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 المشاركين بةاسماء الطل اسم المشروع  االستاذ المشرف ت

 بعض تطبيقات المعادالت التفاضلية الجزئية حسين جابر عبد الحسينأ.د.  1
 اغادير محسن علي,  مروه مظفر قاسم

 أ.م.د ناظم حمودي عبد الحسن 2
 التطبيقات الفيزيائية للتكامل الثنائي والثالثي

 انتظار حمزة عبيد, زهراء وهاب عبد الخضر

 التفاضلية الجزئيةتطبيق المتسلسلة الهندسية في المعادالت 
 سعيد محمد لفتة, مسلم حداوي جابر

 حاجم عات دحام .دم. 3

Fuzzy Data Envelopment Analysis 
 زينب علي هادي, اسامة منذر عبد العظيم

Neutrosophic Linear Programming Problems ضياء داخل هليل, حسن حسين خشان 

Neutrosophic Linear Systems ذكرى سعد حسوني, شيرين عايد كريم 

 مصطفى عزيز عبيد, هللا مكي زغير مهيدي عبد Analytical and Numerical Aspects of Wavelets م.د. طالب كامل قاسم 4

 

 م.د. احمد صبحي جبارة 5
Fluid Mechanics محمد مهدي عبود , منتظر جميل عبد حسون 

Some Applications of Eigenvalues and Eigenvectors عباس عبد الرضا هاشم , حسين صفاء عباس 

 ن كريم عطيةم.د. حسني 6
 Derivations on Prime Rings ازهر عبد المهدي , ورود مهدي كاظم 

 

 منتظر تيمول راهي, موسى جابر هالل طرق الحذف لحل المعادالت الخطية

 الرياضيات.. قسمل ةالرابع المرحلةمشاريع تخرج طلبة ..
  2020/2021للعام الدراسي 
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 n المتجانسة من الرتبةالمعادالت التفاضلية الخطية المتجانسة وغير 

 ذات المعامالت الثابتة
 علي جاسم محمد دهش, حسام حمود دايخ سلمان

 علي صادق محمدد.م. 7

 غفران تكليف ريسان, علي غياض فرج مشكور دراسة طرق تقدير نموذج انحدار بواسون مع التطبيق

 

 المركبات الرئيسية في تقدير نموذج انحدار الوجستي مع التطبيق
 زهراء عالء ناظم, سجى هادي حسين

 كاظم يحيى عبد الحسيند. م. 8

 توزيع الطبيعي اللوغارتمي: مفهومه, أهمية, طرق تقدير معالمهال
 فالح حمد سالمسجاد مالك ريسان خضر, 

 مقدرات بيز لمعلمة التوزيع االسي
 رسل تحسين محسن, حنين كامل عبد الكريم

 مشعل فرحان نايف, عباس كاظم عطيه لتوزيع رالي بمعلمتين دالة المعولية

 اركان فراس عباس, حيدر كاظم شالكة ويبل( ذو ثالث معالم -التوزيع االحتمالي المركب )االسي 

 التكامل الثنائي وبعض تطبيقاته الكاظم عبد مرتضى محمد مأ. 9
 سارة صالح ظاهر, حسين احمد طالب

 حاتم عمران سقي.أ.م 11

A study on Semi Alpha Open Sets زهراء سعيد عبد العزيز,  إسراء علي ارحيم كريم 

Alpha Open Sets and its Continuity 
 نوران سعد حسين, سليل حازم حلبوص

A study on Alpha Separation Axioms 
 صادق فاضل داخل عواد, نورس عبد مسلم مشكور

 صبري علياء عبد الكاظمم. 11
 

Linear Approximation Error and Differentials 

 

 , حسين عبد الهادي عبد الجوادجاسم محمد امداعي مناحي
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 الطريقة الصريحة لحل المعادلة التفاضلية الجزئية المكافئة

Forward in Time Central in Space FTCS)) 
 محمد عبد الحسن جاسم, إسراء ماضي جبار

 فاطمه تركي عطيه, فاطمة رحيم عبادي بولتزمان في الثرموداينمك-التقليدي لماكسويل األحصاء

 م.م. علي عيدان طاهر 12

Oil price forecasting using time series analysis شهاب احمد ساير 

Image prediction using machine learning algorithms عماد تحسين عباس ,  حبيب مشكور طراد 

Bitcoin price forecasting using time series analysis مرتضى علي خضير 

 اوراس باسم جميل .م.م 13

Over view on Nil radical and Radical مصطفى محمد حسن, حسين عبد الكاظم سوادي 

A method for Solving Numerical Integration by Using 

Polynomial Interpolation 
 نورا علي حسين, طيبة غازي مزهر كريدي

A comparisons Between a Numerical Integration 

Method with the Newton-Cotes Methods of Integration 
 فاطمة علي عطية , هناء فايز عبادي شعيل

 شاكر رزاق عبد الكريمم.م.  14

 أنواع األنظمة الرقمية وتحويلها  
 سعيد , رند سعد خضير مطرختام نعمان محمد 

 معالجة الصور باستخدام الماتالب 
 رويده حسين دغيم, غفران  قابل كتال

 حل المعادالت التفاضلية باستخدام بعض الطرق العددية
 زهراء مبارك صالح, نور داخل رهيف

15 
 

 م.م إكرام عبد علي

Matlab effectiveness to solve numerical analysis 

problems using bisection and Newton's Raphson 

methods  

 , ميامي علي صبيححاتم كريم لفتة

Generate randomes numbers using Matlab language  
 شروق حسن عبد االمير , زينب فاضل موسى
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Solving Volterra integral equation  
 حسن عبد الزهرة فنيخ  , محمد رسول دايخ

 م.م. انوار موسى عبد الحسن 16

 

Cipher Coding and Decoding 
 حسين عطيه حسين

Image Compression Methods 
 علي سعيد سرهيد

 لغات البرمجة في الرياضيات
 وسام عبد حسين

 عامر خريجه عبدم.م. 17

Study Properties of lower continuous multifunctions 
 فارس حسن لفتة, مهدي عبد الكاظم جبير

Study Properties of contra continuous functions 
 هبة مراد كاظمدعاء عبد الحسن نومان, 

 م.م. زينب اياد موسى 18
 , فاطمة حاكم داخلمنى تحسين حمودي معادالت تفاضلية اعتيادية من الرتبة االولى والدرجات العليا

 المعادالت التفاضلية الخطية ذات المعامالت المتغيرة
 إيمان علي عبد المحسن , زينة طرخان انعيمه عبيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


