
 توزيع مشاريع الدراسات العليا  لدراسة الماجستير
 ت
 

 المشرف البحث عنوان اسم الطالب والتخصص

 
1 

محمد جاسم محمد/ ماجستير 

 عام

Using cloud computing to implement e- 

government application  and e- learning 
 د. رحيم عبد الصاحب عكلة   

 
2 

ثمار علي جليل/ماجستير 

 برمجيات

Proposed multi mobile robot path planner 

using soft  computing  techniques 
 د. علياء كريم عبد الحسنأ. م. 

3 
دعاء علي نوري / ماجستير 

 عام
Biometric privacy using secret image sharing  .هاشم د. أشواق طالبأ. م 

4 
حفصة عادل محمود/ 

 ماجستير نظم

Propose HNB classifier to enhance ID s in 

closed environment 
 د.سكينة حسن هاشمأ. م. 

5 
زيد منذر رديف/ ماجستير 

 عام

Multiple Image secret sharing based on linear 

system 
 هاشم د. أشواق طالبأ. م. 

6 
حسين جعيزمنخي / ماجستير 

 عام
Information hiding   using  secret sharing  .د.يسرى حسين عليأ. م 

7 
زينة محمد سعدي / ماجستير 

 برمجيات
Image encryption using  DNA addition 

د. مثيل عماد الدين عبد ا. م. 

 المنعم

8 
ضياء محمد عبد/ ماجستير 

 عام

Improve the curves in finger print using cubic 

spline curves of degree 

  د. عبد المحسن جابر عبد ا.م. 

 د.اياد روضان

9 
نور الهدى فاضل عباس 

 /ماجستير ذكاء

Design  and implementation optimal path 

planning for arm robot using hybrid swarm 

optimization techniques 

 د .أحمد طارق صادقأ.

 د. فراس عبد الرزاق رحيمأ. م. 

10 
اسيل قاسم عبداالمير 

 /ماجستير برمجيات

Find relevant degree between an Arabic text 

and its title 
 د.سهاد مال هللا كاظمأ. م. 

11 
شيماء عاشور حمداوي/ 

 ماجستير نظم
Designing a personalized e- commerce system  د. ايا د روضان عباس 

12 
اثير رحيم محسن/ ماجستير 

 نظم

Improve e-commerce performance system 

based on NN 
 د.عبير طارق مولودأ. م. 

13 
دعاء سالم إبراهيم / 

 ماجستير نظم

Deep web crawling system using AI 

techniques 
 د. أسراء تحسين علي  

14 
عال عامر رشيد / ماجستير 

 نظم

Simulation based dynamic programming 

model to optimize NW resources allocation 

 مها عبد الكريم حمود. دأ.م. 

 د اسراء تحسين  

15 
شذى طالب رشيد / ماجستير 

 ذكاء

 Smart counting moving objects in digital 

video 
 عبداالمير عبدالكريمد.أ. م. 

16 
غزوة غانم جمعة / ماجستير 

 عام

A secure software development for Health-

Care Smart Card Application 
 د. شيماء حميد شاكرأ. م. 

17 
محمد عبد الجبار علي 

 /ماجستير عام

Protection data base depend on unique hash 

value with multi Technique 
 د.عالء كاظم فرحانأ. م. 

18 
نور باسم عبدهللا / ماجستير 

 برمجيات

 Suspicious  e-mail detection  model using 

content based feature selection 
 هناء محسن احمدد.أ. م. 

19 
أسماء حسن محسن/ 

 ماجستير برمجيات
Security of wireless camera sensor network  .شيماء حميد شاكر د.أ. م 



 


