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 اسماء الطالبات المشرف اسم المشروع ت
1 Text Compression using LZW 

Algorithm  
 م. اٌمان محمد

كرٌمة جلٌل حمزة + مرٌم ماهر 
 صالح + ٌسار محمود وصفً

2 

م اٌمان اسماعٌلم .  حقٌبة تعلٌمٌة لبرنامج االوائل  
حنٌن عامر حسن + مروة عبد 

+ رحمة الرحمن + عال صالح 
 فرج

3 Using Simulation Method in the 

design of Automated teller 

machine 
 ا . د . سمٌر

نبأ عادل سلمان + نرجس رضا + 
+ غفران عادلمنى محمد   

4 Build system For calculating 
volumes of arithmetic shapes 

 م . د . اسراء
سهٌلة باسم + سارة جاسم + 

 كوثر عبد الرحٌم



راسات الصباحية للعام الدراسي دمشاريع بحوث طالبات المرحلة الرابعة /ال

5102/5102 

 اسماء الطالبات المشرف اسم المشروع ت
 تصمٌم حاسوب لعدسة تبئٌر الكترونٌة 1

 ا.د. سمٌر
+ نور علً كاظم + زهراء كرٌم 

  زهراء طالل
2 Motion Detection on Video Surveillance  

Camera 
 ا.م.د . أٌاد

كوثر عبد الكاظم + نورس رعد 
  + عبٌر كاظم 

 نظام ادارة مكتبة 3
م اٌمان اسماعٌلم.  

سارة كرٌم + منتهى نهاد + 
 اسراء فالح

4 Personalize E-Commerce System 
اٌناسم .   

سرور حسٌن+ سوسن هادي + 
 االء احمد

2 Encryption text using RSA                              
خلفم. عامر عبد  

زهراء علً عباس + فاطمة اسعد 
 + رواء خمٌس  

تصمٌم قاعدة بٌانات مركزي لقبول الطلبة فً  2
 الجامعات العراقٌة

 م. اسماء
ٌاسمٌن سعد + نضال جهاد + 

غسانشٌرٌن   
7 Build a natural language processing 

system for enghlish language م.د. اسراء مؤٌد 
+  عادلسارة خالد +منار          
 دالٌا عبد هللا             

8 Multi Image Hiding using Wavelet 
Transform 

 م. اٌمان محمد
سهام علً + رغد نبٌل + نور 

 غوٌلً
9 Android application using eclipse 

ٌنحسم.م. رشا   
 نور اسماعٌل+رٌام علً 

 +بتول منٌر
01 Digital Audio Editing using Wave Feature 

Analysis عبدالقهار  ا.م.د . أٌاد 
 مرٌم محمد +هجران سعد

 +مٌسم قاسم
10 

 م . أسماء نظام أدارة صٌدلٌة ومذخر الكترونً
صفاء ولٌد + مرٌم مفتاح + 

 غدٌر علً
05 

 م.د. عفاف ارشفة كتب صادرة وواردة قسم الحاسبات
زهراء حامد + سجى سعد + 

 دعاء ابراهٌم
تصمٌم وبناء نظام الرشفة البحوث العلمٌة  01

    VB الساتذة قسم الحاسبات باستخدام   
 م.د. عفاف

نور حسٌن + رؤى مجٌد + 
 زهراء عبد الجبار

04 Implementation of Swarm Algorithm 
 ا.م. منى مجٌد

 ضحى جواد+صابرٌن كاظم
 +زهراء محمد

02 Finger print biometric verification 
 م.م. اٌمان فزع 

زهراء ماجد + سرى عبد الواحد 
نور الهدى حسن+   

02 Signature Verification using image 
matching 

 ا . د . م . بثٌنة
هاجر سعد + نور عبد الستار + 

نجمنور   
07 Data Hiding using Steganography  

 ا . د . م . بثٌنة
زهراء عبد الكرٌم + نجاة رعد + 

 بنٌن رمضان
08 Simulation of Tower of Hanoi Algorithm 

 م . اٌناس
عدنان + فاطمة محمد + فضٌلة 

  شهد عبدهللا



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


