
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلفاتن عزيز مصطفىمعالجة الصور باستخدام شجرة الصفر للمويجة المطمورة1

2
حساب البعد الكسوري للهيئات العامة لحدود الخرائط 

الجغرافية والمنحنيات المغلقة
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلريان يوسف يعقوب

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلعالء عبد الرحيم احمدالعنارص المتحايدة3

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلسوزان خالد ابراهيمتحديد الحافات للصور الرقمية باستخدام خوارزميات متطورة4

5
تحليل بعض البيانات المناخية لمدينة الموصل باستخدام 

جنكز- نماذج بوكس 
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلندوى سالم يونس

6
ي عىل /تصميم نموذج خادم

مستفيد لبيان الوقت الحقيف 

نت االنت 
ى حمو 2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلاسماء ياسي 

7
ي مدينة 

ى
استخدام النماذج الرياضية لنظام التكيف لبناية ف

الموصل
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلسنوس خليل حسن

ي وتشخيص الجيشان8
بناء نموذج شعاعي مع تحليل احصائ 

اسماء عبدالمنعم 

عبدهللا
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصل

9
افق لحل مسائل االمثلية غت  

توزي    ع خوارزميات التدرج المت 

المقيدة
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلعدي سالم نوح

 الهرمي الحركي مع المحاكاة10
ى 2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلزكريا يحي  الجمالتقدير بيت 

11
الفوضى ببعدين وهندسة الكسوريات مع تحليل السلوك 

الفوضوي لتطبيق اوالم
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلعدي احمد جاسم

12
ى لمعلمات نموذج  بعض طرائق المقدرات التقليدية ومقدر بت 

االنحدار الخطي العام
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلعمار حازم طه

جامعة الموصل/ حاسبات ورياضيات / كلية العلوم 



ي المستوي االسقاطي 13
ى
ي بنيان ابراهيمPG (2؛13)بناء االقواس العظىم ف

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلامائى

14
ي من الصور 

منظومة برمجية الية لتحديد هوية الغطاء االرضى

الفضائية
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمعن عبد الخالق

ي حل المسائل االمثلية15
ى
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلهمسة معن محمدبعض تطبيقات الخوارزمية الجينية ف

16
ى وطريقة التقنية  ى طرائق بوكس وجينكتى دراسة مقارنة بي 

ي التكهن
ى
المعدلة ف

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلفارس غانم احمد

اتها17 ية وطرق تحديد متغت  ى 2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلاالء عبد الستار داودالدالة التميت 

18
ية غت   ي المسائل التصغت 

ى
افق ف سلوك طرائق التدرج المت 

المقيدة باستخدام البحث الخطي غت  التام
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلهدى عصام احمد

19
ي التصنيف 

ى
ى االسلوب التقليدي والشبكات العصبية ف التكامل بي 

ي
غت  الموجه لمعطيات التحسس النائى

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصللبيى ذنون الحميدي

20
ي 
ى
طريقة تهجينية لقطع المستويات مع طريقة التفرعات ف

مجة الصحيحة مسائل التر
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلنوار نجم عبدهللا

ي المثاليات المنفردة21
ى
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلانس سالم يونسف

ي انحدار الحرف22
ى
ات ف 2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلاسوان محمد طيباختيار المتغت 

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلميادة غانم داودحل المسائل باستخدام تقنيات الحاسبات العالية االداء23

24
ي نماذج 

ى
دراسة مقارنة لبعض طرائق اختبار مجموعة جزئية ف

االنحدار المتعددة مع تطبيق رسطان الثدي
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلندوى خزعل رشاد

25
ي السيطرة النوعية مع تطبيق عىل 

ى
ية ف ى استخدام الدالة التميت 

والدات االطفال الخدج
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلعمر فوزي صالح



وط المثىل26 يفاشباه نيوتن ذات الشر 2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلصالح غازي رسر

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد محمود صالحكوتا لحل المسائل الصلبة- استخدام طرائق رنج 27

28
استخدام الخوارزمية الجينية المهجنة لتصنيف صور االقمار 

الصناعية
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلشهلة حازم احمد

29
ي االمثلية غت  

ى
ي القياس المطورة ف

ي المتغت  ذائ 
خوارزميات المت 

المقيدة
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمىه صالح يونس

ي 30
ي التحليل العامىليQ-mode و R-modeاستخدام مصفوفي 

ى
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلذنون يونس ذنون ف

31
 باستخدام طريقة Sine-Gordonالحليل العددي لمعادلة 

الفروقات المنتهية
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلنورجان حسن جمعة

2006علوم حاسبات والرياضياتالموصلداليا عبدهللا انورخوارزميات جينية كفؤة لتنعيم الصور32

33
ي الصور المكبوسة بالتكميم 

ى
طريقة جديدة للكتابة المغطاة ف

االتجهاي

انسام اسامة عبد 

المجيد
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصل

ي القياس34
ي المتغت  ذائ 

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلماردين شوكت طاهرنوع جديد من خوارزميات المت 

35
ي 
ى
ى حروف العلة ف ي تميت 

ى
استخدام سالسل ماركوف المخفية ف

ية ى اللغة االنكلت 
ى 2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلرنا بشار حسي 

36
وط مركز جاذبية الحل الصفري لمعادلة تفاضلية من  دراسة رسر

ي احدى الحاالت الحرجة
ى
الرتبة الثالثة ف

ى 2007علوم حاسبات والرياضياتالموصلزينة طالل ياسي 

37
وط استقرارية الحل الصغري لمعادالت تفاضلية خالصة من  رسر

ي احدى الحاالت الحرجة
ى
الرتبة الثالثة ف

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلسعد فوزي جاسم

38
ي تشخيص التهاب 

ى
افق ف استخدام الشبكة العصبية للتدرج المت 

يالمفصل العظىمي
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلضىح عوئى



2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلصب ا قاس م  حس  نالمتحركة  GIF     محرر  ملفات  صور39

ي40  الكالم العرئر
ى ي تمت 

ى
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلفاتن بشت  عبداستخدام النماذج الرياضية ف

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلمفاز محسن خليلتقصي حول كيفية بناء محرر فيديو41

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلميالد جادر سعيدتشفت  النصوص العربية باستخدام شفرة مورس42

ى وتطبيقه عىل النصوص43 2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلشهد عبد الرحمن حّسوتصميم نظام حماية هجي 

ي44 2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلهناء فتىحي محمودالتعرف عىل هوية الكاتب عن طريق خط اليد العرئر

ي45
ح للتصنيف المتعدد لمعطيات التحسس النائ  2002علوم حاسبات والرياضياتالموصلكنار محمد ساميبناء نظام مقت 

ي الحلقات المنظمة الضعيفة من النمط 46
ى
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلاحمد محمد يونسSف

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلبسام عىلي مصطفىنظام المعلومات الرئيسية بالنسبة لهوية المتكلم47

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلبدران استقالل عامرةالتشفير في ( Hebbian )شبكة  استخدام48

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلياسـين حكمت إسماعيلدراسة الوثوقية وتحقيقها باستخدام التواقيع الرقمية49

ي التصنيف50
ى
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمها عبداالله محمداستخدام شج رة القرار المهجنة ف

51
تصميم نظام ذكائي هجين بتشخيص سرطان خاليا االنسجة 

االنتقالية المبطنة للمثانة
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلندى نعمت سليم

52
مجة الخطية  استخدام طريقة كارماركار لحل مشكلة التر

بيعية والت 
2007علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد مؤيد ذنون



2007علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد ناظم داؤدتقطيع  صور أورام  الدماغ ممثلة بالخوارزميات الجينية53

54
ي ملف صوت مكبوس

ى
اإلخفاء ف

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلشيماء شكيب محمد

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلغادة ذنون يونسكبس صور الوثائق النصية العربية55

56
كبس الصور الرقمية باستخدام تحويالت المويجة والمكمم 

االتجاهي
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلابراهيم احمد صالح

ف س معان عبوديالحل العددي لمسألة نقل الحرارة بواسطة الحمل الحراري57 2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلأرسر

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلهب ة عىلي طهتحليل اإلنحدار المضبب مع التطبيق58

59
ى  ي استقرارية الجريان بي 

ى
ي لتأثت  النفاذية الكهربائية ف

نموذج رياضى

ي وسط مسامي 
ى
ى ف ى متوازيي  مضطرب– لوحي 

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلرن  ا عبد هللا أحم   د

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلان اكرم القزازمحرر نصوص الكتابة المسمارية60

ىكبس صور الوثائق النصية العربية61 2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلميسون خضى حسي 

بناء نماذج التحويل للسالسل الزمنية مع تطبيق62
الهام عبد الكريم 

ى الحسي 
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصل

ى63 ي تجربة ذات عاملي 
ى
ي حالة عدم التكرار ف

ى
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلفيدان محمود فهىميدراسة التداخل ف

ي تصاميم 64
ى
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلوكاع عىلي هديةمقارنة لبعض طرائق تقدير ومعالجة القيم المفقودة ف

م ع اي  رة ب ي  ز65
وائل عبد اللطيف جاسم

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصل

66
ى   ي تميت 

ونفى استخدام الشبكة العصبية االصطناعية نيوكوكنت 

"األرقام العربية المكتوبة يدويا
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلحنان حامد علي

َوِر67 ِة الصُّ
َ
ْجِزئ

َ
ية ِلت

ّ
ُروموسومات ِجين

ْ
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلهدى عبد هللا باشعالمك



ي لنظام متعدد المهام68
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلضحى بشير عبدهللاتصميم وتطبيق برنامج الزمن الحقيف 

ي التجارب العالمية69
ى
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد اسامة احمدتحليل االتجاهات ف

ى70 ي أسلوب بت 
ى
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد أحمد مرشدالتفضيل ف

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلايهاب احمد خليلحول العدد االساس لجداءكرونكر لبعض البيانات الخاصة71

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمنار يونس أحمدتطوير حقيبة برمجية ألنظمة اإلتصال الالسلكي72

73

بعض الطرائق العددية و التقارب لحل معادلة الحرارة ثالثية 
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمود حازم يحيىاألبعاد

2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلاحمد محمد سليمانتنقية اإلشارة الصوتية باستخدام التحويل المويجي74

2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلمروى أديب محمدبناء أداة تعاونية متعددة الوكالء لمتطلبات نظم الزمن الحقيقي75

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلفاطمة محمود حسناستخدام النمذجة الماركوفية في المعلوماتية الحيوية76

77

اختيار أفضل حزمة باستخدام تقنيات هجينة وتطبيقها على 
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلمنى جعفر صديقبيانات االستشعار عن بعد

2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلسعد احمد ذياببناء أداة لنمذجة البيانات، توليد الشفرات والهندسة العكسية78

79

تطوير أداة للتحليل والتصميم الجانبي التوجه بناًء على مقاربة 
2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد هيثم عبد الوهابالموضوع

80

استخدام الشبكات الداللية للكشف عن االنتحال في الوثائق 
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلربى طالل إبراهيماالنكليزية



81

بنـاء نمـوذجي خزيـن احتمـالي وحركـي مع التطبيـق

غاليـة توفيـق بشـير
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصل

82

تصميم وتمثيل نظام برمجي أمني باالعتماد على قزحية العين 
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلشامل قيس إبراهيموالقنوات المخفية

-في الحلقات المنتظمة من النمط 83

فادية سنحاريب 
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلنعوم

2007علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد ناظم داؤدتقطيع  صور أورام  الدماغ ممثلة بالخوارزميات الجينية84

85

تحديد التوزيع االحتمالي لتصريف خزان مائي بمدخالت مستقلة 
2006علوم حاسبات والرياضياتالموصلزينة مضر يحيىمع التطبيق

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلورقاء محمد هشامإخفاء البيانات باستخدام الصفات اللونية الغير مميزة86

87
حلقـــات كـــــاش

محمد عبد هللا 
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمد

88
دراسة كفاءة االختبار الثنائي لقياس الفوضى مع التطبيق

منصور نغيمش 
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلفرج

89
 وإيجاد PG(2, q) في t– الحدود الدنيا للمجاميع القالبية 

PG(2 ,9) في 17 و 16المجاميع القالبية االصغرية ذات حجوم 
جنار عبد الكريم 

احمد

2006علوم حاسبات والرياضياتالموصل



2006علوم حاسبات والرياضياتالموصلحذيفة حازم طهمقارنة بين بعض أساليب التنبؤ لطبقات جبل بطمة90

91

التقدير البيزي والالبيزي للنماذج الخطية غير الطبيعية المشروطة 
2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلنور حسن بشيربقيود على هيئة متباينات خطية

92

تطوير وتطبيق محادثة عبر شبكة النظير للنظير باستخدام 
اساسيات اتصاالت النوافذ

عبد العزيز محسن 

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلعزيز

93

توظيف شبكة المدرك العصبية للتنبؤ بالحالة الجوية في محافظة 
2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلعمار احمد عثماننينوى

2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلعمار أنور محمدتشعبات بعض العوائل والنظم في النظم الحركية94

2006علوم حاسبات والرياضياتالموصل إسراء محمد خضرنظام وصول سريع السترجاع الصور95

96

حول الحل العددي لنظام من المعادالت التفاضلية الجزئية غير 
2006علوم حاسبات والرياضياتالموصلعبدالغفور محمد أمينالخطية من نوع القطع المكافيء

97

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي لحل مشاكل التوجيه في 
/        علوم حاسبات والرياضياتالموصلتيسير سلمان عطيةالشبكات

98
هندسة برمجية لتمييز الخط االنكليزي المتصل والمكتوب بخط 

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلشيرين معتز محمداليد باستخدام خوارزمية االختيار النسيلي المناعية

التعقب الفيديوي وتطبيقه على كرة السلة99
عبير عبد الخالق 

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلذنون

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلسـجى جـاسم محـمدكبـس إشارة الكـالم بواسـطة إستخالص الخـواص100

101

تصميم نظام محاكاتي اللية عمل البريد االلكتروني والسيطرة 
.على انشاء الصناديق 

سنا سامي محمد 

2002علوم حاسبات والرياضياتالموصلطاهر

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلدينا أمير بشيرN -حول المقاسات المسطحة من النمط 102



103

استعمال تقنيات الذكاء االصطناعي لتحسين خوارزمية التوجيه 
2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلتيسير سلمان عطيةفي شبكات الحاسوب

2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلاحمد محمد سليمانتنقية االشارة الصوتية باستخدام التحويل المويجي104

2012علوم حاسبات والرياضياتالموصلبيداء إبراهيم خليلتقنيات ذكائية اصطناعية لكشف التطفل وتصنيفه105

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلماهر طالل محمدأسلوب مقترح لهندسة برمجيات نظم الوكالء106

107

تكوين لوحات بيز متعددة المتغيرات للسيطرة على معدل وتباين 
2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلأحمد ممتاز خليلنوعية تبليط الشوارع خارج مدينة الموصل

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلأسيل إسماعيل عليتقنية مستعمرة نمل مقترحة لتشخيص األورام  في الصور الطبية108

109

التقّصي في التنقيب عن محتوى الشبكة العنكبوتية باستخدام 
خوارزمية َأمَثَلة عناصر السرب

محمد حامد 

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلعبدالرحيم

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلمها فرمان خلفm- حول الحلقات المنتظمة من النمط 110

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلهالة نافع فتحياستخدام الحاسوب في تحديدالمسارالحركي للثقل111

توثيق النصوص باستخدام العالمة المائية112
فرقد حامد عبد 

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلالرحيم

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلنوال محمود حمودالتكهن بواسطـة  نمـاذج االنحدار الحركي مع التطبيـق113

114

 )تـقليـل  األلـوان في الصور باستخدام  الشبكـات  العصبـية 
2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلعلياء قصي أحمد(كوهينن 

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلوليد حميد مجيددراسة حماية شبكات الحاسوب ومحاكاتها باستخدام الجدار الناري115

تصحيح المرئيات الرادارية من الضوضاء البقعية116
حاضر ابراهيم عبد 

حسن
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصل



تصميم نموذج جيني مضبب في  تقييم كفاءة مستشفى117
سحر إسماعيل 

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلمحمود

متعـــددات حــدود ويـــنرلتعمــــيم المســـــافة فـي البيــانـــات118
أحمـــد محمـــد 

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلعلــي

119
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلدجان بشير طهتقنيات العالمة المائية الرقمية لحماية حقوق الملكية في الصور

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلخضر محمد صالحالجريان اللزج في بعض االغشية الرقيقة السائلة المائلة120

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلجميل صالح احمدYJ-في الغمر من النمط121

122

استخدام المنطق المضبب في السيطرة على نظام إنتاج مشروب 
2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلعمر مؤيد عبدهللاالمياه الغازية

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلأحمد نديم دحامنموذج رياضي في أستقرارية أزعاج منظومة مستمرة123

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلخليل سعيد محمدمحــاكـــاة لتـقـنـيات تـعـقـب الهـدف الـمـفــرد124

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلسرى رمزي شريفبناء نظام خبيرمالئم  للوسائط المتعددة125

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلاسراء نذير حميدجدولة مثلى للمعالجات المتعددة126

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلألحان أنور يونسالتمييز اآللي للخطيات وأنظمة التصريف في الصور الفضائية127

128

مقارنة بين المقدرات االعتيادية والحصينة لنماذج السالسل 
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلصفاء يونس طليعالزمنية المختلطة الثنائية من الرتب الدنيا



129
استخدام الشبكات العصبية في  تقدير رتب سالسل ماركوف مع 

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلابتهاج عبدالحميد محمدالتطبيق على سلسلة جبل بطمة في محافظة نينوى

130

 استخدام اسلوب بيز الختبار العمر الزمني المعجل وتطبيقه 
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلخالدة أحمد محمدعلى المعدات الكهربائية

131

دراسة خواص وأداء المنظومات اإللكترونية المستخدمة في 
2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلعادل محمد حسينمنظومات القياس النووية

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلنجالء اكرم الساعاتينموذج مبتكر مقترح للبرمجة الذاتية في حل المسائل132

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلأسامة محمد طاهرخوارزمية متجهات مترافقة غير الخطية في األمثلية غير المقيدة133

2011علوم حاسبات والرياضياتالموصلرغد عبدالعزيز مصطفىحول العدد األساس لبيانات ميشلسكي  واالتصال الرباعي134

2003علوم حاسبات والرياضياتالموصلعلياء موفق عبد المجيدتشفير اشارة الكالم بطريقة البعثرة135

136
استخدام الشبكات العصبية في التكهن للسالسل الزمنية بتطبيق 

2005علوم حاسبات والرياضياتالموصلعزة حازم زكيعلى استهالك الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى

/         علوم حاسبات والرياضياتالموصلأنهار خير الدين محمدإنتاج قواعد بحثية وإحصائية إلدارة المكتبة اإللكترونية137

2004علوم حاسبات والرياضياتالموصلنجم عبدهللا عبدالقادركشف الوجه وتحديده في الصور الملونة138

2002علوم حاسبات والرياضياتالموصللهيب محمد ابراهيمتمييز الحروف العربية المطبوعة والمكتوبة باليد139


