
 

 قسم الرياضيات - كلية التربية للعلوم الصرفة

 0200 - 0202 مشاريع التخرج للعام الدراسي

 ت عنوان المشروع المشرفاسم  الطالب األول الطالب الثاني الطالب الثالث

 هديل حازم فتحي
اسراء هاشم 

 محمد
 1 مرافق مخطط يونك عمار صديق محمود.د.أ نجوى محمد نور

 احمد يشكر محمود
ابراهيم فاطمة 

 الياس
 2 اعداد كاتالن عمار صديق محمود. د.ا ليلى احمد عبد هللا

 مريم حازم الزم
فاطمة ياسر عبد 

 حسن
 e 3الحركات الدورانية على المخطط المعداد من النمط  عمار صديق محمود. د.ا هنادي بسام هاني

 ايناس يونس العزو.د.ا طه احمد اسماعيل ريان محمد احمد ياسين
صعوبات تعلم مادة االحصاء لدى طلبة االقسام غير االختصاص في كلية 

 التربية للعلوم الصرفة
4 

 احمد خميس احمد
محمد احمد عبد 

 القادر
 براء فالح عبد هللا

ايناس يونس مصطفى .د.ا
 العزو

مستوى تقدير القيم التربوية الرياضيات لدى طلبة قسم الرياضيات في كلية 
 الصرفةالتربية للعلوم 

5 

عبد هللا زهير 
 اسماعيل

عمر فيصل عبد 
 هللا

سارة عبد الكريم 
 احمد

 6 تطبيقات الهندسة الجبرية في نظرية الترميز ندى ياسين قاسم يحيى. د..أ

 عبد هللا سامي احمد
صفا محمد 

 ابراهيم
سندس يوسف 

 فتحي
 7 تطبيقات الهندسة الجبرية في التشفير ندى ياسين قاسم يحيى. د.أ

 عالء غانم خليل
زياد طارق 

 حسين
شهد حذيفة عبد 

 الحميد
 PG (3 ,22) 8حول الفضاءات الجزئية بالفضاء االسقاطي   ندى ياسين قاسم يحيى. د.أ



عمار حمزة حمود 
 الصايل

سجا نزار غانم 
 الشكرجي

زينب ثائر طه 
 الشكرجي

 GF 9( 23)حول الفضاء االسقاطي على حقل كالوا   يحيى ندى ياسين قاسم. د.أ

 10 جذر نيل و جذر جاكوبسن عامر عبداالله محمد.د.أ حسن سليمان علي داؤد سالم خضير احسان احمد حسن

 احسان احمد حسن
رجاء علي 

 ادريس
 11 االستمراريه عامر عبداالله محمد.د.أ احمد عمران ايوب

 عبير عمر علي
رحمه سالم 

 عباس
 ic 12األستمراريه من النمط  عامر عبداالله محمد.د.أ زينه محمود

 داوود محمد علي
باسم محمد 

 جرمل
احمد عبدالجبار 

 عمر
 13 مستوى الحس العددي لدى طلبة الصف الثاني متوسط حسين عبيد ضحوي.د.م.أ

 سعودفياض مرفوع
سجى موفق 

 خلف
 14 البراعة الرياضية لدى طالب الصف الرابع العلمي حسين عبيد ضحوي.د.م.أ ابتسام جمعه ايوب

 15 التواصل الرياضي لدى طلبة الصف الخامس التطبيقي حسين عبيد ضحوي.د.م.أ بتول علي فتحي سعود طه حسين حاتم دحام زيد

حسين مثنى محمد 
 خلف

االء محمد طاهر 
 محمد علي

اواب عبد الواحد 
 محمد محمود

 16 طريقة ويدل في حل مسائل التكامل العددي مهى صالح يونس.د.م.أ

افراح حسن عباس 
 محمد

رقية جاسم محمد 
 طه

رحمة ثامر محمد 
 جرجيس

 17 طريقة المقطع الذهبي مهى صالح يونس.د.م.أ

 صفا ناطق حسن
حسينة محمود 

 عثمان
 18 طريقة رانج كوتا لحل المعادالت التفاضلية مهى صالح يونس.د.م.أ بهار علي يونس

اكرم ابراهيم لطيف 
 حمود

خالدة محمد علي 
 عبد الرحمن

عبد المجيد احمد 
 محمود خضير

 مهى صالح يونس.د.م.أ
طريقة نيوتن رافسن في حل مسائل ذات البعد الواحد في االمثلية غير 

 الخطية
19 

اصالة واصف عبد 
 الخالق

ايمان سالم عبد 
 حسين

احمد محمود 
 حسين محمد

 20 طريقة فيبوناتشي مهى صالح يونس.د.م.أ

      

 سجى طالل يحيى
خالص شهاب 

 احمد
 فرح نصير ياسين

يونس حازم اسماعيل . د.أ
 الطويل

 30 استخدام أنموذج انحدار بواسون في الجانب الصحي



 هديل خالد اسعد
قيس عبد الغني 

 عبدهللا
 هبة محمد يونس

يونس حازم اسماعيل . د.أ
 الطويل

 SPSS 31التحليل االحصائي باستخدام برنامج 

 كوثر رعد صالح منير حامد فاضل
فاتحة خسرو 

 إسماعيل
يونس حازم اسماعيل . د.أ

 الطويل
 32 التوزيعات االحتمالية

منى مشرف 
 اسماعيل

فاطمه صالح 
 محمد

مؤمنه عبدالسالم 
 محمد

يونس حازم اسماعيل . د.أ
 الطويل

 33 االرتباط

 محمد سالم ذنون
محمد عبد العليم 

 عزيز
 57 حل معادالت تكاملية باستخدام طريقة التقريبات المتعاقبة لمياء حازم سعدون الطائي.د ال يوجد

 58 استخدام طريقة شروط الضوضاء لحل المعادالت التكاملية لمياء حازم سعدون الطائي.د مروة جمال اسيل حسن تهاني وليد

 رحمة خالد رشا ميسر محمود
احمد عبد القادر 

 شاكر
 59 منشأ المعادالت التكاملية لمياء حازم سعدون الطائي.د

 22 اإلحصاءات المرتبة د غانم محمود ظاهر سارة علي محمود زينة اسعد يونس عال احمد سعدي

 ريم نكتل فاضل
امينة رسول 

 عبدالجبار
 جاسم محمدامل . د اميرة انور غربي

تحويل كمال لحل المعادالت التفاضلية الخطية االعتيادية ومقارنتها مع 
 تحويل البالس

23 

 شهد ظافر رفاعي
اخالص محمود 

 محمد
رسل عبدالباسط 

 ادريس
 امل جاسم محمد. د

استخدام نظرية القيمة المتوسطة اليجاد الحل للمعادالت التكاملية من النوع 
 الثاني

24 

 25 طريقة سمبسون لحل المعادالت التكاملية امل جاسم محمد. د صادق خليل محمد صالح مزاحم صالح

 احمد شاكر مجبل
حمودي احمد 

 خلف
ضياء الدين حسين 

 علي
 26 دراسة تحويالت البالس في حل المعادالت التفاضلية االعتيادية جنيد ادريس مصطفى. د

 سيف مهند قاسم ادهم هادي فياض
عائشة محسن 

 حسن
 27 استخدام تحويل سومودو لحل المعادالت التفاضلية االعتيادية جنيد ادريس مصطفى .د

 مالك رضا هادي
فاطمة علي 

 يونس
 28 انواع الجريان: ميكانيك الموائع نصير صباح عبدهللا. د مريم خالد احمد

 نازدار غازي خضر
محمد حسين 
 محمد يونس

 29 دراسة الضغط في الموائع الساكنة نصير صباح عبدهللا. د هالة محمود ذنون



حسان حسين تاج 
 الدين

محمد معروف 
 غانم

  األنظمة الهاملتونية صهيب طالل الرمضاني. د حازم باسم الياس

      

      

      

 هديل صبحي علي
وجدان صالح 

 احمد
 b 34_ المجاميع المفتوحة من النمط  بيداء سهيل عبدهللا.د مريم فتحي يونس

عبير ثائر عبد 
 الهادي

رحمة عاصي 
 حسين

سجى رجب عبد 
 القادر

 int 35_ المجاميع المفتوحة من النوع  بيداء سهيل عبدهللا.د

 h 36_المجاميع المفتوحة من النوع  بيداء سهيل عبدهللا.د ماهر احمد عمر ماهر عبد محمد محمود جمعة محمود

 سديل عزيزحمدون
يسرى عبد 

الرحمن عون 
 الدين

 37 االستمرارية من النمط الخماسي في الفضاءات التبولوجية الخماسية صبيح وديع اسكندر.د مريم أسامة هاشم

 محمد محمود محمد
عبد هللا محمد 

 سلطان
مصطفى عبد 
 المطلب بالل

 38 اساسيات الفضاءات التبولوجية الناعمة صبيح وديع اسكندر.د

 عماد سالم محمد عمر احمد عباس
طالل عبد هللا 

 حسين
 39 الدوال المستمرة بشكل شبه تام في الفضاءات التبولوجية صبيح وديع اسكندر.د

 امير عادل اسماعيل
ابراهيم احمد 
 عبد الوهاب

 عزام صالح الدين يونس.د امنة عصام احمد
الحل التحليلي لنظم المعادالت التفاضلية الخطية من الرتبة االولى ذات 

 (MATLAB) المعامالت الثابتة ومقارنته بالطرق العددية و باستخدام ال 
40 

 اسن سمير ياسين
اسراء عادل 

 محمد
 41 حل المعادالت التفاضلية باستخدام طريقة التعويض عزام صالح الدين يونس.د حربية كامل محمد

 زينب وعد فتحي زالل ذنون يونس
هوزان مسعود 

 خورشيد
 42 التفاضلية باستخدام المتسلسالت –حل معادلة فولتيرا التكاملية  عزام صالح الدين يونس.د

زبيده نزار عبد 
 الكريم

 زينة ماهر يونس
سحر محمد 

 محمود
 Maple" 43"حل مسائل القيم الحدودية باستخدام برنامج ال عزام صالح الدين يونس.د



 44 التشفير باستخدام متجهات تولد مصفوفات مثلثية ذات طبيعة خاصة علي عبدالقادر العبدلي.د ايمان احمد شكر دعاء احمد محمد رحمة احمد محمد

 غياث نافع حسن
حنين نورالدين 

 يحيى
ربى عبدالحق 

 احمد
 N>=7 45حيث  NxNالتشفير باستخدام مصفوفات فردية السعة  علي عبدالقادر العبدلي.د

 سحر احمد محمد
شيرين رعد 

 صالح
 46 التشفير باستخدام المصفوفات الجزئية المنتهية علي عبدالقادر العبدلي.د ضحى عبد علي

 نور لؤي قحطان
ميرنا عامر 

 كوركيس
مآرب حسين 

 محمد
 47 بعض الطرق في التشفير الكالسيكي علي عبدالقادر العبدلي.د

 غانم محمد صالح عبدهللا.د فارس موسى خليل احمد حامد صالح وكاع صالح
كوتا ومقارنة النتائج مع -حل مسائل القيم االبتدائية باستخدام طرق رنج

 طريقة اويلر
48 

 محمد عبدهللا محمد
مازن باسل 

 شكري
هدى جمال 
 عبدالوهاب

 غانم محمد صالح عبدهللا.د
ومقارنة النتائج مع  باشفورث-حل مسائل القيم االبتدائية باستخدام طرق ادم
 طريقة اويلر

49 

 50 صفات التقدير الجيد غانم محمود ظاهر.د شهد شامل علي زينب احمد آمين نواف ليث ياسين

 محمد ياسر حازم
ياسين صفوان 

 فتحي
 51 طرق التقدير غانم محمود ظاهر.د محمد عبد الحق

 سهى سالم أحمد
علياء انور 

 عرفات
سندس جمال 

 ادريس
 52 تحويالت المتغيرات العشوائية غانم محمود ظاهر.د

 تبارك محمد جاسم
رقية ابراهيم 

 خضر
 53 بيان هاملتون وبيان اويلر لمى اجمد خليل.د رحمة محمد ضياء

 زبيدة رستم نليف
غفران صالح 

 الدين عباس
 54 البيان االولي للحلقات لمى احمد خليل.د نور علي محمد

 شهد رياض جبر قتيبة اكرم سارة
شيماء خميس 

 محمود
 55 حول الحلقات الصافية الضعيفة لمى احمد خليل.د

 مها مظفر عبدالكريم
ميادة خزعل 

 الياس
 56 شجرة هوفمان لمى احمد خليل.د مروة مثنى محمد

      



      

      

 سعد محمد أحمد أحمد علي خضر
حسين محمد 

 مرعي
ازهار عبد الرزاق سعيد .م

 الحسو
 60 االنحدار الخطي المتعدد

جاسم خضير عبد 
 نفر

زكريا غانم 
 رشيد

عبد الحكيم 
 عبدالحميد ابراهيم

ازهار عبد الرزاق سعيد .م
 الحسو

 61 التداخل الخطي المتعدد واثره في التنبؤ

 محمد علي خلف
معاذ سعيد 

 منصور
 62 في نظرية التجزئه e_تقسيم مخطط المعداد محمدحنان سالم .م محمد سليمان داؤد

ايمان عبد الستار 
 حسن

اخالص سليمان 
 مال هللا

 63 علم الوراثه في الجبر الخطي حنان سالم محمد.م إسراء حامد علي

مصطفى رفيق 
 إبراهيم

غزوان نذير 
 حمزه

محمد سعد هللا 
 صديق

 64 بعض تطبيقات الجبر الخطي حنان سالم محمد.م

 iD 65-بديهيات الفصل من النمط  رقية نافع بلو.م صفا هيثم طه رغد لؤي يونس رحمة عدنان غدير

 ميسر حسين يوسف
جمال راغب 

 عبدهللا
فيصل غازي 

 حسين
 iα 66-التطبيقات المفتوحة من النمط رقية نافع بلو.م

 وسيم خلف عبدهللا
عباس عدنان 

 شهاب
 iα 67-التطبيقات المستمرة من النمط رقية نافع بلو.م مهند حسن علي

 عثمان وعد فرحان
عمر محمد 

 محمود
 68 نظرية المجموعة الضبابية طارق حمد عبدهللا.م زياد ثامر فاضل

 عبد الرحمن فارس
عالء حازم 

 محمد
 69 المصفوفات وتطبيقاتها طارق حمد عبدهللا.م عبدهللا خلف فتحي

 70 طرائق حل المعادالت البوليانية طارق حمد عبدهللا.م خالد شيخو حسين حسن سعيد قادر احمد خليل محمد

 71 حول معادلة الموجة ايمان هاشم نجم.م.م محمد بسام احمد احمد ميسر خليل محمد عامر رشيد

 علي مطلك خلف
عالء خلف عبد 

 هللا
عبد العزيز الياس 

 جاسم
 72 استخدام تحويالت البالس في حل المعادالت التفاضلية االعتيادية ايمان هاشم نجم.م.م



عبد الرحمن صفاء 
 الدين ذنون

حنين عبد الستار 
 فتحي

 73 استخدام خوارزميات التدرج المترافق في حل مسائل االمثلية غير المقيدة أسيل مؤيد قاسم.م.م سارة بسمان سعيد

 أسيل مؤيد قاسم.م.م ايناس احمد طاهر دعاء محمد احمد امل اسماعيل عويد
اشتقاق وحل طريقة شبه المنحرف وٌسمبسون باستخدام برنامج مايكروسفت 

 اكسل
74 

 سيف وليد طارق
صالح مهدي 

 احمد
 أسيل مؤيد قاسم.م.م ال يوجد

استخدام أساسيات الماتالب في حل المعادالت التفاضلية والرسم ثنائي 
 األبعاد

75 

 احمد حميدريحانة 
رهف وعد 

 محمود
سندس صهيب 

 عبد الرحمن
عبد الرزاق طالل عبد .م.م

 ابراهيم
 76 طريقة تحلل ادومين لحل المعادالت التفاضلية االعتيادية

سندس صهيب عبد 
 الرحمن

عائشة حسين 
 علي

زهراء قاسم 
 محمود

عبد الرزاق طالل عبد .م.م
 ابراهيم

 77 المعادالت التفاضلية االعتياديةطريقة التكرار المتغير في حل 

 ريحانة احمد حميد
رهف وعد 

 محمود
 رسل عمار سالم

عبد الرزاق طالل عبد .م.م
 ابراهيم

 78 طريقة تحلل ادومين لحل المعادالت التفاضلية االعتيادية

 االء صدام عطيه
امنه حسين 

 صالح
 79 االعتياديه باستخدام طريفه ادوميان التكراريه حل المعادالت التفاضليه هبه شكر محمود.م.م بشرى علي محمد

محمد فارس عبد 
 االله

محمد عدنان 
 خلف

 80 حل المعادالت التفاضليه من الرتبة االولى بطريقة التغايريه التكراريه هبه شكر محمود.م.م مروه مظفر لقمان

ابراهيم جمعه 
 مصطفى

نجوى جمعه 
 مصطفى

غفران شهاب 
 احمد

 81 حل المعادالت التفاضليه الجزئيه باستخدام طريقه هوموتوبي محمودهبه شكر .م.م

محمد فوزي 
 عبدالكريم

مريم محمد 
 عبدهللا

 82 في الفضاءات التبولوجية الثالثية ii -المجاميع المفتوحة من النمط مروان عزيز جردو.م زينة شامل طارق

 83 العالقة بين الفضاء المتري والفضاء التبولوجي نادية عدنان عبد الرزاق.م عمر عبدهللا محمد فارس استبرق نبيل

 84 دواعي واهمية استخدام الدالة االسية واللوغارتمية نادية عدنان عبد الرزاق.م احمد سعدون احمد محمد محمد عطية

 85 الفضاء التبولوجي الموسع تبولوجيا نادية عدنان عبد الرزاق.م ال يوجد سيف صفاء منان ذكوان

 امنة عبدهللا جاسم امنة عادل محمود
ايناس صالح 

 محمود
 86 تقدير معلمات االنحدار الخطي المتعددمع التطبيق نبال صباح عبدالرحمن.م



 امنة عبدهللا جاسم اية عادل محمود
ايناس صالح 

 محمود
 87 الخطي المتعدد مع التطبيقتقدير معلمات االنحدار  نبال صباح عبدالرحمن.م

 88 االنحدار نجالء صديق يحيى.م مجول شاهر نوري داؤد عيدو صادق خلف قاسم

 89 سالسل ماركوف نجالء صديق يحيى.م نجالء  فتحي محمد زيدان محمد مشعل

 90 نظرية المعاينة نجالء صديق يحيى.م مصطفى ضياء عبد الحميد عواد محمد غازي

 عبد العزيزريم عناد 
خالد خميس 

 حمادي
 91 حل مسألة قيم حدودية باستخدام دالة كرين نورا ليث حسين.م ايناس احمد امين

 نوري وعد ثامر فارس هابس لعويس
زينة سعود عبد 

 الغني
 92 نظم المعادالت التفاضلية الخطية نورا ليث حسين.م

احمد عبد السالم 
 ياسين

 93 استنتاج معادلة فولتيرا وفريدهولم التكاملية نورا ليث حسين.م زمبورشيماء علي  سارة مهيار غانم

محمد حسين حمد 
 حسين

 كرم باسم مجيد
وسام عبد الغفور 

 عباس
 94 طرق حل المعادالت التكاملية همسة داؤد سليم.م

 95 وتطبيقاتهامعادالت الحركة  همسة داؤد سليم.م اكرم غزوان ثامر براء عصام شكر تبارك محمد يونس

ابراهيم رافع محمود 
 عبد الرزاق

كرم محمد 
 محمود حسن

الرا جاسم محمد 
 عويد

 21 إيجاد معادلة خط االتجاه العام بطريقة المربعات الصغرى ندوى سالم يونس

 


