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 الطائي ناظم حمودي دأ.م.

 باسأحمد عبد الجبار حسين, اآلء حسين معود, طارق عبد الجليل عبد الع 1 جبر المصفوفات

 ر مثنى قابلعناد فرج, نو مميثم رياض هادي, ميث 2 التكامل الثنائي وتطبيقاته

 ماجد طارق عبد محمد إسماعيل صالح, حسن جمال مهدي,  3 المعادالت التفاضلية من الرتبة الثانية

 أميرة هادي عطشاندعاء فهد جهيد, كرار علوان حسن,  4 معادلة الموجه في المعادالت الجزئية

 ظماألمير جابر منصور, عدنان سعد كاحيدر عبد السادة عبد هللا, عبد  5 التكامالت المعتله وتطبيقاتها
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 الكاظم مرتضى محمدعبد مأ.

 أحمد رحيم جبار, أسماء حسن رحيم, سرور سوادي براز 1 الصواريخ الباليستية والمعادالت التفاضلية

 مراد عبد جبار, زينب مزهر فنجان, نور عاصي نعيمه 2 المجموعات الحدسية الضبابية

Semi Stability Define by Lagrange 3 محمد كريم محسين, محمد علي نجاح, مراد محمد شاكر 

تطبيقات على حل المعادالت التفاضلية من الرتبة 

 األولى والدرجة االولى
 عمار محمد عبد الكاظم 4
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 حاتم عمران سم. قي
 

 غافلأحمد حاكم كاظم, إسراء فاضل كركه, كرار عبد المطلب  1 تحويالت البالس العكسية

The Quotient Group 2 كوثر ناجح ظاهر, حسن جاهل خزيان, نور إسماعيل صاحب 

Homomorphisms 3 حسام إعالن نور, فاطمة عباس نوري, رحمه باسم محمد 

Separation Axioms in Topological 
Spaces 

 وفاء حمزة غازي, زينب صالح ظاهر, عدنان حبيب محمد 4
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 عليوي امال كريم .م

 , زهراء علي ابراهيمزهراء عواد حسينقايد فرحان مدلول,  1 الدالة المولدة للعزوم

 محمد جامل صكرليث عبد الحسن عباس, رفل باسم محمد,  2 الصفر والتقريب

 حوراء باسم كاظمنور العيون محمد عبد الحسين, محمد رحيم ثامر,  3 السالسل الزمنية

 عبد هللا عواد متعب, هديل هادي أبو السود, وجود فرحان تومان 4 مقاييس عن التوزيعات االحتمالية

 المرحلةمشاريع تخرج طلبة 

قسم ل ةالرابع
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 م.م اوراس باسم جميل

Methods of Solving Numerical 

Integration 
 عجة , بنين عبد الكاظمناصر , آيات ناجحيونس أحمد يحيى 1

The Assignment Model in Linear 
Programming 

 محان , دالل صالحفاطمة رحيم عبد علي, رحيم جاسم محمد 2

The Dual Model in Linear 

Programming 
 زينب جالب والي, عبد العباس , حنين فاضلسلمان أحمد عالء 3
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 م.م علياء عبد الكاظم
 

 جبير بنين شاكرعبود جواد, هيثم , نفه جاسم نغواص 1 الكميات الممتدة

 , فاطمة رحيم عطيةشريف , فرقان حسينعمران صابرين لطيف 2 عادالت بطريقة المصفوفاتحل بعض الم

 م.م شاكر رزاق عبد الكريم 7

 علي رعد فيصل ,علي سالم عباسصالح ضاحي هاشم,  1 البرمجة الخطية واالكسل

 زينب حسين جاسم, إيهاب أحمد موسى, ساره علي حسين 2 خوارزميات الحاسوب

 عذراء حامد كامل , سجى حامد ساجت, ساره ستار كاظم 3 ت المتقطعة والحاسوبالرياضيا

Fixed Point Theorem 4 محمود ذياب حمود, واثق شهيد عاجل, محمد علي حسون 

 م.م عامر خريجه عبد 8

Inductively Open Function 1 عالء جميل شعيوط علي نعيم فرحان هداد, عالء محمد عبد العباس, 

 علي حسن مطر, علي حسين مري, وهالء عباس عاجل 2 ل تقاطر المصفوفاتحو

Contar Continuous Functions 3 
 علي عبد الحسن كاظم, عمران حاشي لهيمد, عال رائد محمد

 
 


