
 

 قسم الرياضيات - كلية التربية للعلوم الصرفة
 

 0202-0202مشاريع التخرج للعام الدراسي 
 

 ت عنوان المشروع المشرفاسم  الطالب األول الطالب الثاني الطالب الثالث

 صفا علي محمد
 e 1تقاطع المخططات الرئيسية من النمط  عمار صديق محمود.د.أ امنة اياد حسن ايناس عبد يونس

 وعدهللا عليمريم 
عبدالحكيم 

 عبدالوهاب محمود
 e 2استبدال المخطط االول من النمط  عمار صديق محمود.د.أ رسل سالم قاسم

محمود ياسين 
 جاسم

 مجد فوزي عباس
عائشة نشوان 

 محمد
 3 بطريقة الجدول االفقي eتقاطع المخططات الرئيسية من النمط  عمار صديق محمود.د.أ

زهراء محمد 
 شمس الدين

ميادة عبدالرزاق 
 محمد

 e 4اعادة ترتيب الصفوف من النمط  عمار صديق محمود.د.أ ريا ادريس يوسف

شهد فراس نافع 
 احمد

ميس اسماعيل 
 يونس محمد

مؤمن رعد محمود 
 جاسم

ندى ياسين قاسم . د.م.ا
 يحيى

النقاط والخطوط والمستويات في الفضاء االسقاطي ثالثي االبعاد 
PG(3,2) 

5 

 طارق محمد
 شويش خميس

يوسف شاحوذ 
 جمعة ايوب

احمد خليل ابراهيم 
 حسي

ندى ياسين قاسم .د.م.ا
 يحيى

 GF(4) 6بعض النتائج في الفضاء االسقاطي ثالثي االبعاد على حقا كالوا 

رحمة محمود 
 خضير ابراهيم

فرح عبد الباسط 
 يونس حسين

هديل محمد يوسف 
 محمد

د ندى ياسين قاسم .م.أ
 يحيى

 PG(3,5) 7دراسة الفضاء االسقاطي ثالثي االبعاد 

اية رعد محمد 
 سعيد الطائي

امنة عمار قحطان 
 الخالدي

امنة فارس غثيث 
 العبيدي

 8 التكامل العددي قاعدة سمبسون مهى صالح يونس.د.م.أ



 سبأ رائد غانم
أمنة عبد المنعم 

 يونس
أنسام عبد الغني 

 سلطان
 مهى صالح يونس.د.م.أ

طريقة شبه المنحرف في التكامل العددي باستخدام برنامجي الماثالب 
 والماث سولفر

9 

 منى ياسين عباس
 11 طريقة اويلر وطريقة متسلسلة تايلور مهى صالح يونس.د.م.أ ليلى نذير عبد هللا باسمة بشار طه

عماد عبد القادر 
 حامد

 11 السالسل الزمنية يونسندوى سالم .د.م.أ انمار فواز عزيز عثمان راغب جميل

مها نزار 
 عزيزعبد هللا

رحمة عامر عادل 
 قاسم

نور مهند محمود 
 حمد

ندى ياسين قاسم .د.م.أ
 يحيى

 PG(3,3) 12حول الفضاء االسقاطي ثالثي االبعاد 

ذاكر محمود 
 لطس

سليمان سعود 
 سليمان

 13 وحلولهادراسة المعادالت التكاملية  امل جاسم محمد.د  فالح حسن احمد

سارة عبد السالم 
 محمد

 14 ايجاد الحل العددي لمعادالت فريدهولم وفولتيرا الخطية وغير الخطية امل جاسم محمد.د  هديل اديب محمد قمر بشار عبد الغني

 احمد نافع حمدون
 15 نظرية التقدير د غانم محمود ظاهر سيف قيس محمد رامي عبد الكريم

حسام رعد 
 خزعل يحيى

 احمد ياسين محمد
عبدهللا عبد عواد 

 صالح
جنيد ادريس . د

 مصطفى
 16 دراسة الطرق العددية في حل منظومة المعادالت التفاضلية

 عبيدة ذنون يونس
ليث بشير محمد 

 شيت
محمد شاكر 
 محمود ظاهر

جنيد إدريس . د
 مصطفى

 17 استخدام الطرق العددية لحل منظومة المعادالت الخطية

عمر عبدهللا 
 حسين

 18 دراسة عامة في علم ميكانيك الموائع نصير صباح عبدهللا. د يوسف محمد اياس محمد بشار احمد

عثمان عبدالكريم 
 محمد

 19 المواقع الساكنة وعالقتها بتوزيع الضغط نصير صباح عبدهللا. د معن يحيى قاسم يونس عدنان خليل

 اشواق عبد القادر
ايناس نوري 

 عالوي
 21 االنحدار الخطي المتعدد وطرق اختيار افضل معادلة انحدار يونس حازم اسماعيل. د آمنة خالد الياس

اية رمضان 
 عبدهللا

 21 دراسة عن تصميم التجارب وتحليل التباين يونس حازم اسماعيل. د شهد خليل دوري شدن خليل دوري

 حنين احمد يونس
 22 نظرية التقدير يونس حازم اسماعيل. د سارة ضياء نجم دالل خالد خليل

احسان مرعي 
 حسن

سعدون هاني عبد 
 القادر

محمد عثمان 
 خضر

 ii 23_ المجاميع المفتوحة من النمط  بيداء سهيل عبدهللا.د



احمد عمار 
 محمود

اشرف زهير 
 مصطفى

وعد محمود 
 ابراهيم

 i 24الفا _المجاميع المفتوحة من النمط بيداء سهيل عبدهللا.د

اصيل طارق 
 محمود

 صبيح وديع اسكندر.د قبس محمود علي حسين علي اسامة
المعممة في  i-والتشاكالت من النمط i-التشاكالت المعممة من النمط

 الفضاءات التبولوجية
25 

اسراء نزار عبد 
 القادر

 فرح ميسر جاسم زينب محمد عبدهللا
الدين عزام صالح .د

 يونس
 26 حل مسائل القيم الحدودية باستخدام طريقة القذف المتعدد

آالء ابراهيم 
 اسماعيل

 زهراء كمال قاسم آية نوح محمد
عزام صالح الدين .د

 يونس
 Matlab 27حل مسائل القيم الحدودية باستخدام 

االء ابراهيم 
 اسماعيل

 زينب اسامة وجيه ايه نوح محمد
 عزام صالح الدين.د

 يونس
 Matlab 28حل مسائل القيم الحدودية باستخدام 

 شهد مؤيد الياس
سارة عدنان سفر 

 علي
 زهراء كمال قاسم

عزام صالح الدين .د
 يونس

 Maple 29حل مسائل القيم االبتدائية باستخدام 

 نائلة سامي محمد
 زهراء محمد صالح

آالء حسام الدين 
 حازم

عزام صالح الدين .د
 يونس

 31 حل معادلة تفاضلية اعتيادية باستخدام سالسل فوريه

 االء فالح شبيب
 31 الزمرة االولية علي عبدالقادر العبدلي.د نبأ حسين احمد بشائر فائز هلوش

 امل ياسين عباس
 عبير فالح علي

مدينة سلمان 
 مصطفى

 32 شفرة هيل علي عبدالقادر العبدلي.د

 رؤى بشير علي
 33 مبرهنة الباقي الصينية علي عبدالقادر العبدلي.د جواهر الياس عائد ايمان توفيق ويس

سجى اسامة 
 يحيى

 34 التشفير باستخدام التحويالت الخطية للمصفوفات السحرية الفردية علي عبدالقادر العبدلي.د نرجس خليل حمد نبأ نبيل احمد

حسام الدين فتحي 
 مصطفى

مصطفى عالء الدين 
 يونس

 بشير احمد بشير
صهيب طالل . د

 الرمضاني
  التزامن في نموذج كوراموتو

اسراء محمود 
 محمد

 سار ةٌ مازن انس عذراء محمد صالح
صهيب طالل . د

 الرمضاني
  نظرية الفوضى

 فرح بشير ذنون
 آية احمد محمد افراح حميدي خليف

صهيب طالل . د
 الرمضاني

  خطية المستقلة ذاتياسلوك حل منظومة المعادالت التفاضلية الخطية والغير 

 مروه طه عزيز
 زينب محمد يوسف

دنيا طاهر 
 مصطفى

صهيب طالل . د
 الرمضاني

  الحركة التو افقية



نادية بشير 
 سنجار

 جنان هاشم سعيد
دالل سليمان احمد 

 حموش
غانم محمد صالح .د

 عبدهللا
دراسة جريان الموائع البركانية ذات الخصائص النيوتونية على السطوح 

 االفقية
35 

بتول سليمان 
 حمود

علي جمال محمد 
 شيت

ريهام عيسى 
 صالح

غانم محمد صالح .د
 عبدهللا

 36 استقرارية  الطرق الصريحة في  حل المعادالت التفاضلية االعتيادية

راكان صالح 
 محمد علي

ياسين عزالدين 
 محمد علي

 حسن توفيق احمد
غانم محمد صالح .د

 عبدهللا
 37 حلول عددية لطرق ادم الصريحة ومناطق االستقرارية

 زينب نزار عزيز
 38 تحليل التباين متعدد المتغيرات مع التطبيق غانم محمود ظاهر.د هاجر عدنان داؤد كرم بشار غانم

أسماء حمود 
 هالل

 39 مقدمة في اختبار الفرضيات غانم محمود ظاهر.د هدى غازي عباس مروة عالء الدين

 ديانا علي حسين
 41 استنتاجات التوزيعات المتقطعة والمستمرة باستخدام التحويالت غانم محمود ظاهر.د مريم مثنى محمد سرى علي مجيد

 انمار ذياب خلف
ضياء عطا هللا 

 فتحي
 41 حول الحلقات الصافية خليللمى احمد .د باسم حمادي احمد

أمير عماد عبد 
 االله

محمد إبراهيم 
 محمود

عمران مازن 
 جميل

 41 بعض خصائص بيان قواسم الصفر للحلقة االبدالية لمى احمد خليل.د

 حمزة أمير حامد
 عماد ايوب عطشان

ياسر عبد المنعم 
 نوري

 42 األشجار البيانية الثنائية لمى احمد خليل.د

 امير جواد كاظم
سعود سعد هللا عبد 

 فتاح
 محمد احمد خضر

لمياء حازم سعدون .د
 الطائي

 43 حل معادالت فولتيرا باستخدام طريقة تحويل البالس

مصطفى اكرم 
 حسان

 عبير ظافر رسل صالح
لمياء حازم سعدون .د

 الطائي
 44 حل معادالت فريدهولم التكاملية الخطية باستخدام طريقة انحالل ادوميان

 خالد محمود
 مصطفى نجم محمود خضر

نادية عدنان عبد . م
 الرزاق

 45 الفضاء الخطي

 أنفال حسين علي
 ضحى وليد حميد سحر وليد ابراهيم

ازهار عبد الرزاق .م
 سعيد الحسو

 46 أنواع معامالت االرتباط

اسامة مصطفى 
 سليمان

 زيد غائب قاسم
مصطفى نوري 

 قاسم
أزهار عبدالرزاق .م

 سعيد الحسو
 47 المقارنة بين المعاينة العشوائية البسيطة والمعاينة الطبقية

ساره شيرزاد 
 صديق

 48 جبر بوليان حنان سالم محمد.م نور داؤد سالم سبأ خالد هادي



عبدهللا شهاب 
 احمد

 هيثم احمد راضي
ورقاء عباس 

 يوسف
 49 طريقة البالس اليجاد المحددات حنان سالم محمد.م

احمد عثمان 
 عبدالموجود

صابرين سرحان 
 صابر

قاسم اسماعيل 
 محمد

 رقية نافع بلو.م
وانماط اخرى من المجاميع  iα-العالقة بين المجاميع المفتوحة من النمط
 المفتوحة

51 

 يونس حازم تقي
يوسف محمود 

 جدوع
عبد العزيز ذياب 

 ربيع
 51 التكامل المعتل طارق حمد عبدهللا.م

رنا ابراهيم 
 خضر

 52 الزمر والنظام الرياضي طارق حمد عبدهللا.م رنده صالح احمد رند غانم حميد

 سلوى حسام علي
 53 وغير متجانسة ذات المعامالت الثابتةحل المعادالت التفاضلية المتجانسة  احمد حسين محمد.م.م يحيى قاسم محمد غفران جالل بشير

زينب صفوان 
 محمد

 ضحى خالد شخاده
وجدان صباح 

 جاسم
احمد حسين محمد .م.م

 شيخو
 54 حل المعادالت التفاضلية ذات المعامالت المتغيرة وسالسل فورير

 هبة باسل محمد
 55 معادلة االستمرارية في بعدين ايمان هاشم نجم.م.م اية اياد سعد هللا هجران راكان محمد

ارشد محمود 
 نزال

 56 نموذج االنحدار الخطي وطريقة المربعات الصغرى أسيل مؤيد قاسم.م.م ال يوجد محمود غانم عثمان

اميرة ابراهيم 
 غزال

براء باسل قاسم 
 خالد

شهد عبد الجبار 
 قاسم

 57 متسلسلة فورير مع امثلة وتطبيقات أسيل مؤيد قاسم.م.م

 شاكر حسين علي
عمر تحسين يونس 

 عباس
عيادة مرفوع 

 عباس
 58 حول بعض  متسلسالت الدوال لتقريبات بادي هبه شكر محمود.م.م

 زياد خلف عواد
خالد حماد احمد 

 حمد
 59 حل المعادالت التفاضلية االعتيادية باستخدام طريقة هوموتوبي التحليلية هبه شكر محمود.م.م محمود احمد حمد

مثنى عدنان 
 عبدهللا

 60 الحلقات النظيفة و شبه النظيفة مروان عزيز جردو.م خالد محمود حميد احمد حماد متعب

 مريم عبدالرزاق
 حسين صالح اسراء باسل

نادية عدنان عبد .م
 الرزاق

 61 الفضاء الشبة المتري

محمد ميسر 
 خضير

عبد الباري احمد 
 عبد العزيز

 62 االرقام القياسية نجالء صديق يحيى.م اكرم محمد  ياسين

عماد الدين 
 عثمان احمد

 وسام فتحي عطية
علي طالب شيخ 

 موسى
 63 المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية المتقطعة نجالء صديق يحيى.م



 عثمان اديب
 64 السالسل الزمنية نجالء صديق يحيى.م هبة غانم محمد مهند عطا هللا محمد

خليل ابراهيم عبد 
 هللا

 65 المعادالت التفاضلية الخطية من الرتبة الثانية نورا ليث حسين.م زيد علي حسن جمعة علي احمد

حسين رشيد 
 سلطان

 66 حل مسألة قيم حدودية باستخدام دالة كرين وطريقة تغير الثوابت نورا ليث حسين.م عمر محمد نوري سيف ذنون يونس

محمد محسن 
 حسين

 هبة محمد عبد هللا
هديل عارف 

 سعدون
 67 نظرية وجود حلول للمعادالت التفاضلية االعتيادية نورا ليث حسين.م

اسالم قاسم 
 عبدهللا

 Z 68 -تحويالت  همسة داؤد سليم.م مهند صالح جاسم طارق عبد احمد

اسراء حازم 
 يونس

 69 المعادالت التكامليةالمدخل الى  همسة داؤد سليم.م قمر احمد ناصر ضحى باسم علي

 سالين سالم سفان
 70 حل المعادالت التفاضلية بالمتسلسالت همسة داؤد سليم.م الياس عجم حسن مشكو خيري ميرزا

 


