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لغة برمجية عالية االداء تستخدم الجراء  MATLABوتعتبر لغة 
الحسابات التقنية ، وتقوم بعمليات الحساب ضمن بيئة سهلة البرمجة 

كما انها التحتاج الى احتراف كبير تمكنك هذه اللغة من حل العديد من 

المسائل التقنية حسابيا ، خاصة التي يعبر عنها بمصفوفات والتي 

و  Cبلغات البرمجة االخرى مثل لغة التحتاج الى جهد كبير لبرمجتها 
FORTAN.  
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الداله التحليله هي داله رياضيه يمكن ان يعبر عنها بواسطه 

عند الحديث عن داله تحليله فيقصد داله .متسلسله قوى متقاربه

اي فيها اعداد عقديه .تحليله حقيقيه وقد يقصد داله تحليله عقديه 

اذ امكن  zoانها داله تحليله في النقطه  f(z)فمثال يقال بين الداله 

  بمتسلسله   f(z)تمثيل 
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في هذا البحث تمت دراسه طريقه التحويل التفاضلي لمعادالت ذات 

  رتب عليا وبعض انظمه المعادالت التفاضليه الخطيه من الرتبه االولى 
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قدمنا في بحثنا هذا دراسة وافية عن اللوغاريتمات وذلك من خالل 



دراسة مفصلة عن االسس والدوال االسية ومن ثم تعريف اللوغاريتم 

اضافة الى ذلك تم اعطاء تطبيقات , وكتابة اهم خواصها وقوانينها 

مهمة عن اللوغاريتمات وهي تطبيقات موجودة  في اجسامنا وفي 
  الطبيعة اي استعماالتها موجودة في حياتنا اليومية
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في هذا البحث تم تقديم المتجهات والقيم الذاتيه وخواصها وتطبيقاتها 

  الرياضيه والتطبيقات الحياتيهفي المعالجات 
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     خوارزميه اسراب الطيور

 partical swarm optimization algorithm (pso)  

من خوارزميات البحث التي تعتمد على التجربة والخطأ والتي تعطي 

لذلك يتم استخدامها في ) قد يكون افضل حل وقد ال يكون(حل مقبول 

حل المسائل التي تأخذ وقت طويل باستخدام الحاسوب مثال ذلك 

اوالمسائل التي تحتاج الى تجرية كل  ) ( NP-haredمسائل 

  ل المطلوب ان وجداالحتماالت حتى تصل الى الح
منى داود . م.م  حسين علي داود   -7

  سلمان
مقدرات االختيار االولي 

المتقلصه ذات المرحله الواحده 
ألهمية التوزيع االسي في اختبارات  الحياة وتطبيقات المعولية لذلك 

التوزيع تناولنا في هذا البحث دراسة المقدرات المقترحة على معلمه 



  االسي وداله المعولية  لدالة المعوليه للتوزيع االسي  
 عدنان حيدر عدنان   -8
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تعتبر الدوال المغلقه والمفتوحه من الدوال ذات االهميه الواسعه في 

موضوع الدوال التطبيقات الحياتيه ونظرا الهميتها فقد قمنا هنا بطرح 

 هو المغلقه والمفتوحه في الفضاءات التبلوجيه وقدمنا فضاء مفتوح

quasi **g-open  
 �)�H � �F3�3#& �� ��  رشا ناصر.د  ن حسينحني   -9

  
البحث،بذلت محاولة لتوسيع مفهوم الفضاء الطوبولوجي في  في هذا

،باختصاريبدأ البحث بالتعريفات والعمليات  multiset (mset)سياق

والفصول التي تليه تعطي تطبيقات لهذا  .msetsاألساسية على 

  الفضاء
انتصار . مكرار حسن عبد علي  -10

  عبيد الخليلي
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تناول بحثي موضوع توزيع بيتا هو من التوزيعات المهمة في الحياة 

حيث تناول الخواص االحصائية التي تمثل اليومية ففي الفصل االول 

الوسط الحسابي والقياس والعزوم وتضمن الفصل الثاني تقدير معالم 

 توزيع بيتا بطريقين  االمكان االعظم وطريقة العزوم
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الحدود المثلثية،كثيرات دراسة نظرية التقريب للوظائف في كثيرات 

 الحدود الجبرية ومتعددة الحدود غيرالخطية بعدد من األعمال البحثية



 
12-���� �O /($M�  .���� �0�    

 �� ��H(� �I �1H6� 
في A في هذه الورقة،يجب تقديم دليل على أن الموضوع

يكون مضغوًطا إذا كان مضغوًطا بالتتابع،وفقط ) س،د( الفضاءالمتري

 يتقارب مع وجود حد اخرمشابه Aإذا كان كل تسلسل في 
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موديول محايد    M يكون حلقة تبادلية ذات محايد وليكن R ليكن

R - الفرعيةنقدم وندرس مفهوم الوحدات . األيسرs   التي  تعد تعميًما

للوحدات الفرعية األساسية،ومنها نحصل على بعض الخصائص 

  المهمه اليجاد هذا النوع من الحلقات 
14-3F �6  .S�� ���  �M(��� +�03I �03��تعريفه  في هذا البحث قمنا بطرح موضوع تحويل فورييه المنفصل  

  وخواصه وبعض تطبيقاته
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فئة من ( سيعرض هذا الفصل للقارئ مفهوم المقاييس التي هي

تم . والمسافات المترية) الوظائف التي تعتبرتعميًما لفكرة المسافة

التركيز بشكل كبيرعلى تحفيز األفكار قيد المناقشة لمساعدة القارئ 

رالطبيعة المجردة على تطوير مهارة في استخدام خياله لتصو 



  .للموضوع
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هوالعلم الذي يستخدم األساليب العلمية لدراسة المشكالت الحقيقية ،ثم 

هذا العلم . يوفر أكثر من حل ،ويختار أفضل حل ضمن الموارد المتاحة

البرمجة ينتمي إلى الرياضيات التطبيقية ،وله أسماء أخرى مثل 

  الرياضية
3��  مجيد احمد.د  اياد عدنان -17V W6 &20� 

 
كوتا  -تطرقنا في هذا البحث ال بعض تعاريف  طريقة رانج

واستخدامها في حل بعض المعادالت التفاضليه التي تحتاج الى حلول 
 عدديه
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تطرقنا في هذا البحث الى موضوع البعد الجبري التجميعي ويدور حول  �#�� �>#� � >����

 االشتقاقات الداخلية للجبر التجميعي ذات االبعاد المنتهية 
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إلى تحليل االنحدار ذي متغيرين حيث  سنعطي  سنتطرق في البحث

هذا أوال الصيغة الرياضية لهذا النموذج مع الفرضيات األساسية حول 

 النموذج مع بعض التطبيقات العمليه لهذا النموذج
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وضع معادلة برنولي المشهوره حيث  عام 1700برنوًلي هوعالم عاش

في هذا البحث باعطاء صيغتها الرياضيه وطرق حلها مع اعطاء  قمنا

  بعض التطبيقات عليها
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تم التطرق في هذا البحث الى االسلوب العام لتقديرات المربعات  3��� ��$� ���  ��� �� 

الصغرى وما يتعلق بذلك في تحليل تباين النموذج الخطي العام وقياس 

  فترات الثقة والتنبؤ الى اختيار الفرضية الخطية العامة 
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 &�$� ��ث تم مناقشة التحويالت الخطية في فضاء المتجهات في هذا البح � �03

  وخواصها وبعض تطبيقاتها
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   LPفي هذا البحث قدمنا دراسة بسيطة لنظرية التقريب في الفضاء  

 مع تعريفها وخواصها 
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التي استيحاء التلدين وشرح بعض االسس والقوانين الفيزيائية 

  الخوارزمية منها
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رياضيه وطرق حلها مع اعطاء قمنا في هذا البحث باعطاء صيغتها ال ���)� 	 )& �	�-����

  بعض التطبيقات عليها
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في هذا البحث تناولنا اعطال اللوحة االم وشرحنا كيفية تشخيصها ثم 

  تصنيفها حسب ارتباطاتها ثم قدمنا المقترحات لصيانتها
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( والحالة الخاصة لة لقد تم تقديم التوزيع الطبيعي في هذا البحث 

  ) التوزيع الطبيعي القياسي
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هذا البحث على المصفوفات وكيفية حل انظمة المعادالت  يعمل

  الخطية بها ومعالجة الصور الرقمية بها
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في هذا البحث تم تقديم دراسة لمفهوم المقاسات الجزئية االولية 

  .والمقاسات الجزئية الفعلية االخرى  S  - المضادة من النمط  
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في هذا البحث تم تقديم دراسة واسعة للمصفوفات واستخداماتها في 

  الحلول العددية لالنظمة الخطية 
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&03I �!�وانواع في هذا البحث  تم مناقشة سالسل وتحويالت فورية وتطبيقاتها  !

  التقارب لها 

32- 3 .   � � ���  �	�   �:��2�#$� &��9�� �O���  نظرا للتطبيقات الواسعة لمسائل االمثلية في الحياة فقد تم التطرق الى

  هذه المسائل وكيفية حلها في هذا البحث
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في هذا البحث تم التطرق لتقدير معلمات القياس والشكل للتوزيع 

االسي العام وتقدير مشكلة  نظام المعولية  بالنسبة للجهد ومتانة 

  الجهاز
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في هذا البحث تم حل بعض المعادالت التفاضلية االعتيادية عدديا 

  باستخدام  الطريقة التكرارية حيث انها توفر حلول سهلة وسريعة 
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وبعض خواصة وكذلك تم تعميم بعض خواص النماذج الجزئية 

  المصغرة الى نماذج شبة مصغرة

36-��$ �	  � .   �	
   &����  ����03 � U�
&*��� 

يتناول البحث موضوع التوزيعات االحتمالية الخاصة ومنها التوزيع 

المتقطع ذي الحدين وتوزيع برنولي  وتوزيع بواسون والتوزيع 

  الهندسي وكذلك بعض التوزيعات المستمرة 
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   �$� ���6� �����في  تم التطرق في هذا البحث الى موضوع االنحدار الخطي البسيط 

الفصل الثاني تم وفي ,  وتقدير دالة االنحدار بطريقتين الفصل االول 

مناقشة االنحدار الخطي المتعدد وفرضيات النموذج الخطي المتعدد 

  وطريقة تقديرات المربعات الصغرى
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الفترات   هذا البحث تم تقديم عدة طرق عددية مثل طريقة تنصيففي 

,  وطريقة نيوتن رافسن وطريقة القاطع و طريقة النقطة الصامدة

وتم تطبيق , وكذلك تم ايجاد قيمة تقريبية لجذر المادلة لكل طريقة 

  .كل الطرق عمليا باستحدام لغة الماتالب
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التبولوجيا الذي يهتم بدراسة تراكيب ومكونات وخصاuص الفضاءات 

  ومعنى التكافو التبولوجي بين الفضاءات

41-  + ��� )����
 ��   
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  سلمان
  

مقدرات االختيار االولي 

المتقلصه ذات المرحله الواحده 

  للتوزيع االسي

تناولنا في هذا البحث دراسة المقدرات المقترحة على معلمه التوزيع 

  الذي يعد من توزيعات المهمة التي تدخل في اختبارات الحياة االسي 
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هذا البحث يناقش تطبيق تحويل البالس لحل انواع المعادالت 

  يث ان هذا التحويل له اهمية في التطبيقات الهندسية حالتكاملية 
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تم استخدام طريقة ادومين التحليلة في هذا البحث لحل المعادالت  �20& ��� � ����& 

التفاضلية االعتيادية والجزئية للحصول على الحل العام لها حيث انها 

  االحيان الحل المضبوط  للمعادالت طريقة فعالة تعطي في كثير من
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;#& � ����& � _�0& ���  في هذا البحث تم استخدام الطريقة 
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في هذا البحث تم تقديم دراسة واسعة للمصفوفات وبعض النظريات 

  عليها وخواصها
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  الحياتية
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الفصل االول تطرق الى تقديم المعادالت : هذا البحث تناول فصلين 

النظمة الخطية باستخدام كاوس جوردن للحذف الخطية وكيفية حل 

اما الفص الثاني تناول ثالث تطبيقات , وطريقة المربعات الصغرى 
  ة كاوس جوردن للحذف للنماذج الخطية باستخدام طريق
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 ��3�6 &20�  –3�I تطرق  هذا البحث الى بعض التعاريف والمبرهنات واالمثلة على  

وكذلك تم , وتم تقديم مقدمة عن هذه الطريقة, طريقة نيوتن رافسون 
  مبرهنتها اليجاد قانون الحل مع االمثلة 
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في هذا البحث تم التعامل مع مبرهنات النقطة الصامدة في فضاء 

  باناخ وتم برهان بعض النظريات الجديدة للنقطة الصامدة 
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في هذا البحث تم مناقشة بعض انواع الدوال الغير خطية واالسقاط 

باالظافة الى ذلك , المتري وكذلك التكرار باستخدام متتابعة التطبيقات 

  للمتراجحات التكرارية) القوي, الضعيف( تم مناقشة التقارب للحل 
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  بعض االمثلة علية كما تم انشاء تبولوجي باستخدام مفهوم المثالي
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تم مناقشة حلول مسائل القيم الذاتية ذات الشروط الحدودية بوجود 

  ذات المعامالت الثابتة والمتغيرة شرط التكامل غير المحلي للمسائل 
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الدوال وطرق االشتقاق وبعض الطرق المختصرة اليجاد المشتقات 

  لبعض المعادالت باستخدام االسلوب اللوغارتمي
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�#< ��2�#$�تناول هذا البحث تطبيقات الجبر في الدوائر الكهربائية ووصف  

باالضافة الى بعض ) التيار المتردد والتيار المستمر (التيارات 

  التطبيقات الحياتية لها 
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وكيفية حلها عدديا ) في الحل بوجود الشروط االبتدائية استخدامها 

  وتحليليا باستخدام طرق الحل المذكورة في البحث
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البند االول يقدم التعاريف والخواص : هذا البحث يتضمن بندين  303�� ���)� ��� ���)�    �  . 

اما في البند الثاني فقد تم دراسة بعض , والمبرهنات االساسية 

  الخواص واالمثلة للموديالت المنفردة وغير المنفردة

58- "� .   ���  ��� ����I3(M .�*& �� ��36الفيزيائية مثل تمثيل الدارات للمصفوفات اهية كبيرة في التطبيقات  

الكهربائية وعمليات التشفير لغرض حفظ البيانات والعمليات 

االقتصادية لمعرفة مدى الخسارة والربح في الوحدات االنتاجية لذلك تم 

  مناقشة موضوع المصفوفات وتطبيقاها في تلك المجاالت
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افة الى امثلتها في ضالقطوع المخروطية ونشاءتها وكيفية رسمها باال

  الحياةاليومية
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نموذج االنحدار الخطي البسيط  وتحليل في هذا البحث تم مناقشة 

االنحدار ذي المتغيرين وكذلك تقدير معلمات االنحدار بطريقة 

  المربعات وكيفية تقدير معالم النموذج
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"*�تم في هذا البحث تقديم مفهوم المستوي الالصق وكيفية تمثيل  ��� 3 �

التفاضلية المنحنيات فيه باالضافة الى اعطاء مقدمة تعريفية للهندسة 

  وبعض التعاريف والمسلمات الخاصة للبحث
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&#V� ����03 نضرا لكون التوزيعات المركبة اكثر مرونة من التوزيعات القياسية في  �

تمثيل البيانات لذلك تم تناول هذه التوزيعات وتطبيقاتها بنوعيها 

  انواعهابعض المتقطعة والمستمرة مع اعطاء 
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يهدف البحث الى استخدام االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة مدى تاثير 

كل من كمية الغاز وعدد االسطوانات الناضحة من االنتاج الفعلي 

الغاز وعدد العاملين على االنتاج في معامل تعبئة وكمية الخزين من 
  الغاز

64- �  .  ��$
��$  

�#� T�2� �#$� �6� +��2 يهدف البحث الى برهنة نتيجتين حول وجود ووحدانية النقطة الصامدة  

  للتطبيقات المعرفة على فضاء متري تام 
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مويجات هار في هذا البحث تم حل معادلة االنتشار باستخدام 

  باالضافة الى مناقشة تقارب الحل الناتج الى الحل المظبوط

66- �	� ��   ��� . ��3         b- �� ��H(� 	����وبعض المبرهنات  b–مناقشة الفضاء المتري  في هذا البحث تم 

  االساسية للنقطة الصامدة وتطبيقاتها
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مناقشة بديهيات الفصل في الفضاءات الناعمة  في هذا البحث تم

  وبعض النضريات والتعاريف الخاصة بهذه الفضاءات
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 ���M� &$2 ���0�56  في هذا البحث تم دراسة بنية النقطة الصامدة للتطبيقات المتراصة في

 X , d( فضاء باناخ باالضافة الى مناقشة الفضاء المتري المتراص 
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مناقشة مبدأ الفضاءات التبولوجيا والمجموعات  في هذا البحث تم

المتعددة والعالقات بينهاباالضافة الى اعطاء االساسيات عن 

المجموعات المغلقة جزئيا باالضافة الى خواص االنغالق والتداخل في 

  الفضاءات التبولوجيا
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البحث تم اعطاء مقارنة بين تحويلين مهمين في حل في هذا 

  المعادالت التفاضلية وبيان اهمية استخدام كل منهما 



 


