
 3. ادناه جدول بتوزيع بحوث التخرج . حيث تم التوزيع وفق الية تعتمد على  قسم الرياضيات الى طلبتنا االعزاء في المرحلة الرابعة

 نرجوخيارات لكل طالب وتسلسل الطالب في المرحلة الثالثة .

 .مراجعة االساتذة المشرفين للبدء بالبحوث  .1
 . أزهر عباس محمدأ.م. د              . في حالة اتفاقه مع الية التوزيع من لديه اعتراض يقدم طلبا الى القسم وينظر في االعتراض .2
 رئيس القسم                                                    التنسيق مع االساتذة المشرفين في حالة اشتراك طالبين ببحث واحد .3
                          . مع تمنياتنا بالنجاحنرجو االلتزام بها عند كتابة البحث.الرياضياتستوزع عليكم هيكلية بحوث التخرج لقسم  .4
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