
 

 

 

 

 

 

 

 

 امر اداري

 تخرج الاإلشراف على مشاريع م/ 
 

       

تقرر تكليف السادة التدريسين باإلشراف على مشاريع  للصالحيات المخولين بها استناداً       

وكما مبين في الجدول  2020-2019تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي بحوث 

 المرفق طياً......

 

 

 

 

 
 -:المرفقات

 

 ماء مشاريع تخرج المرحلة الرابعة.اس -

 
 

 االستاذ المساعد الدكتور                                                                                  

 بشار طالب حميد

 رئيس قسم علوم الحاسوب                                                             

                                                                       /      /2020 
 

 نسخة منه الى:

 المحترم / للتفضل باالطالع ....مع التقدير .علمية السيد معاون العميد للشؤون ال-

 الصادرة-
 



 

 

 

 

 
 

 اسماء الطلبة المشرف عنوان  المشروع ت

 
1.  E-Learning System for Programming Languages زبيدة مصعب لطيف ا.م.د بشار طالب حميد 

 زهراء محمد فواد

 زهراء صباح فرمان

2.  Check identity of a student  based on electronic 

gate of the University diyala 

 م.علي حسين فاضل
 زهراء خالد خزعل

3.  Free Engineer System احمد حامد  ا.م.د جمانة وليد 

 زهراء مهدي

4.  Hybrid RC4-DNA algorithms  فهمي صبيح فهمي عادل عبد الجبار محمد.م 

 علي حاتم رشيد عباس

 فاروق جمال حسين سلطان

5.  Student Attendance System ابراهيم خليل ابراهيم ا.م.د طه محمد 

 شمس عامر علي

6.  Text color enhancement in document خلف دانيز ثيل ا.م.د عبدالباسط كاظم شكر 

 طالب وسفي سجاد

7.  Diyala Retirement Department System Project 

 

 مصطفى خالد فاضل ام.د جمانة وليد

 حسام عبد الجبار خلف

 زينب شعالن ابراهيم

8.  Encryption by Caesar and Hill مصطفى صباح جار هللا م. د. خالد محمد صفر 

 عمار علي حسن

9.  CHARACTER RECOGNITION USING 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN)    

 

د. برهان موالن صالح 

 البياتي

 سعد سالم مراد

 عصام لؤي عبدهللا

 علي حسين عبد

10.  IOT: Real-time Face Detection and Recognition 

internet Based Robot Car Using Raspberry Pi 

and OpenCV 

 مها عبد الوهاب عبد أ.م.د. جمال مصطفى عباس

 نور فاضل سعدي

11.  Create a static web page with some search engine 

index channel 

 عفراء عامر احمد ا.د ظاهر عبد الهادي

 شيماء كامل عبد

 سمارة سعدون كيطان

 والء طاهر لطيف احمدسعد م. وسن  تصميم نموذج اختبار الكتروني امن لطلبة الدراسات العليا  .12

13.  Design and Implementation of E-Learning 

Platform System 

 مصطفى قحطان ياسين أ.د زياد طارق مصطفى

 عباس حسين علي

 الوليد خالد شعالن م.د منتظر خميس حماية الشبكات  .14

 اكرم احمد نصيف

15.  Data Security protection on the cloud 

environment 

 مصطفى عبد محمد م. غسان صبيح محمود       

 هيثم خلف شطب

16.  Diyala Retirement Department System Project علي عامر عبد القادر م.م جوليت كاظم داود 

 نقي دخيل علي

17.  Digital Image Steganography System ابراهيم احمد محمود ا.م.د بشار طالب حميد 

 حسن هيثم محمد

 رقية حسن محمد

18.  SALES MANAGEMENT SYSTEMS AND 

STORES 

 اء حسن حميدزهر أ.م.د. جمال مصطفى عباس

 تبارك قاسم محمد

 دنيا عبد الرزاق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Online Transcript Ordering System for  

Postgraduate Students 

 علياء شاكر محمود م. علي عبدالرحمن

 هاجر محمد عبدهللا
نظام المكتبه على شبكه االنترنت للرسائل الجامعيه  16

 ومشاريع التخرج

 عبدالرزاق علي جدعان ح عارفم.م اسماعيل صال

 انس عبد الجبار ابراهيم
 

 

 

 


