
2021 - 2020قوائم مجاميع الطلبة لمشاريع التخرج للعام الدراسي 

رقم

المجموعة

ايمان وريور عجيمي مهدي

حميدة عبود موسى جعفر

ادارة معرض للسياراتحميدة محمد جواد عبد الزهره

رسول ضرغام صبار ناجي

رقيه عبد الزهره حمزه مرزه

ليلى هاتف كاظم عبد

احتساب حوافز الموظفينمنتظر حميد عبد كاطع

شهد نعمان جبار طه

عمار عبد الكريم محسن حميد

امير عدي حامد رحيم

زينب عباس عبد الزهره خراطه

V.Bالمعالجة الصورية باستخدام مؤمل فائق شاكر منصور

بنين ماضي هادي جاسم

زينب رسول حسان سلمان

رقية حسين عبد الواحد صكر

نورس سالم عيسى عبد

نظام البيع باآلجلهيثم نوماس حسين عبد هللا

سامر جاسم فرهود جمعه

احمد اياد عبد عصواد

محمد حسين عبد الحسن مهدي

علياء احمد عبد زيد حسين

ادارة شؤون الموظفينمريم عبيد رحيم عباس

مريم ناهي حمود وساك

اميره جابر عبد الزهره رشيد

حسن احمد هادي 

 داخل VOIPاعداد وادارة سيرفر مريم عدنان عبد الوهاب

الشبكة المحليةمحمد جاسم عبد الزهرة

بتول هاتف جادر حسين

تصميم وانشاء ملصقات الباركود زهراء نعمه موسى درويش

وقراءتها بأستخدام فيجول بيسكزهراء رياض ناصر ملوح

مسلم دايخ حسين عبيس

عبد هللا جالوي صاحب جبر

دعاء رحمن هاشم محسن

                      المرحلة الثانية

الثامنة

الرابعة

السابعة

الخامسة

السادسة

سلمان عبد كاظم. د

سلمان عبد كاظم. د

حنان عباس سلمان. م

تأميم حميد عبيدة. م

علي حسين كاظم. م.م

حنان عباس سلمان. م

سلمان عبد كاظم. دالثالثة

سهاد عبد الزهرة. م.م

المشرفاسم المشروعاالسماء

االولى

الثانية

جامعة الفرات االوسط التقنية

النجف/                           المعهد التقني 

                         قسم تقنيات انظمة الحاسوب



التحكم بحاسوبك الشخصي باستخدامطاهر حميد شاكر فليح

احد برامج التحكم عن بعدمروه حافظ رسول عباس

سجى ثامر تركي هاشم

نور الهدى قاسم داخل

محمد كاظم حمزه مخيف

سامر حسين موسىتطوير نظام التسويق االلكترونيميامي ثائر عبد حسن

عقد/ ماجستير E- Shoppingليلوه عبد هللا مكي سلمان

منار سجاد جبار مسير

علي حسن صالح عبد الصاحب

سامر حسين موسىعيادة طب االسنان عبر االنترنتنور سعيد رشيد عبد النبي

عقد/ ماجستير فاطمة رزاق علوان تالي

فاضل خدام عبد عبث

نور باسم محمد عبيد

انوار باسم عزي جبار

صفاء محسن كريمStudent attendance andرسل جاسم كريم عبد الزهره

عقد/ ماجستير absence programاحمد احسان عبد الرضا جعفر

كوثر عادل عبد النبي مجيد

عقيل محمد حمزه لفته

ضحى عامر مهديزينب علي عبيس فضل

عقد/ ماجستير فاطمة سعد احمد ايوب

هجران علي صالح مباشر

علي كتاب منصور سلمان

مناف حمزة كريمنظام الصادر والوارد في دائرة حوراء سعد رزاق حسن

عقد/ ماجستير بلديات النجفزينب انور فاضل وحيد

سيف نعيم عبد سلمان

سهاد عبد الزهرة. م.م

مقرر القسم

الثانية عشر

العاشرة

الثامنة

الثالثة عشر

التاسعة

الحدية عشر

تصميم منصة للتعليم االلكتروني

حنان عباس سلمان. م





 


