
 

  8201-7201 للعام الدراسي    CSلفرع المناقشة االولية  جدول 

 2018/  2/   13الثالثاء       

 
رقم 

 المشروع
 الوقت اسماء الطلبة اسم المشرف اسم المشروع

1 
 تصميم و بناء نظام اإلمتحان اإللكتروني

Design  &Build an eExam System 
 د. مصطفى ضياء الحسني

 سبأ علي محمود

 غفران حميد خليل 9:00
  

3 

استخدام تقنية معالجة الصور لتحديد كمية الغلة 

 لمحصول الطماطم
 

Use Digital Image Processing 
Technique to Determine the 

Amount of Yield for the Tomato 
Crop 

 د.أمل حسين عباس

 أحمد كريم عبد الهادي
 
 

9:20 
 عثمان طه عادي

 

4 
Mobile Learning Tutorial modules 

for OOP topics 
 د.كريم قاسم

 علي حسين حميد

 عالء جواد كاظم 9:40

 

5 
Constructing a non-rooted tree 

from mitochondrial genomes using 

neighbor-joining algorithm 

 د. بسام باسم جميل

 اسماء جاسم  فيصل 

10:00 
 طيبة عدي محمد

6 IOT Application: Smart House  د. عباس اكرم خورشيد 

 ابراهيم جمال فتاح

 قيصر فاخر احمد 10:20

 

7 hiding voice in file text د. عباس اكرم خورشيد 

 اية محمد جبر

 
10:40 

 امنية رحيم مصحب

 

33 E-Clinic Patient Online م.م مهند علي متعب 
 زينب حمزة موسى

 11:00 

32 
 

نظام االجازات للموظفين واالستعالم عن الرصيد 

 عبر موقع الكتروني  

 

 م.م زينة صادق

 

 مصطفى أحسان  علي 

 زهراء ليث قيس  11:20

            

11 
Store fingerprint image in 

compression form  
 د. فرح قيس  عبدهللا

 بتول مهدي عبد

 
11:40 

12 Digital image forgery detection د.هدى عبد العالي عبد الباقي 

 محمد نصيف جاسم   

 
12:00 

 حسن طاهر حسن 

 

 

 

 لجنة المشاريع                                                                                                         

 



 

  2018-2017 للعام الدراسي    CSلفرع جدول  المناقشة االولية 

 2018/  2/    14االربعاء     
 

 
رقم 

 المشروع
 الوقت اسماء الطلبة اسم المشرف اسم المشروع

18 
بوابة الكترونية لتسجيل الطلبة وتوزيعهم على 

 االقسام العلمية للكلية
 م. فراس علي هاشم

 محمد فرحان الزم
9:00 

 م.م. ياسمين مكي محي الدين تصميم موقع ويب  للتدريب على اللغة االنكليزية 20

 محمد مظفر أحمد 

 
9:20 

 مريم عادل عاشور

 

25 Self-Parking Car   م.م. نور ثامر محمود 

 نذير شهاب احمد  

 
9:40 

 أحمد حسن  عبد الهادي

 

30 
 التقديم للدراسات العليا باستخدام الهاتف النقال

Mobile Application for Manage 

Graduate Studies 

 م.م.  زيد عثمان أحمد

 زهراء زهير لفتة

10:00 

31 
A Comparison between Metaheuristic 

Algorithms for Routing Problems 
 م.م.  زيد عثمان أحمد

 عبدهللا خالد مصطفى

 
10:20 

 ايات رعد مجيد

 

10 
Images Fusion using Frequency 

Domain 
 د. جالل حميد عواد

 باسم بزيغبراء 

 
10:40 

 االء صفاء مهدي
 

9 
Image Denoising using Wavelet 

Transform 
 د. جالل حميد عواد

 نور عبد الكاظم مجر
11:00 

34 
التشخيص االولي لبعض االمراض بواسطة البرمجة 

 م.م مهند علي متعب المنطقية المرئية 

 زهراء حسين عالوي
 

11:20 
 محمد صالح سلمان

 

35 

دليل سياحي لزوار االمام الحسين باستخدام تقنيات 
 نظم المعلومات الجغرافية

   
Tourist guide system for visitors 
to Imam Hussein using the 
techniques of the Geographic 
Information  (GIS)Systems  

 د.عباس عبدالعزيز عبد الحميد

 أحمد هاشم  شاتي
 

11:40 

43 
Animation vedio production by 
cinama 4D and effect 

 د. كريم قاسم 
 حنين وهبي عبد الرزاق

 12:00 

 

 لجنة المشاريع                                                                                              

 

 



  2018-2017 للعام الدراسي    ITجدول  المناقشة االولية لفرع 

 2018/  2/  13الثالثاء     

 
رقم 

 المشروع
 الوقت اسماء الطلبة اسم المشرف اسم المشروع

2 

نظام إدارة المخازن ) قسم التجهيزات / رئاسة 

 الجامعة المستنصرية (

 

    Stores Management System 

    (Distributed System) 

 د. مصطفى ضياء الحسني

 سمارة هادي صالح

9:00 
 فيان ماهر رضا علي

 د. نرجس مزعل شاتي نظام تفاعلي لمتابعة غيابات الطلبة 8
 غدير جاسم محمد

9:20 
 ميالد علي حسين 

 م. صالح طه  عالوي DMSارشفة ومتابعة بريد القسم الكترونيا  13

 اية فالح علوان

 
9:40 

 شهد كريم جابر

 

14 
دليل للمواقع االثرية في العراق والمتضرر منها 

 بفعل داعش
 م. سعد نافع ابراهيم

 اسراء وهاب احمد

 
10:00 

 لميس رعد خنجر

 

15 
Protecting Recovery Information 

from Social Engineering Attack 
 م. حيدر حميد رزاق

 دعاء ستار كريم

 10:20 

16 Car Parking Management System م. حيدر حميد رزاق 

 ضحى محمود شاكر 

 
10:40 

 زمن جليل كريم

 

17 

Online Course Registration 

Academic Guidance System 

(CRAGS) 

 م. منى عبد الحسين  راضي

 محمد حميد عبود

 11:00 

19 
نظام اعداد جدول الدروس االسبوعي ضمن 

 الموقع الاللكتروني
 م. فراس علي هاشم

 نور تركي خضير

 
11:20 

 سارة سمير ناطق

 

21 
نظام استشعار حدوث الحرائق في المؤسسات 

 والتنبيه عبر الرسائل 
 م.  زياد فاروق لطفي

 ذكاء عبد الحسين عبد الرزاق

 
11:40 

 ايات عماد محروس

 

36 

 

تصميم وتنفيذ موقع يضم قاعدة بيانات لشحن 

 البضائع 

 

نرجس مزعل شاتي        د.

 م.م. ياسمين مكي

 

 احمد  خلف ديوان   

 
12:00 

 امجد سامي لفتة

 

23 
Personal E-Guide for pilgrimage of 

Haj 
 م.م.  خلود ابراهيم

 مصطفى نشأت جعفر

 
12:20 

 

                                                        

 لجنة المشاريع                                                                                                   



  2018-2017 للعام الدراسي    ITجدول  المناقشة االولية لفرع 

 2018/  2/  14  االربعاء    

 
رقم 

 المشروع
 الوقت اسماء الطلبة اسم المشرف اسم المشروع

26 Web based Hotel management system م.م. سميرة عبد القادر حسين 
 

 9:00 نور علي محمد                    

27 
Web based  Pharmacy management 

system 
 م.م. سميرة عبد القادر حسين

 

 9:20 زهراء محمد جاسم

 م.م. نور خالد نظام مشاريع تخرج المرحلة الرابعة 28

 نعيمزهراء حبيب 

 9:40 
 عذراء عباس فاضل

24 

Real-Time ECG and Pulse Detection 

for Diagnosis of Heart Disease Using 

E-Health Sensor Platform 

 م.م. نور ثامر محمود

 مصطفى رياض  رضا 

 محمود قحطان سرحان 10:00

22 
نظام الحجز والمشاركة في المعارض عبر الموقع 

 األلكتروني
 م.م قبس عبد الزهرة جبار

 سمية جواد  سلمان 

 
10:20 

 سرى ضياء عادل

 

37 
محاكاة أجراءات ضريبية رسمية برؤية الحوكمة 

 األكترونية 
 د. عالء الطائي

 أحمد رياض عبد اللطيف

 
10:40 

 زينب عبد نصيف مال

 

38 Interactive E-clinic system  د. كريم هاشم 

 زينب طالب عباس

 
11:00 

 زهراء صادق جعفر

 

 م. سعد نافع ابراهيم نظام التقييم االلكتروني للكوادر 39

 مهاد ماهر  حنش

 
11:20 

 فاطمة عبد الزهرة رحيمة

 

 د. ذكرى حميد تصميم موقع لمؤتمر علمي 40

 

 علي طاهر حمزة

 

11:40 

 حميدد. ذكرى  تصميم موقع على الويب لبروفايل الطالب الجامعي  41

 

 عبد العزيز احمد عبد الواحد

 
12:00 

42 Website for devices sales system د. كريم هاشم 

 

 ظاهر مهدي  حسين  

 

12:20 

 

 لجنة المشاريع                                                                                                        

 
 


