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 اسم الطالب اسم المشروع  لتدريسي سم اأ ت

 زينب سامي زمر التناظر نزار حمدون شكرأ.د.   .1

 رائدة داؤد محمودأ.د.   .2
MLCP – Rings  
 MLCPالحلقات من النمط 

 سفيان فاضل

 رفل جمال تهجين الخوارزمية الجينية مع طرائق االتجاه المترافق بان أحمد حسن متراس أ.د.   .3
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في الفضاءات التبولوجية -alphaالمجموعات المفتوحة من النمط 
 الثالثية

 اياد اسالم

 ثائر يونس ذنونأ.م.د.   .6
 والء محمد  استخدام طريقة تحليل ادومين في حل بعض المعادالت التفاضلية  

 منيف محمد  استقرارية لوبونوف وتطبيقاتها 

 اياد محمد خلف تكامل ريمان ياسين عبد الجبار صالحأ.م.د.   .7

 حسام ذنون تطبيقات في المعادالت التفاضلية الالخطية  ميسون مال هللا عزيزأ.م.د.   .8

 زبيدة وليد  On Smarandache Loops ة محمد ابراهيم زبيدأ.م.   .9

 شهد زهار  تحسين نتائج حساب التكامالت الثنائية عدديا   خالص سعد هللا احمد أ.م.د. إ  .10

 سوزان محسن   استخدام مضروب ال كرانج لحل مسائل امثلية مقيدة   همسة ثروت سعيد أ.م.د.   .11

 مروة ميسر النظام المضطرب وطرق قمعه سعد فوزي جاسمأ.م.د.   .12

13.  
وليد محمد فتحي أ.م.د. 
 الحياني

 فرح يونس ل لحل معادالت فولتيرا التكامليةحل المتسلسالطريقة 

 صفا محمد االدراك العصبية باستخدام طريقة االنحدار المتعددتحسين اداء شبكة  صابر قاسمأ.م.د. عمر   .14

 بنان محمد طريقة التحويل التفاضلي لحل المعادالت التفاضلية الجزئية  أمين  د الغفور محمدأ.م.د. عب  .15

 عبدالرحمن سالم  حول معامالت سالسل فوريير أ.م.د. أحمد محمد علي محمد   .16

 أ.م.د. غادة مؤيد رشيد  .17
( وطريقة golden Section) استخدام طريقة القاطع الذهبي

( عدديا  لحل مسائل االمثلية بأستخدام نظام Bisectionالتنصيف )
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 زينب منيب

 بسمة مازن دراسة لتقدير لمعلمات النماذج المكانية مع تطبيقات عددية  م.د. منى محسن محمد علي  .18
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 اكرم سعد  تحليل االستقرارية لطبقة رقيقة من بخار دمعة على عدسة الصقة  

 عطاء شكر تأثير التضيق على تدفق الدم في الشرايين المتضيقة

 بان عبد الكريم قاسمم.   .20
( في المستوي االسقاطي 3،5)–( من القوسين6,3)–االقواستكوين 

(5،2)PG 
 ارشد عزيز

 سارة محمد تربيعيةيناميكي لعائلة الدوال الالنظام الد سلمى مصلح فارسم.   .21
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 م. شيماء حاتم احمد قاسم  .23
 عبدالرحمن راغب المتحايدةالعناصر 

 علي حميد المثاليات المنفردة
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