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 Stochastic prosses اسم المادة

 Stochastic prosses مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
االساسية حول قواعد االحتماالت مثل تحويل البالس اضافة    معرفة الطالب للمفاهيم

الى معرفة العمليات العشوائية مثل عمليات برنولي وعمليات بواسون وعمليات التفرع 
 .وسلسلة ماركوف

 التفاصيل االساسية للمادة

 
Chapter one: basic review of probability  
Chapter two: stochastic processes   
Chapter three: Bernoulli processes 
Chapter four: Poisson processes  
Chapter five: birth and death processes  
Chapter sex: Markov chains 
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 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
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 ديالىاسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاد اسم الكلية: 

 االحصاء  اسم القسم:

   نيالثا  المرحلة:

 اياد حبيب شمال  اسم المحاضر الثالثي:

 مساعد مدرس  اللقب العلمي:

  ماجستير  المؤهل العلمي:

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 والتقويم العلميجهاز االشراف 



 إضافيةمعلومات 

 

 

والدرجات االخرى لكل فصل دراسي  درجة  51تقسم الدرجة على امتحانين كل امتحان 

 للحضور اليومي والمشاركات 
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

0  Random variable    

2  Moment generating function  واجب بيتي 

0  Laplace transformation  واجب بيتي 

4  Classification of stochastic prosses   واجب بيتي 

5  Applications and examples  واجب بيتي 

0  Bernoulli trials   واجب بيتي 

7  Number of successes  واجب بيتي 

8  Time of successes  واجب بيتي 

9  Arrival processes  واجب بيتي 

03  Compound poison processes  واجب بيتي 

00  Birth processes  واجب بيتي 

02  Death processes  واجب بيتي 

00  Applications and examples  واجب بيتي 

04  Markov chains  واجب بيتي 

05  Definition and example  واجب بيتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االحصاء   اسم القسم:

 الثانية  المرحلة:

 اياد حبيب شمال  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير  المؤهل العلمي:
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