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م  /مشاريع تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2020-2019
ت

اسم التدريسي

.1

أ.د .رائدة داؤد محمود
م.م .رشا صالل حسن

اسم الطالب

اسم المشروع

 On strongly Pure idealsسامي احمد

.2

أ.د .بان أحمد حسن

قياس امثل اخفاء للنص داخل صورة بأستخدام خوارزميات ذكائية

محمود عبدالخالق

.3

أ.د .عبد الغفور جاسم سالم

التحويالت الحافظة للزوايا في السمتوي المعقد

عبد احمد حسين

.4

أ.م.د .ثائر يونس ذنون

بعض الطرق لدراسة استقرارية المنظومات التفاضلية غير الخطية

خضر الياس قاسم

.5

أ.م.د .ثائر يونس ذنون

المعادالت التفاضلية الجزئية وبعض طرق حلها

احمد مازن

.6

أ.م.د .ياسين عبد الجبار صالح

تكامل الدوال المتساوية دائما ً تقريبا ً مع التطبيقات

فرح رعد

.7

أ.م .زبيدة محمد ابراهيم

 Samarndache – Groupoid using Znعمر صالح

.8

أ.م.د .ميسون مال هللا عزيز

تطبيق في المعادالت التفاضلية الجزئية

خيري سليمان

.9

أ.م.د .إخالص سعد هللا احمد

تحسين طريقة نيونتن رافسون لحل المعادالت غير الخطية

خستي مراد

.10

أ.م.د .همسة ثروت سعيد

خوارزمية التدرج الهجينة لحل مسائل االمثليه غير المقيدة

سروة خالد

.11

أ.م.د .باسم عباس حسن
م.م .عبير عبدالخالق احمد

Scaling Secant Method for Solving Nonlinear
Equations

منال ابراهيم

.12

أ.م.د .حسام قاسم محمد

بيان( ┌2 )Rللحلقات االبدالية

مهند احمد

.13

أ.م.د .سعد فوزي جاسم

االستقرارية والتشعب لنظام مضطرب

محمد ثائر

الحل العددي لمعادلة Burgers Fisher

مروة احمد راشد

شبكات السيول

يوسف عمر

.14
.15

أ.م.د .عبد الغفور محمد أمين
م.م .محمد عمر شعبان
أ.م.د .أحمد محمد علي
م.م .أسماء صالح عزيز

.16

أ.م.د .غادة مؤيد رشيد

.17

أ.م.د .احمد فاروق قاسم

.18

م.د .منى محسن محمد علي

Solving problem by using integer programming
problem
الحل العددي لمعادلة فولتيرا التكاملية بأستخدام متعددة حدود
ياسين عويد
Chebyshev
تحسين خوارزميات التدرج المترافق المتعدد الخطوات في االمثلية
عبدهللا ميسر
الغير الخطية
سرمد سالم

.19

م.د .رتينة جاسم عيسى

تأثير القوى المغناطسية على جريان الدم في الشرايين المتضيقة

عطاهللا حمود

.20

م .بان عبدالكريم قاسم

المخروطيات واالهليليجيات في المستوى االسقاطي ) PG(2,qحيث
 qعدد فردي

جميلة زياد

.21

م.د .سلمى مصلح فارس

.22

م .منال ادريس عبد فتحي

.23

م .شيماء حاتم احمد

.24

م .هنادي داؤد سليم

 On Julia Setاحمد ازهد
طرق العد

محمد حميد
 On Reversible Ringsنور فتحي
 Ito-Integralششو حسين

ت

اسم التدريسي

اسم الطالب

اسم المشروع

.25

م .فرح حازم محمد قدو

المجاميع القالبية

مزاحم ابراهيم

.26

م .انعام غام سعيد

كبس الصورة

حاتم عبدالكريم

.27

م .زينة طالل ياسين

حل المعادالت التفاضلية غير المتجانسة من الرتبة الثانية تحليليا ً
ومقارنة مع الحل العددي بأستخدام ماتالب

خليل ابراهيم

.28

م.د .احمد انتصار غثيث
م.م .هشام محمد خضر

.29

م .شهلة مؤيد خليل

.30

م.د .طالل فاضل حسين
م.م .زينة فالح صالح

 Solving ODE by Matlapعالء ابراهيم
وفاء فرحان

الحلقات المنتظمة بقوة من النمط Pi-

 K- means Clusterمروة محمد عبدالقادر

.31

م.د .فاطمة محمود حسن

استخدام النماذج المخفية في المعلوماتية الحيوية

سكينة يونس

.32

م.م .محمد صباح محمود

الصيغة العامة للمدارات الدورية

ليث بشير

.33

م.م .المعتصم عبدالمحسن حامد

.34

م.م .رجاء يونس محو

استخدام الفروقات المنتهية االسية من الرتب العليا لحل المعادالت
التفاضلية الجزئية
حل المعادالت التفاضلية بأستخدام بعض الطرق العددية (هينز_النقطة
ناريمان جالو
الوسطى _رالستون)
ليث ناظم

أ.م.د .وليد محمد فتحي الحياني
رئيس قسم الرياضيات
2020/01/12

