
 الموصل/  التمنٌة الشمالٌة الجامعة 

 

 

 التخصص السنة الشهادة اسم المشرف عنوان األطروحة اسم الطالب ت

سلون الخرسانة المعدة بالتفرٌغ الهوائً  انس أمجد عزالدٌن 1
 المنتجة بتمنٌة جدٌدة

هٌثم حازم 
 سعٌد

 

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر
المواد 

 اإلنشائٌة

 مصطفى دمحم جاسم   8
 

دراسة وإستمصاء فً أداء ألشبكات 
 IEEE ألالسلكٌة ألمعتمدة على 

802.11n متعددةالالوسائط  لخدمات 

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر زٌاد خلف فرج
 الحاسبات

 

تمارا ولٌد غانم  3
 مجٌد

استخدام مونة االسمنت عالٌة االداء 
 الصالح الخرسانة المتضررة

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر اٌثار ذنون داؤد
 الحاسبات

 

 ٌونس دمحمإبراهٌم  4
 

منظومة آلٌة ذات وثولٌة عالٌة لفصل 
وتصنٌف كرٌات الدم البٌضاء باستخدام 

تحلٌل المكونات األساسٌة و الشبكة 
 العصبٌة االحتمالٌة

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر ثائر علً صالح
 الحاسبات

 

اسماء عصام  5
 حمدون

 

-تكاملً-تناسبًمسٌطر تنفٌذ تصمٌم و
 تفاضلً ذاتً التولٌف باستخدام

المصفوفات التناظرٌة المابلة للبرمجة 
 للسٌطرة على درجة الحرارة والرطوبة

 لحاضنة الطفل 

احمد جدعان 
 علً

 

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر
 الحاسبات

 

أٌمن عادل  6
 عبدالحمٌد

سلون إرساء لضبان التسلٌح مزدوجة 
 الضغطالرأس تحت حمل الشد و 

هٌثم حازم 
 سعٌد

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر
 الحاسبات

حنٌن عبدالهادي  2
 حمد

أنتاج الخرسانة الرغوٌة المسلحة 
 باأللٌاف الستخدامها فً الواح الجدران

دمحم عدنان 
 بشٌر

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر
 الحاسبات

دراسة تأثٌر طرق المعالجة المختلفة  زٌنة عماد لاسم 2
 الخصائص المٌكانٌكٌةعلى 

ومعدل أمتصاص الماء لمونة األسمنت 
 المحتوٌة على مسحوق السً ارمٌن

علً حسٌن 
 علً

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر
 الحاسبات

 

مٌكانٌكٌة للتربة الحبٌبٌة خصائص الال طلٌع محمود طلٌع 0
 المثبتة باألسمنت

حارث ابراهٌم 
 علً

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر
 الحاسبات

نظام ذكً لمرالبة ذوي االحتٌاجات  علً حسن حسٌن 11
 Li-Fiالخاصة باستخدام تكنولوجٌا 

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر ثائر علً صالح
 الحاسبات

علً ماهر عبد  11
 الحمٌد

وتحلٌل أداء شبكة المتحسسات  تصمٌم
 الطبٌة الالسلكٌة

 زٌاد خلف فرج
 

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر
 الحاسبات

عــمــار ســمــٌـر  18
 عــنــاز

الِكتابة على شاشة الحاسبة باستخدام 
 فعالٌات العٌن

ضـٌـاء مهـدي 
                                      فــارس

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر
 الحاسبات

 فاطمة ناظم امٌن  13
 

تصمٌم وتنفٌذ نظام تتبع األجسام 
المتحركة باستخدام نظام التموضع 

 العالمً وخدمة الرسائل المصٌرة

عبد الرحمن 
 إكرام صدٌك

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر
 الحاسبات

 

فهد احمد شعبان  14
 حمود

تطبٌمات الرعاٌة  فً  إنترنت األشٌاء
 الصحٌة

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر عماد احمد دمحم
 الحاسبات

 محمود باسل محمود 15
 

البٌوت منظومة السٌطرة الذكٌة فً 
 الخضراء

ضٌاء مهدي 
 فارس

هندسة تمنٌات  8112 ماجستٌر
 الحاسبات

تكوٌن صور مزدوجة لالشكال ثالثٌة  مروة رٌاض احمد 16
االبعاد باستخدام  مصفوفة البوابات 

 المنطمٌة المابلة للبرمجة حملً

بسمة دمحم كمال 
 ٌونس

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر
 الحاسبات

 

تطور الخرسانة الرغوٌة الخفٌفة الوزن  ٌحٌى زٌاد دمحم 12
 المسلحة باأللٌاف الهجٌنة والمعرضة

 لدرجات الحرارة المرتفعة

هندسة تمنٌات  8110 ماجستٌر اٌثار ذنون داؤ
 الحاسبات

 


