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 اسم البحث  اسم المشرف  اسم الطالب  ت

 Baivach Space د. انتصار علي   إبراهيم كاطم سلمان   1

2 
 إبراهيم محمد سعد  

 قاسم محسن 
   Quasigroup د. أرباح سلطان

3 
 إسراء حممد كاظم بكر 

 
 للمعادلة التفاضلية لول العددية  ح ال م . آمال حمي نصيف 

 انسام حسين عكال 4
م . وضاح عبد هللاا  

 حسين

حساب كلفة مشروع بناء والفترة الزمنية النجاز  

 المشروع لبناء مدينة سكنية 

5 
 إبراهيم  اية غني 

 سارة ستار عبد الجبار
 م . وفاء فايق غيدان 

 المعادالت التفاضلية االعتيادية 

 ولى ال من المرتبة االولى والدرجة  

 Metric Spaces حسن عبد الهادي  .د حسن عباس رحيم  6

 On compact spaces د. حسن عبد الهادي  هللاا ل عبد ليد خ يحم 7

8 
 رقية محمد حسين  

 بنين رائد حسن 
 التوزيع السي العام  م. هدى عامر 

 ت التفاضلية وتطبيقاتها الحياتية المعادل  د. انوار نور الدين  سارة احمد ابراهيم  9

 د. عدوية علي  دجلة خالد   10

BULLDING OF LINEAR 

MATHEMATICAL 

MODEL WITH SOME SOLUTION 

METHODS 

11 

رنا محمد حسون  

 علوان

 أستبرق أحمد سليمان 

 On b-open sets in topological space د جميل محمود جميل 

 The Transportation Problem د. عدوية علي   زهراء حسين 12



 د. غزوان محمد  سيناء طارق محمود  13
Open and Closed Sets of Complex 

Plane 

 م. حمزة بركات حبيب   صباح فاروق عمر   14
On Modifying the Diffie-Helman 

Key Exchange 

 The Prime Numbers د. رفعت زيدان خلف   عائشة عبد الحليم   15

 علي ثائر علي  16
د. ليث عبد اللطيف  

 مجيد 

ت تفاضلية من الرتبة معادل   

ولى ل اولى والدرجة ل ا  

 Hause Droff Space د. انتصار علي  على عزت جاسم  17

18 
 عمر احمد خميس  

 ولء ضياء 
 د. فاطمة محمد  

Relation between matric space and 

Topological space 

19 
 غفران ماهر 

 خديجة سلمان  
 م.م. أسماء خوام  

مبادء المعادلت التفاضلية الجزئية وبعض  

 تطبيقاتها 

20 
 غفراى طالل علي 

 سهام هزهر هتوي
 تعدد مطي البسيط والخدار ال النحليل  تح فراس علي محمد م. 

 م. امال محي نصيف فاطمة كاظم داود 21
Method of solving of linear 

equation by using matrices 

 م. حمزة بركات حبيب   لقاء قاسم محمد  22

The Speed Analysis of RSA 

Cryptosystem and  ElGamal 

Algorithm on the Transmitted Data 

23 
 نور مروان محمد

 فاطمة حافظ زيدان
 د. روكان خاجي  

First – Order Differential Equations 

with 

 

Applications 

 مواضيع في الرياضيات التطبيقية  د . أنوار نور الدين محمد محسن حسين  24



 د. غزوان محمد   هدى هاني ناجي   25
إيجاد مساحة القطع الناقص بأستخدام التكامل  

 المحددات 

 وجدان عباس ذياب  26
م. وضاح عبد هللاا  

 حسين

استعمال البرمجة الخطٌة لحل مشكلة النمل و  

ة المعدلة قبالطر  اختبار امثلٌه الحل  

    

 


