
 

 

 

 قسم الرياضيات –كلية التربية للعلوم الصرفة 

 2022-2021الدراسات العليا في مرحلة البحث للعام الدراسي طلبة 

 اسم المشرف اسم الرسالة نوع الدراسة اسم الطالب ت

ماجستير  رهام هيثم سالم 1

 رياضيات

انظمة معادالت تفاضلية اعتيادية  حل

 باستخدام خوارزمية ذكية

 عزام صالح الدين يونس. د

ماجستير  رؤى وائل حسن الناصر 2

 رياضيات

استخدام نموذج كريكنك لتقدير 

النماذج الحاسوبية وتحديد مقدار 

 الاليقين حولها مع التطبيق

 يونس حازم اسماعيل. د

غزوان عبد الرزاق عزيز  3

 العزاوي

ماجستير 

 رياضيات
استخدام طريقة المقاطع في بناء 

نموذج انحدار عملية كاوس والتحقق 

 من صالحيته

 يونس حازم اسماعيل. د

ماجستير  احمد فواز ادريس 4

 رياضيات
دراسة لخواص حلول بعض 

 المعادالت التفاضلية

 صهيب طالل حسن. د

ماجستير  منى مناف يونس العبيدي 5

 رياضيات
لمشكلة تدفق السوائل  الحل العددي

وانتقال الحرارة بالحمل والتوصيل 

 الحراري في وسط مسامي

 عالء عبد الرحيم احمد. د

ماجستير  خالد محمد شويش 6

 رياضيات
حول معادلة تفاضلية تكاملية في 

ثالثة متغيرات على المقاييس 

 الزمنية

 اكرم حسان محمود. د

ماجستير  هاجر حيدر عبد هللا 7

 رياضيات
تطبيقات جديدة لنظرية الترميز في 

الفضاء االسقاطي الثالثي االبعاد من 

 الرتبة الخامسة

 ندى ياسين قاسم. د

ماجستير  ذاكرين فيصل سلطان 8

 رياضيات
تطبيقات شفرات هامنك في الفضاء 

االسقاطي ثالثي االبعاد من الرتبة 

 السابعة

 ندى ياسين قاسم. د

 ماجستير براء مثنى جمال 9

 رياضيات
كالوا في -حساب تراكيب هويف

 توسعات حقل

 علي عبد القادر بالل. د

ماجستير  هبه رائد هاشم 11

 رياضيات
طريقة تمثيل رياضي جديد باستخدام 

 eالمخطط المعداد من النمط 

 عمار صديق محمود. د

ماجستير  صفا زهير ابراهيم 11

 رياضيات
مزيج من المنطق الضبابي وتقنية 

في ظل عدم اليقين لتنبؤ  كريكنك

 البيانات المكانية

 غانم محمود ظاهر. د

ماجستير  بسمة طارق فتحي 12

 رياضيات
خوارزميات التدرج المترافق 

 المهجنة في االمثلية غير المقيدة

 مهى صالح يونس. د

 جنيد ادريس مصطفى. دتحديد ودراسة الشروط االساسية ماجستير  هيثم حازم حامد 13



 

 

المعادالت  لحساب الحلول النظمة رياضيات

 التفاضلية التكاملية

ماجستير  حارث فواز حازم 14

 رياضيات
خوارزمية لحل النظام الخطي من 

المعادالت التكاملية والتكاملية 

التفاضلية من نوع فولتيرا عدديا 

 باستخدام المويجة

 قيس اسماعيل ابراهيم. د

ماجستير  خالد فتاح شيت 15

 رياضيات
استعمال اسلوب االنحدار لتحديد 

االوزان المثلى للبيانات الثنائية مع 

 التمثيل البياني

 الست خولة مصطفى صادق

 

 


