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الدراسة المسائية/ قسم الرياضيات 

 الدراسة المسائية2022-2021توزيع مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

اسم مشروع التخرجاسم التدريسيأسماء طلبة بحث التخرجت

انعام عواد  علي شكران1
مظهر عبد الواحد عبد . د.أ

الحسين
التكامالت باستخدام الطريقة الجدولية

حسن علي كريم2
مظهر عبد الواحد عبد . د.أ

الحسين
المثاليات في الحلقة االبدالية

3
سهام عبد الودود مخيلف 

سوادي

عبد الحسين صبر عبد . د.أ

الحسين

التنبؤ بالمعدالت الشهرية لدرجات الحرارة العظمى 

والصغرى في مدينة البصرة باستخدام الشبكات 

العصبية المتعددة الطبقات

زينب مناف ثامر محسن4
عبد الحسين صبر عبد . د.أ

الحسين
 للمصفوفاتvecحول عملية 

هاشم عبد الخالق كشكول. د.أزينب امين شلش5
وجود ووحدانية حل المعادالت التفاضلية االعتيادية 

من الرتبة االولى

هاشم عبد الخالق كشكول. د.أزهراء حسين علي6
حل المعادالت التفاضلية الجزئية باستخدام تحويل 

البالس

هاشم عبد الخالق كشكول. د.أفاطمة حسن فياض7
تاثير القيم الذاتية والمتجهات الذاتية في استقرار النظام 

الخطي

الحل العددي لمسالة النمو البكتيريعبدالستار جابر علي. د.أحسن حسين عالج8

عبد الواحد محمود محمد. د.أخليل عبدالباسط عبدالمجيد9
الحل االبداعي للمشكالت الرياضية لدى طالب للصف 

الثالث نتوسط

النمذجة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس العلميعبد الواحد محمود محمد. د.أسارة يعقوب احمد10

عبد الواحد محمود محمد. د.أشهد ثابت عبدالخالق11
مستوى العمق المعرفي الرياضي لدى طلبة قسم 

الرياضيات كلية التربية للعلوم الصرفة

الفضاءات المترية ةالتبولوجية وتطبيقاتهايحيى هاشم سليم. د.م.أمرام حسين علي12

يحيى هاشم سليم. د.م.أنبا مسلم محمد13
طريقة فريدهولم لحل المعادالت التكاملية المحتواة 

على باراميتر

الزمر المنتهية الناتجة من االشكال الهندسية المنتظمةعلي جاسم محمد. د.م.أحوراء كريم عباس يحيى14

حميدة عودة مزبان. د.م.أكفاح محمد حطاب15
حل المعادالت التكاملية التفاضلية غير الخطية من نوع فولتيرا 

بدمج طريقتي تحويل البالس وادوميان للتحلل

حميدة عودة مزبان. د.م.أزهراء عيسى حميد16
طريقة مونت مارلو لحل معادالت فولتيرا التكاملية 

التفاضلية الخطية من الرتبة األولى

جواد محمود جاسم. د.محسن لفتة حسين صنيخ17
 دراسة تطبيقية حول االختبارات المعلمية و الالمعلمية  

 عينة واحدة  في حالة 



جواد محمود جاسم. د.محنين اسعد ورواش فاضل18
دراسة تطبيقية حول االختبارات المعلمية و الالمعلمية 

عينتين في حالة 

جواد محمود جاسم. د.مهدير عدنان مانع ناصر19
 دراسة تطبيقية حول االختبارات المعلمية و الالمعلمية  

عينات لعدة 

مهند موسى عيسى. د.ماية ناظم حمود20
دراسة استقرارية المعادالت التفاضلية االعتيادية غير 

الخطية

مهند موسى عيسى. د.مداليا كاظم عباس21
On stability of linear and nonlinear 

system of differential equations

مصفوفة الكتل ومعكوسهامهند موسى عيسى. د.مدعاء محمد مديخن22

مصفوفة التقليبمهند موسى عيسى. د.مسوزان مصطفى كاظم23

النقل غير المتوازن في بحوث العملياتهيثم عبد السادة رخيص. د.مهبة مجيد راضي24

مشاكل النقل المتوازن في بحوث العملياتهيثم عبد السادة رخيص. د.مأسماء عبد الودود عبد هللا25

التكافؤ الهوموتوبيمضر عباس مجيد. د.مشهد احمد رشك26

المتجهات في المستوي والفراغمضر عباس مجيد. د.مالبتول مصطفى كاظم27

فائزة لفته حسن. د.م.أعلي محسن جبار28
simple equation method for nonlinear 

partial differential equations

Picards method for solving IVPفائزة لفته حسن. د.م.أحسين سعود خفي29

فائزة لفته حسن. د.م.أمحمد عبد األمير محمد30
المعادالت التفاضلية االعتيادية وحلها بطريقة 

فروبنيوس

بعض الطرق لحل نظام من المعادالت التفاضليةاحمد كاظم شنان. د.م.أعلي ناظم جليل31

االختبارات المعلمية واالختبارات الالمعلميةجاسم محمد علي. د.مباقر حميد جبر32

تقلبات السوق في ظل االزمات السياسية وتالقتصاديةجاسم محمد علي. د.معبد العظيم محمد صبر33

المعكوس العام للمصفوفات الغير مربعةجاسم محمد علي. د.ممارية فائق قاسم34

تكامل ليبيكعلي حسين رسن. د.مامنة ياسين محمود35

الفضاءات المتريةعلي حسين رسن. د.مسرى سمير رحيم36

فضاء هلبرتعلي حسين رسن. د.مزهراء فيصل معيدي37



38
رامي حمزة دعير عذافة 

السعد
دراسة احصائية حول التوزيع االسياميرة جابر محيسن. م.أ

39
محمد صفاء حسين غانم 

الساعدي
توزيع مربع كاي واستخداماته في اختبار الفرضياتاميرة جابر محيسن. م.أ

اميرة جابر محيسن. م.أألمنتظر مهدي كامل لعيبي40
مقارنة بين بعض االختبارات المعلمية والالمعلمية في 

القطاعات العشوائية الكاملة

انظمة المعادالت الخطية وبعض حلولهامرتضى جاسم محمد. م.أمجتبى عماد مصطفى لفته41

تطبيق برنامج مابل في بعض مسائل الرياضيانتمرتضى جاسم محمد. م.أنوره مانع جبار عودة42

الحلول العددية النظمة المعادالت الخطيةنوري ياسر عبد الحسن. م.أاسراء سعد حميد حسين43

تحويالت البالس وتطبيقاتهانوري ياسر عبد الحسن. م.أعلي زيد خلف شعيب44

طرق حل المعادالت التفاضلية الجزئيةعبد النبي حسين علي. مزهراء اسعد لعيبي45

عبد النبي حسين علي. معبد الرزاق زكي عبد هللا46
The nine point method for solving 

linear partial differential equation

عبد النبي حسين علي. معلي ادريس حسن عودة47
حل المعادالت التفاضلية الجزئية بطريقة الفروقات 

المحددة باستخدام طريقة الشبكة العددية

الزمر االولية وزمر سيلوفجاسم محمد جواد. منوران عبدهللا حامد48

الزمر الحزئية السوية وزمرة القسمة وتطبيقاتهاجاسم محمد جواد. منوف محمد فارس49

محمد وليد عبدالرضا. م.مدعاء محمد طارق عباس50
استخدام تحويل البالس في حل معادلة الموجة في 

االبعاد الثالثية

51
مرتضى محمد عبد الخالق 

علي
نموذج الشبكات العصبية لحل نظام المعادالت الخطيةمحمد وليد عبدالرضا. م.م

محمد وليد عبدالرضا. م.مهاشم محمد يعقوب يوسف52
المعادالت التفاضلية من الرتبة الثانية ذات المعامالت 

المتغيرة

ياسر احمد عبد االمير. م. محبايب حمدي حافظ شبيب53
Application of the Homotopy Perturbation 

Method to solve linear and nonlinear system 

of ODEs

افنان احمد عبد عليصادق كريم كاظم54
لحل مسائل البرمجة  (السمبلكس)الطريقة المبسطة 

الخطية

التكامل المعتل وتطبيقاتهافنان احمد عبد عليمريم يوسف لفتة55

محمد صباح عبد الوهاب. م.مأسماء عبد مسلم عبد االمام56
حل المعادالت التفاضلية االعتيادية باستخدام طريقة 

تحويل يانك

محمد صباح عبد الوهاب. م.مايات احمد عبد الستار57
التحويل التكاملي العام لحل المعادالت التفاضلية 

االعتيادية



محمد صباح عبد الوهاب. م.متبارك راهي حاتم58
حل المعادالت التفاضلية االعتيادية باستخدام طريقة 

تحويل الزاكي

حل المعادالت التفاضلية االعتيادية باستخدام تقنية تايلرمحمد صباح عبد الوهاب. م.منور وحيد سعيد59

رغد كريم مسلم.م.ماكرم عقيل صبري60
حل المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية باستخدام طريقة 

LTVIMتحويل البالس للتغاير التكراري 

رغد كريم مسلم.م.محسن علي فياض61
 وطريقة التغاير ADMمقارنة بين طريقة تحليل 

 في حل المعادالت النفاضلية الجزئيةVIMالتكرارية 

رغد كريم مسلم.م.مفهد سالم دشر62
 في HPMاستخدام طريقة االضطراب الهوموتوبي 

حل المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية

رغد كريم مسلم.م.ممرتضى عباس جبار63
حل مسائل القيم االبتدائية والحدودية باستخدام 

تحويالت البالس وتحويالت البالس العكسية

زهراء عدنان جميل. م.مليلى رياض محمد64
استخدام طريقة المتسلسالت لحل معادلة فريدهولم 

التكاملية

زهراء عدنان جميل. م.موليد عبد الصاحب عثمان65
طيقة التقريب لحل معادلة فولتيرا التكاملية المفردة 

الضعيفة

زهراء عدنان جميل. م.ممحمد ميثم محيل66
حل معادلة فريدهولم التكاملية باستخدام طريقة التقريب 

المتتالية

حل معادلة فولتيرا التكاملية باستخدام طريقة البالسزهراء عدنان جميل. م.معلي احمد ناصر67

استخدام الدوال الخاصة لحل بعض التكامالت الشاذةمحمد حمود هاشماحمد فؤاد مكي صالح68

تحويل البالس المعدل وخصائصهمحمد حمود هاشمنبا عبد هللا شاوي69

تكامل ريمان ليوفيل الكسريمحمد حمود هاشمغدير محمد باقر70


