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العـــدد:

التاريخ٢٠١٩/ ١ / :

السيد المعاون العلمي المحترم
بواسطة السيد رئيس قسم علوم الحاسوب المحترم
م/مشاريع التخرج لطلبة علوم الحاسوب

تحية طيبة..
ارجو التفضل بالموافقة على اصدار امر أداري يبين توزيع مشاريع التخرج لطلبة قسم علوم الحاسوب للسنة الدراسية
 ٢٠١٨-٢٠١٧وحسب الجدول ادناه.
ت

اسم المشروع

اسم المشرف

1

clinic queue system

م.م لؤي محمد رضا كاظم

2

Transmit sensing data via
TCP/IP protocol as an
application to the internal of
things

3

Data warehouse design and
mining health data

4

Smart management ( final
exam status and daily
attendance) system for
student college using RF
technology

5

نظام رواتب جامعة الكوفة

م.د .فرقان حسن صالح
م.م محمد رضا عبد الزهرة

أ.د كاظم الجنابي

م.د .فرقان حسن صالح
م.م عباس فاضل
م.م دعاء محمود
م.د رشا سعود
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اسماء الطلبة
حسن رعد عبدي
زينب قاسم كريم
ختام قاسم عيسى
ايمان نعمة علي
فاطمة تحسين علي
تبارك محمد عبد الحسين
علي عباس محمد
حسن اسماعيل علي
حيدر عﻼء جاسم
نور مسلم ضايف
هاجر سﻼم عباس

رضاء رضا حميد
صفا محمد صالح
حوراء هاشم عبد الرضا
رياض غافل عبد الحسين
امير كاظم حميد
مصطفى حازم حطحوط
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The pharmacy management
system

م.د .سﻼم حسن محسين
م.م لمى حسين هاتف

7

Design counterfeit currency
recognition system

أ.هند رستم محمد شبعان

8

thesis and dissertation
library system

م.م علي صادق
م.م مهند رحيم

9

Library management system

10

نظام ادارة حجز الفنادق السياحية

م.م عباس فاضل
م.م عباس فاضل
محمد رضا نصف

11
nurse call system

م.م لؤي محمد رضا كاظم

12

Preliminary detecting and
segmentation for lung
cancer image

أ.هند رستم محمد شبعان

13

Online blood bank system

م.م علي صادق
م.د رشا سعود

14

Design a programmable
water fountain

م.د فرقان حسن صالح
م.م محمد رضا عبد الزهرة

15

Entitled Electronic
competition

م.م عباس فاضل
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اسماء احمد عبد زيد
رسل حيدر كاظم
سجى حسين صبيح
محمد حسين رضا
علي احمد نور
تبارك عباس هاشم
نبأ هادي محمد
روان جبار عبد الكريم
فاطمة مطشر خضير
سراج عادل مهدي
فرقان خالد كاظم
منتظر نعيم حسن
حسين حميد صالح
علي قاسم رحيم
زينب عبد الكريم المجيد
غفران سعيد حميد
فاطمة كاظم جابر
زينب غانم محمد
مجتبى جابر محمد علي
رضا جميل عبد
علي حسان حمادي
عﻼ باقر عبد الهادي
وﻻء باقر عبد الهادي
دعاء علي رضا
فاطمة احسان طاهر
ايمان علي حسين
حسين فليح حسن
عذراء محمد طاظم
حسن مايح كريم
نور عﻼء عبد الحسين
غفران عباس محسن
زهراء مجيد ناجي
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Design security for smart
home

م.د فرقان حسن صالح
م.م محمد رضا عبد الزهرة

17

Clustering technique for
health data

م.د كاظم بريهي الجنابي

18

تحسين الصورة بالموجات وتحويل
الجيب تمام تحت الضوضاء النبضي

أ.د زاهر محسن المالكي
م.م شهد عادل طاهر

بنين سلمان عبد
زينب حيدر جودي
مها حازم تركي
باقر محسن حسين
محمد علي شعﻼن
حسين علي عبد الرزاق
اﻻء جواد كاظم
صفا عزت مهدي
مريم باسم جاسم

 ..مع الشكر ..
م.د سﻼم حسن محسين
رئيس لجنة مشاريع التخرج

م.د اسعد نوري هاشم
رئيس قسم علوم الحاسوب

نسخة منة الى//
*مكتب السيد العميد المحترم .مع اﻻوليات.
*مكتب رئيس قسم علوم الحاسوب.مع اﻻوليات .
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