
السنةالقسم/ الكلية الجامعةاسم الطالباسم االطروحةت

كر ذات الرتب الكرسية1 ن من معادالت بير حول حل صيغتير
ورود رياض عبد 

ن الحسير
2016الرياضيات/كلية العلوم بغداد

2
تقدير دالة البقاء باستعمال دالة الرتب مع درجة عضوية شبه 

المنحرف لتوزي    ع ويبل
2016الرياضيات/كلية العلوم بغدادزهراء فوزي جاسم

3
تذبذب المعادالت المحايدة من الرتبة االوىل والثانية ذات 

المعامالت الموجبة والسالبة
2013الرياضيات/كلية العلوم بغدادمنتىه يوسف عبدهللا

بية تكريتماهرة ربيع قاسمAxb من النوع Gcd-damainتعميمات ال 4 2005الرياضيات/كلية الير

ي 5 ي البولوج  وب 
بيةتكريتاحمد محمد رجبOn topological entropyحول االنير 2005الرياضيات/كلية الير

جهان هشام نعوممصفوفة االنتقال لمسالة البائع المتجول6
الرياضيات/كلية العلومالتكنلوجية

2006

7

ا فريدهولم -خوارزميات عددية مطورة لحل معادالت فولتير

ي
ايمان نوري غانمالتكمالية الخطية من النوع الثابن

الرياضيات/كلية العلومبغداد
2014

2015الرياضيات/كلية العلومبغدادزينب عبد عطيةSالمؤثرات الخطية المقيدة واالثار من النمط 8

9

الوجود والوحدنة لحلول مسائل القيم الحدودية ذات الرتب 

منى اسماعيل الياسالكرسية
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2014

10

ونية الهجينة  ي للدوائر االلكير
حول تصميم النموذج الرياضن

د) ذكرى ابراهيم لطيف(الهايي 
بيةتكريت الرياضيات/كلية الير

2002

11

ب عدد منتىهي من  ي المكون من حاصل ضن كيب  المثؤثر الير

كيبية االتومورفكية عىل فضاء هاردي  سارة محمد خليلH2المؤثرات الير
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2013

12

تقدير المعلمات توزي    ع ويبل المعدل باالعتماد عىل عينات 

ضفاف فاضل مجيدالمراقبة من النوع التام مع تطبيق عمىلي
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2013

كر ودراسة الصفات االحصائية لحلها13 2013الرياضيات/كلية العلومبغدادمنى صالح عباسحل معادلة بير

ىQ (Nاعىل قيد حاد لدالة 14 2015الرياضيات/كلية العلومبغدادخلود منصور حسي 

15

تقييدحلول المعادالت التفاضلية االعتيادية غير الخطية من الرتبة 

زينب محمود جودهالثانية
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2015

ي/ رياضيات / كلية العلوم 



16

تذبذب حلول المعادالت التفاضلية المحايدة النصف الخطية من 

ليىل محمد شهابالرتبة الثالثة
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2014

17

ر الخطية من  تذبذب حلول المعادالت التفاضلية المحايدة غير

ى محمد شهابالرتبة الثالثة ذات المعامالت الموجبة والسالبة بشر
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2014

18the adjoint operator on probabillistie hilbert spaceداليا سامي عىلي
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2014

19Elementary functions of bounded linear operatorفاتن عباس احمد
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2013

20

the hydrodynamic squeeze film lubrication of the 

human hip jointايناس يحن  عبدهللا
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2015

21

 والمقاسات شبه STالمقاسات الجزئية المغلقة من النمط 

ميساء رياض عباسالتوسعية
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2015

22

مجة الخطية الضبابية باستخدام دالة الرتب مع  حل مشكلة الي 

فرح عالء عدنانتطبيق عمىلي
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2014

ت االحتماىلي23 ي فضاء هيلي 
ن
رنا عزيز يوسفانواع معينة من المؤثرات الخطية ف

الرياضيات/كلية العلومبغداد
2015

24

ا فريدهولم التكمالية التفاضلية -الحلول العددية لمعادالت فولتير

عذراء مذكور محمدالخطية من الرتبة االوىل مع الخوارزميات
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2014

25

بيعية بطريقة  مجة الير ايجاد الحل العددي االمثل لمسائل الي 

MSCPAايمان حسن عودة المطورة
التكنلوجية

العلوم 

2007الرياضيات/التطبيقية

2016الرياضيات/كلية العلومبغدادنور رياض اديبالدوال المستمرة المطلقة والمقيدة التغاير26

27

ية  ن جمة العربية االنكلير
ي الير

ن
استخدام خوارزمية تعظيم التوقع ف

ن باتجاهير

احمد ادريس 

ي
المشهدانى

الرياضيات/كلية العلومالموصل
2004

28

دراسة نظام من المعادالت التفاضلية الناتجة من نموذج لمائع 

عبده مثنى عىليمزعج
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2002

29

نوع من طرق العناض المنتهية لحل المعادالت الالخطية الجزيئية 

ي تظهر من مخلفات الطاقة
البر

اخالص سعد هللا 

احمد
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2004



ي من الرتبة االوىل30
ي نموذج االنحدار الذابر

ن
ن ف التقدير الحصير

مناهل دانيال 

عبداالحد
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2004

31

ي لاللياف الضوئية ثنائية النمط الخالية من  تشكيل المقطع الجانب 

جاسم عرصي يونسالتشتت المستعملة كمستشعر عن بعد
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2002

32

ي االزمنة المتقطعة 
ن
شيح والتنبؤ لمعلمات النماذج الحركية ف الير

ن ريا سالم محمدباستخدام اسلوب بير
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2004

ية33 يحول بعض االقواس التامة والمنحنيات الجي 
فاطمة احمد الحمدانى

الرياضيات/كلية العلومالموصل
2004

ن تقنيات االمثلية المقيدة الغير خطية34 2004الرياضيات/كلية العلومالموصلايمان طارق حامدتحسير

2004الرياضيات/كلية العلومالموصلشذى عبدهللا احمدالتقصي نحو االمثلية الذكائية والتقليدية للمسائل الخطية35

2004الرياضيات/كلية العلومالموصلهدى يونس خليلالطيف االوىلي للحلقات المنتظمة36

37

بيعي لبعض النماذج الخطية الحركية  حول مرشح كالمن الجذر الير

زيد طارق صالحوالمقارنة مع مرشح كالمن االعتيادي
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2005

38

حل مشكلة النقل الضبابية باستخدام دالة الرتب مع درجة 

انفال حسن ذيابالعضوية المثلثية
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2015

2005الرياضيات/كلية العلومالموصلاكرم سالم محمدتقاطر المصفوفات عىل الحلقات المنتظمة39

2004الرياضيات/كلية العلومالموصلمحمد عبد محيميدHuxleyتحليل االستقرارية والحل العددي لمعادلة 40

ي المستوى االسقاطي  (N؛K)االقواس 41
ن
نجم عبدهللا اسماعيلPG (2؛13)الكاملة ف

الرياضيات/كلية العلومبغداد
2005

42

دراسة عدد من الطرائق العددية لبعض المعادالت التفاضلية 

فرج يعقوب اسحقالصلبة
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2003

43

ي االمثلية ذات 
ن
خوارزميات هجينية لخوارزمية شبيهة نيوتن ف

سوسن سامي اسماعيلالقياس الواسع
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2005

44

تحليل المكونات االساسية باستخدام الشبكات العصبية 

ريم عىلي الجراحاالصطناعية
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2004

45

التذبذب والسلوك المحاذي لحلول المعادالت التفاضلية 

ى عبدالتكاملية المحايدة من الرتبة االوىل تغريد حسي 
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2016



2015الرياضيات/كلية العلومبغدادمنال عىلي صكبانالمقاسات والمؤثرات الخطية المقيدة46

47

بعض النماذج النسبية لكرات المائع المشحون بداللة المعادالت 

عذراء اسامة قوامالتفاضلية
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2004

2005الرياضيات/كلية العلومبغدادعدوية جاسم عبدالمقاسات االبتدائية48

49

ي االمثلية غير المقيدة ذات القياس 
ن
الخوارزميات القابلة للتوسع ف

عمر بهاء الدينالعاىلي
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2005

ى داود جاسماستخدام صور االقمار الصناعية كقاعدة معلومات50 2004الرياضيات/كلية العلومالموصلياسي 

ي صورة نص مطبوع51
ن
2003الرياضيات/كلية العلومالموصلندى ايليا توفيققياس وتصحيح زاوية االنحراف ف

52

ي 
ي من قاعدة بيانات باستخدام خوارزميبر

استخالص نموذج بيابن

IBK و k-meansنعمة عبدهللا يوسف
الرياضيات/كلية العلومالموصل

2003

2004الرياضيات/كلية العلومالموصلرتينة جاسم عيىستحليل االغشية السائلة الرقيقة53

ن الحروف اليدوية54 نبيل عزالدين عارفتطبيق نظرية المجموعات الضبابية لتميير
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2002

55

ي مسالة التجاويف المزيتة 
ن
تطبيق المسائل العكسية غير الخطية ف

ى نعمةالمنتهية عدنان ياسي 
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2002

ي مستوى ديزارك (K؛5)بناء االقواس 56
ن
2004الرياضيات/كلية العلومالموصلفرح حازم محمدف

2016الرياضيات/كلية العلومبغدادحوراء جواد كاظمتقدير معالم تعميم معكوس التوزي    ع االسي بالضبابية57

2005الرياضيات/كلية العلومالموصلاحمد فاروق قاسمتحليل االستقرارية والحل العددي لمعادلة فيرسر58

59

ت لحل معادالت  تطبيق طريقة النواة المولدة لفضاء هلي 

هدى عماد الدينتفاضلية كرسية
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2015

60some proper of the osci and nonosc solu2002الرياضيات/كلية العلومبغدادنجالء اسيا توفيق

2002الرياضيات/كلية العلومبغدادنغم موىس نعمةحول العالقات الضبابية61

62Algorithms for solving volterra integral equations ي سارة حميد حرن 
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2009

63

مان بعدة طرائق بتوظيف  ن تقدير معلمة توزي    ع ماكسويل بولير

شيماء غازي سلمانالمحاكاة
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2017

ي معدل لمعالجة االورام64 ي طب 
2017الرياضيات/كلية العلومبغدادفاطمة إحمد شهابنموذج رياضن



ي نظرية االلعاب الضبابية65
ن
2017الرياضيات/كلية العلومبغدادزينب سعد عبوداستخدام الدالة الرتبية ف

66

ي فضاء المتجهات 
ن
حول الصيغ المعممة للمجموعات المفتوحة ف

ي سهاد كرين حويدالتبولوج 
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2017

ىالموديوالت المقيدة67 ى شامان امي  امي 
بغداد

بية ابن  كلية الير

2002الرياضيات/الهيثم

68

ن  ن  ألختيار أفضل مجتمع من بير ينية بمرحلتير ن إجراءات بير

ي الحدين
ن ثناب  ىمجتمعير أسعد نارص حسي 

بيةبابل الرياضيات/كلية الير
2007

69on semi open and regular open sets to nearlyدبيس عزاوي بيةبابلزهي  2005الرياضيات/كلية الير

محمد سلمان جيجانتحليل الخطأ بطريقة الحجم المحددة لمسألة الحمل واالنتشار70
بيةالبرصة الرياضيات/كلية الير

2011

71

هنة الغاية المركزية عىل توزيعات احتمالية باستخدام  تطبيق مي 

بيةبابلوسن عباس جاسمالهندسة التفاضلية 2006الرياضيات/كلية الير

ي حول النماذج الفايلوجينية72 ي اإلحصاء الجي 
ن
نبيل جواد حسنبعض المشاكل ف

بيةبابل الرياضيات/كلية الير
2009

بيةتكريتنجالء ادهم سعيدمقاسات تالفها مقيد بقوة73 2006الرياضيات/كلية الير

لقة74 ن يحول شفرات القطعة المين
 
بيةتكريتلىم سعد عبد الباق 2005الرياضيات/كلية الير

ا75 بيةالموصلرائد صبيح قرياقوسحول معادلة تكاملية خاصة من نوع فولتير 2005الرياضيات/كلية الير
ي76

ي ف ي تق دير التل وث البي ب 
بيةالموصلجعفر موسى محمداإلحص اء المك ابن الرياضيات/كلية الير

2004

بيةبابلعلي حسين محمودآسي المشترك  بعض الخواص االحتمالية لتوزي    ع بواسون77 الرياضيات/كلية الير
2010

حوراء عباس فاضلحول التقريب الحافظ للشكل باستخدام متعددات الحدود المرنة78
بيةبابل الرياضيات/كلية الير

2010

79On The Riesz Spacesمحمد يحن  عبد عىلي
بيةبابل الرياضيات/كلية الير

2004

80

منظ   ور جديد لجمع المنطق المض         بب مع المويجات و الشبكات 

بيةبابل بشرى حسنيالعصبية 2005الرياضيات/كلية الير

هن   ة ري ك    ارت81 بيةبابلرقـيــة نـافـــع بـلــــوت وسي ع م ي  2004الرياضيات/كلية الير

ا التكاملية ذات النواة المنفردة82 حل   ول بعض معادالت فولتير

ى  خي  الدين حسي 
مصطفى

بيةالموصل الرياضيات/كلية الير
2004



83

طرق حل بعض معادالت فريد هولم التكاملية الناتجة عن مسائل 

عيدان عيىس مصطفىالقيم الحدودية
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2004

84
ً
عمار عىلي نعمةتحليل طرق مهاجمة أنظمة تشفير المنحنيات االهليليجية رياضيا

بيةبابل الرياضيات/كلية الير
2010

85

الحلول الدورية لبعض أنظمة المعادالت التفاضلية الالخطية ذات 

ي
مؤيد محمود خليلالتأثير النبصن

بيةالموصل الرياضيات/كلية الير
2005

86

ي 
ن
دراسة تحليلية الختبارات الثانوية العامة لمادة الرياضيات ف

ي ضوء األهداف والمحتوى
ن
اليمن ف

عبد السالم خالد 

بيةبغدادسلطان 2002الرياضيات/كلية الير

بيةبابلمي عالء عبد الخالقحول الجواذب87 2010الرياضيات/كلية الير

88

ي التحصيل واالستبقاء 
ن
ن التقان التعلم ف اتيجيتير اثر استخدام اسير

ي مادة الرياضيات
ن
حمدية محسن علوان"لطالبات المرحلة المتوسطة ف

بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2002

ى عبد اللطيفالتفاضلية-حل المعادالت ذات البعدين التكاملية و التكاملية89 بشر
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

ي الفضاءات الثنائية التبولوجيا90
ن
بيةبابلاكتفاء ضياء جليلزلتا المفتوحة ف 2003الرياضيات/كلية الير

نجالء جبار قاسمبعض أنواع الفضاءات المتصلة الضعيفة والمزدوجة االتصال91
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

ندى خالد عبد هللاالمقاسات الجزئية شبه الجوهرية  والمقاسات شبه المنتظمة92
بيةتكريت الرياضيات/كلية الير

2005

ي الديناميكي ا التبولوجي ة93
ن
بيان عبد الجبار زهي ح ول تس اوي األستم رارية ف

بيةتكريت الرياضيات/كلية الير
2005

ىالديناميكا الرمزية وخزن البيانات94 بيةتكريتنزار خلف حسي  2005الرياضيات/كلية الير

95

ي النماذج الخطية المختلطة باستخدام معاينة جبس  
ن
ن ف  تقدير بير

بيةتكريتايمان طارق فتحي 2006الرياضيات/كلية الير

ي بعض النماذج غير الخطية96
ن
يف خلفدراسة االستقرارية ف بيةتكريتنهاد شر 2005الرياضيات/كلية الير

بيةتكريتوسن شاكر جوادحول مقاسات أولية كاذبة ومقاسات جزئية أولية كاذبة97 2004الرياضيات/كلية الير

ي شبه الزمرة شبه 98
ن
ي  الزمرة شبه- ف

ن
التبولوجية- المفعمة ف

عىلي عبد المجيد 

شهاب
بيةتكريت الرياضيات/كلية الير

2004

99

ي المستوي االسقاطي  ( k,n)البناء العكسي لألقواس 
ن
  PG(2,q)ف

بيةبغدادحسن كريم حسنGF(q)لبعض حقول كالوا 2002الرياضيات/كلية الير



100chaos and bifurcation on adynamical systemبيةبغداديمان فاضل محمد 2002الرياضيات/كلية الير

بيةتكريتهيبة كريم محمدQالمقاسات من النمط 101 2005الرياضيات/كلية الير

ي الديناميكا التبولوجية102
ن
بلقيس خليل محمودحول التحاذي ف

بيةتكريت الرياضيات/كلية الير
2005

بيةبغدادأمل عباس فالمرزالهي  اكل  الهن  دس ية بأس تخدام الهن  دس ةالكس وري ة103 2005الرياضيات/كلية الير

104

ي لدى 
ابط الرياضن ي التحصيل والير

ن
اتيجية المتشابهات ف اثر اسير

ىتلميذات المرحلة االبتدائية داليا عبدعىلي حسي 
بيةالمستنرصية الرياضيات/كلية الير

2018

بيةبغدادديبو محمد ذيابالحلول العددية للمعادالت التكاملية التفاضلية الكرسية105 2005الرياضيات/كلية الير

بيةبغدادحارث مثنى صالحطرق تقريبية لمعادالت كسورية106 2005الرياضيات/كلية الير

107

تذبذب وعدم التذبذب لحلول معادالت الفرق المحايدة من 

هاله ماجد محيالرتبة األوىل والثانية ذات المعامالت الموجبة و السالبة
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2015

108

ك لنموذج القياساث المتكررة المتعدد  تحليل التباين المشير

اث مع العوامل المرافقت واالختبار الكروي صجاد صعدون عباسالمتغير
بيةالبرصة الرياضيات/كلية الير

2011

109

ي 
ن
ابطات الرياضية ف  لمهارات الير

ً
ح وفقا ي مقير أثر برنامج  تدريب 

رؤى عىلي محمدتحصيل مادة الرياضيات
بيةالمستنرصية الرياضيات/كلية الير

2018

ي الالخطية110
بيةتكريتأزهر عباس محمداستقرارية بعض نماذج االنحدار الذابر 2005الرياضيات/كلية الير

ي انبوب111
ن
بيةتكريتمزعل حمد ذاويتأثير االنحناء عىل استقرارية جريان مائع ف 2004الرياضيات/كلية الير

ية الضبابية112 ماري غضبان ثعباننتائج إضافية حول الفضاءات المير
بيةالمستنرصية الرياضيات/كلية الير

2004

أحمد إبراهيم ناصربعض أنواع الفضاءات فوق المرصوصة والفضاءات ثنائية الرص113
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

بيةبغدادمجيد احمد وليطرق عددية لمنظومة معادالت تكاملية114 2005الرياضيات/كلية الير

الحلول العددية للمعادالت التفاضلية الكرسية115

عبير عبد الكاظم 

عبد الرزاق
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

بيةبابلظاهر والي فريحأنماط جديدة من التليفات116 2003الرياضيات/كلية الير



السلوك الفوضوي للدالة ذات البعدين117

عبد الستار علي 

حسين
بيةبابل الرياضيات/كلية الير

2003

118

التفاضلية الالخط ية ذات -حلول بعض أنظمة المعادالت التكاملية

ش  روط تخومية التكامل

عزام صالح الدين 

يونس
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2005

تقدير مكونات التباين بواسطة التعظيم غير الخطي119

أغصان محمود 

ابراهيم
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2005

120

ي  و 
ي هيئة التعليم التقبن

ن
ي لمدرسي الرياضيات ف بناء برنامج تدريب 

هم وتحصيل طلبتهم ي تفكير
ن
عامر إبراهيم علوانأثره ف

بيةبغداد الرياضيات/كلية الير
2005

121

بعض النتائج لدوال متعددة القيم فيما يختص بنظريات النقطة 

سامي عبد هللا عبدالصامدة وتكرارات ايشكاوا
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

122

التفاضلية -الحلول الدورية لبعض أنظمة المعادالت التكاملية

ا غادة شكر جميلالالخطية من نوع فولتير
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

بيةبابلحسن كامل جاسمحول السلوك الفوضوي ألنظمة  التفرع المحلية123 2008الرياضيات/كلية الير

بيةبابلضياء محمد مهديحول أنماط معينة من التقارب في فضاءات التبولوجيا124 2008الرياضيات/كلية الير
بيةالموصلصفاء علي سالمحول حلقات بيرنسايد125 2011الرياضيات/كلية الير

بيةبابلسكينه عبدا هلل ليلونظريات في التقريب الرتيب126 2008الرياضيات/كلية الير

حول سالسل ماركوف الضبابية127

عبد الحميد قحطان 

عبود
بيةبابل الرياضيات/كلية الير

2008

128

حول الحلول التقريبية للمعادالت الجزئية التفاضلية التكاملية ذات 

ساجدة كريم راضيالترتيب الكسري
التكنلوجية

كلية العلوم 

2007الرياضيات/التطبيقية

بيةالموصللمى احمد خليلحول المقاسات والتشاكالت التصالبية129 2005الرياضيات/كلية الير

رواسي عدنان حميدحول الخواص التقاربية لمقدرات األمكان األعظم130
بيةبابل الرياضيات/كلية الير

2003

131

الجريان الزمني والالزمني في االغشية الرقيقة السائلة والمائلة 

Bبزاوية 

حكمت شريف 

مصطفى
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2003



التعــدي في زمــر التحويـالت132

غسـان عزالديـن 

عـارف
بيةتكريت الرياضيات/كلية الير

2004

133

سنكليرغير التجميعية مع دراسة تطبيقية على – حول مبرهنة جيول 

عمار عصام إدريس*H– جبريات 
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2005

134

الكشف عن القيم الشاذة باستخدام التوزيع المختلط باالعتماد على 

معاينة جبس وأسلوب بيز

يونــــــس حـــــازم 

اسماعيــل
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2005

شـروط الحـل لمسالـة قيــم حدوديـة خـاصة بطريقـــة التشويــش135

إســـراء عبــــد 

العالــــــي جـــاسم
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2005

االء حميد علوان في الفضاء-حول تكافؤ تقريب الدوال المحددة القابلة للقياس136
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

137

الحلول العددية للمعادالت التباطؤية االعتيادية ذات التباطؤ الصغير 

زينب أحمد عبد هللاباستخدام الطرائق متعددة الخطوات
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

مصطفى قايد أحمدالتفاضلية- معالجات عددية لمعادالت فريدهولم  التكاملية 138
بيةالمستنرصية الرياضيات/كلية الير

2002

فـــي  الحلقـــات الدوريــــة139

عـلـي عبــد القــادر 

بــــالل
بيةالموصل الرياضيات/كلية الير

2002

هدير أحمد خماستقدير دالة البقاء لتوزي    ع راىلي بأستخدام بعض الدوال الرتبية140
الرياضيات/كلية العلومبغداد

2019

بيمــان مجيـد محمـودسالس     ل مارك  وف التب ولوجي     ة141
الرياضيات/كلية العلومتكريت

2002

142

ات التوزيعات المستمرة باستخدام خاصية االحصاءات  ن حول ممير

آمال كريم عليويالمرتبة
بيةبغداد الرياضيات/كلية الير

2005

ي التقريب الحافظ للتحدب143
ن
بيةبابلحبيب عبد كاظمف 2009الرياضيات/كلية الير

144

ي النمو 
ن
المسألة العكسية للمعادالت التكاملية التباطؤية وتطبيقها ف

ي
مها عبد الجبار محمدالسكابن

بيةبغداد الرياضيات/كلية الير
2002








