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  مقاییس النزعة المركزیة -:الفصل الرابع

  رمزا الجمع والضرب  -

  مفھوم المتوسطات والھدف من احتسابھا  -

  )لخصائصمیزاتھ وعیوبھ وا،طرق حسابھ(الوسط الحسابي   -

  الوسط الحسابي المرجح  - 
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  )میزاتھ وعیوبھ،طرق حسابھ(المنوال   - 

  )میزاتھ وعیوبھ،طرق حسابھ(الوسیط  -

  )العشیرات، الربیعات(المقاییس التجزیئیة  -

  العالقة بین الوسط الحسابي والوسیط والمنوال  -

  اختیار مقیاس النزعة المركزیة المالئم  -

  تطبیقات على بیانات من حقل العمل وباستخدام الحاسبة  -

  مقاییس التشتت - :الفصل الخامس

  مفھوم التشتت والھدف من احتسابھ  -

 المدى   -

  االنحراف الربیعي  -

  )میزاتھ وعیوبھ،طرق حسابھ(االنحراف المتوسط   -

  التباین والتباین المشترك  -

  اختیار معامل مقیاس التشتت المطلق المالئم  -

  النسبي  معامالت التشتت  -

  )إلى االنحراف المتوسطالمستند ، د إلى االنحراف الربیعيالمستن، المستند إلى المدى( 

  ةمعامل االختالف والدرجة المعیاری  -



  تطبیقات على بیانات حقیقیة باستخدام البرامج الجاھزة  -

  -:المصادر

  جامعة بغداد /أمیر حنا ھرمز/ محمود حسن المشھداني. د/ اإلحصاء .١

  جامعة الموصل/ خاشع الراوي. د/ المدخل إلى اإلحصاء. ٢

  جامعة الموصل/صفاء یونس الصفاوي . د/ اإلحصاء . ٣

4. Paolo, G./ 2003 / “Applied data mining statistical methods for 

business and industry”/ John Wiley and Sons Inc./ USA. 
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  )١(الجبر الخطي : المفردات السنویة لمادة 

  )   -(العملي )   ٢( نظري : الساعات األسبوعیة  عدد

  ٢: عدد الوحدات 

  الفصل األول

 المفاھیم األساسیة -:الفصل األول

 تعریف المصفوفات وأنواع المصفوفات -

 العملیات الحسابیة على المصفوفات  -

  بعض الخواص الرئیسیة لعملیة الجمع والطرح -

  فاتبعض الخواص لقوانین الضرب على المصفو -

  اخذ اثر المصفوفة وتطبیقھا في العملیات الحسابیة على المصفوفة -

  اإلعداد المركبة: الفصل الثاني

  تعریف اإلعداد المركبة -

  العملیات الحسابیة على اإلعداد المركبة مع خواصھا -

  استخدام اإلعداد المركبة في المصفوفات -

  بعض أنواع المصفوفات: الفصل الثالث

  من المصفوفاتأنواع خاصة  -

  تجزئة المصفوفات:الفصل الرابع

  مقدمة -

  جمع وطرح المصفوفات باستخدام التجزئة -

  ضرب المصفوفات باستخدام التجزئة -

  المحددات: الفصل الخامس 



  المحددات وطرق حسابھا -

  خواص المحددات -

  معكوس المصفوفة: الفصل السادس

  مقدمة -

  طریقة تبسیط المصفوفة -

  فوفة وطرق إیجاد المعكوسمعكوس المص -

  خواص معكوس المصفوفة -

 - :المصادر

  .،الجبر الخطي ) ٢٠٠٥(، لمیعة باقردالناصر، عبد المجید حمزة والجوا. ١

  ،الجبر الخطي وتطبیقاتھ) ٢٠٠١( وعلي بن عبد هللا نمعروف عبدا لرحم. ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ العملیات والتقنیات الذكائیة  قسم بحوث

  )١(نظریة البیان : المفردات السنویة لمادة 

  )   -(العملي )   2( نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  الفصل األول

  مقدمة في مسائل التخصیص : الفصل األول 

  التخصیص -
 مسائل التخصیص الخطیة  -
  مسائل التخصیص الثنائیة -
 مسائل التخصیص متعددة الدالئل -
 خطوط البحث عن مسائل التخصیص -
  

  خوارزمیات التقسیم الثنائیة المالئمة : الفصل الثاني 

  التقسیم الثنائي المالئم -
 الطریق األساسیة إلیجاد أعظم انسجام رئیسي  -
 Hopcroft – Karpخوارزمیة     -
   Alt , Blum , Mehlhorn and Paulالتحسین بواسطة   -
  النسجام في الرسم البیاني المنشطر ثنائیا ا -

  خوارزمیات  
 تطبیقات 

  في خوارزمیات المصفوفات  تاكبر انسجاما -
 االنسجام الكامل في الرسوم البیانیة المنشطرة ثنائیا -
 تطبیقات في مسائل االنسجام العظمى -

 المسائل المتعلقة ببرنامج تحدید مواعید وسائل النقل  
  الوقت الضیقمسائل التخصیص المتعلقة ب

  

  

  

  



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

 )١( Matlabالبرمجة بلغة : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )  ١(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  الفصل األول

  Matlabمقدمة عن لغة  .١
  العملیات الحسابیة واولویاتھا مع امثلة برمجیة عنھا .٢
  العملیات المنطقیة واولویاتھا مع االمثلة .٣
  جمل االدخال وصیغھا .٤
  برامج تطبیقیة عن جمل االدخال .٥
  جمل االخراج وصیغھا .٦
  برامج تطبیقیة عن جمل االخراج .٧
  الدوال الجاھزة  .٨
  :االیعازات الشرطیة  .٩
  برمجیة صیغتھ مع امثلة Ifایعاز  .١٠
  : الحلقات .١١

  مع البرامج Forایعاز -          

  مع البرامج Whileایعاز -          

  

  

  

  

  

  

  

  



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )١( مبادئ الحاسوب والبرامج الجاهزة: المفردات السنویة لمادة 

  )٢(عملي ) ١(نظري : الساعات األسبوعیة عدد 

  ٢: عدد الوحدات 

   أجیال الحاسوبو الحاسبات امفاھیم أساسیة في تكنولوجی : الفصل األول

  Windows XP وبأجزاء ومكونات الحاس:  الفصل الثاني

   نظام التشغیل :الفصل الثالث

  تطبیقات على نظام التشغیل  - Windows)الخ.........،نسخ، نقل ( 

(   Word ,  Excel ,  Access ,  Power Point) Offices - تطبیقات على برامج أل   

  أنواع ملفات الحاسبة:  الفصل الرابع

  ملفات النصیةال  -

  ملفات الصوریةال  -

  ملفات الصوتیةال  -

  :المصادر 

Microcomputer applications , Graure ,R. T. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الثاني:الفصل                                                 األول                 : الصف

  الموضوع  ت
عدد   اللغة  عدد الساعات األسبوعیة

  الوحدات
Subject    

  مجموع  مناقشة  عملي  نظري

  ٤  -  ٢  ٢  طرائق البرمجة الخطیة  .١

E  

٣  

Methods of Linear 

programming  1.  

  ٤  -  ٢  ٢  )٢(تفاضل وتكامل  .٢
E  

٣  
Calculus(2) 

2.  

  ٤  -  ٢  ٢  إجباري كلیة)/٢(اإلحصاء  .٣
A  

٣  
Sta�s�cs(2) 

3.  

  ٣  ١  -  ٢  )٢(الجبر الخطي   .٤
A  

٢  
Linear Algebra(2) 

4.  

  ٢  -  -  ٢  اختیاري كلیة)/٢(نظریة البیان  .٥
A  

٢  
Graph Theory(2) 

5.  

٦.  
  إجباري كلیة/تطبیقات حاسوبیة

٣  -  ٢  ١  

A  
 

  
٢  

Computer Applications 
6.  

٧.  
مبادئ الحاسوب والبرمجیات 

  اختیاري كلیة)/٢(الجاهزة 
٣  -  ٢  ١  

A  
٢  

Sport Educations 
7.  

  ٢  -  -  ٢  إجباري جامعة/قراطیةو دیم  .٨
A  

2  
Democracy  

.٨ 

  ٢  -  -  ٢  إجباري جامعة/ لغة انكلیزیة  .٩
E  

٢  
English  Language  

9. 

    Total  ٢١            المجموع  

  

  ٤٠=فصلین األول والثانيمجموع الوحدات لل:مالحظة

  

A:المادة تدرس باللغة العربیة  

E:المادة تدرس باللغة اإلنكلیزیة  

 

  

  

  

  

 

 

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  البرمجة الخطیةطرائق : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )   2( نظري : یة عدد الساعات األسبوع

  ٣: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني

Chapter (1) The simplex  Method  

 

1-1  Overall  Idea of the Simplex Method  

1-2  Development of the Simplex Method 

     1-2-1  Standard  LP  form 

     1-2-2  Basic Solu�ons  

1-3  Primal Simplex Method 

     1-3-1  Ar�ficial Star�ng Solu�on for the Primal Simplex Method 

1-4  Dual  Simplex Method 

1-5  Special Cases in Simplex Method Applica�on  

     1-5-1  Degeneracy 

     1-5-2  Alterna�ve Op�ma  

     1-5-3  Unbounded Solu�on  

     1-5-4   Infeasible Solution  

1-6  Interpre�ng the Simplex Tableau : Sensi�vity Analysis  

     1-6-1  Op�mum Solu�on  



     1-6-2  Status of Resources  

     1-6-3  Dual Price ( Unit Worth of a Resource )  

     1-6-4  Maximum Change in Resource Availability  

     1-6-5  Maximum Change in Marginal Profit / Cost  

       Problems 

  

Chapter (2) Revised Simplex Method  

 

2-1  Mathema�cal Fouda�ons  

      2-1-1  Standard  LP Model in Matrix Form  

      2-1-2  Basic Solu�on and Bases  

      2-1-3 The Simplex Tableau in Matrix Form 

2-2  Revised (Primal ) Simplex Method  

      2-2-1 Product Form of the Inverse  

      2-2-2  Steps of the Primal Revised Simplex Method  

       Problems 

 

Chapter (3) Duality , Sensitivity , and Parametric Analysis 

 

3-1  Defini�on of the Dual Problem  

3-2  Solu�on of the Dual Problem  

      3-2-1  Rela�onship Between Primal and Dual Objec�ve Values 

      3-2-2 Op�mal Dual Solu�on  



3-3  Economic Interpreta�on of the Dual Problem 

     3-3-1  Dual Prices 

     3-3-2  Reduced Costs  

3-4  Complementary Slackness  

3-5  Postop�mal or Sensi�vity Analysis 

      3-5-1  Changes Affec�ng Op�mality 

      3-5-2  Changes Affec�ng Feasibility 

      3-5-3  Changes Affec�ng Op�mality and Feasibility 

3-6  Parametric Linear Programming 

      3-6-1  Cganges in C 

      3-6-2  Cganges in b 

      3-6-3  Cganges in Pj 

      3-6-4  Simultabeous Cganges in C and b 

       Problem 

 

Reference: 

Hamdy A. Taha  University of Arkansas, Fayetteville   

  

 

  

  

  

  

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ التقنیات الذكائیة قسم بحوث العملیات و 

  )٢(التفاضل والتكامل : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )   ٢( نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني

 القوى الفردیة والزوجیة / تكامل الدوال المثلثیة / طرق التكامل    .١

 یة التكامل بالتعویض بالدوال المثلث   .٢

  تكامل الدوال التي تحوي جذورا   .٣

 المتسلسالت الالنھائیة    .٤

 سالسل القوى    .٥

 الدوال بمتغیرین اواكثر    .٦

  تفاضالت الدوال لمتغیرین أو أكثر   .٧

  المشتقات الجزئیة وتطبیقاتھا    .٨

 قاعدة السلسلة للدوال ذات المتغیرین   .٩

  المشتقات االتجاھیة .١٠

  نھایات عظمى وصغرى /تطبیقات على المشتقات الجزئیة  .١١

  تطبیقاتھ/ التكامل المزدوج  .١٢

 تطبیقاتھ/ التكامل الثالثي  .١٣

 العزوم .١٤

  المعادالت التفاضلیة االعتیادیة .١٥

  :المصادر 

  التفاضل والتكامل للدكتور یحیى عبد سعید حساب -١



٢- Calculus 
  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ لذكائیة قسم بحوث العملیات والتقنیات ا

  )٢(اإلحصاء : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )   2( نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني
  )العزوم ،االلتواء، التفلطح( - :ولالفصل األ

  العزوم االعتیادیة  -

  )النسبیة مقاییس االلتواء المطلق، مقاییس االلتواء(االلتواء   -

  التفلطح -

  تمارین عملیة على بیانات من حقل العمل وباستخدام الحاسوب   -

 االرتباط واالنحدار-:ثانيالفصل ال

  االرتباط الخطي البسیط   -

  االرتباط البسیط لبیانات مبوبة في جدول تكراري مزدوج  -

  خواص معامل االرتباط الخطي البسیط  -

  معامل االرتباط الجزئي  -

  معامل االرتباط المتعدد  -

  معامل أارتباط الرتب  -

  )معامل االقتران، معامل التوافق(ارتباط الصفات   -

  االنحدار الخطي البسیط  -

  )باستخدام الحاسبة(تمارین وتطبیقات   -

  االحتماالت وبعض التوزیعات االحتمالیة   -:لثالفصل الثا 

  مقدمة في نظریة االحتماالت  -



  ومصطلحات  فمال مع تعار یمفھوم االحت  -

  قیاس االحتمال  -

  قواعد عامة في نظریة االحتماالت مع تمارین عامة عن االحتماالت  -

  بعض التوزیعات االحتمالیة  -

  توزیع ذو الحدین مع تمارین*    

  التوزیع الطبیعي مع تمارین  *    

  -:المصادر

  جامعة بغداد /أمیر حنا ھرمز/ محمود حسن المشھداني. د/ اإلحصاء .١

  جامعة الموصل/ خاشع الراوي. د/ المدخل إلى اإلحصاء. ٢

  جامعة الموصل/صفاء یونس الصفاوي . د/ اإلحصاء . ٣

4. Paolo, G./ 2003 / “Applied data mining sta�s�cal methods for 

business and industry”/ John Wiley and Sons Inc./ USA. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 الموصل جامعة

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )٢(الجبر الخطي : المفردات السنویة لمادة 

  )   -(العملي )   ٢( نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني

  منظومة المعادالت الخطیة :ولالفصل األ

  عن منظومة المعادالت الخطیة مقدمة -

  استخدام المصفوفات في حل أنظمة المعادالت الخطیة اآلنیة -

  طرق حل منظومة المعادالت الخطیة -

  

 المصفوفات المتكافئة وأنواع الحل المعادالت الخطیة: نيالفصل الثا

  التكافؤ من خالل إیجاد رتبة المصفوفة -

  الصیغة التشكیلیة أو القمعیة -

  قة بین الرتبة ومجموعة المعادالت الخطیة الغیر متجانسةالعال -

  العالقة بین الرتبة ومجموعة المعادالت الخطیة متجانسة -

  المتجھات :ثالثالفصل ال

  مقدمة -

 -الفضاء االقلیدي النوني

  العملیات الحسابیة على المتجھات -

  بعض النظریات التابعة الفضاء االقلیدي النوني -

  ي بالنسبة للفضاء االقلیدي النونيالضرب أالتجاھ -



  التركیب الخطي بالنسبة للفضاء االقلیدي النوني -

  المقیاس االقلیدي أو الطول االقلیدي -

  المسافة االقلیدیة بین متجھین في لفضاء االقلیدي النوني -

  بعض النظریات التابعة للمسافة االقلیدیة بین المتجھین -

  الممیزة تلمتجھاأیجاد الجذور وا: رابعالفصل ال

  مقدمة -

  الجذور الممیزة والمتجھات الممیزة -

  استخدام المصفوفات في إیجاد الجذور الممیزة والمتجھات الممیزة -

  استخدام المصفوفات في اإلحصاء مع بعض التطبیقات اإلحصائیة -

  مشتقات المصفوفات: الفصل الخامس

  مصفوفة، ھ متج، ثابت : المصفوفة والمتجھ نسبة إلى  مشتقة -

  مشتقة حاصل جمع وضرب مصفوفتین أو متحھین -

  محدد المصفوفة مشتقة -

  معكوس المصفوفة مشتقة -

  الجذور الممیزة مشتقة -

  المتجھ واإلشكال الثابتة - المصفوفة مشتقة -

  اثر المصفوفة مشتقة -

Vector norm- مشتقة  

Matrix norm - مشتقة  

 - :المصادر

  .،الجبر الخطي ) ٢٠٠٥(، لمیعة باقردة والجواالناصر، عبد المجید حمز. ١

 ،الجبر الخطي وتطبیقاتھ) ٢٠٠١( وعلي بن عبد هللا نمعروف عبدا لرحم. ٢

   

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )٢(نظریة البیان : المفردات السنویة لمادة 

  )   - (العملي )  ٢(نظري : الساعات األسبوعیة  عدد

  ٢: عدد الوحدات 

 الفصل الثاني

  نتائج إضافیة في مسائل التخصیص التجمیعیة الخطیة:  األولالفصل 

  التحلیل المحاذي -
  القیمة المتوقعة المثلى  
 التحلیل المحاذي للخوارزمیات 

    Mongeمسائل التخصیص التجمیعیة الخطیة ومصفوفات   -
 ل التخصیص التجمیعیة الخطیة والجبریة العظمىمسائ -
 االختالفات  -

 حلول الرتب  
  مسائل التخصیص ذات K  من األصول 

  مسائل نصف التخصیص 
 مصفوفة الكلفة المستطیلة 

  تطبیقات  -
  تعلیل معدل الوقت الضائع على المكائن المتوازیة  
 تصنیف التخصیص المجدول 
 التخصیص الشخصي مع أسبقیة األعمال 
  أنواع أخرى في مسائل التخصیص الخطیة :  الثانيل الفص

  مسالة التخصیص الضیقة -
  خوارزمیات العتبة  
  الطریقة المقابلة 
 طریقة المسار الممدد 
 أسالیب الرسوم البیانیة الجزئیة المتناثرة 
 حاالت خاصة مع نتائج محاذیة 

  مسائل التخصیص الجبریة -
 مسالة التخصیص المقترنة -

 

  ائل التتابعیةالمس: الثالثالفصل 



  المسائل التتابعیة لماكنتین  -
 الخوارزمیة التتابعیة -

 N   من األعمال من خالل ماكنتین  
  من األعمال في ثالثة مكائن   Nالمسائل التتابعیة ل  -
  

  : المصدر 

"Assignment Problems"(2009) , Burkard  R.  , Dell'Amico  M.  and 

Martello  S.  , Sociely for indutrial and Appliced Mathematic . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

 Matlab تطبیقات حاسوبیة: المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )  ١(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

 الفصل الثاني

  الحلقات المتداخلة .١٢
  المتجھات مع االمثلة .١٣
  المصفوفات  .١٤
  تطبیقات برمجیة متنوعة عن المصفوفات .١٥
  :االستدعاءات .١٦
  البرامج الفرعیة-        

  تطبیقات على البرامج الفرعي          

  الدوال الفرعیة-        

  تطبیقات على الدوال الفرعیة          

  تداخلةاالستدعاءات الم .١٧

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )٢(مبادئ الحاسوب والبرامج الجاهزة : المفردات السنویة لمادة 

  )٢(عملي ) ١(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  )المنطقیة، الحرفیة، الحقیقیة، الصحیحة: (یانات تمثیل الب  :ولالفصل األ

 األنظمة الرقمیة وطرق التحویل بینھم  :ثانيالفصل ال

(binary)- نظام الثنائي  

(octal no.)- النظام الثماني  

(hexa decimal) -  ١٦النظام أل  

 النظام العشري -

 تأنواع الشبكا  :لثالفصل الثا

  االنترنیت -

  عمل شبكة مبسطة –لمواقع تصمیم ا –طریفة عملھ  -

(http- ftp….-  أنواع ملفات البروتوكوالت  

  كیفیة نقل البیانات -  

  :رابعالفصل ال

 , Spss, Minitab) الب��رامج الج��اھزة   تطبیق��ات إحص��ائیة وتطبیق��ات مص��فوفات عل��ى 

Matlab)    

  

  :المصادر 

Microcomputer applications , Graure ,R. T. 

  



  

 جامعة الموصل

 ة علوم الحاسبات والریاضیاتكلی

  المرحلة األولى/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

 )٢( Matlabالبرمجة بلغة : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )  ١(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني

  الحلقات المتداخلة .١
  المتجھات مع االمثلة .٢
   المصفوفات .٣
  تطبیقات برمجیة متنوعة عن المصفوفات .٤
  :االستدعاءات .٥

  البرامج الفرعیة-        

  تطبیقات على البرامج الفرعي          

  الدوال الفرعیة-        

  تطبیقات على الدوال الفرعیة          

  االستدعاءات المتداخلة .٦

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  األول :الفصل                              الثاني                                 :الصف

  الموضوع  ت
  عدد الساعات األسبوعیة

  اللغة
عدد 

  الوحدات
Subject    

  مجموع  مناقشة  عملي  نظري

  ٣  E  ٤  -  ٢  ٢  )١(احتمالیة  .١
Probability (1)  

1.  

  ٣  E  ٤  -  ٢  ٢  نماذج البرمجة الخطیة  .٢
Models of Linear 

Programming 2.  

  ٢  A  ٤  ٢  -  ٢  اختیاري كلیة/الفرضیات باراخت  .٣
Test of Hypothesis 

3.  

  ٢  E  ٣  ١  -  ٢  نظریة المباراة  .٤
Game Theory 

4.  

  ٢  A  ٤  ٢   -     ٢  اختیاري كلیة/معادالت تفاضلیة  .٥
Differential Equations 

5.  

٦.  
  )١(التحلیل العددي

٤  -  ٢  ٢  A  ٣  
Numerical Analysis(1) 

6.  

  ٢  A  ٣  ١  -  ٢  ابعیةالمسائل التت  .٧
Sequencing Problems 

7.  

  ٢  A  ٢  -  -  ٢  إجباري جامعة/اللغة العربیة  .٨
Arabic Language  

.٨ 

    Total  ١٩            المجموع  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )١(االحتمالیة : یة لمادة المفردات السنو 

  )   ٢(العملي )  ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

  الفصل األول

 Chapter (1)  Set theory 

- Definition of subset , complements , difference , union , 
intersection, product of set , partition of the set . 

- Some fundamental theorems ( with proofs ) . 

-  Sequences and limits  
-    Definition of the union and intersection for arbitrary number of 

sets . 

-     Demorgans theorem and lemma with proof .  

- Inferior and superior limits . 
-     Convergent of sequences of sets . 

- Field and  sigma fied 
-     Definition and examples . 

 

  Chapter (2)  Techniques of coun�ng  

- Fundamental principle of counting  

- Permutation and combination  

- Binomial theorems and theorems combination . 

- Multinomial expansion with theorem . 
 

 Chapter (3)  Probability 

- Introduction 

- Definitions of random experiments , sample space and events . 



-     Kinds of probability . 

 Chapter (4)  Axioma�c approach of probability . 

- probability defined on events . 

- Axioms of probability . 

- Propositions and theorems with complete proofs . 

- Conditional probability and Bayes theorem . 

 Definitions of Conditional probability and its axioms . 

 Multiplication rule for finite number of events . 

 Total probability theorem with proof . 

 Bayes theorem . 

- Independent events . 
-    Definitions and remarks . 

-    Theorem about the complements of two independent events 

(with proof) and  propositions . 

 

: المصدر  

Fahady , k. , s. and shamoon , p. J. , (1990) ," probability ". 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ ائیة قسم بحوث العملیات والتقنیات الذك

 البرمجة الخطیةنماذج : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )  ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

Chapter (1) Transporta�on Model 

1-1  Defini�on and Applica�ons of the Transporta�onb Mode 

1-2 Solu�on of the Transportation Problem 

     1-2-1  The Transporta�on Technique  

     1-2-2  Improved Star�ng Solu�on  

1-3  The Assignment Model 

1-4  The Transshipment Model 

        Problems   

 

Chapter (2) Addi�onal Topics  

2-1  Bounded Variables Primal Simplex Method 

2-2  Decomposition Algorithm  

2-3  Karmarkar Interior-Point Algorithm  

     2-3-1  Basic Ideal of the Interior-Point Algorithm 

     2-3-2  Interior-Point Algorithm 

       Problems 

 



Chapter (3) Network Models 

3-1  Network Defini�ons  

3-2  Minimal Spanning Tree Problem  

3-3  Shortest-Route Problem  

     3-3-1  Examples of the Shortest – Route Applications 

     3-3-2  Shortest – Route Algorithms 

     3-3-3  The Shortest – Route Problem Viewed As a Transshipment 

Model  

3-4  Maximal – Flow Problem  

3-5  Minimum – Cost Capacitated Flow Problem  

     3-5-1  Special Cases of the Capactated Network Model 

     3-5-2  Linear Programming Formula�on  

     3-5-3  Capacitated Network Simplex Method 

       Problems 

Reference: 

Hamdy A. Taha , "Operations Research"  University of Arkansas, 

Fayetteville   

  

  

  

  

  

  

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  اختبار الفرضیات : المفردات السنویة لمادة 

  )   -(العملي )  2(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

 2: عدد الوحدات 

  الفصل األول

  اختبار الفرضیات وحدود الثقة: ول الباب األ

  مقدمة*

  تعریف الفرضیة األحصاثیة وأنواعھا* 

  الفرضیة البسیطة  

  الفرضیة المركبة  

  فرضیة العدم والفرضیة البدیلة* 

  قوة االختبار، مستوى المعنویة ، أنواع الخطأ وحجمھ * 

  الموشر اإلحصائي والمعلمة اإلحصائیة* 

  إلحصائيالخطأ المعیاري للموشر ا* 

  العینات الكبیرة والصغیرة* 

  الموشر اإلحصائي لالختبار* 

  المنطقة الحرجة والقیم الحرجة  * 

  المبدأ العام في اختیار منطقة الرفض* 

  الخطوات المتبعة في اختبار الفرضیة* 

  اختبار الفرضیات وحدود الثقة حول متوسط المجتمع الطبیعي* 

  )ومةعندما تكون معلمة التباین معل(   

  اختبار الفرضیات وحدود الثقة المتعلقة بمتوسط مجتمع واحد  



  اختبار الفرضیات وحدود الثقة المتعلقة بمتوسطي مجتمعین  

  اختبار الفرضیات وحدود الثقة حول متوسط المجتمع الطبیعي* 

  )عندما تكون معلمة التباین غیر معلومة(   

  لنسبة في توزیع ذو  اختبار الفرضیات وحدود الثقة المتعلقة با*  

  الحدین   

  اختبار الفرضیات وحدود الثقة  المتعلقة بالفرق بین نسبتین*  

  اختبار الفرق ما بین انحرافین معیاریین* 

  اختبار الفرضیات وحدود الثقة حول تباین مجتمع طبیعي واحد* 

  اختبار الفرضیات وخدود الثقة حول النسبة بین تبایني مجتمعین* 

  طبیعیین   

  اختبار الفرضیات وحدود الثقة حول معامل االرتباط البسیط والجزئي *

  اختبار الفرق بین معاملي ارتباط خطي بسیط* 

  االختبار القبلي والبعدي* 

  اختبار حسن المطابقة* 

  سمیرنوف لألستقاللیة  -اختبار كولموكروف * 

  اختبار االستقاللیة* 

  واحد لیل التباین بمعیاراختبار تساوي عدة متوسطات باستخدام تح* 

  :المصادر

1- Basterfeld (1977) "Quality Control" . 

2- Steel, R. G. D. & Toorie J. H. (1981) Principles and Procedures of 

Statistics  a Biometrical approach" second edition,  McGraw-Hill 

International Edition .    

  

  

  



  

 جامعة الموصل

 علوم الحاسبات والریاضیات كلیة

  المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

 نظریة المباراة: المفردات السنویة لمادة 

 )   - (العملي )  ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

Chapter (1) Game Theory 

1-1  Op�mal Solu�on of Two – Person Zero – Sum Games 

     1-1-1  Mixed Strategies 

     1-1-2  Graphical Solu�on of (2 × n) and (m × 2) Games 

     1-1-3  Solu�on of (m × n) Games by Linear Programming 

     1-2 Problems 

 

Chapter (2) Sta�c Games of Complete Informa�on 

2-1  Basic Theory : Normal – Form Games and Nash Equilibrium 

     2-1-1  Normal – Form Representaion of Games 

2-1-2  Iterated Elimina�on of Strictly Dominated Strategies      

     2-1-3  Mo�va�on and Defini�on of Nash Equilibrium 

 2-2  Applica�ons 

     2-2-1  Conurnot Model of Duopply 

     2-2-2  Bertrand Model of Duopoly  

     2-2-3  Final – Offer Arbitration 

     2-2-4  The Problem of the Commons  



2-3  Advanced Theory : Mixed Strategies and Existence of Equilibrium 

     2-3-1  Mixed Strategies 

     2-3-2  Existence of Nash Equilibrium 

2-4 Problems 

  

Chapter (3) Dynamic Games of Complete Informa�on 

3-1  Dynamic Games of Complete and Perfect Informa�on  

     3-1-1  Theory : Backwards Induc�on 

     3-1-2  Stackelberg Model of Duopoly 

     3-1-3  Wages and Employment in a Unionized Firm 

     3-1-4  Sequen�al Bargaining  

3-2  Two – Stage Games of Complete but Imperfect Information 

     3-2-1  Theory : Subgame Perfec�on 

     3-2-2 Bank Runs 

     3-2-3  Tariffs and Imperfect Interna�onal Compe��on  

     3-2-4  Tournaments 

3-3  Repeated Games 

    3-3-1  Theory : Two – Stage Repeated Games 

    3-3-2  Theory : Infinitely Repeated Games 

    3-3-3  Collusion between Cournot Duopolists 

    3-3-4  Efficiency Wages 

    3-3-5  Time – Consistent Monetary Policy 

3-4  Dynamic Games of Complete but Imperfect Information 



    3-4-1  Extensive – Form Representation of Games 

    3-4-2  Subgame – Perfect Nash Equilibrium 

3-5  Problem 

Chapter (4) Determinis�c and Stochas�c Differen�al Games 

4-1  Dynamic Op�miza�on Techniques 

    4-1-1  Dynamic Programming 

    4-1-2  Op�mal Control 

    4-1-3  Stochas�c Control 

4-2  Differen�al Games and their Solu�on Concepts 

    4-2-1  Open – Loop Nash Equilibria 

    4-2-2  Closed – Loop  Nash Equilibria 

    4-2-3  Feedback  Nash Equilibria 

4-3  Applica�on of Differential Games in Economics 

    4-3-1  Open – Loop Solution in Competitive Advertising 

    4-3-2  Feedback Solu�on in Compe��ve Adver�sing 

4-4  Infinite – Horizon Differential Games 

    4-4-1  Game Equilibrium Solu�ons 

    4-4-2  Infinite – Horizon Duopolistic Competition 

4-5  Stochas�c Differen�al Games and their Solu�ons 

4-6  An Applica�on of Stochas�c Differen�al Games in Resource 

Extraction 

4-7  Infinite – Horizon Stochastic Differential Games 

4-8  Problem 

 



 Chapter (5) Coopera�ve Differential Games in Characteristic Function 

Form 

5-1  Coopera�ve Differen�al Games in Characteris�c Func�on Form 

     5-1-1  Game Formula�on  

     5-1-2  Solu�on Imputa�on 

5-2  Imputa�on in a Dynamic Context 

5-3  Priniciple of Dynamic Stability 

5-4  Dynamic Stable Solution 

5-5  Payoff Distribu�on Procedure 

5-6  An Analysis in Pollu�on Control 

    5-6-1  Decomposi�on Over Time of the Shapeley Value 

    5-6-2  A Solu�on Algorithm 

    5-6-3  Ra�onale for the Algorithm and the Special Characteris�c 

Function 

5-7  Illustra�on with Specific Func�onal Forms 

5-8  Problem 

  

Chapter (6) Two – Person Cooperative Differential Games with 

Discounting 

 6-1  Game Formula�on and Noncoopera�ve Outcome 

6-2  coopera�ve Arrangement 

     6-2-1  Groub Ra�onality and Optimal Trajectory 

     6-2-2  Individual Ra�onality  

6-3  Dynamically Stable Coopera�on and the No�on of �me 

Consistency 



6-4  Equilibra�ng Transitory Compensa�on 

     6-4-1  Time Consistent Payoff Dis�rbu�on Procedures 

     6-4-2  Time Consistent Solution under Speifis Optimality Principles 

6-5  An Illustra�on in Coopera�ve Resource Extrac�on 

6-6  An Economic Exegesis of Transitory Compensa�ons  

6-7 Infinite – Horizon Cooperative Differential Games 

6-8  Games with Nontransferable Payoffs 

     6-8-1  Pareto Op�mal Trajectories under Coopera�on 

     6-8-2  Individual Players Payoffs under Coopera�on 

     6-8-3  Time Consistent Solu�ons 

6-9  Problem 

  

     Reference: 

1- Robert Gibbons , "Game Theory for Applied Economists" 
2- David W.K. and Leon A , "Cooperative Stochastic Differential 

Games" ,. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  معادالت تفاضلیة: المفردات السنویة لمادة 

  ) ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

 Chapter (1) 

- Basic  concepts (Diff. Equ. , Degree, Order ) . 

- General and particular solution . 

- Finding the Diff. Equ. from the general solution . 
 

 Chapter (2) 

- Diff. Equ. of first order and first degree . 

- Diff. Equ. with separable variables . 

- Homogeneous Equ. . 

- Exact Equ. . 

- Integral factors . 

- Linear Diff. Equ. . 

- Bernoulli's Equ. . 
 

 Chapter (3)   

- Reduction of order . 

- Reduction of degree . 
 

 Chapter  (4) 

- Simultaneous Diff. Equ. . 
 

 Chapter (5)  

- Linear Diff. Equ. with constant coefficients and order n. 

- Differential operator . 



- General and particular solution of linear Diff. Equ. with constant 
coefficients and order n . 

- Euler's Diff. Equ.  
 

 Chapter (6)  

- Partial Diff. Equ. (Basic concepts , Differential operator ) . 

- Finding partial Diff. Equ. 

- Partial Diff. Equ. with constant coefficients . 

- Partial Diff. Equ. with initial conditions . 

- General solution of partial Diff. Equ. . 

- Lap lace transform . 

- Lap lace transform for solving partial Diff. Equ. 

-  

-  

١٩٨٦بغداد ،الجامعة التكنولوجیة " .الریاضیات الھندسیة " ،عبدالحمید نوري . د -١ -  

مطبعة " طرق حل المعادالت التفاضلیة " ، خالد احمد السامرائي ویحیى عبد سعید  -٢ -

. ١٩٧٩بغداد ، الجامعة التكنولوجیة   

- 3- Tong ,M.T. " Methods of Discrete signal and system analysis " , 

McGraw – Hill book company 1982 .            

- 4- http // www."Difference Equation      

 

  

  

  

  

  

  

 جامعة الموصل

http://www."difference/


 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )١( التحلیل العددي: المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )  ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

Chapter (1): Errors 

(1.1) Absolute error 

(1-2) Absolute rela�ve error 

(1.3) Round off error  

(1.4) Cut off error 

 

Chapter (2): Solu�on of nonlinear equa�on 

(2.1) Simple Iterative method  

(2.2) Bisec�on method 

(2.3) Midpoint method 

(2.4) Newton raphson method 

(2.5) Special cases for Newton Raphson method 

A- Square Root 

B- Root of an arbitrary order  

C- The Recip Rocal of any number  

(2.6) False posi�on method 

(2.7) Hornes  method 

(2.8) Using Newton method  for solving equa�on of degree n  

(2.9) Using Newton method  for solving system of nonlinear equa�on 



 

Chapter (3): Solu�ons of set of Algebraic  Equa�ons(solu�on of 

linear simultaneous algebraic) 

 (3.1) Direct method  

1. Using inverses 

2.Gauss-elimination method  

3. Gauss- Jordan elimination method 

(3.2) Indirect method 

1. The op�mum solu�on method  

2. General Jacobs method 

3. Special Jacobs method 

4. General Gauss-seided method 

5. Special Gauss-seided method 

 

   -:صدرالم

   ".التحلیل الھندسي والعددي التطبیقي"حسن مجید حسون الدلفي و محمود عطا هللا مشكور

  

  

  

  

  

  

  

  



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  الثانیةالمرحلة / قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  المسائل التتابعیة: المفردات السنویة لمادة 

  )   - (العملي )   2( نظري : یة عدد الساعات األسبوع

  ٢: عدد الوحدات 

  مقدمة في مسائل التخصیص : الفصل األول 

  التخصیص -
 مسائل التخصیص الخطیة  -
 مسائل التخصیص الثنائیة  -
 مسائل التخصیص متعددة الدالئل -
 خطوط البحث عن مسائل التخصیص -
  

  خوارزمیات التقسیم الثنائیة المالئمة : الفصل الثاني 

  الثنائي المالئم التقسیم -
 الطریق األساسیة إلیجاد أعظم انسجام رئیسي  -
 Hopcroft – Karpخوارزمیة     -
   Alt , Blum , Mehlhorn and Paulالتحسین بواسطة   -
  االنسجام في الرسم البیاني المنشطر ثنائیا  -

  خوارزمیات  
 تطبیقات 

  في خوارزمیات المصفوفات  تاكبر انسجاما -
 رسوم البیانیة المنشطرة ثنائیااالنسجام الكامل في ال -
 تطبیقات في مسائل االنسجام العظمى -

 المسائل المتعلقة ببرنامج تحدید مواعید وسائل النقل  
 مسائل التخصیص المتعلقة بالوقت الضیق 

  

  مسائل التخصیص التجمیعیة الخطیة : الفصل الثالث 

  النموذج الریاضي -
 الخوارزمیات األولیة والمقابلة -

 ھنكاریةالخوارزمیة ال  
  تحقیقO(n^3)  للخوارزمیة الھنكاریة 

 خوارزمیات قیاس الكلفة 



    Dinic – Kronrodخوارزمیة   -
 تحقیق اقصر مسار للخوارزمیة الھنكاریة -

 التحویل إلى مسائل اقل أعلى كلفة  
 تحقیقات أساسیة 
 تحقیقات كفوءة 
 المعالجة المسبقة 

  الخوارزمیات األولیة -
 خوارزمیات الالسمبلكس 
 ات السمبلكسخوارزمی 
  خوارزمیات البیع بالمزاد العلني 
 خوارزمیات التدفق الوھمي 

  خوارزمیات أخرى -
 خالصة عن الخوارزمیات التتابعیة -
 تحلیل التجارب -

 أصناف الطلب  
 التجارب 

  الخوارزمیات المتوازیة -
  النتائج النظریة  
  خوارزمیات البیع بالمزاد العلني 
 خوارزمیات اقصر مسار 
 س األولیةخوارزمیات السمبلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الثاني :الفصل                                                                   الثاني: الصف

  الموضوع  ت
عدد   اللغة  عدد الساعات األسبوعیة

  الوحدات
Subject    

  مجموع  مناقشة  عملي  نظري

  ٤  -  ٢  ٢  )٢(احتمالیة  .١
E  

٣  
Probability (2) 

1.  

  ٤  -  ٢  ٢  البرمجة الصحیحة والحركیة  .٢
E  

٣  
Integer and Dynamic 

Programming 2.  

  ٣  ١  -  ٢  اختیاري كلیة/السیطرة النوعیة  .٣
A  

   ٢  
Quality Control 

3.  

  ٣  ١  -  ٢  التحلیل الشبكي  .٤
E  

٢  
Network Analysis 

4.  

٥.  
ت والمعادالت التحویال

  اختیاري كلیة/الفرقیة
٤  ٢   -     ٢  

A  
٢  

Transformations and 

Difference Equations 5.  

٦.  
  )٢(التحلیل العددي

٤  -  ٢  ٢  
A  

٣  
Numerical Analysis (2) 

6.  

  ٣  ١  -  ٢  مسائل التخصیص  .٧
A  

٢  
Assignment Problems 

7.  

  ٢  -  -  ٢  إجباري جامعة/اللغة اإلنكلیزیة  .٨
E  

٢  
English  Language  

.٨ 

    Total  ١٩            المجموع  

  

  ٣٨=جموع الوحدات للفصلین األول والثانيم:مالحظة

  

A:المادة تدرس باللغة العربیة  

E:المادة تدرس باللغة اإلنكلیزیة  

 
 

  

  

  

  

  

  



  

 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )٢(االحتمالیة : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )  ٢(نظري : ات األسبوعیة عدد الساع

  ٣: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني

 Chapter (1) Random variables and their distribution functions. 

- The concept of random variable and its definition . 

- Discrete and continuous random variable . 

- The  distribution functions  
-    Definition and its probability with example for discrete and 

continous  r.v,s . 

- Definition of probability mass functions and density functions with 
properties and some basic examples . 

- Special univariate discrete distributions  
1- Bernoulli distribution and the field of use . 
2- Binomial  distribution and the field of use . 
3- Poisson  distribution and the field of use . 
4- Geometric distribution and the field of use . 
5- Hyper geometric distribution and the field of use . 

- Application examples on the distribution functions for the above 
discrete distributions . 

- Continious distributions and their applications . 
1- Uniform distribution . 
2- Normal distribution . 
3- Exponential distribution . 
  أمثلة تطبیقیة حول التوزیعات أعاله تتركز فقط بإیجاد االحتمالیة ضمن فترات محددة   -4
 

 Chapter (2)  Moments of the random variables . 

- Definition for the expectation of continous and discrete r.v,s . 

- Properties for the expectation with proof . 



أمثلة تطبیقیة حول التوقع الریاضي للمتغیرات العشوائیة ذات التوزیعات المتقطعة  -
.                                               امس  والمستمرة التي درست في الفصل الخ

                                         

- Definition variance and r-th moment about zero . 

- Properties of variance with proof . 

- Simple example about variance . 

- Some moment inequalities . 
-    Markov's  inequality with proof . 

-     Chebychev,s   inequality with proof . 

- Some remarks about chebychev,s  inequality . 
-    Jansons inequality with proof . 

.                                                          أمثلة تطبیقیة متعلقة بالمتباینات أعاله 

                   

 Chapter (3)  Joint distributed random variables . 

- Joint distribution function of two discrete or continuous r.v.s  

- Marginal distribution function . 

- Axioms of the joint distribution function . 

- Joint p.m. f. and p. d. f. , marginal p.m. f. and p .d. f.  

أمثلة تطبیقیة حول دوال كثافات االحتمال وكتل االحتمال المشتركة مع الدوال التوزیعیة  -
.                                                      المشتركة والدوال الھامشیة المشتركة 

                              

- Independent random variables . 

 Definitions of independent r.v,s based on the joint c.d. f. or joint 
p.m. f. ,joint p. d. f. 

 

أمثلة تطبیقیة حول استقاللیة المتغیرات العشوائیة معتمدین على خاصیة دالة كثافة  -
.                                            االحتمال المشتركة والدالة التوزیعیة المشتركة 

                                               

- Expectation of sum of random variables . 
Theorem for the expectation of sum of two random variables and 

multiplication of two variables with proof . 

Generalization for the above theorem . 

- The covariance between two random variables and its properties . 

- The correlation between two random variables . 



- Schwartz inequality . 

- Theorem about the variance of sum or subtraction of two 
random variables with proofs  

.          أمثلة تطبیقیة حول تباین مجموع متغیرین عشوائیین والتباین المشترك واالرتباط 

                 

- Conditional p. m. f. or p. d. f. and conditional c. d. f. , conditional  

expectation and   conditional variance with simple examples . 

: المصدر  

Fahady , k. , s. and shamoon , p. J. , (1990) ," probability ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  الحركیة و  الصحیحة البرمجة: المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي   )٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

 

Chapter (1) Integer Linear Programming 

1-1  Illustra�ve Applica�ons of Integer Programming  

     1-1-1 Capital Budge�ng Problem  

     1-1-2  Fixed – Charge Problem 

     1-1-3  Job – Shop Scheduling Problem 

     1-1-4  Dichotomies 

1-2  Solu�on Methods of Integer Programming  

1-3  Branch – and – Bound Algorithm 

1-4  Cu�ng – Plane Algorithms 

     1-4-1  The Frac�onal (Pure Integer ) Algorithm 

     1-4-2   The Mixed Algorithm 

1-5  Zero – One Polynomial Programming 

          Problems 

 

Chapter (2) Dynamic (Multistage) Programming  

2-1  Elements of the  DP Model : The Capital Budge�ng Example  

     2-1-1  DP  Model 



     2-1-2  Backward Recursive Equa�on 

2-2  More on the Defini�on of the state 

2-3  Examples of  DP Models and Computations 

2-4  Problem of Dimensionality in Dynamic Programming 

2-5  Solu�on of Linear Programs by  Dynamic Programming 

       Problems 

 

     Reference: 

Hamdy A. Taha , "Operations Research"  University of Arkansas, 

Fayetteville   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الموصل جامعة

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  السیطرة النوعیة: المفردات السنویة لمادة 

  )   - (العملي )  ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني

  السیطرة النوعیة : الباب الثاني 

  لسیطرة النوعیةمقدمة في ا  -

 -نبذة تاریخیة في السیطرة النوعیة*  

  -بعض التعاریف والمفاھیم األساسیة في السیطرة النوعیة*  

  -أنواع المتغیرات واالنحرافات في العملیة اإلنتاجیة*  

  - سیاسات الفحص* 

  - لوحات السیطرة النوعیة* 

  -األخطاء اإلحصائیة* 

  -واصفاتحدود الم/ لوحات شیورات المعدلة * 

  -الخصائص النوعیة* 

  لوحات السیطرة للمتغیرات -

  مع أمثلة تطبیقیة X- bar   ولوحة  Xلوحة * 

  مع أمثلة تطبیقیة Sigma ولوحة  Rلوحة * 

  مع أمثلة تطبیقیة MRولوحة   MAلوحة * 

  مع أمثلة تطبیقیة GMA ولوحة   CUSUM لوحة * 

                             

  ة للصفات النوعیةلوحات السیطر -



  مع أمثلة تطبیقیة  nP ولوحة   Pلوحة  * 

  مع أمثلة تطبیقیة Cلوحة * 

  -التحلیل اإلحصائي والنمط الطبیعي وتوزیع النقاط على لوحة السیطرة  -

  التحلیل اإلحصائي لحالة خارج السیطرة  -

   AR  معدل طول التشغیل   -

  فوائد معدل طول التشغیل *  

  لعملیات تحلیل مقدرة ا -

 -مفاھیم أساسیة في مقدرة العملیات*  

  - دراسة وتحلیل مقدرة العملیات* 

  -الخطوات العملیة لدراسة مقدرة العملیات* 

  -دراسة مقدرة العملیات باستخدام خرائط المراقبة للمتغیرات* 

  :مؤشرات مقدرة العملیات * 

    CPمؤشر مقدرة العملیة     

  على حدود المواصفات  مؤشرات المقدرة  القائمة   

  تحلیل مقدرة العملیات باستخدام خرائط المراقبة للخواص -

  

  :المصادر

1- Basterfeld (1977) "Quality Control" . 

2- Steel, R. G. D. & Toorie J. H. (1981) Principles and Procedures of 

Statistics  a Biometrical approach" second edition,  McGraw-Hill 

International Edition .    

  

  

  



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  التحلیل الشبكي: المفردات السنویة لمادة 

  )   - (العملي )  ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  الفصل الثاني

  

  

Chapter (1) Network Models 

1-1  Network Defini�ons  

1-2  Minimal Spanning Tree Problem  

1-3  Shortest-Route Problem  

     1-3-1  Examples of the Shortest – Route Applications 

     1-3-2  Shortest – Route Algorithms 

     1-3-3  The Shortest – Route Problem Viewed As a Transshipment 

Model  

1-4  Maximal – Flow Problem  

1-5  Minimum – Cost Capacitated Flow Problem  

     1-5-1  Special Cases of the Capactated Network Model 

     1-5-2  Linear Programming Formula�on  

     1-5-3  Capacitated Network Simplex Method 

       Problems 

 



 

 

Chapter (2) Project Scheduling by PERT – CPM 

2-1  Arrow (Network ) Diagram Representa�ons 

2-2  Cri�cal Path Calcula�ons 

     2-2-1  Determina�on of the Cri�cal Path 

     2-2-2  Determina�on 

2-3 Construc�on of the Time Chart and Resource Leveling 

2-4  Probability and Cost Considera�ons in Project Scheduling 

     2-4-1  Probability Considera�ons in Project Scheduling 

     2-4-2  Cost Considera�ons in Project Scheduling 

2-5  Project Control 

       Problems 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  فرقیة المعادالت التحویالت وال: المفردات السنویة لمادة 

  ) ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

 Chapter (1) 

- Difference Equ. (Basic concepts , Operators) . 

- General solution of difference Equ. 

- Particular solution of difference Equ. 

-  

- Chapter (2): Laplace Transformations  

- Definition of Laplace 

- Laplace transforms of some elementary functions 

- Properties of Laplace transforms 

- Inverse Laplace transforms 

- Solution of differential equations by Laplace transforms 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  الثانیةالمرحلة / قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  التخصیص: المفردات السنویة لمادة 

  )   - (العملي )   2( نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  

  المسائل التتابعیة لماكنتین  

 الخوارزمیة التتابعیة 

 N  عمال من خالل ماكنتین من األ  

  المسائل التتابعیة لN   من األعمال في ثالثة مكائن 

  نتائج إضافیة في مسائل التخصیص التجمیعیة الخطیة

  التحلیل المحاذي -

  القیمة المتوقعة المثلى  

 التحلیل المحاذي للخوارزمیات 

    Mongeمسائل التخصیص التجمیعیة الخطیة ومصفوفات   -

 عیة الخطیة والجبریة العظمىمسائل التخصیص التجمی -

 االختالفات  -

 حلول الرتب  

  مسائل التخصیص ذات K  من األصول 

  مسائل نصف التخصیص 

 مصفوفة الكلفة المستطیلة 

  تطبیقات  -

  تعلیل معدل الوقت الضائع على المكائن المتوازیة  

 تصنیف التخصیص المجدول 

 التخصیص الشخصي مع أسبقیة األعمال 

  أخرى في مسائل التخصیص الخطیة  أنواع:  الخامسالفصل 

  مسالة التخصیص الضیقة -

  خوارزمیات العتبة  

  الطریقة المقابلة 



 طریقة المسار الممدد 

 أسالیب الرسوم البیانیة الجزئیة المتناثرة 

 حاالت خاصة مع نتائج محاذیة 

  مسائل التخصیص الجبریة -

 مسالة التخصیص المقترنة -

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 جامعة الموصل

 لیة علوم الحاسبات والریاضیاتك

 المرحلة الثانیة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  التحلیل العددي: المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(العملي )   2( نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

Chapter (1): Solutions of set of Algebraic  Equations(solution of 

linear simultaneous algebraic) 

 (3.1) Direct method  

1. Using inverses 

2.Gauss-elimination method  

3. Gauss- Jordan elimination method 

(3.2) Indirect method 

1. The op�mum solu�on method  

2. General Jacobs method 

3. Special Jacobs method 

4. General Gauss-seided method 

5. Special Gauss-seided method 

 

Chapter (2):  Interpolation 

Chapter (3): Numerical  Integration 

1. Trapezoidal rule  
2. Simpson rule (1/8) 
3. Simpson rule (3/8) 
4. Simpson rule(5/8) 



5. Monte Carlo integration 
 

Chapter (6): Laplace Transformations  

(6.1) Definition of Laplace 

(6.2) Laplace transforms of some elementary func�ons 

(6.3) Proper�es of Laplace transforms 

(6.4) Inverse Laplace transforms 

(6.5) Solu�on of differen�al equa�ons by Laplace transforms 

 

   -:المصدر

   ".التحلیل الھندسي والعددي التطبیقي"مشكور حسن مجید حسون الدلفي و محمود عطا هللا

 

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 



  األول :الفصل                         الثالث                                           : الصف

  الموضوع  ت
عدد   اللغة  عدد الساعات األسبوعیة

  الوحدات
Subject    

  مجموع  مناقشة  عملي  نظري

  ٤  -  ٢  ٢  )١(یةالبرمجة الالخط  .١

 

E  ٣  

Non-linear 

Programming (1) 1.  

٢.  
اختیاري )/١(طرائق إحصائیة

  كلیة
٤  -  ٢  ٢  

E  
٣  

Sta�s�c Methods (1) 
2.  

  ٣  ١  -  ٢  )١(العملیات التصادفیة  .٣
E  

٢  
Stochas�c processes (1) 

3.  

٤.  
اختیاري /)١(تحلیل اإلنحدار

  قسم
٤  -  ٢  ٢  

A  
٣  

Regression Analysis (1) 
4.  

  ٤  ٢  -    ٢  نماذج الخزین  .٥
A  

٢  
Inventory Models 

5.  

٦.  
  اختیاري قسم/المنطق المضبب

٤  -  ٢  ٢  
A  

٣  
Fuzzy Logic 

6.  

  ٤  -  ٢  ٢  )١(الذكاء االصطناعي  .٧
A  

٣  
Ar�ficial Intelligence (1) 

7.  

    Total  ١٩            المجموع  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل

  ضیاتكلیة علوم الحاسبات والریا

  المرحلة الثالثة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

              )١( البرمجة الالخطیة: المفردات السنویة لمادة 

  )٢(عملي ) 2(نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  3: عدد الوحدات 

Chapter (1): Introduc�on 

1. Basic Concepts 
2. Taylor' s Series Expansions  Necessary and Sufficiency Conditions 
3. Unconstrained Optimization and us Relations hip to Taylor's series 
4. Multivariable  Unconstrained Optimization 
5. Unconstrained Optimization 

 

Chapter (2): One- Dimensional Search Method 

1. Fibonacci and Golden Section Search 
2. The Hook and Jeeves Search Algorithm 

 

Chapter (3): Op�miza�on Methods 

1. Gradient Projection 
2. Sealing and Oscillation 
3. A Gradient Based Method with Second Derivatively 
4. Newton Method 
5. Quasi-Newton Method 

  :المصادر 

بقج��ھ ج��ي ، ص��باح ال��دین ومعل��ى ، وائ��ل ونایف��ة ، محم��د وم��راد ، حس��ام والع��وا ، محم��د ن��وار 

، المرك�ز العرب�ي للتعری�ب والترجم�ة والت�الیف والنش�ر، دمش�ق، "بحوث العملیات " ، )١٩٩٨(

  .سوریا

 

 

 



  جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثالثة/ ائیة قسم بحوث العملیات والتقنیات الذك

  طرائق احصائیة: المفردات السنویة لمادة 

  )٢(عملي )  ٢(نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

Chapter (1) Basic concepts in Probability functions and moments . 

- Probability mass and density functions with their properties  

- Cumulative distribution function and its properties  

- Mathematical expectation  
Central and non central moments  

Moments about the origin  

Factorial moments 

Harmonic means , median ,mode , mean deviation  

- Moment generating function , characteristic function and 
probability generating functions with their properties and the 
important theorems. 

- Techniques for determine the distributions of function of a 
random variable 

i- The cumulative distribution function technique with examples . 
ii- The moment generating function  
 

Chapter (2) Joint and condi�onal distribu�ons  

- Joint probability mass and density function with their properties . 

- Joint cumulative distribution function with properties . 

- The marginal probability density and mass functions and the 
marginal cumulative distribution function . 

- Joint expectation with properties and theorems . 



- Conditional probability mass and density function with properties 
and theorems . 

- Conditional expectation , conditional variance with properties . 

- Covariance and correlation coefficient  

- Stochastic independence with some remarks and theorems . 

- Joint moment generating function and joint characteristic function 
with properties and theorems . 

- Techniques for evaluating joint moment of function of random 
variables . 

i- The moment generating function . 
ii- The characteristic function . 
iii- Cumulate generating function . 
 

Chapter (3) Discrete probability distribu�ons 

- Discrete uniform distribution . 

- Bernoulli and Binomial distribution . 

- Poisson distribution . 

- Geometric distribution . 

- Negative Binomial distribution . 

- Hyper geometric distribution . 
 

Chapter (4) Con�nuous probability distribu�on . 

- Continuous uniform distribution . 

- Normal distribution , central limit theorem . 

- Exponential distribution . 

- Gamma distribution . 

- Beta distribution . 

- Techniques for finding the distribution of function of random 
variables . 

i- The c.d.f tech.  
ii- The m.g.f. tech. 
iii- Transformation of r.vs. 



  :المصادر

 

دار الكتب للطباعة "  مدخل إلى اإلحصاء الریاضي ) " ١٩٩٠(، أمیر حنا ، ھرمز 

                                                                        .                             العراق ، جامعة الموصل / والنشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثالثة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

 العملیات التصادفیة: المفردات السنویة لمادة 

  )    ٢( نظري : یة عدد الساعات األسبوع

  ٢: عدد الوحدات 

Chapter (1) : Review of Genera�ng func�on . 

- Definition of generating function and probability generating 
function with some examples . 

- The probability generating function for sum of a fixed number of 
random variable with examples and exercises . 

- The probability generating function for sum of random number of 
discrete random variables with complete proofs to theorems and 
corollaries. 
 

Chapter (2) : Stochas�c processes  

- Definitions and examples of stochastic processes . 

- Specification of Stochastic processes . 

- Describtion of some Stochastic processes according to the nature 
of dependence of { x(t)} . 

 Processes with independent increments . 

 Stationary processes . 

 Gaussian or normal process . 

 Examples about stationary and evolutionary processes . 

- Counting processes . 

 Bernoulli process . 

 Number of successes with examples . 

- Time of success with lemmas , theorems with complete proofs , 
propositions and examples . 

- Renual  process . 

- Markov Chain . 

 Definition of Markov Chain . 



 The one and m-steps transition probabilities . 

 Transition probability matrix with examples . 

- Complete proof for the theorem about specification of 
homogenous Markov chain by its transition probability and the 
initial distribution . 

 Definition of absorbing state . 

- Random walk with two reflecting Barrier with example . 

- Examples for constructing  transition probability matrix . 

- Higher transition probability . 

 Derivation of chapman  kolmogrov equation . 

 The m-step transition probability matrix . 

 The m-th step probability distribution after the first m-step with 
examples . 

- Theorems for the n-th step transition matrix with two states 
(complete proof ) . 

- Limiting probability distributions and examples . 

- Classifications of states and chains . 
       accessible and communicate states with examples . 

 Properties of  communicate states . 

 Irreducible chain , closed set of states , absorbing state, 
irreducible and reducible chain with example . 

 Probability that starting and will ever reach to k (Fjk) . 

 Probability that returning to j for the first time after n – steps 
(fjj^(n)) . 

 Probability that reachs to k from j for the first time after n- steps  
        (fjk ^(n)) .  

 The mean first passage time from j to k (Mjk) . 

 Recurrent niell , non – niell , periodic and aperiodic states with 
examples . 

- Determination of higher transition probabilities with examples  

- Stationary distribution of a Markov chain . 

 Definition of stationary distribution and theorem and examples  

 Ergodic state and chain . 

 References  

 1. Cox,d.r. &Miller,h. d. (1985) "Stochas�c processes " . 



 2. Parzen (1982) "Stochastic processes " . 

 3. Bailey, N. T. J. "The elements of stochas�c processes  with 

applications to the natural sciences " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثالثة/ یات والتقنیات الذكائیة قسم بحوث العمل

  تحلیل االنحدار: المفردات السنویة لمادة 

  ) ٢( عملي )  ٢( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

 ٣: عدد الوحدات 

  مفھوم االنحدار: األول الفصل  

 -  تحلیل االنحدار تعریف    

 -  استعماالت والعالقة النسبیة  

 -  االنحدار أنواع   

   

 االنحدار الخطي البسیط:  انيالفصل الث  

 -   فروض التحلیل  

 -  تقدیر معلمات االنحدار  

 في حالة عدم تكرار مشاھدات   .١xi 

    *طریقة المربعات الصغرى  

    * األعظم االمكانطریقة  

 -  خصائص المعلمات المقدرة بطریقة المربعات الصغرى  

 -   تقدیر تباین المجتمع  

 -  توزیعات المعاینة ل  

 -  ار الفرضیات وتقدیر فترات الثقةاختب  

 -  التنبؤ بمشاھدات جدیدة  

 في حالة تكرار. ٢  )(xi ,ri من المرات 

    *اختبار نقص المطابقة  



 -   األصلاالنحدار من خالل نقطة  

 -  معامل االرتباط وعالقتھ باالنحدار الخطي البسیط  

     *تعریف معامل االرتباط البسیط وخصائصھ  

     *المضبوط ومعامل التحدید معامل التحدید   

 -  اختبار الفرضیات حول معامل االرتباط الخطي البسیط  

   

 المخالفات والخلل في فروض التحلیل لنموذج االنحدار البسیط كیفیة  : الفصل الثالث

  اكتشافھا

 -   اختبار ھل العالقة بینY , X    

    * استخدام الرسم البیاني  

    *باستخدام مختبر إحصائي  

 -  ار تباین الخطأ المتبقي ثابت ومتجانس اختب  

    * باستخدام الرسم البیاني  

    * استخدام مختبر إحصائي  

 -   اختبار ھل إن األخطاء مستقلة أم ھناك ارتباط ذاتي  

 -   باستخدام الرسم البیاني  

    *استخدام مختبر إحصائي  

   

   

 المصدر :  

   ار المدخل في تحلیل االنحد) "١٩٨٨(خاشع محمود ،الراوي"  

 

 

 



  جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثالثة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  نماذج الخزین: المفردات السنویة لمادة 

  ) -( عملي )  ٢( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

 ٢: عدد الوحدات 

  

1. Defini�on of inventory model 

2. Objec�ve of inventory system 

3. Concepts and characteris�cs of inventory system  

       * demand 

       * order quantity  

       * costs  

       * constrains  

4. Determinis�c inventory model 

       * purchase without shortage model  

       * purchase without shortage model with non-zero lead time 

       * purchase with shortage model 

       * production without shortage model 

       * production with shortage model 

       * price breaks model 

       * single item N- period dynamic EOQ model 

       * heuristic model  

       * buffer stock  



   References : 

1. Grupta ," opera�on research an Introduc�on " , S. Chand & Company 

LTD , 1987 . 

2. Taha , " opera�on research an Introduc�on" , pren�ce – hall , intern 

(1992) . 

3. Hillier F.S. , lieberman G.d 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثالثة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

              المنطق المضبب: المفردات السنویة لمادة 

  )٢(عملي )  2( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

   المجموعات الكالسیكیة والمضببة: الفصل األول  

  مفھوم المنطق المضبب  ـ    

  المجموعات الكالسیكیة  ـ

  عملیات على المجموعات الكالسیكیة 
  عملیات على المجموعات المضببة 
  تصویر المجموعات الكالسیكیة إلى الدالة 
   

  المجموعات المضببة  ـ

  عملیات على المجموعات المضببة 
  خصائص المجموعات المضببة 

  

  كالسیكیة ومضببة عالقات : الفصل الثاني 

  المضروبات الدیكارتیة لبعض العالقات  ـ

  العالقات الكالسیكیة  ـ

  بعض العالقات األساسیة الواضحة 
  عملیات على بعض العالقات األساسیة 
  خصائص بعض العالقات األساسیة  

  العالقات المضببة  ـ

  بعض العالقات المضببة األساسیة 
  عملیات على العالقات المضببة 
 ص  العالقات المضببة خصائ 
  المضروب الدیكارتي  المضبب والتجزئة 

 

  العالقات المرادفة والسماح  ـ 



  العالقات المتموجة 
  العالقات المضببة 

  المصادر

1- S. N. Sivanandam , S. Sumathi and S. N. Deepa "Introduction to 

Fuzzy Logic Using Matlab",(2007), Springer - Verlag Berlin Heidelberg 

. 

  

2- Chen G. and Pham T.T., " Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic 

and Fuzzy Control Systems" , (2001), CRC press LLc.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الثاني :الفصل                                                                   الثالث: الصف

  ضوعالمو   ت
عدد   اللغة  عدد الساعات األسبوعیة

  الوحدات
Subject    

  مجموع  مناقشة  عملي  نظري

  ٤  -  ٢  ٢  )٢(البرمجة الالخطیة  .١
E  

٣  
Non-linear Programming(2) 

1.  

٢.  
طرائق 

  اختیاري كلیة)/٢(إحصائیة
٤  -  ٢  ٢  

E  
٣  

Sta�s�c Methods (2) 
2.  

  ٣  ١  -  ٢  )٢(العملیات التصادفیة  .٣
E  

٢  
Stochas�c processes (2) 

3.  

٤.  
اختیاري /)٢(تحلیل االنحدار

  قسم
٤    ٢  ٢  

A  
٣  

Regression Analysis (2) 
4.  

  ٤  ٢  -    ٢  تطبیقات نماذج الخزین  .٥
 

A  
٢  

Applications on   Inventory 

Models 5.  

٦.  
اختیاري /النمذجة المضببة

  ٤  -  ٢  ٢  قسم

A  

٣  
Fuzzy Models 

6.  

  ٤  -  ٢  ٢  )٢(طناعيالذكاء االص  .٧
A  

٣  
Ar�ficial Intelligence (2) 

7.  

  ٢  -  -  ٢  إجباري جامعة/ لغة انكلیزیة  .٨
E  

٢  
English  Language  

8. 

    Total  ٢١            المجموع  

  

  ٤٠=مجموع الوحدات للفصلین األول والثاني:مالحظة

  

A:المادة تدرس باللغة العربیة  

E:المادة تدرس باللغة اإلنكلیزیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثالثة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

              )2( البرمجة الالخطیة: المفردات السنویة لمادة 

  )٢(عملي )  2( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  3: عدد الوحدات 
 

 

Chapter (1): Non-Linear Constrained Optimization 

1. Constrained Optimization  Problem, Equality Constraints 
2. Lagrange Multipliers 
3. Lagrange Optimization , Everett's Method 
4. Equality  Constrained Optimization ,Constrained Derivatives 
5. Gradient Methods with Equality Constraints 
6. Constrained optimization problems ,Inequality constraints 
7. Nonlinear Optimization ,The Kuhn - Tucker Conditions 
8. The Kuhn --Tucker Sufficiency Theorem 
 

Chapter (2): Non-Linear Programming 

1. Quadratic Programming 
2. Complementary Pivot Algorithms 
3. Separable Programming 
4. The General Optimization Nonlinear Programming Problem 
5. A Cutting Plane Algorithm 
6. Optimization by Geometric Programming  
 

  

  

  

  :المصادر 



بقج��ھ ج��ي ، ص��باح ال��دین ومعل��ى ، وائ��ل ونایف��ة ، محم��د وم��راد ، حس��ام والع��وا ، محم��د ن��وار 

م�ة والت�الیف والنش�ر، دمش�ق، ، المرك�ز العرب�ي للتعری�ب والترج"بحوث العملیات " ، )١٩٩٨(

  .سوریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثالثة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )٢(طرائق احصائیة : المفردات السنویة لمادة 

  ) ٢( عملي )   ٢( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

  

Chapter (5) Sampling from normal popula�on and sampling 

distribution . 

- Chi-square distribution . 
Derivation the p. d. f. and it is properties and the relationship with 

other distributions and examples . 

- Distribution of variance of sample taken from normal population . 

- Distribution of standard error of the sample mean of a r.s from 
normal  

- T- Distribution with its properties and examples. 

- F Distribution and  its properties . 

- Distribution of some test statistics . 

- Relationships between sampling distributions with proofs . 
 

Chapter (6) Order sta�s�cs  

- Definition of order statistics . 

- Joint distribution of order statistics . 

- Distribution of order statistics . 
i- Distribution of smallest order statistics . 

ii- Distribution of largest order statistics . 

iii- Distribution for any two order statistics . 

- Distribution the function of order statistics . 



- Distribution of median . 

- Distribution of the range . 

- Distribution of the mid- range . 

- Distribution of standard range . 
  :المصادر

 

دار الكتب للطباعة "  إلى اإلحصاء الریاضي مدخل ) " ١٩٩٠(، أمیر حنا ، ھرمز 

.                                                              العراق ، جامعة الموصل / والنشر

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة الموصل

 كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

 المرحلة الثالثة/ نیات الذكائیة قسم بحوث العملیات والتق

 )٢(العملیات التصادفیة : المفردات السنویة لمادة 

  )   ٢(نظري : عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

Chapter (3) : Markov Process with discrete space . 

- Poisson process . 

 Postulates for Poisson process . 

 Derivation the P. d. f. of a Poisson  process . 

- Properties of a Poisson process . 

 Additive property (complete proof ) . 

 Difference of two independent Poisson process (complete proof)  

 Decomposition of a Poisson process (complete proof) . 

 Continuous  property . 

 Poisson process and binomial distribution (with proof) . 

 Autocorrelation between (N(t)) , (N(t+s)) (with proof) . 

 Exercises . 

- Interarrival  time . 

 Theorems of interarrival time and waiting time upto the n –th 
occurrences with examples . 

- Pure Birth process with postulations . 

- Yule – Furry  process . 

- Birth – Death process with postulates . 

 Determination the Probability of exteration . 

 Chebychev′s  inequality . 

 Convolution theorem and examples . 
 

Chapter (4):  Renewals  Processes  

- Distribution function and density function of total life time of n-th 
renewals (Gn (t) , gn(t ) ). 

- The density function of the total number of renewals Pn(t) . 



- Relationships between Pn(t) and Gn(t) with examples . 

- Renewal function (average number of renewals upto time t ) . 

- The expected number of renewals perunit time . 

- Renewal theorem . 

- Examples and exercises . 
 

Chapter (5) : Branching processes  

- Introduction and remarks . 

- Generating function of abranching process . 

 Probability  generating function of the offspring distribution (P(s)) 
. 

 Probability  generating function at the event of size n –th 
generation (Pn(s)) . 

 Theorem defines the relationship between P(s) ,Pn(s) . 

 The moments of size n generation . 

 Estimation probabilities with examples . 
 

References  

1. Cox,d.r. &Miller,h. d. (1985) "Stochas�c processes " . 

2. Parzen (1982) "Stochastic processes " . 

3. Bailey, N. T. J. "The elements of stochas�c processes  with 

applications to the natural sciences " . 

  

 

 

 

 

 

 



  جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  حلة الثالثةالمر / قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  )٢( تحلیل االنحدار: المفردات السنویة لمادة 

  ) ٢( عملي )  ٢( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

  االنحدار الخطي المتعدد : الفصل الرابع 

  النموذج الخطي وفروض التحلیل   -

  تقدیر المعلمات بطریقة المربعات الصغرى   -

  لمربعات الصغرى خواص المقدرات بطریقة ا  -

  جدول تحلیل التباین   -

  معامل االرتباط الجزئي والمتعدد   -

  معامل االنحدار الجزئي القیاسي   -

  مجموع المربعات اإلضافي   -

  معامل التحدید الجزئي   -

  طریقة دولتل في تحلیل االنحدار   -

  اختبار الفرضیات   -

  ار اختبار فرضیة تتعلق بجمیع معلمات االنحد*   

  اختبار فرضیة تتعلق بمجموعة جزئیة من معلمات االنحدار *   

  اختبار فرضیة حول معامل انحدار جزئي معین*   

  اختبار فرضیة تتعلق بكل معامل انحدار جزئي *   

  اختبار فرضیة حول أھمیة تعاقب المتغیرات *   

  اختبار الفرضیة الخطیة العامة *   

  تقدیرات فترات الثقة   -

  حول معامل االنحدار الجزئي *  



  فترة الثقة لدالة خطیة بسیطة لعدة معامالت انحدار جزئیة *   

  فترة الثقة لمتوسط االستجابة *   

  فترة الثقة للقیمة التنبؤیة الجدیدة *   

  

  اختبار أحسن معادلة : الفصل الخامس 

  طریقة االنحدارات الممكنة    -

  )فيأو الخل(طریقة الحذف العكسي    -

  )أو األمامي (طریقة االختبار المباشر    -

  طریقة االنحدار المتدرج    -

  

  مشاكل النموذج الخطي العام : الفصل السادس 

  اختبار مشكلة عدم تجانس تباین الخطأ    -

  اختبار مشكلة وجود االرتباط الذاتي    -

  مشكلة التعدد الخطي    -

  

  االنحدار الالخطي : الفصل السابع 

    Kاالنحدار الالخطي البسیط من الدرجة    -

  بناء النموذج وتقدیر معلماتھ *    

  اختبار الفرضیات حول معلمات النموذج *    

    Kاالنحدار الالخطي المتعدد من الدرجة    -

  بناء النموذج وتقدیر معلماتھ*    

  اختبار الفرضیات حول معلمات االنحدار *    

  

  ت الوھمیة المتغیرا: الفصل الثامن 



  المفھوم العام وتطبیقاتھ   -

  في حالة عدم وجود تداخل بین المتغیرات المتعددة   -

  في حالة وجود تداخل بین المتغیرات المتعددة   -

  

   

  : المصدر

  "المدخل في تحلیل االنحدار ) "١٩٨٨(خاشع محمود ،الراوي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  جامعة الموصل

  یاتكلیة علوم الحاسبات والریاض

  المرحلة الثالثة/ قسم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة 

  تطبیقات نماذج الخزین: المفردات السنویة لمادة 

  ) -( عملي )  ٢( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  ٢: عدد الوحدات 

  

1. Multi – item Inventory model 

     * Multiple – Item static model with storage Limitation . 

     * Formation of the problem 

     * Special case when we have only constraint  

2. Probablistic Models  

    * A continuous Reviem model 

    * Single – period Models 

    * Multiperiod Models 

    * Just in – time (JIT) Manufacturing system .  

 

   References : 

1. Grupta ," opera�on research an Introduc�on " , S. Chand & Company 

LTD , 1987 . 

2. Taha , " opera�on research an Introduc�on" , pren�ce – hall , intern 

(1992) . 

3. Hillier F.S. , lieberman G.d 

  

 



 جامعة الموصل

  كلیة علوم الحاسبات والریاضیات

  المرحلة الثالثة/ سم بحوث العملیات والتقنیات الذكائیة ق

              النمذجة المضببة: المفردات السنویة لمادة 

  )٢(عملي )  2( نظري / عدد الساعات األسبوعیة 

  ٣: عدد الوحدات 

  

  دوال العضویة : الفصل الثالث

  معالم دالة العضویة  ـ

  تصنیف المجموعات المضببة  ـ

  )التشویش ( التضبب  ـ

  تخصیص قیمة العضویة  ـ

  بدیھیة 
  االستدالل 
  ترتیب الرتب 

  

  إزالة الضباب : الفصل الرابع

Lambda Cuts    المجموعات المضببة 

Lambda Cuts        للعالقات الضبابیة  

  الطرائق االنتشاریة  ـ

  

  تطبیقات المنطق المضبب : الفصل الخامس 

  المنطق المضبب في قوة النبات  ـ

  تطبیقات المنطق المضبب في تنقیب البیانات  ـ

  المنطق المضبب في اإلحصاء الطبي  ـ

  المنطق المضبب في التطبیقات الصناعیة والسیطرة ـ



  تحلیل البیانات البیئیة المتعلقة بسیر السیطرة(traffic control) 

  استخدام المنطق المضبب لمعالجة المثلى ألنظمة المیاه  
  

  

  المصادر

1- S. N. Sivanandam , S. Sumathi and S. N. Deepa "Introduction to 

Fuzzy Logic Using Matlab",(2007), Springer - Verlag Berlin 

Heidelberg . 

  

2- Chen G. and Pham T.T., " Introduction to Fuzzy Sets, Fuzzy Logic 

and Fuzzy Control Systems" , (2001), CRC press LLc.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  األول :الفصل                              الرابع                                   : الصف

  الموضوع  ت
عدد   اللغة  عدد الساعات األسبوعیة

  الوحدات
Subject    

  مجموع  مناقشة  عملي  نظري

١.  
اختیاري )/١(تصمیم التجارب 

  قسم
٤  -  ٢  ٢  

E  
٣  

Experiment Designing(1) 
1.  

  ٣  ١  -  2  نظریة القرارات  .٢
E  

٢  
The Decision Theory  

2.  

  4  -  2  2  النمذجة  .٣
E 

٣  
Modeling 

3. 

  ٤  -  ٢  ٢  )١( االمثلیة المقیدة  .٤

E  

٣  
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1-1  Concept of Penalty Func�on .  
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1-4  Barrier Func�on methods . 

1-5  Polynomial – Time Interior Point Algorithm for Linear Programming 

Based on a Barrier Function . 
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Chaptre (2) Methods of feasible Direc�ons  
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2-2  Convergence Analysis of the Method of Zoutendijle . 

2-3  Successive Linear Programming Aooroach. 
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2-5  Gradient Projec�on Method of Rosen . 
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