراهيم حسي 

ن تصميم وتنفيذ  قاعدة  عل  عدنان مح  محمد  بيانات خالصة الخدمة للموظفي 

 ايناس داوود صابر معروف
تصميم وتنفيذ نظام السيطرة المخزنية باستخدام جداول 

 اكسل

ونية احمد قيس براد عل  موىس  نظام ادارة قاعدة بيانات االنشطة االلكتر

ن عطوان هتيم    ادارة المخازن باستخدام اكسل فاطمة ياسي 

 عباسم.د. احمد خضير  2

 ضح محمد كيطان عايش

 نظام السيطرة عل المستودعات
 انعام ستار سعيد مهدي

 وديان احمد عل  خلف

 سيف سعد سلمان عبد

 أ.م.د. ماجد أيوب محمود 3

 سارة بشار عبدالمنعم عبدالرحمن 
وع سياح    تصميم برنامج بلغة الفيجول بيسك الدارة مشر

 حوراء طه ياس عواد

ياء بأسلوب  صفا عادل حامد محمود ن تصميم برنامج بلغة الفيجول بيسك لتدريس الفت 
ن  خرائط المفاهيم  رقية عقيل يوسف حسي 

 م.د. عبد الستار جمعة ذياب 4

ن  ت  باستخدام معادلة من الدرجة الثالثةفالتش سمر عمار عايش حسي   

  الدارة صيدلية تبارك رضا كاظم مهدي
ونن  نظام الكتر

 مهند محمد خليل اسماعيل
E-Auction system 

 احمد عل  كريم بردي

 م.د. عادل ابراهيم خليل 5

ونية عل  حميد رشيد عبدالرزاق  بوابة االمتحانات االلكتر

 ازالة الضجيج من الصور الرقمية نىه هزبر عبدالرحمن خليل

 وسناء يوسف ابراهيم محمد
 ضغط الصور الرقمية

 اسماعيل عجيل دعاد خلف

ي عبدالوهاب 6
 م.د. عادل عبدالغن 

  خزعل محمد عبد عل  
 امانن

Modified Strawberry Algorithm for Global 
Optimization Problems 

 محمد جمال مهدي حمزة
Generation of modified chaotic numbers 

 عل  
ن  حيدر منصور حسي 

 سوسن حميد رشيد حسيجان
solving of liner equation by using genetic 
algorithm 

 م.د. معد مض  خليل 7

ق يونس عبدهللا عبد  استتر
Developing a Java program to measure the size 
of nanoparticles from microscope image's 

 ايات طارق محمود مطلك
Developing an intelligent Traffic system using 

queuing theory. 

ن  ن كاظم منصور حسي   حسي 
 نظام ادارة فندقية باستخدام فيجوال ستوديو

 حيدر ناطق علوان حسن

 



وع اسماء الطالب اسم االستاذ ت  اسم المشر

ة عامر عبدالقادر  8  م.د. سمير

 design of a conversational agent for VAR ارساء مزهر علوان غفوري
technique in football عل  اسعد محمد مجيد 

 هدى برهان يوسف مجيد
design of tutor chatbot 

 انس عصام بهلول

 علي  9
 م.م سامر حسير 

ن   جاسم حسي 
 عل  مصطفن

 نظام ادارة اسواق
 بالل حسن هادي صتر 

ن حمودي  صبا عبدالكريم حسي 
 نظام حسانر  لدفع مستحقات مصاريف الماء 

 شهاب عباس فاضل حسن

 م. باسم نجم الدين عبد سهيل 10

  باستخدام الباركود ايات وليد حسن عل  
ونن  نظام حضور الطلبة االلكتر

ن تصميم قاعدة بيانات لبحوث  ايات وليد عل  رشيد  التدريسيي 

ن محمد ن احمد حسي   ادارة وتصميم قاعدة بيانات بحوث الطلبه  حسي 

ن   بيانات الطالب لقسم علوم الحاسبات تصميم وادارة قاعدة حيدر فاضل كاظم حسي 

 م. مقداد قيس حسير   11

 زهراء نوري خميس جاسم
 التشفت  باستخدام التشاكل الزمري

 دعاء عبدهللا خلف زيدان

 تصميم نظام ادارة سوبر ماركت احمد محمد عبد مهيدي

 نظام ادارة الصيدليات والمذاخر سجاد طاهر رضا عل  

 حسن م.م. وليد احمد  12

 عل  عوض
ن نت اسماء تحسي   تصميم موقع لحجز الفنادق عتر اإلنتر

   يوسف احمد محمد لطيف
ونن  تصميم موقع للتسويق إلكتر

ن  م المعلومات لقسم الحاسبات  اتصميم قاعده بيانات الداره نظ اطياف محسن عبد حسي 
بيه للعلوم الرصفه  ن  كليه التر  محمد كاظم حسي 

 مصطفن

 صبحي حميد م.م رشا  13

 صفا زياد عبدهللا مهدي
بية  ي إلصدار تأييد تخرج لخريحر  كلية التر تصميم نظام بايومتر

 للعلوم الرصفة 

  عيدان
  امن باستخدام بطريقة  دنيا عدنان عبدالغنن

ونن تصميم نموذج االختبار االلكتر
 موج قحطان مخلف صالح AES التشفت  

 هند محمد طه عليوي
بيه تصميم موقع    كلية التر

ن
  لقسم علوم الحاسوب ف

ونن الكتر

 HTML جامعه دياىل بلغة-للعلوم الرصفة 

 م.م. عمار سعيد رشيد 14

ان ن  هبة ماجد سلمان عتن

 منذر عواد وادي جميل  نظام ادارة مكتب عقارات

 براء ابراهيم محمد

 م.م. قاسم ردام محمود 15

 واثق هاشم دنيار حمادي 

 احمد  قاسم رشيد لطيف  إلدارة معمل للمعجناتتصميم نظام 

 نور جسام محمد سحاب

 أ. م. انتصار كاظم  عبد 16

ن محمد  عبدالكريم سام  مطي 

 ارساء محمد ترك  تاجر نظام ادارة مجمع طنر  

 عباس جاسم جبار اسماعيل

 

 



وع اسماء الطالب اسم االستاذ ت  اسم المشر

 محمود النارصأ.م.د. نهاد  17

 قبس محمد حسن خميس

ي المستشف  
 
ن عودة كريم لزام تصميم قاعدة بيانات المرض  ف  حسي 

 محمد مطشر عجيل عطوان 

 م.م نور حسن حسون  18

  عبد
 بتول عواد حسانن

ونيا  انور اسكندر ضاري شالل نظام تقييم التدريسيير  الكير

 عذراء صبح  ابراهيم احمد

 

 



 اسامء مشاريع طلبة املرحةل الرابعة مع حاةل البحث

وع  اسم المشر
Student’s Name  اسماء

 الطلبة
Supervisor Name  اسم

ف  المشر
 ت

 

نظام ادارة محل تجاري في 

Microsoft access 

ن يوسف  علي عبد هللا حسي 
 

 1 أ.م.د.عبدالستار جمعة ذياب
خلف عياشاحمد عبد هللا   
 

 تطبيقات المعالجة الصورية

 

 احمد اسعد محمود موىس
 

ادارة دورات الكفاءة للمتقدمين 

 للدراسات العليا

مرتضن احمد عبد الوهاب 
 مهدي

 

 2 أ.م.د.عادل ابراهيم خليل
ن   وضاح نوري احمد حسي 

 

 نظام تقييم التدريسيين الكترونيا

علي عبد الخضن عبيس 
 سلمان

 

Using modified heuristic 

algorithm with chaotic 

random number generator 

to solve mathematical model 

ن محمد  حسي 
 زهراء مصطفن

 

ي عبدالوهاب
 3 م.د.عادل عبدالغنن

Recognition of hand written 

Arabic letters by using 

features extraction 

ن   ايمان برجس ابراهيم ياسي 
 

Mathematical model 

solution by glowworm 

algorithm 

 سيف كامل جواد كاظم
 

 نظام الشؤون االدارية لمدرسة ثانوية

غام مزهر عبد العزيز  ضن
 

 4 م.د. احمد خضي  عباس

 عبد القادر عماد الدين خليل
 

 احمد خضي  عباس
 

 قتيبة ابراهيم عطية شاوي

حل المعادالت الرياضية من الدرجة 

 الرابعة بمتغير واحد

ن   علي حسي 
ن  نور تحسي 

 

 5 أ.م.باسم نجم الدين عبد
موقع الكتروني للتوعية حول مخاطر 

 كورونا

 سجاد محمد رزي    ج حمد
 

للتحويل بين  تصميم موقع الكتروني

 القيم الثنائية والعشرية

 حمادي داود سلومي 
ن  ياسي 

 

 نظام التسويق االلكتروني

 احمد هاشم محمد خضن 
 6 أ.م.د.انتصار كاظم عبد 

 عبد هللا حيدر ظاهر علي 

نظام فهرسة البحوث والكتب وفق 

 ضوابط المجالت العالمية

ابراهيم محمد زهراء فاضل  
 

 7 م.د.معد مضن خليل
نظام تسجيل طلبة المرحلة االولى عن 

 طريق االنترنيت

 موج حسن كريم حميد
 

 لقاح االطفال
 قيس مهدي صالح علي 

 

تصميم برنامج بلغة الفيجوال بيسك 

لتدريس الفيزياء باستخدام خرائط 

 المفاهيم

ن عيىس غفران احمد  حسي   
 

 م.م. رشا صبحي حميد
 

8 
ن محمد  علي ستار عبد الحسي 



 

تصميم الكتروني لتسويق منتجات 

 شركات المالبس

 ارساء اسماعيل ابراهيم خليفة
 

قواعد البيانات باستخدام الدوال 

 الرياضية في برنامج االكسل

ن   ندى حسن هادي حسي 
 

عبدالخالق نعماند. سالم أ.م.   
 

نظام ادارة جدول الدروس االسبوعي  9

 باستخدام

Excell 

 لبنن فؤاد حميد مهدي
 

 تصميم موقع الكتروني لمدرسة ابتدائية
 عهد عمار مجيد خليل

 
 

ة عامر عبدالقادرم.  د. سمي   
 
 

تصميم موقع الكتروني لمتجر مواد  10

باستخدام لغةمنزلية   

Html + css 

عبدالحليم عبدالكريم نوري 
 علي 

تصميم موقع الكتروني عن عالم 

 المالبس

 هبة علي ابراهيم عبدالمجيد
 

ن   م.م. سامر علي حسي 
 

 تشفير النص وحفظه بتنسيق  11

RGB 

 صورة ملونة

ن كنش مزهر  علي عبد الحسي 
 

 مسلم صباح نزال خوير
 

 نظام الكشف عن فقر الدم

 نجود عزيز ابراهيم اسماعيل
 

د. ارشد ادهم احمد خليلأ.م.   
 

 انور لطيف زايد ريا 12

 علي ناهي نهي  عبد الساده

الكشف المبكر عن حاالت فيروس 

 كورونا باستخدام التنقيب عن البيانات

 ضح فراس فرحان حمادي
 

سامي محمدد. محمد م.   
 

13 
ي جير عرمان

 احمد شمحن
 

نظام تسجيل تلقيحات من عمر يوم 

سنوات 4واحد لحد   

 امجد مسي  شناوة ضمد
 

 نظام السجل الطبي االلكتروني

ن   زينب عباس قحطان ياسي 
 

د. اطياف اسماعيل كريمم.   
 

14 
 اسيل محمد ساجت كيطان

 

 فيروسات الحاسوب
 ميسم اسماعيل سعيد محمد

 

نظام التسجيل والقبول االلكتروني 

 للطالب

 احسان سعيد اسمي  

د. علي محمد صالحأ.م.   
 

15 
 تبارك حميد يونس محمد

 حميد خليل ابراهيم هندي
 

 نظام ادارة موقف السيارات
ن اسماعيل ن حسي   محمد ياسي 

 

محمودم.م. قاسم ردام   
 

16 
البيانات الضخمة والتعليم المعمق 

 دراسة نظرية
ن عادل عدنان رحيم  حسي 

 نظام ادارة صيدلية
 مصطفن سلمان كريم سعيد

 

 ادارة شؤون الطالب في المدارس

 علي حسن كاظم حمادي
د. ماجد ايوب محمودأ.م.    

 
17 

 محمود شذر حامد حسن
 

- 
 يونس سلمان صالح نعمان

 
د. نهاد محمود ناضأ.   

 
18 



نظام ارشفة الكتب الرسمية في كلية 

 التربية للعلوم الصرفة

 علي سعد جالل عطية
 

- 
ن حبيب  احمد علي حسي 

 

- - 
 م.م.وليد احمد حسن

 
19 - - 

Examination online system احمد نهاد محمد مرهون 

 نظام توثيق مشاريع التخرج

 علي حمدان عناد ساجت
 

 م.م. عمار سعيد رشيد
 

ن ابراهيم 20  حمد شهاب حسي 

 نظام ادارة سوبر ماركت
ن  مهدي صالح عبدالحسي 

 مهدي

e-learning using cloud 

computing system 

 مروة حمزة علوان محمد
 21 م.م. ايات صالح 

 هند عباس محمد عباس

 نظام ادارة مختبر طبي
 حسن عاصي جروب ابراهيم

 22 م.م. نور حسن حسون
 رند محسن عبد داود

 نظام ادارة مجمع عيادات
 اسماء عبد الواحد حسن خالد

 

ن   23 م.م. مقداد قيس حسي 

وتنفيذ نظام صيدليةتصميم   

Design and implementation 

a pharmacy information 

system 

 سعد جاسم محمد حسن
 

تصميم نموذج االختبار االلكتروني امن 

 باستخدام طريقة التشفير 

AES 

 علي حمادي عبود
ن  حسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2023-2022مشاريع التخرج للعام الدراسي   

اسم التدريسي )االسم 
الكامل مع اللقب لغرض 
اصدار االمر االداري 

 مباشرة(

اسم الطالب االول او مجموعة 
 الطلبة

اسم المشروع التابع للطالب االول او اول 
 مجموعة

اسم الطالب الثاني او 
 مجموعة الطلبة

اسم المشروع التابع للطالب الثاني او 
 ثاني مجموعة

اسم الطالب الثالث او 
 مجموعة الطلبة

اسم المشروع التابع للطالب 
 الثالث او ثالث مجموعة

 مصطفى رحيم مزهر عبعوب م.د. محمد سامي محمد
تصميم موقع لمعرض سيارات باستخدام 

 Html+CSSلغة 
احمد خنجر قطاط 

 دهيرب
تصميم موقع للحجز الفندقي لفندق قصر 

 Html+CSSديالى باستخدام لغة 
 زيد مثنى حسيب

موقع لحجوزات الشفر تصميم 
 الحدى شركات الطيران

أ.م.د. علي محمد صالح 
 احمد

 جابر هاشم احمد
نظام ادارة مواقف السيارات االلكتروني 

Electronic Car Park 
Management System 

 حسن مراد محمد

نظام ادارة المخازن ) مثاالً عنه: شعبة 
المخازن/كلية التربية للعلوم الصرفة/ 

 Storesجامعة ديالى ( 
Management System 

 رانيا وسام نهاد

نظام ادارة الصيدليات على 
 Webشبكة االنترنت 

Based Pharmacy 
Management 

System 

 حنان محمد نجم ا.م.باسم نجم الدين عبد
تصميم موقع الكتروني  لكلية باستخدام لغة 

 aspxبرمجة 
 حيدر اياد موسى

Design the dron by using 
artificial intelligence 

 عبد المهدي عاشور
Design the radar 
system by using 

artificial intelligence 

أ. م. د. عادل عبدالغني 
 عبدالوهاب

 رسل انور سلمان
Attack of AES ciphertext by 
using strawberry algorithm 

 دالل سليمان جواد
Attack of AES ciphertext by 
using Glowworm algorithm 

 دعاء فائق محمود
Expert system to 

diagnose respiratory 
system diseases 

 مروة علي م.م رشا صبحي حميد
تشفيرالصور الطبيه باستخدام خوارزميه 

 خفيفة الوزنالسلسا 
 نور عباس

الكشف عن الوجه في الوقت الحقيقي 
 MediaPipeباستخدام  موديل ال 

 نايف سعود
تصميم االستمارة االلكترونية 
لتسجيل طلبة االقسام الداخلية 

 باستخدام لغه فيجول بيسك

 نور يوسف بوري م.م.رشا باسم عيسى
بناء برنامج مصرفي بأستخدام خوارزمية 

Naive Bayes 
نجوان -هادي خلف ناصر
 سمير قاسم

load balancing by using 
worst-fit scheduling 

algorithm 

  

 هاجر صالح حسن م.م سحر جاسم محمد
التنبؤ عن مرض الحمى النزيفية باستخدام 

 LSTMخوارزمية 

اية نجيب محمود 
والطالبة طيبة وصفي 

 خضير

تصميم موقع لكوزمتك باستخدام  
HTML + css 

  

م.د  اطياف اسماعيل 
 كريم

فاطمة عامر لطيف و سجاد 
 جمزة الزم

نظام ادارة براءة الذمة لطالب جامعة 
 ديالى

احمد عبد العزيز و عبد 
 الرحمن جمال توفيق

   نظام ادارة فواتير مطعم

 نور حسن حسونم. 
 ماهر نجم عبد هللا

نور معن+   
design and implementation 

online courses website 
    

   مشروع تصنيع درون رافد سمير  جياد كريم نظام ادارة مستوصف صحي اراس حسن كاظم جاسم م.م. سامر حسين علي



 م. سوسن ضياء محمود
محمد حسن علي ، ميثاق محمد 

 سلمان ، نور خضير

secure image hosting by 
using watermark 

cryptography 

    

حاتم جاسمايالف  أ.د. نهاد محمود ناصر  سرمد فؤاد محمد تصميم نظام مؤتمت الدارة مدرسة 
تصميم نظام الحجز الفندقي عبر 

 االنترنيت
 علي حسين جاسم

تصميم نظام للغيابات الطلبة 

 باستخدام الفيجوال بيسك

أ.م.د. سالم عبد الخالق 

 نعمان
 زينب عدنان قحطان نظام ادارة نشاطات التدريسيين اسراء نجيب محمود نظام ادارة الدروس التفاعلية بثينة ياسين

نظام ادارة وحدة التعليم 

 المستمر

 اطياف غانم محمد أ.م.د. ماجد ايوب محمود

فيجوال بيسك لتدريب تصميم برنامج بلغة 

الطلبة على استخدام طرائق التدريس 

 الحديثة

 عبد الرحيم علي ابراهيم

 امير اسماعيل فرحان

تصميم برنامج بلغة فيجوال بيسك لتدريب 

الطلبة على اساليب اكتساب المهارات 

 المختلفة

  

 ايالف غفوري محمود ادارة عيادة طبية صادق احمد فلترة الكالم البذيء على مواقع التواصل استبرق احمد جالي أ.م.د. انتصار كاظم عبد

IOT based Home 

automation system 

over the cload 

 أ.م.د. ارشد ادهم احمد

 مصطفى وادي

 فاطمة قيس حسين

 فاطمة حازم محمد

تصميم نظام لتحديد غيابات وحضور 

الطلبة باستخدام الفيجوال بيسك وقواعد 

 البيانات

    

 البوابة العقارية مصطفى ليث فاضل أ.م.د. احمد خضير عباس
 غفران صدام بشير

ابراهيموديان كاظم   
وتاجير السيارات نظام بيع    

 


