
 جامعة الكوفة/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ قسم الرياضيات

 2019-2018 لمرحلة الرابعةلبحوث التخرج مشاريع 

 ت اسم الطالب اسم المشرف اسم البحث

Integer programming  1 سرى رسول عبد االمير م.د رويدة رزاق محسن 

On finite element method  2 زهراء مسلم صادق م.احمد محمد رجب 

الصعوبات التي يعاني منها طلبة قسم الرياضيات في كلية علوم الحاسوب 
 والرياضيات /جامعة الكوفة عند تعلمهم مواد الرياضيات 

 3 جاسم محمد جاسم ا.م.د عالء عبد الزهرة االمين

كلية قسم الرياضيات  تقويم الطلبة للمنهج الدراسي وطرائق التدريس في
جامعة الكوفة /  علوم الحاسوب والرياضيات  

 4 صادق عزيز خماط ا.م.د عالء عبد الزهرة االمين

A Study of Continuity in Topological Spaces 5 بتول ابراهيم جدعان ا.م عبد الحمزة مهدي حمزة 

Proposed statistical method in Digital Images to Hide 
Secret Text Files 

عباس هاديايات  م. ارتفاع عبد الكاظم نعمة  6 

statistical study in community service مرتضى هادي حمزة+علي  م. ارتفاع عبد الكاظم نعمة
 ثابت محمد

7 

Numerical solution of ordinary differential equation  8 اسيا كمال جهادي ا.م انعام رزاق جبر 

The Order of an Integer and Primitive Roots فالح حميد م.د نجالء  9 حوراء محمود كاظم 

ON Boolean Ring 10 خولة محمد علي م. رشا نجاح مرزة 

On Special  Matrices 11 اسماء عباس هادي م. رشا نجاح مرزة 

On Taylor Polynomials  بارك ثامر عبيدت م.عالء عريس عبد الرؤوف  12 

On Numerical Estimates for π  الرؤوفم.عالء عريس عبد  13 اسراءعيدان 

Feebly-normal space 14 ضحى قاسم محمد م.علياء يوسف خضير 

transform hypermetric functions and 
applications 

 15 نورس عبد زيد نفط م. شيماء مكي كاظم

Bessel function and applications of images 
processing 
 Legendre polynomial and applications of 
images processing  

 

احمد جميل جخم+مسلم فاهم  م. شيماء مكي كاظم
 غايب

16 

Finite Element Basis Functions 17 حسام احمد كاظم م.م مؤيد غازي محسن 

Mesh Parameterization: Theory and practice 18 محمد الباقر حميد جويد م.م مؤيد غازي محسن 

Image compression using block truncation coding  19 كاظم جواد م.م شيماء عبد ياسين 

Study of normal distribution with theoretical 
application 

 20 رسل عبد الحمزة م.م محمد طالب خنجر
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Fuzzy contra continuous mapping 21 زينب علي سلمان م.م نور رياض كريم 

Fuzzy contra semi-continuous mapping 22 محمد علي سالم م.م نور رياض كريم 

Biological neuron- Hodgkin–Huxley model 23 االء ثامر عبيد م.م مريم عباس محمد 

On finite field 24 مصطفى منصور عويد ا.حسين هادي عباس 

On vibrational iteration method for solving PDES عبد االمير علي م.م غسان  25 زينب عماد صالح 

On vibrational iteration method for solving ODES 26 اسيا احمد حنوف م.م غسان عبد االمير علي 

 طلبة المقررات
The character table of group Dnh 1 مصطفى هادي كريم م.معاني عبد المنعم سعيد 

The rational table of group duh 2 حسين عالوي كاظم م.معاني عبد المنعم سعيد 

On Experimental design 3 حيدر ابراهيم اسحاق ا.د هديل سليم الكتبي 

Analyze data using Regression Modeling 4 بنين هاشم ابراهيم ا.د هديل سليم الكتبي 

Analyze Data using CRD and RCBD راضيعبير حسين  ا.د هديل سليم الكتبي  5 

On near ring عبد المنعم عبد الحسين عباس ا.حسين هادي عباس 
 + منتظر جليل نجم

6 

Some algorithm to graph theory  حسنين علي صادق+حسنين  م.انور نصيف جاسم
 زهير عبد زيد

7 

Linear Economic Model د عادل محمد حسنأ.  8 كوثر جليل ويس 

Measuring Job satisfaction, for faculty staff in faculty of 
computer science and mathematics University of Kufa 

 9 زهراء محمد علي ارتفاع عبد الكاظم نعمة

 

 


