
قسم هندسة الحاسبات والبرامجيات

2008-2009مشاريع تخرج الدراسة الصباحية 

اسماء الطالباسم المشروعاسم المشرفت

 بان فؤاد محمد علي

صبا عصام عبدالرزاق

أسامة ياسين فاضل

ميسم عبدالجبار جاسم

غصون محسن محمد

سمر حازم محمد

رؤى سالم كاظم

طيب حسين هادي

سرى منذر جوامير

أحالم حاتم محمد

حيدر رشيد حسن

سارة ماجد امين

رؤى طالل فاضل

منار ساجد طه

ضواء سمير عبدالقادر

سوسن رفعت رشيد

أسراء أسماعيل صالح

سارة عبدالكريم حسن

حنين رعد محمود

زينب صالح مهدي

دعاء رائد عبد

ضحى سمير قاسم

2
سعد العزاوي    .     أ

ياسر عامر. أ

Design and implementation of LAN for Computer and 

Software Eng. Dept. 

1
سعد القيسي     .      د

ياسر عامر. أ

Design a Data Base For The New College Students 

Registration And distribution by using Microsoft access

4
يسرى احمد. أ             

أريج صادق. أ 
Student Management System

3
سعد العزاوي    .      أ

نزار منعم محمود. أ

Design  data base mangement system for the library of the 

college  by using MS Access

.Robot control / softwareمحمد سلمان. أ6

5
مآثر عبد الرحمن   .  أ

أريج صادق. أ

Design and implementation software for drawing and 

animation different shapes.

7
نزار منعم محمود  .  أ

هدى محمد صالح. أ

Design a data base for management unit by using SQL server 

with Visual Basic V.6
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1
سعد القيسي     .      د

ياسر عامر. أ

Design a Data Base For The New College Students 

Registration And distribution by using Microsoft access

أيمان نوري محمود

آالء علي محمد

رائد زيدان خلف

هاجر محمد سعيد

نور نهاد رندل

وليد خالد أبراهيم

أسراء عدنان جميل

عروبة خالد ضويان

عالء غفوري لطيف

حسام شاكر محمود

فرح طالب خليفة

أسراء موفق ولي

عهود نجم هندي

رجاء عبدالكريم جمعة

مروة قصي مبارك

أنسام مهدي محمد

8
محمد فائق محمد  .  أ

هدى محمد صالح. أ

Design a program to diagnosis a computer damages by visual 

basic

Design Expert System for Encryption

Design Data base by using Visual Basicعلي نصر حميد. أ10

Image compression based on hybrid methodسعد قاسم فليح. أ9

Finite state machineحسين عبداالمير. أ11

تقوى فليح حسن. أ12


