جامعة الموصل
كلية علوم الحاسوب والرياضيات
قسم الرياضيات
العام الدراسي 2018-2017

م  /مشاريع تخرج طلبة المرحلة الرابعة
ت

اسم المشروع

أسم التدريسي

اسم الطالب

 .1أ.د .نزار حمدون شكر

زمر التناظر

زينب سامي

 .2أ.د .رائدة داؤد محمود

MLCP – Rings
الحلقات من النمط MLCP

سفيان فاضل

 .3أ.د .بان أحمد حسن متراس

تهجين الخوارزمية الجينية مع طرائق االتجاه المترافق

رفل جمال

 .4أ.د .عبد الغفور جاسم سالم

دراسة منسوب النهر بأستخدام سالسل ماركوف

غفران ذنون

المجموعات المفتوحة الثالثية من النمط Beta

نور الهدى احمد

المجموعات المفتوحة من النمط -alphaفي الفضاءات التبولوجية
الثالثية

اياد اسالم

استخدام طريقة تحليل ادومين في حل بعض المعادالت التفاضلية

والء محمد

استقرارية لوبونوف وتطبيقاتها

منيف محمد

 .5أ.د .طاهر حسن اسماعيل

 .6أ.م.د .ثائر يونس ذنون

 .7أ.م.د .ياسين عبد الجبار صالح تكامل ريمان

اياد محمد خلف

 .8أ.م.د .ميسون مال هللا عزيز

تطبيقات في المعادالت التفاضلية الالخطية

حسام ذنون

 .9أ.م .زبيدة محمد ابراهيم

On Smarandache Loops

زبيدة وليد

 .10أ.م.د .إخالص سعد هللا احمد

تحسين نتائج حساب التكامالت الثنائية عدديا

شهد زهار

 .11أ.م.د .همسة ثروت سعيد

استخدام مضروب ال كرانج لحل مسائل امثلية مقيدة

سوزان محسن

 .12أ.م.د .سعد فوزي جاسم

النظام المضطرب وطرق قمعه

مروة ميسر

أ.م.د .وليد محمد فتحي
.13
الحياني

طريقة الحل المتسلسل لحل معادالت فولتيرا التكاملية

فرح يونس

 .14أ.م.د .عمر صابر قاسم

تحسين اداء شبكة االدراك العصبية باستخدام طريقة االنحدار المتعدد

صفا محمد

 .15أ.م.د .عبد الغفور محمد أمين

طريقة التحويل التفاضلي لحل المعادالت التفاضلية الجزئية

بنان محمد

 .16أ.م.د .أحمد محمد علي محمد

حول معامالت سالسل فوريير

عبدالرحمن سالم

 .17أ.م.د .غادة مؤيد رشيد

استخدام طريقة القاطع الذهبي ( )golden Sectionوطريقة
التنصيف ( )Bisectionعدديا لحل مسائل االمثلية بأستخدام نظام
Matlab

زينب منيب

 .18م.د .منى محسن محمد علي

دراسة لتقدير لمعلمات النماذج المكانية مع تطبيقات عددية

بسمة مازن

تحليل االستقرارية لطبقة رقيقة من بخار دمعة على عدسة الصقة

اكرم سعد

تأثير التضيق على تدفق الدم في الشرايين المتضيقة

عطاء شكر

 .20م .بان عبد الكريم قاسم

تكوين االقواس–( )6,3من القوسين–( )5،3في المستوي االسقاطي
(PG)2،5

ارشد عزيز

 .21م .سلمى مصلح فارس

النظام الديناميكي لعائلة الدوال التربيعية

سارة محمد

 .19م.د .رتينة جاسم عيسى

ت

أسم التدريسي

 .22م .منال ادريس عبد فتحي

اسم الطالب

اسم المشروع
بنى جبرية مرتبطة بأفعال الزمر

محمد شاكر

العناصر المتحايدة

عبدالرحمن راغب

المثاليات المنفردة

علي حميد

 .24م .شعاع محمود عزيز

وجود االقواس )48,5(-في الحقل االسقاطي )PG(2,13

كرار حسين

 .25م.د .أحمد فاروق قاسم

التكامل العددي باستخدام متعددة حدود بيرنستاين Bernstein

أيمان احمد

 .26م .هنادي داؤد سليم داؤد

نظرية المعلومات والترميز

انس عبد الكريم

 .27م .فرح حازم محمد قدو

الحلقات متعددة الحدود

مها وليد

 .28م .إنعام غانم سعيد محمد

كبس الصورة والبحث عنها بأستخدام البحث االعمى

احمد رافع

 .29م .سوزان حسن محمد أمين

تشفير النصوص االنكليزية باستخدام خوارزمية غراي

محمد باسم

 .30م.د .أحمد انتصار غثيث

حول بعض متسلسالت الدوال لتقريبات بادي

رحمة ذون

 .31م .شهلة مؤيد خليل داؤد

On MEGP-Rings

رائد عزالدين

 .32م.د .طالل فاضل حسين

تكامل مونت كارلو

مروة اياد نوح

م .هند حسام الدين محمد
.33
جرجيس

حل مسألة  XORباستخدام شبكة البيرسبترون

محمد خزعل

 .34م.م .محمد صباح محمود

تطبيقات الحمل الحراري في المعادالت التفاضلية

اسل باسل

 .35م.م .رغد عبدالعزيز مصطفى

العدد االساس لبيان ميشلسكي لبعض البيانات االفالطونية

مصطفى رائد

 .36م.م .محمد عمر شعبان

حول الحلول التحليلية التقريبية لبعض المعادالت التفاضلية الجزئية من
نوعKdV-

حذيفة هيثم

 .37م.م .عبير عبدالخالق احمد

تحليل استقرارية نموذج انحدار ذاتي غير خطي

ميسر حمدون

م.م .المعتصم عبدالمحسن
.38
حامد

الحل العددي لمعادلة  Burger-Fisherباستخدام الفروقات األسية

سارة طالل

 .39م.م .إكرام عبدالقادر صالح

جبر – * Cعلى ] [a,b

احمد خلف

 .40م.م .رجاء يونس محو محمد

بعض تطبيقات المعادالت التفاضلية االعتيادية من الرتبة االولى والدرجة
االولى-المسارات المتعامدة –المسارات الغيرالمتعامدة

عمر ثامر

 .41م.م .فاطمة محمود حسن

مدخل الى عالم المعلوماتية الحيوية

فائزة أحمد خلف

 .42م.م .أحمد عامر محمد فوزي

التابع العقدي /معادالت ال بالس

رغد ثابت

 .43م.م .هشام محمد خضر حمزة

تدريب الشبكات العصبية االصطناعية

ريان سالم

 .23م .شيماء حاتم احمد قاسم

مالحظة :ستكون مناقشة مشاريع تخرج المرحلة الرابعة في االيام 2018/05/29-27

أ.م.د .وليد محمد فتحي الحياني
رئيس قسم الرياضيات
2018/04/26

