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 المشاركين بةاسماء الطل رقم المشروع اسم المشروع االستاذ المشرف ت

 حاتم عمران سقي.م.أ 1

Study some of the Relations of Separation Axioms 1  ريسان عزيز نفات  –حوراء رحيم خضير 
Study some of the properties of Connectedness 2  كريم احمد فيصل-زينب نجم عبد الهادي –رجبحوراء عبد الحسين 

A study of some properties Homeomorphisms 3 سليم رعد حميد  –ر يزهراء رحيم خض 
On some of the properties of Compactness 4  باقر شبالوي نعيمة  –احمد علي حسين 

 حاجم عات دحام .د.م 2

 فلاير جواد هالسة –منار مديح شاني  1 ء االكاديميتحليل تغليف البيانات في تقييم االدا
Review the Applications of First Order Differential  

Equations 
 جعفر عطية عوازه  –حسن محسن عويز  2

Study the Relation of Fuzzy Separation Axioms With 

Fuzzy Topological Space 
 وي عبد  بيداء عال –حسام توفيق عليل  3

 ر رياض جبير  ضم –فرح سلمان نعمة  4 المعادالت الخطيه مع تطبيق على الدوائر الكهرائيه

 الكاظم عبد مرتضى محمد م.أ 3

The Principle concept of  Prime ring 
in non-commutative algebra 

 صالح سعد عبيد -صالح عبد الحسين والي 1

Uniform continuity and compactness topological groups 2  مريم جاسم محمد –مرتضى محمد علوان 
 فارس فواز عوفي-منتظر كالف اجيمس  3 دراسة الدوال الفوضوية من حيث عالقتها ببعض الصفات الديناميكية

 كريم عليوي أمال.م 4
 ادر عباس االم ج – افراح صادق كاظم 1 مفاهيم بعض اختصاصات الرياضيات في القران الكريم

 علي زياد مظلوم  –رقية حيدر عبد  2 استخدام التباديل والتوافيق في االحتمال

 ..الرياضيات قسمل ةالرابع المرحلةطلبة  مشاريع تخرج..
  9102/9191للعام الدراسي 
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Methods of solving double intgeration 3  جابرساجتستار -علي عبد مسلم 
 محسن كريم سفر   –فاطمة خالد معين  4 انواع المتسلسالت والمتتابعات وايجاد مجموعها

 صبري كاظمعلياء عبد ال.م 5
Mathematical Method to Solve Schrodinger Equation 1 عباسحسين كريم  – عبد احمد عواد 

Finite Element Analysis 2 زرزور خديجة مجبل  – شهد احمد ياسر 
Pascal’s Triangle in Fractal 3  حنيت حسن سعد  –عباس أسماء ماجد 

 اوراس باسم جميل.م.م 6

Milne’s Multistep Method  1  غدير باقر غويلي –ايمان هاتف فاهم 

The principle concept of Neutrosophic Integral 2  زهراء عبد الكاظم دوالب –عباس ايالف رعد 

Special Types of Ideals  3 تجيعلي جاسم –بودان اياد حسين-محارب غصاب محارب  

Comparison Between Adam's Methods 4 جبار زينة مشروم – عباس حوراء ناصر  

 شاكر رزاق عبد الكريم.م.م 7

 ايات امان حميد -عبد بنين حسان –فتنان اسماء حسن   1 الطرق العددية إليجاد جذر المعادلة الرياضية

 مسلم ناجح عطشان -حسن انغام محمود –حسين اميرة ناصر 2 إسهامات نيوتن في تطوير علم الرياضيات

  عبد الحسين  مرتضى حسن – يونس محمد يعقوب 3 لفضاءات الخطية وتطبيقاتهاا

 علي صادق محمد.د.م 8

Quantile Regression with an application  1 حيدر سعد سويد  – امير حيدر عبود 

The Partial Differential Equations and Application 2  مصطفى هادي محمد  –خزعل نافع محمد 

Improper Integrals with an application  3  غسان قابل نعيمه   –فالح حسن عفريت 

 عامر خريجه عبد.م.م 9
Study some properties of continuity of multi-valued 

functions from above 
 حنين عبد كومان –احمد رحيم عطية  1
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  علي كشيش حامد-عزيز موسى راضي –لم كامل هيثم سا 2 دراسة بعض خواص ضرب كرونكر للمصفوفات

 انوار موسى عبد الحسن.م.م 11
Type-1 Fuzzy Logic in Soft Computing 1  نجاح غانم راجي  –نور ياسر جبير 

Mathematic of Image Proccessing 2  محمد عباس عاشور –غفران ماجد بشيت 

 كرار مزهر-موحانكرار فرج  –حسن ريحان شيحان 1 ق تقدير معالمهتوزيع ويبل وبعض طر  كاظم يحيى عبد الحسين.م 11

  عطشان منتهى ريسان  –نبأ رحيم شنوب  Number Theory Using Primary Number in Cryptography 1 سمير قيصر عجمي.م.م 12
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


