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  العـــدد:
  ٢٠١٩/ ١التاريخ:  / 

  الدراسي  للعام الرابعة مرحلةللالتخرج جدول مشاريع 
٢٠١٨ - ٢٠١٧ 

  اسم الطالب  التخرج مشروععنوان   اسم المشرف

  أ.د. عادل محمد حسن

1) Positive and negative definite 
matrices 

 
 شهد حسن هادي 
  هيثم جابروالء  

2) Lyapunor  stability via digraph 
 
 

 ريام سليم كامل 
 براق منير خليل  

3) Study of vector  space with 
application  عذراء منير محسن  

  أ.م.د.محمد صاحب مجي

1) application of haar wavelet in 
differential equations  مريم محمد علي 

  الهاديفرقان مهدي عبد  
 

2) on matrices products with 
application 

 

 بنين حسين كاظم 
 هديل عباس حسن 

  

3) application of haar wavelet in image 
processing 

 
 بنين عبد الكاظم راجي 
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  ٢٠١٩/ ١التاريخ:  / 

  د. نجالء فالح حميدم. 
 

١) On the security of RSA 
cryptosystem 

 
 مريم كامل هادي 
 ختام عبد الحسين  

  عبد الحمزة مهدي حمزة أ.

١ )  isomorphism between graphs 
 

  محمد كاظمنور 
 تبارك علي عبد الحسين  

٢) a stady of homomrphisms of 
graphs 
 

 حسين منصور شريف 
 حسين ثامر جبار 

  

  م. عالء عريس
1) on wallis's formula 

  شهد عقيل كاظم  
٣) Manipulating power  series 

   صالح ناجيصفاء  

  م. احمد محمد رجب

1) numerical method in topobgical 
 
 

  
 كرار جعفر حسن  

2) On derirative Topological space  حسين محسن فاضل  
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 karhunen leoere transforms with (1  م. انعام رزاق جبر
application 

 
 
 

  
 
 مصطفى عبد الرضا 
 وسام ناجح نعمه 

  
  
  
 
  

 حسن جياد سوادي م.د
 ١) On semi obserbing midules 

 

  
  آيات حسين

 صراخ
  

 

  م.علياء يوسف خضير
1) Feebly – Normal space 

 
 

 حنين نوماس خضور  
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  ٢٠١٩/ ١التاريخ:  / 

  م. م. أنور نصيف جاسم

١) Domination in graph with 
applications 

 
 بشائر علي شاكر 

  

٢ ) Schultzindex , Modified Schultz 
index , Schultz polynomial and 

Modified  Schultz polynomial of a 
lkames and a lkenes 

 بان عمار ياسر  

 Studying the effect of the relation (1  ارتفاع عبد الكاظم نعمة م.م
ship between the student and the 

lecture 

 علي حسين محمد 
 محمد جاسم محمد  

  م.م نور رياض كريم

1-Fuzzy Regular - open mapping 
 

 آيات مثنى جواد 
 رحاب حسين هادي 

  
2-Fuzzy Semi-Continuous mappings 

 
 

 رسل جواد رجب 
 انغام علي عبد الكاظم  
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  م.م مؤيد غازي محسن
1) Simulation modeling 

 
 

 نور عادل كوفي 
  

  م.م.شيماءمكي كاظم

1) Transform wavelet and application 
of image  امير محمد عبد الرضا  

٢ ) Transform ant colong and 
application of image 

 مسلم وسام دهشت  

  م. م. حنين كريم حسين
١ ) Wiener index and Hosoya 

polynomial for alkanes 
 
 

 علي عادل شاكر 
  

  
  م.م. رشا نجاح

  
  ١ ) On 4k-Matrix 

 عذراء حسن مالك  
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  ٢٠١٩/ ١التاريخ:  / 

  م.م. محمد طالب خنجر
 

١) Estimating simple linear 
regression model by the ordinary 

least squares method with 
theoretical applications 

 
٢) Stady of the simple correlation 

coefficient with the theoretical 

  حبيب عبيدسمير 
 
  
  
  
  

 عقيل كاظم حياوي  
  
  

  م.م مريم عباس محمد

1) lotka-rolterra model of a predator- 
prey system 

 
 حيدر قاسم نصيف  

2)Mathematical modeling of drug 
delivery nicotine patch applied to skin  فراس عباس نعمة  

 On fuzzy logic with applications (١  حسين هادي عباس أ.
 تقى حيدر حميد 
 زينب محمد رضا  

  حاتم احمد Programming Two types coding  (1  الحسينم.م مسلم عباس عبد 
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  مهدي  ا.م عبد الحمزه                                               م. محسن شعالن            م.

  ترئيس قسم الرياضيا                              مقرر قسم الرياضيات للدراسة األولية       


