
 كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة                     

 قسم علوم الحاسبات

 

  

 2019-2018طلبة المرحلة الرابعة / قسم علوم الحاسبات للعام الدراسي لالمشاريع المتميزة 

 

 اسم االستاذ المشرف اسم المشروع التسلسل

1 Drug-integration GIS-map   نظام جغرافي

 للتداوي
 ندى ماجد د.

2 Design and implementation of 

advanced examination system for 

Baghdad college for economic 

sciences university 

 م.م. زينب نعمان

3 Design and develop a decision support 

system to manage the overtime 

working hour’s distribution for 

workers. 

 م.م. بان سلمان 

4 Design and Implementation system 

for following Graduated Students 
 م.م. زيد عباس

5 Student Information System م.م. رسل مثنى 

6 International Book gallery Or 

Baghdad International gallery 
 م.م. اسراء ابراهيم

7 Guitar Network  عزامم.م. شيماء 
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 اسم االستاذ المشرف اسم المشروع التسلسل

 أ.م.د. كوثر عبود و تأثيرها الشبكات االجتماعية عبر االنترنت 1

 أ.م.د. كوثر عبود ادمان الهاتف المحمول 2

3 What’s The Next Class Move? م. عزام الياور 

4 Assignment Management system م. عزام الياور 

5 Hospital Information System م. عزام الياور 

 د. ندى ماجد online bankنظام البنك االلكتروني  6

 د. ندى ماجد Job Bookكتاب العمل  7

8 Online Book store م.م. رسل مثنى 

9 Online College Magazine Java Project م.م. رسل مثنى 

10 Design and develop a scheduler system م.م. بان سلمان 

11 Design and Implementation an online election 

system 
 م.م. زيد عباس

12 Vehicle Management System م.م. تمارة سعد 

13 Hypermarket Management System م.م. تمارة سعد 

14 Enhance the security level in cloud computing م.م. اسراء ابراهيم 

15 Image Quality م.م. شيماء عزام 

16 Market and Information Exchange م.م. شيماء عزام 

17 Exam Scheduling and Management System 

(ESMS) 

 م.م. تمارة سعد

 م. رنا عبد الرحمن نظام براءة ذمة طالب 18

19 Design and implement visual basic software to 

simulate CPU scheduling algorithm 
 م.م. زينب نعمان

20 Design and Implementation an online bank 

management system 
 م.م. زيد عباس

21 Decrease the effect of Illumination 

normalization in image processing 
 م.م. اسراء ابراهيم

 


