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ــم  ـــــاس ــــهانــــــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة مــــــــاالس ت
 السذرف

رحاب فاضل  1
 خمف

التربية  ماجدتير
 لمبشات

حهل مجسهعة التعهيض  0222
 االصغرية

 

سميم حدن  -د
 الكتبي

ىديل سميم  0
 حدن

التربية  ماجدتير
 لمبشات

التحميل االحرائي لمهرم  0222
راق لمفترة الدرطاني في الع

(1982 – 1998 ) 

عبد السجيد  -د
حسزة الشاصر 

عبد اليادي  -د
 دمحم صالح

فاطسة محسهد  3
 دمحم

التربية  ماجدتير
 لمبشات

حهل التبهلهجيا السزببة  0222
 الفهقية

يهنس جياد  -د
 ياسين

ىيبة كريم  -د
 دمحم

سشدس نهري  4
 شكر محسهد

التربية  ماجدتير
 لمبشات

ادفي لعدد بشاء نسهذج تر 0220
 االصابات بسرض الرئهي 

 

عبد الغفهر  -د
 جاسم سالم

لباب رشيد  5
 اسساعيل

التربية  ماجدتير
 لمبشات

بعض انهاع التذاكالت بين  0222
 زمر التحهيل التبهلهجية

 

سميم حدن  -د
 الكتبي

خهلة عمي  6
 مرظفى

التربية  ماجدتير
 لمبشات

سميم حدن  -د في الفهضى السفرقة 0221
 الكتبي

بثيشة نجاد  7
 شياب

التربية  ماجدتير
 لمبشات

حهل مهديالت الحذف  0222
 السقرهرة

 

عمي سبع  -د
 مجباس

وفاء محي  8
الدين طو 
 الرسيدعي

التربية  ماجدتير
 لمبشات

نسذجية سمدمة االمظار  0222
باستخدام نسهذج متدمدمة 

 ماركهف
 

عبد الغفار  -د
جاسم سالم 

 العبيدي

بيسان مجيد  9
 محسهد

التربية  دتيرماج
 لمبشات

سميم حدن  -د سالسل ماركهف البتمهجية 0220
 الكتبي
 

سيى ابراىيم  12
 صالح عمي

التربية  ماجدتير
 لمبشات

سميم حدن  -د حهل دالة حدوة الفرس 0220
 الكتبي
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ــم  ـــــاس ــــهانــــــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة مــــــــاالس ت
 السذرف

يم ذكرى ابراى 11
 لظيف الدوري 

التربية  ماجدتير
 لمبشات

حهل ترسيم الشسهذج  0220
الرياضي لمدوائر االلكترونية 

 اليجيشة ) اليايبرد (

عالء الدين  -د
 نهري 

حدين  -د
 ورويش حمه

حاتم كريم  10
 خزير الشعيسي

حهل الفزاءات البتهلهجية  0224 التربية ماجدتير
 السزبية الحدسية الخاصة

يهنس جياد  -د
 اسيني

 
       غدان  13

عز الدين 
 عارف

سميم حدن  -د التعدي في زمر التحهيالت 0224 التربية ماجدتير
 الكتبي
 

عمي عبد  14
 السجيد شياب

 –في شبة الزمرة شبة  0224 التربية ماجدتير
 –السفعسة في الزمرة شبة 

 التبهلهجية
 

سميم حدن  -د
 ألكتبي

مزعل احسد  15
 ذاري 

تاثير االنحشاء عمى  0224 التربية ماجدتير
استقرارية جريان مائع في 

 انبهب
 

سميم حدن  -د
 الكتبي

وسن شاكر  16
 جهاد ناجي

مقاسات فييا تالف كل  0225 التربية ماجدتير
مقاس جزئي ىه مثالي 

 ابتدائي
 

عمي سبع  -د
 مجباس

ماىر ربيع  17
 قاسم

 GCD – DOMAIN 0225 التربية ماجدتير
 عسيسات من نهع

A+BX(X)A+XB(X) 
 

عمي سبع  -د
 مجباس

ىيبة كريم دمحم  18
 عمي
 

عمي سبع  -د Qالسقاسات من الشسط  0225 التربية ماجدتير
 مجباس

سميم حدن  -د حهل االنتروبي التبهلهجي 0225 التربية ماجدتير احسد دمحم رجب 19
 الكتبي
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ــم  ـــــاس ــــهانــــــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة مــــــــاالس ت
 السذرف

نياد شريف  02
 خمف سالم

دراسة االستقرارية في بعض  0225 التربية ماجدتير
الشساذج غير الخظية مع 

 تظبيق
 

عبد الغفهر  -د
 جاسم سالم

أزىر عباس  01
 دمحم الحيالي

 

استقرارية بعض نساذج  0225 التربية دكتهراه
 االنحدار

 الذاتي الالخظية
 

عبدالغفهر -د
 جاسم سالم

 

نزار خمف  00
 حدين

الديشاميكا الرمزية وخزن  0225 التربية ماجدتير
 البيانات

 

سميم حدن  -د
 الكتبي

ىبة عسر  03
 مهسى عثسان

 ماجدتير
 

تعسيسات اكثر لبعض  0229 التربية
بديييات الفرل في 
الفزاءات التبمهجية 

 الحدسية

د.يهنس جياد 
 ياسين

ندى خالد عبد  04
 هللا الدبان

السقاسات الجزئية شبو  0225 لتربيةا ماجدتير

الجهىرية  والسقاسات شبو 

 السشتظسة

د. عمي سبع 
 مجباس

 

مشى عبد  05
المظيف محسهد 

 فيحان

 ماجدتير
 

تقري التهقع والتهقع  0229 التربية
الذرطي في الحقل السحمي 
مع مفاعيم جديدة لمسارتبكل 

 الجزئي والسارتشكل الفهقي
 

د.حدن حدين 
 ابراىيم

يان عبد ب 06

الجبار 

 زىيرالكاكي

حـهل تدـاوي األستسـرارية في  0225 التربية ماجدتير
 الديشاميكيـا التبهلهجيـة

سميم حدن  -د
 الكتبي

أسساء فيرل  07
 نعسان الدوري 

 ماجدتير
 

 حهل 0229 التربية
 الفزاءات ثشائية التبهلهجي

 

طو حسيد 2د
 جاسم الدوري 
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ــم  ـــــاس ــــهانــــــــــــالعش لدشةا الكمية الذيادة مــــــــاالس ت
 السذرف

طو حسيد جاسم  08
 الدوري 
 

  0226 التربية دكتهراه
ثشائي االنتروبي لثشائي الشظم 

 الديشاميكية
 

سميم حدن  -د
 الكتبي

مشذر عبد هللا  09
 خميل الجبهري 

 0225 التربية ماجدتير
بشاء نسهذج لخظط السعايشة 

البيزية لفحص السشتهج 
ستخدام نظرية اتخاذ با

 القراراتسـع تظـبيق عسـمي

 

ضهية سمسان 2د
 حدن الجشابي

بمقيس خميل  32
 محسهد األمين

حهل التحاذي في الديشاميكا  0225 التربية ماجدتير
 التبهلهجية

 

سميم حدن  -د
 الكتبي

نجالء ادىم  31
 سعيد

د. عمي سبع  مقاسات تالفيا مقيد بقهة 0225 التربية ماجدتير
س            مجبا

د. ىيبة كريم 
 دمحم عمي

لسى سعد عبد  30
 الباقي

 حهل شفرات القظعة السشزلقة 0225 التربية ماجدتير
 

د.سميم حدن 
 الكتبي

نغم عمي  33
 حدين بديهي 

السقاسات االغسارية الكاذبة  0227 التربية ماجدتير
 السشتيية

د.عمي سبع 
 مجباس

د. ىيبة كريم 
 دمحم عمي

أدىم  34

هىاب عبدال

 عمي

تهسيعات جديدة لخهارزمية  0226 التربية ماجدتير

 التدرج السترافق

 في األمثمية الالخظية

عباس حدن -د
 تقي
 

الدين  دمحم فخر 35
شياب أحسد 

 التسيسي

 ماجدتير
 

الدمهك الفهضهي لمدالة  0229 التربية
المهجدتية والشسهذج 

المجدتي لالندار الذاتي مع 
 التظبيق

ىر عباس د. أز 
 دمحم
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اســم   العشــــهان الدشة الكمية الذيادة االسم ت
 السذرف

ىشاء حدين  36
 عمهان

شكل ضعيف لمدوال السدتسرة  0227 التربية ماجدتير
والدوال السفتهحة في 

الفزاءات التبه لهجية 
 السزببة الحدسية الخاصة

يهنس جياد -د
 ياسين الركابي

 

سهزان حدن  37
 دمحم
 

استخدام الذبكتين  0227 التربية ماجدتير
العربيتين االصظشاعيتين 

شبيية نيهتن والدالة االساس 
الذعاعي في تذخيص مرض 

 خمع الهراك الهالدي

 د.  نزال
 األسدي حدين

                   
م. د. دجان 

 بذير طو

شييد جسيل  38
 خربيط جراح

 ماجدتير
 

ة كريم د. ىيب EX -السقاسات من الشسط   0212 التربية
 دمحم عمي

زياد دمحم  39
 عبدالمة

شكل ضعيف لبعض بديييات  0227 التربية ماجدتير
الفرل في الفزاءات 
 التبهلهجية الحدسية

يهنس جياد -د
 ياسين الركابي

 

شياب احسد  42
 إبراىيم العبيدي

 

 سمدمة ماركهف 0227 التربية ماجدتير
الثبهتية وغير الثبهتية مع 

 تظبيق
 

عبد الغفهر 2د
جاسم  سالم 

 العبيدي
 

رعد عهاد حسيد  41
مخمف 
 الحسداني

 

دراسة استقرارية بعض نساذج  0227 التربية ماجدتير
الدالسل الزمشية مع 

 تظبيقاتيا
 

عبد الغفهر 2د
جاسم  سالم 

 العبيدي
 

مروة عبدالمة  40
 صالح

و   Pالسقاسات من الشسط  0228 التربية ماجدتير
 مفاىيم ذات عالقة

 

يم د.ىيبة كر 
 دمحمعمي

 
فراس عادل  43

 شياب  فهزي 
 ماجدتير

 
 – Sالسقاسات الجزئية  0228 التربية

مرصهتية الحزم و السقاسات 
 شبة االولية

.د.عمي سبع 
 مجباس

 
أسساء غرهب  44

رؤوف حسادة 
 الذسري 

 ماجدتير
 

حهل تعسيم التذاكل  0228 التربية
التبهلهجي بين الفزاءات 

 التبهلهجية الحدسية

جياد  يهنس-د
 ياسين الركابي
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ــم  ـــــاس ــــهانــــــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة مــــــــاالس ت
 السذرف

سامر رعد  45
 ياسين

 ماجدتير
 

اشكال ضعيفة لبديييات  0228 التربية
الفرل في الفزاءات 
 التبهلهجية الحدسية

يهنس جياد -د
 ياسين الركابي

 فاطسة 46

زين العابدين 

 يدياحسد م

 ماجدتير
 

التقري في خهارزميات  0228 التربية

التدرج السترافق ذات األبعاد 

 الثالثة في األمثمية الالخظية

عباس يهنس د.
 البياتي
 

عسر صابر  47
مرظفى 
 عبدهللا
 

 ماجدتير
 

دراسة شروط إستقرارية  0228 التربية
نسهذج كهشي ذي االنتقال 
األممس لالنحدار الذاتي مع 

 تظبيق

ىر عباس .د. أز 
 دمحم
 

ىبة ىاني  48
 عبدالمة

 ماجدتير
 

دراسة شروط استقرارية  0228 التربية
الشسهذج االساسي ذي 

االنتقال االممس لالنحدار 
 الذاتي مع التظبيق

.د. أزىر عباس 
 دمحم

شادية مجيد  49
نهري صالح 

 الجباري 

 ماجدتير
 

إستخدام مبرىشة الغاية  0228 التربية
لهصف سمهك  السركزية

 لّمظخة العذهائيةا

د.حدن حدين 
 إبراىيم
 

ندى جاسم  52
دمحم حسيد 
 العبيدي

 ماجدتير
 

حهل السقاسات االغسارية  0228 التربية
 الكاذبة تقريبا

د.ىيبة كريم 
 دمحمعمي

 
زيشة طو عبد  51

القادرعبد 
 الرحسن
 

 ماجدتير
 

حهل تعسيم الدوال السدتسرة  0228 التربية
الهاىشة بين الفزاءات 

 هلهجية الحدسيةالتب

يهنس جياد 2د
 ياسين
 

ىاشسية ثروي  50
 عجاج

 ماجدتير
 

حهل السقاسات الغسارية  0227 التربية
 الكاذبة جهىريا

د.عمي سبع 
 مجباس

د. ىيبة كريم 
 دمحم عمي
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ــم  ـــــاس ــــهانــــــــــــالعش الدشة الكمية الذيادة مــــــــاالس ت
 السذرف

 يرماجدت عمي دمحم جاسم 53
 

حهل الدوال السدتسرة  0229 التربية
والسعاكدة تقريبا السعسسة 
بين الفزاءات التبمهجية 

 الحدسية

د.يهنس جياد 
 ياسين الركابي

حيران ابراىيم  54
 فارس
 

 ماجدتير
 

السقاسات السهسعة الكاذبة  0229 التربية
 والسدتسرة الكاذبة

ىيبة كريم 2د
 دمحم عمي

سجى سعد  55
 محدن خزر

 

 يرماجدت
 

الدوال الساصة ونظرية  0211 التربية
الشقظة الثابتة الي عدد 
مشتيي الدوال الذاتية في 
 الفزاء الستري السزبب

د.يهنس جياد 
 ياسين الركابي

رند احسد دمحم  56
 احسد الراشدي

 
 

 ماجدتير
 

في  T3االنتظام و  0211 التربية
الفزاءات التبهلهجية 

 الحدسية

د.يهنس جياد 
 يياسين الركاب

سهزان مشير  57
سشهدي بكر 

 الظائي

 ماجدتير
 

  0210 التربية
السقاسات شبو الديديكانديو 

 الزعيفة

ىيبة كريم 2د 
 دمحم عمي

غيث فاضل  58
 عباس الدوري 

 ماجدتير
 

 أنهاع جديدة من 0210 التربية
 الفزاءات  ثشائية التبهلهجي

طة  حسيد  2د  
 جاسم  الدوري 

زيشة سعد كامل  59
 ئيعبهد الظا

 

 ماجدتير
 

تعسيسات لبعض مفاىيم  0210 التربية
 السقاسات الجزئية األولية

.د. ىيبة كريم 
 دمحم عمي

زياد دمحم عبدهللا  62
 حسهد الجبهري 

 ماجدتير
 

شكل ضعيف  لبعض بدييات   0227 التربية
الفرل في الفزاءات  
 التبهله جية  الحدسية 

يهنس جياد 2د
 ياسين
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ــم ـــــاس ــــهانــــــــــــالعش الدشة الكمية ادةالذي مــــــــاالس ت
 السذرف

عبيده عامر  61
راضي 
 الحيدراوي 

 ماجدتير
 

و فزاءات  T_4فزاءات  0210 التربية
T_4  الزعيفة في الفزاء

 التبهلهجي الحدسي

. يهنس جياد د
 ياسين

ىشد فاضل  60
 عباس محسهد

 ماجدتير
 

شكال بعض الشتائج في السارت 0210 التربية
 و السارتشكال السعكهس

حدن حدين 2د
 ابراىيم اسكشدر

شهقيو دمحم  63
رجب دمحم 

 الدوري 

 ماجدتير
 

السثاليات األعظسية الزعيفة  0210 التربية
و السقاسات الجزئية 

 األعظسية الزعيفة

د. ىيبة كريم 
 دمحم عمي

سهزان مشير  64
سشهدي بكر 

 الظائي

 ماجدتير
 

الديديكانديو  السقاسات شبو 0210 التربية
 الزعيفة

د ىيبة كريم دمحم 
 عمي

       


