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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 قائمة المراجع المقترحة للتحضير الختبار المفاضلة 

 لوظيفة معيد أو محاضر في قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

 

محاضر( بقسم  -للمتقدمين على وظيفة )معيد  سيعقد اختبار المفاضلة
 4118ربيع الثاني  41في يوم الخميس اإلحصاء وبحوث العمليات 

صباحا وحتى  8الساعة خالل الفترة من م 1142يناير  41الموافق 
للمرشحين للمقابلة صباحا ومن ثم تجرى المقابالت الشخصية  41الساعة 

  ظهرا 1إلى  41.11ي نفس اليوم خالل الفترة ف

 قسم اإلحصاء وبحوث العمليات: الرجال

 1مبنى 13ب1

 : المدينة الجامعية للطالباتالنساء

 1الدور  5مبنى 

 11مكتب 
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 مرفق جدول المراجع المقترحة لالستعداد للمفاضلة

 المرجع الفئة المستهدفة

خريجي بكالوريوس 
 اإلحصاء

Statistics: 
1. Probability and Statistics for Engineers and 

Scientists, by R. E. Walpole and R. H. Myers 
 -مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام أكسل  .2

عدنان بري.د. عبدهللا الشيحة ود. تأليف:   

Mathematics: 
1. Calculus, by Smith and Minton 
2. Calculus, by Earl W. Swokowski, Michael Olinick, 

Dennis Pence, and Jeffery 
3. Elementary Linear algebra, by Howard Anton 
ي الجبر الخطي وتطبيقاته، د.معروف سمحان د.علي السحيبان .4

 د.فوزي الذكير.
مبادىء التفاضل والتكامل، د. صالح السنوسي، د. معروف  .5

 سمحان، د. كمال الهادي عبدالرحمن، د. يوسف الخميس
 

خريجي بكالوريوس 
 العملياتبحوث 

1- Operations Research: An Introduction, HamdiTaha 

2- Operations Research: Applications and Algorithms, 

Wayne L. Winston 

3- First Course in Probability, A, 9th Edition, by 

Sheldon Ross 

4- Any textbook  in Calculus : 
 Calculus, by Smith and Minton 

 Calculus, by Earl W. Swokowski, Michael Olinick, 
Dennis Pence, and Jeffery 

 Elementary Linear algebra, by Howard Anton 

 اني الجبر الخطي وتطبيقاته، د.معروف سمحان د.علي السحيب
 د.فوزي الذكير.

 مبادىء التفاضل والتكامل، د. صالح السنوسي، د. معروف 
دي عبدالرحمن، د. يوسف الخميسسمحان، د. كمال الها  
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ماجستير خريجي 
 اإلحصاء

 

1- Introduction to the Theory of Statistics -third edition, 

by A.M. Mood, F.A. Graybill, and D.C. Boes. 

2- First Course in Probability, A, 9th Edition, by 

Sheldon Ross 

3- Applied Regression Analysis (Wiley Series in 

Probability and Statistics) Third Edition, by Norman 

R. Draper  and  Harry Smith  

 
خريجي بكالوريوس 

 الرياضيات

Statistics: 
1. Probability and Statistics for Engineers and 

Scientists, by R. E. Walpole and R. H. Myers 
 - مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام أكسل .2

عدنان بري.د. عبدهللا الشيحة ود. تأليف:   
Mathematics: 

1. Calculus, by Smith and Minton 
2. Calculus, by Earl W. Swokowski, Michael Olinick, 

Dennis Pence, and Jeffery 
3. Elementary Linear algebra, by Howard Anton 
اني الجبر الخطي وتطبيقاته، د.معروف سمحان د.علي السحيب .4

 د.فوزي الذكير.

 مبادىء التفاضل والتكامل، د. صالح السنوسي، د. معروف .5
 سمحان، د. كمال الهادي عبدالرحمن، د. يوسف الخميس

  
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Norman+R.+Draper&search-alias=books&field-author=Norman+R.+Draper&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Norman+R.+Draper&search-alias=books&field-author=Norman+R.+Draper&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Harry-Smith/e/B001IR192C/ref=dp_byline_cont_book_2

