
 / موصل  جدول كلٌة علوم حاسبات ورٌاضٌاتب

 التخصص السنة الشهادة اسم المشرف عنوان األطروحة اسم الطالب ت

لَُجٌن ٌونس عبد  1
 المادر

 نظام تعلٌمً للتعّرف على كالم المتكلم 
 بإستخدام الحاسوب 

ٌسرى فٌصل 
 اإلرحٌم

 علوم الحاسوب 7112 ماجستٌر

ة الرٌاضٌة باستخدام المعادالت النمذج اسراء دمحم بشٌر ٌحٌى 7
الضبابٌة من المرتبة االولى مع 

   التطبٌك  

باسل ٌونس 
 ذنون الخٌاط

 النمذجة الرٌاضٌة  7112 ماجستٌر

مصطفى ناظم سالم  3
 عبو

ألبناء الهندسً على الشفرات الخطٌة 
 q[n,k,d]ثالثٌة األبعاد 

ندى ٌاسٌن لاسم 
 ٌحٌى

رٌاضٌات بحتة/  7115 ماجستٌر
 سة جبرٌة  هند

صفا طالل حسن  4
 الرمضانً

تمصً تطبٌمات المعمارٌة الموجهة 
إلى الخدمات تطبٌك على محرن 

 البحث لهندسة البرمجٌات

عبد الستار دمحم 
 خضر

 هندسة برمجٌات  7114 ماجستٌر

دمحم نوفل عثمان  5
 الغبشة

متعددة حدود هوسوٌا ودلٌل وٌنر 
 Znلبٌان لواسم الصفر لـ 

رٌاضٌات بحتة /  7115 ماجستٌر حسام لاسم دمحم
 الجبر المجرد

دمحم ٌحٌى احمد  6
 مصطفى

زبون للهاتف الذكً -نموذج خادم
لتولٌد صور الفسٌفساء باستخدام 

 التمنٌات الذكٌة

 تمنٌات ذكٌة 7112 ماجستٌر االء ٌاسٌن طالة

نجالء سعد ابراهٌم  2
 علً

دراسة اسالٌب تمدٌر نماط التغٌٌر فً 
لنظم الحركٌة مع تشخٌص بعض ا

 التطبٌك

ظافر رمضان 
 مطر

االحصاء/ احصاء  7112 دكتوراه
 تطبٌمً

تحلٌل ومحاكاة شبكة تنالل البٌانات  عمار زهٌر مجٌد لدو 8
على خطوط نمل المدرة الكهربائٌة 

 المستخدم فً منظومة سكادا

الكترونن  7116 ماجستٌر ضٌاء دمحم علً
 اتصاالت/واتصاالت

مروة مروان  9
 العزٌزعبد

بناء أداة لتخمٌن وثولٌة البرمجٌات 
 باستخدام تمنٌات السرب المهجنة

جمال صالح 
 الدٌن مجٌد

 /هندسة برمجٌات 7112 ماجستٌر
 تمنٌات ذكائٌة  

سعد فوزي جاسم  11
 العزاوي

معالجة ظواهر الجٌشان فً االنظمة 
 الدٌنامٌكٌة غٌر الخطٌة

مٌسون مال هللا 
 عزٌز

ت / رٌاضٌا 7118 دكتوراه
 حاسوبٌة

 هند سلمان حسن 11
 

التنمٌب فً البٌانات ألجل تصنٌف 
 رسائل الهاتف النمال

غٌداء عبد العزٌز 
 مجٌد

عــلـــــوم  7114 ماجستٌر
 الحـاســـــوب

تأثٌر ارتباط المشاهدات على اختبار  كرم لٌث ٌاسٌن 17
 تجانس التباٌنات مع التطبٌك

مروان عبدالعزٌز 
 دبدوب

دبلوم 
 عالً

 احصاء تطبٌمً/ 7114
 متعدد متغٌرات

رشا وائل علً  13
 النحاس

تصنٌف الوثائك النصٌة باالعتماد على 
 محلل التشابه المضبب

دبلوم  االء ٌاسٌن طالة
 عالً

 تمنٌات ذكائٌة 7114

دراسة ممارنة بٌن طرائك التكهن  اٌمان ابراهٌم غانم 14
بالمتسلسلة الزمنٌة لحمل الذروة 

 دٌنة الموصلالكهربائٌة فً م

صفاء ٌونس 
 الصفاوي

احصاء/سالسل  7114 ماجستٌر
 زمنٌة  

هدى صالح مصطفى  15
 لصاب باشً

كشف التدرجات اللونٌةفً الصور 
الرلمٌة الملونة باعتماد التحوٌالت 

 الكنتورٌة

خلٌل إبراهٌم 
 السٌف

 علوم الحاسوب 7114 ماجستٌر
 

و  Box-Coxاستخدام طرٌمتً  خنساء ضٌاء حامد 16
Box-Tidwell  الختٌار التحوٌل

المناسب للعاللات غٌر الخطٌة فً 
 نماذج االنحدار مع تطبٌك به

بشار عبدالعزٌز 
 الطالب

دبلوم 
 عالً

 تحلٌل االنحدار   7114

أسٌة هٌرست المحدثة مع تطبٌمات  دمحم امٌر حامد 12
على انظمة حركٌة ومناخ مدٌنة 

 الموصل

مٌسون مال هللا 
 عزٌز

 رٌاضٌات تطبٌمٌة 7114 ماجستٌر

نظام لاعدة بٌانات مركزي لتوزٌع  ٌونس عبداالله أحمد 18
الطلبة على ألسام الكلٌة باستخدام  

 الشبكة المحلٌة

دبلوم  ماجد سالم متً
 عالً

 علوم الحاسوب   7114

عبٌر عبد الغفور  19
 اشهاب

تمٌٌز جنس المتكلم باستخدام 
 خوارزمٌة ماركوف المخفٌة

ٌسرى فٌصل 
 رحٌّماأل

دبلوم 
 عالً

 /علوم حاسوب 7114
 معالجة اشارة  

 رواء عدنان محمود 71
 

تنفٌذ طرٌمة بحث عنمودٌة للشبكات 
 المتخصصة

سحر عبد العزٌز 
 الطالب

دبلوم 
 عالً

 علوم الحاسوب 7114

 



 تمٌٌم اداء شبكات االرسال المتعدد مٌسم فوزي صادق 71
 

سحر عبدالعزٌز 
 الطالب

دبلوم 
 عالً

 وم الحاسوبعل 7114

تصمٌم وتنفٌذ نظام برمجً للخدمات  خالد جمال محسن 77
المعتمدة على المولع باستخدام جهاز 

 الهاتف الذكً

عمر عبد المنعم 
 ابراهٌم

دبلوم 
 عالً

علوم الحاسوب/  7114
 شبكات

نموذج ممترح لكشف العمد الخبٌثة  حنان أنس لاسم 73
على أساس تمنٌة المناعة فً شبكة 

 ر الالسلكٌةاالستشعا

معن ٌونس عبد 
 هللا

دبلوم 
 عالً

علوم الحاسوب/  7114
 شبكات

عمر خالد صالح  74
 الحافظ

إدارة حركة بٌانات األوساط المتعددة 
للشبكات باعتماد تبدٌل الوسم متعدد 

   MPLSالبروتوكوالت 

عبد الباري 
 رؤوف سلٌمان

 شبكات حاسوب 7114 ماجستٌر

ة االختبار وأسبمٌتها انتماء حال رغد ولٌد خالد 75
باستخدام خوارزمٌة مستعمرة النحل 

 المثلى

شهباء إبراهٌم 
 خلٌل

 هندسة برمجٌات 7114 ماجستٌر

نجالء بدٌع   تصمٌم وتنفٌذ جرة عسل الزبون  نجوان زهٌر وٌسً 76
 إبراهٌم

أمنٌة حاسبات  7114 ماجستٌر
 وشبكات  

دمحم موفك عبدالعزٌز  72
 مٌسر 

وازٌة على نظام تطوٌر تطبٌمات مت
 الهاتف الذكً متعدد النواة

ضحى بشٌر 
 عبدهللا البزاز

المعمارٌة و المعالجة  7114 ماجستٌر
 المتوازٌة

عالء حازم جار هللا  78
 الجوادي

تطبٌك خوارزمٌة االنتماء السلبً 
 المناعٌة لكشف التطفل

مفـاز محسـن 
 خلٌـل العنـزي

دبلوم 
 عالً

 علوم الحاسوب 7114

بد المنعم نور ع 79
 إسماعٌل

استخدام تمنٌات ذكائٌة للكشف عن 
 سرطان الثدي

جمال صالح 
 الدٌن سٌد مجٌد

علوم الحاسوب /  7114 ماجستٌر
 الباٌو معلوماتٌة

ٌحٌى ٌونس سعٌد  31
 البــــــن

تطوٌر طرٌمة البت االلل اهمٌة 
باستخدام امثلٌه اسراب الطٌور إلخفاء 

 المعلومات داخل الصور

 احمد سامً
 نوري           

 علوم الحاسوب 7114 ماجستٌر

استخدام اسلوب انحدار الحرف  معاذ عبدالرحٌم امٌن 31
لمعالجة مشكلة التعدد الخطً مع 

 التطبٌك

موفك دمحم 
 المصاب

دبلوم 
 عالً

 اإلحصاء 7114
 

( المكٌفة باستخدام أداة LMSتنفٌذ ) عمر دمحم خضر 37
 تولٌد النظام

ماهر دمحم فوزي 
 رٌرغآل

دبلوم 
 عالً

معالجة اشارة   7114
 رلمٌة

استخدام اسلوبً البرمجة الحركٌة  دمحم منذر ذاكر العانً 33
والشبكات العصبٌة فً تحدٌد سٌاسة 
التشغٌل المثلى دراسة تطبٌمٌة لمعمل 

 اسمنت الفلوجة

زٌنة مضر ٌحٌى 
 البزاز

دبلوم 
 عالً

احصاء/ سالسل  7114
 زمنٌة

زهرة عبد الكرٌم  34
 رٌساد

تعلٌم الشبكات العصبٌة االصطناعٌة 
 باستخدام خوارزمٌات من نوع مهجنة 

 رٌاضٌات / حاسوبٌة 7118 ماجستٌر خلٌل خضر عبو

استخدام خوارزمٌة أمثلة مستعمرات  بالل حازم عبدهللا 35
النمل والمنطك المضبب فً اٌجاد 

الحرج لشبكات االعمال مع  المسار
 التطبٌك

أدٌبة اسماعٌل 
 لالصما

بحوث  / اإلحصاء 7118 ماجستٌر
 العملٌات

تطوٌر خوارزمٌة البحث الولواق  مروة ولٌد حمد 36
باستخدام طرٌمة شبه نٌوتن لألمثلٌة 

 الممٌدة

 رٌاضٌات حاسوبٌة 7118 ماجستٌر اٌمان طارق حامد

هٌثم نشوان دمحم  32
 صالح النعمان

حول متعددات حدود شولتز و شولتز 
ات الخاصة المعدلة لبعض البٌان

   المسننة وعملٌتً كوتمان 

احمد دمحم علً 
 الدباغ

رٌاضٌات بحتة/  7118 ماجستٌر
 نظرٌة البٌانات

بسمة باسل عبد  38
 المجٌد جاسم زبٌر

منصة جدٌدة للحسابات المتنملة 
 السحابٌة

 

ضحى بشٌر عبد 
 هللا البزاز

نظم موزعة  7118 ماجستٌر
 وحوسبة سحابٌة

ً علٌاء لصً احمد تم 39
 العرٌبً

كبس الصور باستخدام التحوٌل 
الموٌجً الجزٌئً المعدل عبر 
الشبكات الالسلكٌة لمتحسسات 

 الوسائط المتعددة

جاسم دمحم عبد 
 الجبار

 علوم الحاسوب 7118 دكتوراه

دلناس صالح الدٌن  41
 ٌونس

دراسة تطبٌمٌة فً انحدار الجذور 
الممٌزة فً ظل وجود مشكلة تعدد 

 ةالعاللات الخطٌ

موفك  دمحم 
 المصاب

االحصاء /احصاء  7118 ماجستٌر
 تطبٌمً



رائدة داؤد  NLP-حول الحلمات من النمط أزهر دمحم حاجو حسن 41
 محمود

رٌاضٌات بحتة/  7118 ماجستٌر
 الجبر  

احمد مٌسر فتحً  47
 محمود

تصمٌم نظام االرشفة االلكترونً 
المستند على شبكة الحاسوب )دائرة 

 ذجاً(صحة نٌنوى إنمو

مفاز محسن 
 خلٌل العنزي

دبلوم 
 عالً

 علوم حاسوب/شبكات 7118

سمٌة عبداإلله عبد  43
 شاهٌن

-حول المجموعات المفتوحة من النمط
iR  فً الفضاءات التبولوجٌة– 

 -دراسة وتطبٌك

عامر عبداإلله 
 دمحم

 الرٌاضٌات البحتة 7112 ماجستٌر

اوس عطا هللا  44
 مطلوب

درات بعض طرائك التملٌص لمم
 االنحدار اللوجستً ) دراسة ممارنة (

زكرٌا ٌحٌى 
 الجّمال

 إحصاء تطبٌمً 7112 ماجستٌر

نادٌة طارق صالح  45
 عباوي

 تصمٌم وتنفٌذ هجرة العملٌة ضمن  
 مستوى الترمٌز الثنائً  

عبد الستار 
 دمحم خضر

علوم حاسوب / نظم  7112 دكتوراه
 تشغٌل

نهال هاشم حمٌد  46
 الشٌخ عٌسى

سة وتطوٌر الخوارزمٌات درا
االنحدارٌة من الرتبة االولى والرتبة 

 الثانٌة

خلٌل خضر 
 عبو

الرٌاضٌات  7118 دكتوراه
األمثلٌة -الحاسوبٌة

 العددٌة

شهد شرف الدٌن  42
 ٌحٌى

استخدام خوارزمٌة تعزٌز التدرج لتعلم 
االلة فً تولع النمر على االعالنات 

ضمن صفحات مولع التواصل 
 ٌس بون(   االجتماعً)ف

بان شرٌف 
 مصطفى

دبلوم 
 عالً

 /علوم الحاسوب  7118
 تمنٌات ذكائٌة

منى محمود خضر  48
 الخٌاط

تنفٌذ طرائك جدٌدة باستخدام التشفٌر  
 المرئً 

ٌاسٌن حكمت 
 اسماعٌل

دبلوم 
 عالً

الحاسوب/أمنٌة  7118
 معلومات

تطوٌر خوارزمٌات للتدرج المترافك  فتحً خضر دمحم 49
 غٌر الممٌدة للألمثلٌة

خلٌل خضر 
 عبو

الرٌاضٌات / امثلٌة  7118 ماجستٌر
 عددٌة

حنٌن عادل عبد  51
 الرحمن

خوارزمٌات مطورة للتدرج المترافك 
 لحل مسائل االمثلٌة غٌر الممٌدة

باسم عباس 
 حسن

 رٌاضٌات/أمثلٌة 7118 ماجستٌر

التعرف على المتكلم باستخدام شبكة  اٌمان احمد حامد 51
العكسً وخوارزمٌة تلمٌح االنتشار 

 الزهرة

ٌسرى فٌصل 
 االرحٌم

دبلوم 
 عالً

الحاسبات / تمنٌات  7118
 ذكائٌة

ممٌاس التعمٌد المحّسن لبرامج  مروة نجم عبد جادر 57
البرمجة الشٌئٌة جافا مع تنفٌذ أداة 

 الممٌاس

رٌاض زغلول 
 محمود

 هندسة البرمجٌات 7118 ماجستٌر

حالة خاصة لمسألة استخدام  رائد ٌحٌى ٌونس 53
 التخصٌص مع التطبٌك  

زٌنة مضر 
 البزاز

دبلوم 
 عال

 االحصاء 7118

احمد مطلن  54
 عبداللطٌف الجبوري

ممارنة طرائك األمكان الجزائٌة 
ألختٌار المتغٌرات وتمدٌر المعلمات فً 

 نموذج انحدار بواسون

زكرٌا ٌحٌى 
 الجّمال

 احصاء 7118 ماجستٌر

تمدٌر البٌزي لمعلمات بعض توزٌعات ال صفوان ناظم راشد 55
الفشل وتحدٌد حجم العٌنة االمثل تحت 

 دالتً خسارة مركبة

رٌا سالم دمحم 
 علً

االحصاء  7118 دكتوراه
 والمعلوماتٌة

صهٌب عبدالجبار  56
 عبدالبالً لاسم التمر

استخدام عدد من خوارزمٌات 
المتجهات المترافمة المطورة فً تمٌٌز 

 االنماط

حسن بان أحمد 
 متراس

 الرٌاضٌات 7118 دكتوراه
 /  تمنٌات ذكائٌة

 /UMLإطار عمل الستخدام  صفا صباح دمحم 52
MARTE  فً نمذجة نظم الزمن

حالة دراسٌة:اإلشارات  الحمٌمً 
 الضوئٌة المرورٌة

أسماء ٌاسٌن 
 حمو

 هندسة البرمجٌات 7118 ماجستٌر

تماد على نظـام تسـجٌل الصـور باالع رؤى مؤٌد الٌاس بكر 58
األندروٌد باسـتخدام ٳسـتخالص 

 المـٌزات

مهى عبد 
 الرحمن حسو

معالجة الصور  7115 ماجستٌر
 الرلمٌة والرؤٌة

 رمضان محمود رمو  59
 

 تمنٌات ذكائٌة هجٌنة الكتشاف 
 غسٌل األموال

خلٌل ابراهٌم 
 السٌف

 علوم الحاسوب 7118 دكتوراه

لمعادلة بٌركر  األستمرارٌة العددٌة بدران جاسم سالم 61
 باستخدام طرٌمة الفرولات المنتهٌة

سعععععد عبععععد هللا 
 مناع

 رٌاضٌات 7114 ماجستٌر

مها عبد الهادي عبد   61
 الجبار

تشخٌص مرض األكٌاس المائٌة فً 
الكبد آلٌاً باستخدام شبكة الرنٌن 

 التكٌفٌة

مزاحم لاسم 
 حمو الخٌاط                 
 حاسبات  7113 ماجستٌر



علً حمادي  وسن 67
 حماد

استخدام أسلوب البرمجة الهدفٌة فً 
تحلٌل أنموذج االنحدار الخطً المتعدد 

 مع التطبٌك

خٌري بدل 
 رشٌد

دبلوم 
 عال

 علوم فً اإلحصاء 7118

امل عباس فالمرز  63
 علً

تحسٌن خوارزمٌات األمثلٌة غٌر 
بٌة  الممٌدة لتدرٌب الشبكة العص

 االصطناعٌة ذات التغذٌة األمامٌة
 باستخدام طرٌمة بروٌدن

خلٌل خضر 
 عبو

رٌاضٌات/ امثلٌة  7118 دكتوراه
 عددٌة

حسن عصام جمال  64
 الدٌن

تصمٌم وتنفٌذ نظام الختبار البرمجٌات 
 باستخدام الحوسبة السحابٌة

اسماء ٌاسٌن 
 حمو

 هندسة برمجٌات 7118 ماجستٌر

تصمٌم وتنفٌذ نظام تسجٌل الممررات  علً اكرم سعٌد احمد 65
 الدراسٌة

اٌاد حسٌن عبد 
 المادر

دبلوم 
 عال

 علوم الحاسوب 7118

نظام لجدولة لماحات األطفال والتنبٌه  دمحم حكٌم شهاب احمد 66
 بمواعٌدها

غسان جاسم 
 دمحم

دبلوم 
 عال

 علوم الحاسوب 7118

طرائك أمثلٌه لتعلٌم الشبكات العصبٌة  االء سعد احمد رسول 62
 االصطناعٌة

خلٌل خضر 
 عبو

شبكات   /رٌاضٌات 7118 جستٌرما
 عصبٌة

تمدٌر المٌم المفمودة فً التحلٌل  دالٌا غانم حمدي 68
 التمٌٌزي مع التطبٌك

بشار عبد 
 العزٌز الطالب  

دبلوم 
 عال

 علوم فً اإلحصاء 7118

رغد حازم حامد  69
 حمدي

تتبع مسار هدف باعتماد التحوٌالت 
 الكنتورٌة

خلٌل إبراهٌم 
 السٌف  

 معالجة اشارة 7118 ماجستٌر

صالحة رائد دمحم  21
 الزبٌدي

تصنٌف جودة البرمجٌات باستخدام 
 طرائك ذكائٌة هجٌنة

ابراهٌم احمد 
 صالح

 هندسة البرمجٌات 7118 ماجستٌر

نهى أحمد مجٌد  21
 المختار

ممارنة بٌن بعض طرائك تصنٌف 
االنماط  باستخدام الدالة التمٌٌزٌة مع 

 التطبٌك

مثنى صبحً 
 سلٌمان

دبلوم 
 عال

 علوم فً اإلحصاء 7118

 Evaluation of Wavelength عٌسى ابراهٌم عٌسى 27

Division Multiplexing 

(WDM) and Its Applications 

Based On Optical Networks 

خلٌل ابراهٌم 
 السٌف

-شبكات واتصاالت 7111 دكتوراه
 معالجة اشارة

لتجارب دراسة تحلٌلٌة لتصمٌم ا اسراء ولٌد دمحم 23
العاملٌة وتجارب المطع المنشمة مع 

 التطبٌك  

وسام وعدهللا 
 سلٌم

دبلوم 
 عال

 احصاء تطبٌمً 7118

أسالٌب ممترحة لتحسٌن أداء تمنٌة آلة  دمحم علً دمحم علً 24
 التجه الداعم

عمر صابر 
 لاسم

تمنٌات  /الرٌاضٌات 7118 ماجستٌر
 ذكائٌة

-ARIMAلهجٌنة استخدام الطرٌمة ا االء زهٌر مصطفى 25
RNN التلوث الجوي للتكهن ببٌانات 

اسامة بشٌر 
 حنون

دبلوم 
 عالً

السالسل الزمنٌة  7118
 وذكاء االصطناعً

عامر خضر جرجٌس  26
 دمحم

استخدام المنطك المضبب فً السٌطرة 
 النوعٌة

أحمد محمود 
 دمحم

االحصاء / بحوث  7112 ماجستٌر
 عملٌات

ة كارماركار لحل مشكلة استخدام طرٌم دمحم مؤٌد ذنون 22
 البرمجة الخطٌة والتربٌعٌة

احمد محمود 
 دمحم

 االحصاء التطبٌمً 7112 ماجستٌر

تمنٌة مستعمرة نمل ممترحة لتشخٌص  اسٌل اسماعٌل علً 28
 األورام فً الصور الطبٌة

مهى عبد 
 الرحمن حسو

نظم ذكائٌة ومعالجة  7111 ماجستٌر
 صور

ددي لمعلمات توزٌعً كاما  التمدٌر الع دلٌر مصطفى خضر 29
 و األسً المبتور

طالب شرٌف 
 جلٌل

 االستدالل االحصائً 7112 ماجستٌر

الموسمٌة  ARIMAالتنبؤ لنماذج  جهانً فخري صالح 81
باستخدام طرق التمهٌد االسً للبٌانات 

 مع التطبٌك

فاضل عباس 
 الطائً

االحصاء/االحصاء  7112 ماجستٌر
 التطبٌمً

عبد  أنسـام أسـامة 81
 المجٌد

 طرٌمة جدٌدة للكتابة المغطاة فً 
 الصور المكبوسة بالتكمٌم االتجاهً

أحمـد سـامً 
 نوري

 لوم الحاسوب 7111 ماجستٌر

تبنً جودة الخدمة وحماٌتها بمنع  رشا سعدهللا جرجٌس 87
 هجوم حجب الخدمة

منار ٌونس 
 احمد

 شبكات الحاسوب 7111 ماجستٌر

المختلفة اسماطٌا   kـااللواس  رؤى سامً داؤد 83
والمختلفة بتاثٌر االستمامة فً 

والحدود الدنٌا  PG(2,32)المستوي 
 للمجموعة المالبٌة الخماسٌة   

عبد الخالك 
 الزم ٌاسٌن

 هندسة جبرٌة 7111 ماجستٌر

الوثولٌة الشخصٌة اعتمادا على  زٌنة نبٌل جمٌل 84
 األبعاد الهندسٌة للٌد  

مهى 
عبدالرحمن 

معالجة الصور  7111 رماجستٌ
الرلمٌة ومعالجة 



 البٌانات حسو

تحلٌل اإلخفاء باالعتماد على تمنٌتً  سماح فخري عزٌز 85
وممٌز فٌشر الخطً  آلة المتجه الداعم 
 فً الصور الملونة

احمد سامً 
 نوري

علوم الحاسوب /  7111 ماجستٌر
 امنٌة معلومات  

ة فً استخدام النمذجة الماركوفٌ فاطمة محمود حسن 86
 المعلوماتٌة الحٌوٌة

باسل ٌونس 
 ذنون

رٌاضٌات  7111 ماجستٌر
حاسوبٌة/معلوماتٌة 

 حٌوٌة

دراسة معاٌٌر تمٌٌم الموالع  فتحً غازي فتحً 82
 االلكترونٌة   

مهى عبد 
 الرحمن حسو

دبلوم 
 عال

علوم الحاسوب /  7111
 االنترنت  

أسلوب ممترح لهندسة برمجٌات نظم  ماهر طالل دمحم 88
 الوكالء

أسماء ٌاسٌن 
 حمو

علوم صرفة/هندسة  7111 ماجستٌر
 برمجٌات

بعض الطرائك العددٌة و التمارب لحل  محمود حازم ٌحٌى 89
 معادلة الحرارة ثالثٌة األبعاد   

عبد الغفور 
 دمحم أمٌن

رٌاضٌات / تحلٌل  7111 ماجستٌر
 عددي  

زٌنة مضر ٌحٌى  91
 البزاز

صرٌف تحدٌد التوزٌع االحتمالً لت
خزان مائً بمدخالت مستملة مع 

 التطبٌك

حسن دمحم 
 الٌاس مجٌد

 االحصاء التطبٌمً 7116 دكتوراه

مثٌنة عبدهللا  91
 مصطفى

ممارنة بٌن تنبؤات التنمٌة المكٌفة 
والشبكات العصبٌة ذات األنتشار 

 العكسً فً السالسل الزمنٌة المختلطة

صفاء ٌونس 
 الصفاوي

سالسل االحصاء /ال 7116 ماجستٌر
 الزمنٌة

ممارنة بٌن بعض أسالٌب التنبؤ  حذٌفة حازم طه 97
 لطبمات جبل بطمة

باسل ٌونس 
 ذنون الخٌاط

االحصاء/ السالسل  7116 دكتوراه
 الزمنٌة

منى جعفر صدٌك آل  93
 شمدٌن 

 

اختٌار أفضل حزمة باستخدام تمنٌات 
هجٌنة وتطبٌمها على بٌانات 

 االستشعار عن بعد

مهى عبد 
 حّسو الرحمن

 عـلــــوم الحاســـوب 7111 ماجستٌر
 

زبٌدة دمحم     m -حول الحلمات المنتظمة من النمط  مها فرمان خلف 94
 ابراهٌم

رٌاضٌات / جبر  7111 ماجستٌر
 مجرد

تحدٌد الفئة العمرٌة للمتكلم  هبه ادرٌس ٌونس 95
 eigenباعتمادالمٌم الممٌزة)

values 

خلٌل ابراهٌم 
 السٌف

معالجة متعدد  7111 ماجستٌر
 الوسائط  

طرٌمتان محسنتان للتدرج المترافك  هدى ٌونس نجم 96
 لحل مسائل األمثلٌة غٌر الخطٌة

همسة ثروت 
 سعٌد

 رٌاضٌات/أمثلٌة 7111 ماجستٌر

إخفاء البٌانات باستخدام الصفات  ورلاء دمحم هشام 92
 اللونٌة الغٌر ممٌزة

سندس خلٌل 
 إبراهٌم

دبلوم 
 عال

 اء البٌاناتإخف 7111

 Modeling and Controlling منال سالم حمدي 98

Chaotic Sunspots Time 

Series 

باسل ٌونس 
 ذنون

 الرٌاضٌات التطبٌمٌة 7118 دكتوراه

لتخمٌن  COSMICاستخدلم طرٌمة  أحمد ثائر أحمد 99
 جهد تطبٌمات الوٌب

 هندسة برمجٌات 7118 ماجستٌر دجان بشٌر طه

تطوٌر وتنفٌذ خوارزمٌة ما بعد  نسانسام نزار ٌو 111
الحدس بطرٌمة تسلسلٌة ومتوازٌة 

 لتمٌٌز العالمات الموسٌمٌة

فوزٌة محمود 
 رمو

علوم الحاسوب/  7118 ماجستٌر
 ذكاء اصطناعً

آالء عبد الحمٌد  111
 محمود

تحسٌن أداء بعض طرائك التدرج  
 المترافك فً األمثلٌة غٌر الممٌدة  

   

باسم عباس 
 حسن

رٌاضٌات / أمثلٌة  7118 تٌرماجس
 عددٌة

 Stability Analysis of زهراء عبدالعزٌز طه 117

Mathematical Models of 

Diabetes Type One 

مٌسون مال 
 هللا عزٌز

 الرٌاضٌات التطبٌمٌة 7118 ماجستٌر

تولٌد المجموعة المثلى لمسارات  عبد هللا هانً أحمد 113
عمرة االختبار باستخدام خوارزمٌة مست

 النمل العكسٌة

 هندسة برمجٌات 7118 ماجستٌر دجان بشٌر طه

علً زٌن العابدٌن  114
 عبدالرزاق

بناء نظام لاعدة معرفة العادة استخدام 
 البرمجٌات وتحسٌنها

صفوان عمر 
 حسون

 هندسة برمجٌات 7118 ماجستٌر

 Partition Theory Related آورنن باٌز محمود 115

with  Secret Message 

 

عمار صدٌك 
 محمود

الرٌاضٌات/ نظرٌة  7118 ماجستٌر
 االعداد



علً حسٌن علً  116
 احمد

Real Time Scheduling and 

Load Balancing for 

Distributed Servers in 

Cloud Computing Platform 

ضحى بشٌر 
 عبدهللا

 حوسبة سحابٌة 7118 ماجستٌر

 :Recursive Feature Addition حامدٌاسٌن رفة ط 112

a Novel Feature Selection 

Technique,Including a 

Proof of Concept in 

Network Security 

The 
University 

of Guelph 

 علوم حاسبات  7112 دكتوراه

حول الحل العددي لنظام من المعادالت  عبدالغفور دمحم أمٌن 118
التفاضلٌة الجزئٌة غٌر الخطٌة من 

 نوع المطع المكافًء

اس ٌونس عب
 البٌاتً

الرٌاضٌات/ التحلٌل  7116 دكتوراه
 العددي

خوارزمٌات منطمة الثمة المطورة   هدى خلٌل دمحم 119
 لحل االمثلٌة الالخطٌة

نضال حسٌن 
 االسدي

رٌاضٌات   7112 دكتوراه
تطبٌمٌة)امثلٌة 

 عددٌة(

إسراء دمحم خضر  111
 الحمدانً

ٌد باٌز خورش نظام وصول سرٌع السترجاع الصور
 السلٌفانً

معالجة الصور/  7116 دكتوراه
 استرجاع الصور

حنان حامد  أداة برمجٌة لتمٌٌم صفحات الوٌب زهراء ٌمان وجٌه 111
 علً

 تمٌٌم صفحات وٌب 7118 ماجستٌر

خوارزمٌة ممترحة لسرب السمن  سارة عصام فخري 117
متعددة األهداف ذات التصرف الواحد 

 جٌات   لحل مسالة جدولة مشروع البرم

لهٌب دمحم 
 ابراهٌم

 هندسة برمجٌات 7119 ماجستٌر

اٌناس غانم عبد  113
 المادر

 Lomaxتمدٌر معلمات توزٌع 
باالعتماد على االحصاءات المرتبة 

 المعممة

رٌا سالم دمحم 
 علً

 احصاء رٌاضً 7119 ماجستٌر

حل مسألة تعبئة الحاوٌة باستخدام  هند طلعت ٌاسٌن 114
 جنةتمنٌات ذكائٌة مه

عبد الستار 
 دمحم خضر

رٌاضٌات/أمثلٌة  7119 دكتوراه
 عددٌة

فردوس عدنان  115
 عبدالمادر

استخدام خوارزمٌات السرب لتخمٌن 
 الجهد فً مشارٌع هندسة البرمجٌات

 هندسة برمجٌات 7119 ماجستٌر أسٌل ولٌد علً

صهباء عبد الستار  116
 ٌونس

Annihilating –Ideals Graph 

of Commutative Rings 

 الرٌاضٌات / الجبر 7119 دكتوراه حسام لاسم دمحم

زٌاد ادرٌس حمد  112
 ٌونس

تحسٌن المٌود للشفرات الخطٌة 
وعاللتها   [     ]الثالثٌة االبعاد 

وتطبٌمات   Griesmerبشفرة 
 لتشفٌر

ندى ٌاسٌن 
 لاسم ٌحٌى

 رٌاضٌات / بحتة 7119 ماجستٌر

شف االخفاء باعتماد الكشف عن ك دمحم عبد الكرٌم دمحم 118
الشذوذ باستخدام تصنٌف الفئة 

 الواحدة

احمد سامً 
 نوري

علوم حاسوب /  7119 ماجستٌر
 امنٌة معلومات

شٌماء احمد جٌاد  119
 حمودي

تطوٌر أداة لتخمٌن كلفة البرمجٌات 
باستخدام خوارزمٌة سرب الذئاب 

 الرمادٌة

اخالص عبد 
 الجبار سلطان

 سة البرمجٌاتهند 7119 ماجستٌر

احمد صدٌك دمحم  171
 داؤود

االنظمة الدٌنامٌكٌة شدٌدة االضطراب 
 وتزامنها

سعد فوزي 
 جاسم

رٌاضٌات تطبٌمٌة  7119 ماجستٌر
 )معادالت تفاضلٌة(

عمر ظاهر شالل  171
 منصور

دراسة معادلة بٌسل من الرتبة العمدٌة 
 وتذبذباتها

ثائر ٌونس 
 ذنون دمحم

 / بحتة رٌاضٌات 7119 ماجستٌر

ٌحٌى عبد الفتاح  177
 حمودي

استخدام خوارزمٌة طائر الولواق 
 للتحمك من الهوٌة

شذى عبد هللا 
 دمحم

 رٌاضٌات / حاسوبٌة 7119 ماجستٌر

 {b,t}الحجم المثالً للمجامٌع المالبٌة  شٌماء حلٌم إبراهٌم 173
بإمكانٌة تطبٌك بحث  t=2,3,4عندما 

رٌمان وتماطع المماسات فً 
PG(2,q) 

ندى ٌاسٌن 
 لاسم

رٌاضٌات بحتة /  7119 ماجستٌر
 هندسة جبرٌة  

نعم عبد المنعم عبد   174
 المجٌد

Hybrid Swarm Algorithm 

for Parameters Estimation 

of the Penalized Support 

Vector Machine 

زكرٌا ٌحٌى 
 الجمال

األحصاء / التمنٌات  7119 دكتوراه
 الذكائٌة



د صابرٌن محمو 175
 عباس

ذات  حول طرائك التدرج المترافك
 الحدود الثالث الطٌفً الهجٌنً الموسع

 فً األمثلٌة غٌر الخطٌة

عباس ٌونس 
 إلٌاس البٌاتً

 رٌاضٌات حاسوبٌة 7119 ماجستٌر

مصطفى اٌهم عبد  176
 الحافظ

اختٌار المٌزة باستخدام طرٌمة ممترحة 
بٌن امثلة اسراب الجسٌمات الثنائٌة 

 علومات المتبادلة الضبابٌة.وتمنٌة الم

عمر صابر 
 لاسم

رٌاضٌات  حاسوبٌة   7119 ماجستٌر
 / تمنٌات ذكائٌة

تأثٌر أُنموذجات الحركة فً استهالن  رشا جمال حسٌن 172
 مصادر الشبكة فً ٳنترنت االشٌاء

باسم دمحم 
 محمود

دبلوم 
 عالً

 علوم الحاسوب 7119

النحدار فً التمصً فً بعض طرائك ا حسٌن علً ولً 178
 االمثلٌة غٌر الممٌدة

خلٌل خضر 
 عبو

أمثلٌة  /رٌاضٌات  7119 ماجستٌر
 عددٌة

طرٌمة تحلٌل هوموتوبً لحل  رشا فهد احمد 179
المعادالت التفاضلٌة االعتٌادٌة مع عدم 

 االستمرارٌة ونمطة تحول .

 رٌاضٌات / حاسوبٌة 7119 ماجستٌر دمحم فتحً ولٌد

نٌات ذكائٌة مطورة لمٌاس كفاءة تم رضوان باسم ذنون 131
 معالجة الصورة بطرائك متعددة

رٌاضٌات / امثلٌة  7119 ماجستٌر بان احمد حسن
 حاسوبٌة

تصمٌم صنف مطور من خوارزمٌات  حسٌن كردوش خلو 131
  أشباه نٌوتن االمثلٌة غٌر الممٌدة 

باسم عباس 
 حسن

امثلٌة  /رٌاضٌات  7119 ماجستٌر
 عددٌة

 رٌاضٌات بحتة  7119 ماجستٌر رائدة داؤود  JGPــ حول الحلمات من النمط  اح حسٌنابتهال صب 137

-A Study on Fuzzifying Tri براءة محمود سلٌمان 133

Topological Spaces with 

Application 

طاهر حسن 
 إسماعٌل

رٌاضٌات / تبولوجً  7119 دكتوراه
 ضبابً

د التراكمً من بناء نظام حساب الرصٌ حسٌن علً مصطفى 134
   اإلجازات

الدبلوم  ندى فالح حسن
 العالً

 علوم الحاسوب 7119

تطبٌك الكتابة المغطاة خفٌفة الوزن  دمحم جاسم مصطفى 135
   فً الصور للهواتف الذكٌة

احمد سامً 
 نوري

 علوم الحاسوب 7119 ماجستٌر

تحسٌن خوارزمٌة التشفٌر الكتلٌة  ورلاء سالم نجم 136
 ٌن جواز السفر االلكترونًالخفٌفة لتأم

سفٌان سالم 
 محمود

الدبلوم 
 العالً

 علوم الحاسوب 7119

 The Maximal Degree of لمى احمد خلٌل احمد 132
Zero Divisor Graph of  

  and  

نزار حمدون 
 شكر

رٌاضٌات بحته/ جبر  7119 دكتوراه
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