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عبد هللا محمد عيد

.20

م.د .رتينة جاسم عيسى

بعض تطبيقات المعادالت التفاضلية الجزئية

خدر فرمام اسعد
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م .بان عبد الكريم قاسم

تكوين االقواس  )k,3(-في المستوي االسقاطي (PG )2,7
المحتوية على المخروطي )8،2( -

حسن مازن ضياء الدين
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م.د .سلمى مصلح فارس

الدوال المتوسعة والدوال الفوضوية

محمد جمال احمد

.23

م .منال ادريس عبد فتحي

في تقاطر المصفوفات ذات السعة n×n

نزار هادي علي
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م .شيماء حاتم أحمد

في الحلقات المختزلة

هشام محمود محمد

.25

م .شعاع محمود عزيز

شفرات تصحيح الخطأ

عالء عبدالقادر ياسين
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أسم التدريسي
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م.د .أحمد فاروق قاسم
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م .ميرنا عادل عزيز

اسم المشروع
خوارزميات جديدة لحل المعادالت غير الخطية باستخدام طريقة
النقطة الصامدة
حل انظمة المعادالت التفاضلية االعتيادية باستخدام طريقة
التحويل التفاضلي

اسم الطالب
ايمن زهير يونس
محمد جاسم محمد
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م .هنادي داؤد سليم

المشي العشوائي

عبدهللا ايمن
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م .فرح حازم محمد

تمثيل االقواس – ( )k,5في مستوي ديزارك(PG)2,q

افراح عزيز نائف

.30

م .إنعام غانم سعيد

تقطيع الكلمة العربية الى فونيمات

سارة شامل يوسف

.31

م.د .أحمد انتصار غثيث

طريقة المعلمة الصغيرة االصطناعية لـ البينوف لحل المعادالت
التفاضلية

نبا محمد رشيد

.32

م .شهلة مؤيد خليل

الحلقات من النمط –EGP

فرح رعد محمد

.33

م.د .طالل فاضل حسين

Page rank algorithm

هدى مالك احميد

.34

م.د .هند حسام الدين محمد

تطبيقات الشبكات العصبية واالصطناعية

موفق جار هللا حسن

.35

م .براءة محمود سليمان

البنى الهندسية لألوريغامي

شيماء محمد علي

.36

م.م .محمد صباح محمود

دوال خاصة

احمد شوكت فتحي

.37

م.م .اسماء صالح عزيز

متعددة حدود هوسويا – Wلبيانات خاصة

ابراهيم رفاعي حسن

.38

م.م .محاسن ثابت يونس

إيجاد البعد الكسوري باستخدام طريقة عد الصناديق

نقاء عدنان عبدالقادر
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م.م .المعتصم عبدالمحسن حامد
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م.م .نور رافع حمزة

.41

م.م .رجاء يونس محو

.42

م.م .فاطمة محمود حسن

حل المعادالت التفاضلية باستخدام الفروقات المنتهية من الرتب
العليا
ايجاد المسار االقصر بين مدن عواصم الوطن العربي بإستخدام
خوارزميات أمثلية مستعمرة النمل
استخدام تحويالت البالس في حل المعادالت التفاضلية وبعض
تطبيقاته
دراسه تحليليه للجين )Von Hippel-Lindau tumor( VHL

عمر صالح عبدهللا
احمد محمد بشير
فرح عبدالوهاب يحيى
احمد ياسين محمد

مالحظة :ستكون مناقشة مشاريع تخرج المرحلة الرابعة في االيام 2019/05/28-26
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