
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 2رٌاضً إحصاء مواصفات مقرر 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 2رٌاضً إحصاء  : اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 1رٌاضً إحصاء  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 د. خالد ثابت      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11
 

II. :وصف المقرر 

تعرٌف الطالب بدوال المتغٌرات العشوائٌة المشتركة وطرق حساب التوقع المشرك والتباٌن المشتركة وكذلك إلى ٌهدف هذا المقرر 
الدوال الشرطٌة المشتركة ودوال العزوم المشتركة وتزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة للتعامل مع التوزٌع متعدد معرفة 

ام التحوٌالت وتكٌٌف ذلك على بعض ظواهر المجتمع إستخدالحدود وحساب مصفوفة التباٌنات وطرق استنتاج التوزٌعات ب
 لدراستها . 

 

III. :مخرجات التعلم 

 االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :بعد 
a1. ٌظهر المعرفة بدوال كثافة االحتمال المشتركة والدوال التراكمٌة المشتركة دوال العزوم المشتركة والدوال الشرطٌة 
a2لتباٌنات المشتركة . ٌظهر المعرفة بدوال التوزٌعات االحتمالٌة المشتركة وتوزٌع متعدد الحدود و التوقع المشترك وا

 ومعامالت االرتباط ومصفوفة التباٌنات المشتركة
 b1التحوٌالت الالزمة. إجراء . ٌستنتج أسالٌب للتعامل مع عدد من المتغٌرات و 

b2 ها  أفضل. ٌحسب التوقع المشترك والتباٌن المشترك بأكثر من طرٌقة وٌختار 
b3االشتقاق الرٌاضً للمتغٌرات المتعددة . ٌحلل وٌفسر النتائج التً حصل علٌها من عملٌات  
.c1 ٌكٌف الظواهر التً ٌجدها فً الواقع مع المتغٌرات و التوزٌعات االحتمالٌة 
c2 ٌة الجاهزة.اإلحصائ. ٌطبق المتغٌرات المتعددة على البرامج 
d1 ة الحوار مع زمالئه و مجموعة العمل بفاعلٌةإدار. ٌجٌد 
d2 ًالحٌاة العملٌة. ٌتخذ القرار الصحٌح ف 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
.a1  ٌظهر المعرفة بدوال كثافة االحتمال المشتركة

والدوال التراكمٌة المشتركة دوال العزوم المشتركة 
 والدوال الشرطٌة

A1  دواتواألبالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.اإلحصائ

a.2 

.a2  ٌشرح دوال التوزٌعات االحتمالٌة المشتركة وتوزٌع
متعدد الحدود و التوقع المشترك والتباٌنات المشتركة 

 ومعامالت االرتباط ومصفوفة التباٌنات المشتركة
 

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة اإلحصاء العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

 ٌة فً تحلٌل البٌانات.اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخد
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 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
.b1  ٌستنتج أسالٌب للتعامل مع عدد من المتغٌرات

 التحوٌالت الالزمة. إجراء و
 

B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
 والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة لها.

b.2 
.b2  ٌمٌز بٌن حساب التوقع المشترك والتباٌن المشترك

 ها  أفضلبأكثر من طرٌقة وٌختار 

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل
إلى ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدالبٌانات ب

 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

b3 
.b3  ٌحلل وٌفسر النتائج التً حصل علٌها من عملٌات

 االشتقاق الرٌاضً للمتغٌرات المتعددة
B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل

 المشكالت. 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
.c1  ٌكٌف الظواهر التً ٌجدها فً الواقع مع المتغٌرات

 و التوزٌعات االحتمالٌة
C1  علمً.بأسلوب والبٌانات األرقام ٌجٌد التعامل مع 

c.2 
.c2  ٌة اإلحصائٌطبق المتغٌرات المتعددة على البرامج

 الجاهزة. 
 C4  ٌة الجاهزة فً تحلٌل اإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج

 للظواهر المختلفة.القرار.البٌانات 

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1 ة الحوار مع زمالئه و مجموعة العمل إدار. ٌجٌد

 بفاعلٌة
D1  اإلحصائٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل.ً 

d.2 
d2ٌتخذ القرار الصحٌح فً الحٌاة العملٌة . D3  المختلفة التً ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 ٌواجهها فً مجال العمل.
 

V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

.a1  ٌظهر المعرفة بدوال كثافة االحتمال
المشتركة والدوال التراكمٌة المشتركة دوال 

 العزوم المشتركة والدوال الشرطٌة

 المحاضرات
 العصف الذهنً والمناقشة

 االختبارات
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة

.a2  ٌظهر المعرفة بدوال التوزٌعات
دد الحدود و االحتمالٌة المشتركة وتوزٌع متع

التوقع المشترك والتباٌنات المشتركة 
ومعامالت االرتباط ومصفوفة التباٌنات 

 المشتركة

 المحاضرات
 العصف الذهنً والمناقشة

 االختبارات 
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

.b1  ٌستنتج أسالٌب للتعامل مع عدد من
التحوٌالت الالزمة إجراء المتغٌرات و

 بثقة

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهنً

 الحاالت العملٌة.
 حل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف

.b2  ٌحسب التوقع المشترك والتباٌن المشترك
 ها  أفضلبأكثر من طرٌقة وٌختار 

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهنً

 الحاالت العملٌة.
 حل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف

.b3   ٌحلل وٌفسر النتائج التً حصل علٌها
من عملٌات االشتقاق الرٌاضً للمتغٌرات 

 المتعددة

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهنً

 الحاالت العملٌة.
 حل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف
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 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةالمقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( بثالثا: ربط مخرجات تعلم 

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

.c1  ٌكٌف الظواهر التً ٌجدها فً الواقع مع
 المتغٌرات و التوزٌعات االحتمالٌة

 المحاضرات التطبٌقٌة
 التعلم الذاتً

 مشروعات الطالب
 الحاالت العملٌة وحل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم البحوث والتكالٌف

.c2  ٌطبق المتغٌرات المتعددة على البرامج
 ٌة الجاهزة.اإلحصائ

 المحاضرات التطبٌقٌة
 التعلم الذاتً

 مشروعات الطالب
 الحاالت العملٌة وحل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم البحوث والتكالٌف

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1 مع زمالئه و مجموعة ة الحوار إدار. ٌجٌد
 العمل بفاعلٌة

 الحوار والمناقشة
 جماعات العمل

 العروض الطالبٌة

 االختبار النهائً
 بحاثمناقشة األ

استطالع قدرة الطالب على عرض 
 المفاهٌم

d2ٌتخذ القرار الصحٌح فً الحٌاة العملٌة . 
 الحوار والمناقشة

 جماعات العمل
 العروض الطالبٌة

 االختبار النهائً
 بحاثمناقشة األ

استطالع قدرة الطالب على عرض 
 المفاهٌم

 

VI. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 
 التوزٌعات المشتركة

دوال الكثافة االحتمالٌة المشتركة  
 و الدوال التوزٌعٌة المشتركة

للمتغٌرات المتقطعة 
 والمستمرة 

1 3 
a1+a2 
+b1+c1 

2 
التوقع الرٌاضً المشترك والتباٌن 

 المشتركة ومعامالت االرتباط
للمتغٌرات المتقطعة 

 والمستمرة
1 3 a1+a2+b1+b2 

3 
الدالة المولدة للعزوم التوزٌعات 

 المشتركة
 1 3 

a1+a2+b1 
+b2+c1 

 التوزٌعات المشتركة 4
-الحديالتوزٌع 

 التوزٌع الشرطً
1 3 

a2+ b1+b2 
b3+c1+d1 

 

5 
 الدالة التوزٌعٌة الشرطٌة 

و االستقالل التصادفً   
 1 3 

a1+a2+b1+b2 
+b3+c1 

 6 2  تطبٌقات على المتغٌرات 6
a2+ b1+b2 
b3+c1+d1 

 

 التوزٌع متعدد الحدود 7
الدالة المولدة لعزوم 

 التوزٌع 
1 3 

a2+b1 
+b3+c1 
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الوسط والتباٌن و 
 التباٌن المشترك

ومصفوفة التباٌن 
 والتباٌن المشترك

8 
توزٌعات دوال المتغٌرات 

 العشوائٌة

وسط وتباٌن مجموع 
 عدة متغٌرات

وسط وتباٌن حاصل 
قسمة أو ضرب 
 متغٌرٌن

1 3 a2+b1+b2+b3+c1 

9 
ام الدالة إستخداستنتاج التوزٌعات ب

 التوزٌعٌة
فرق أو حاصل جمع 

 متغٌرٌن
1 3 

a2+b1+b2 
+b3+c1 

11 
ام إستخداستنتاج التوزٌعات ب

 التحوٌل
 3 1 المتقطعة والمستمرة

a2+b1+b2 
+b3+c1+d1 

11 
 المعاٌنة و توزٌعات المعاٌنة

 متباٌنة تشٌبٌتشف
 نظرٌة النهاٌة المركزٌة

 المعاٌنة العشوائٌة
توزٌع متوسط العٌنة 

 وتباٌنها
 

1 3 
a1+a2+b1+b2+c1 

 

 6 2  تطبٌقات على التوزٌعات 12
a2+b1+b2 
+b3+c1+d1 

  42  14إجمالً األسابٌع والساعات                                
 

VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات  -

 المناقشة والحوار -

 العصف الذهنً. -

 التعلم الذاتً -

 حل المشكالت

 الحاالت العملٌة  -
 

VIII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

أحد ً وإحصائام برنامج إستخدتكلٌف كل طالب ب 1
 للتطبٌق على التوزٌعات االحتمالٌة المتعددة  

a1+a2+b1 
+b2 +c2+d1 

 السادس والسابع
5 

 اختٌارٌكلف كل طالب بدراسة ظاهرتٌن فً المجتمع و 2
 التوزٌع االحتمالً المتعدد المناسب لتلك الظاهرتٌن

a1+a2+b1 
+b2 +b3+c1+d2 

 بدءاً من التاسع
5 

 11 المجموع
 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
إلى نسبة الدرجة 

درجة  التقوٌم 
  النهائً

المخرجات التً 
 ٌحققها

 W6-w15 10 10% األنشطة والتكالٌف 1
a1+a2+ 
b1+b2 

 %20 20 الثامن اختبار منتصف الفصل 2
a1+a2+ 

b1+b2 +c1 
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أسبوعاخر  االختبار النهائً 3  70 70% 
a1+a2+ 

b1+b2+b3+c1 

  %100 100 المجموع

 

X. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 اقالعر -والنشر جامعة الموصل الرٌاضً  دار الكتب اإلحصاء م    1991حنا هرمز  .1

 المراجع المساعدة

P.J. Bickel, K.A. Doksum (2001) Mathematical Statistics, Basic Ideas and.1 
Selected Topics Volume I, 2nd edition, Prentice Hall,USA. 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1  
 

XI.  ًالمقرر.الضوابط والسٌاسات المتبعة ف 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.الجهات المعنٌة إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

 
 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 2رٌاضً إحصاء خطة مقرر 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

ثابت أحمدد/خالد  ٌا(أسبوع/ 3) الساعات المكتبٌة  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 733357466األمانة  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      
Kmassoud232@ 

gmail.com 
ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

  2رٌاضً إحصاء اسم المقرر:  1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثالث الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 1رٌاضً إحصاء  :(السابقة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات  5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9
 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

تعرٌف الطالب بدوال المتغٌرات العشوائٌة المشتركة وطرق حساب التوقع المشرك والتباٌن المشتركة إلى ٌهدف هذا المقرر 
وكذلك معرفة الدوال الشرطٌة المشتركة ودوال العزوم المشتركة وتزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة للتعامل مع 

ام التحوٌالت وتكٌٌف ذلك على بعض ظواهر إستخدالحدود وحساب مصفوفة التباٌنات وطرق استنتاج التوزٌعات بالتوزٌع متعدد 
 المجتمع لدراستها.

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1 والدوال التراكمٌة المشتركة دوال العزوم المشتركة والدوال الشرطٌة. ٌظهر المعرفة بدوال كثافة االحتمال المشتركة 
a2 ٌظهر المعرفة بدوال التوزٌعات االحتمالٌة المشتركة وتوزٌع متعدد الحدود و التوقع المشترك والتباٌنات المشتركة .

 ومعامالت االرتباط ومصفوفة التباٌنات المشتركة
 b1 التحوٌالت الالزمة. إجراء المتغٌرات و. ٌستنتج أسالٌب للتعامل مع عدد من 

b2 ها  أفضل. ٌحسب التوقع المشترك والتباٌن المشترك بأكثر من طرٌقة وٌختار 
b3ٌحلل وٌفسر النتائج التً حصل علٌها من عملٌات االشتقاق الرٌاضً للمتغٌرات المتعددة .  

.c1 االحتمالٌة ٌكٌف الظواهر التً ٌجدها فً الواقع مع المتغٌرات و التوزٌعات 
c2 ٌة الجاهزة.اإلحصائ. ٌطبق المتغٌرات المتعددة على البرامج 
d1 ة الحوار مع زمالئه و مجموعة العمل بفاعلٌةإدار. ٌجٌد 
d2ٌتخذ القرار الصحٌح فً الحٌاة العملٌة . 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

1 
 التوزٌعات المشتركة

دوال الكثافة االحتمالٌة المشتركة  
 للمتغٌرات المتقطعة والمستمرة 

ألولا  3 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات
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 و الدوال التوزٌعٌة المشتركة

2 
التوقع الرٌاضً المشترك والتباٌن 

 المشتركة ومعامالت االرتباط
 للمتغٌرات المتقطعة والمستمرة

 3 الثانً

3 
للعزوم التوزٌعات الدالة المولدة 

 المشتركة
 

 3 الثالث

التوزٌع الشرطً-التوزٌع الحدي التوزٌعات المشتركة 4  3 الرابع 

5 
 الدالة التوزٌعٌة الشرطٌة 

و االستقالل التصادفً   
 

 3 الخامس

 6 السادس والسابع  تطبٌقات على المتغٌرات 6

 3 الثامن ///////////////////// امتحان نصف الفصل 7

 التوزٌع متعدد الحدود 8
 الدالة المولدة لعزوم التوزٌع 

الوسط والتباٌن و التباٌن المشترك 
 ومصفوفة التباٌن والتباٌن المشترك

 3 التاسع

9 
توزٌعات دوال المتغٌرات 

 العشوائٌة

 وسط وتباٌن مجموع عدة متغٌرات
قسمة أو وسط وتباٌن حاصل ضرب 

 متغٌرٌن

 3 العاشر

10 
ام الدالة إستخدالتوزٌعات باستنتاج 

 التوزٌعٌة
فرق متغٌرٌنأو حاصل جمع   

 3 الحادي عشر

11 
ام إستخداستنتاج التوزٌعات ب

 التحوٌل
 المتقطعة والمستمرة

 3 الثانً عشر

12 
 المعاٌنة و توزٌعات المعاٌنة

 متباٌنة تشٌبٌتشف
 نظرٌة النهاٌة المركزٌة

 المعاٌنة العشوائٌة
وتباٌنهاتوزٌع متوسط العٌنة   

 

 3 الثالث عشر

  تطبٌقات على التوزٌعات  13
الرابع عشر 

 والخامس عشر
6 

 3 السادس عشر المقرر كامل االمتحان النهائً 14

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات
 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 .المحاضرات النظرٌة1
 . المناقشة والعصف الذهن2ً
 .التعلم الذات3ً
 .حل المشكالت4
 التكالٌف والواجبات.5

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

للتطبٌق على أحد ً وإحصائام برنامج إستخدتكلٌف كل طالب ب 1
 التوزٌعات االحتمالٌة المتعددة

 5 السادس والسابع

التوزٌع  اختٌارٌكلف كل طالب بدراسة ظاهرتٌن فً المجتمع و 2
 االحتمالً المتعدد المناسب لتلك الظاهرتٌن

 5 بدءاً من التاسع

 11 المجموع

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الوزن النسبً  الدرجةموعد التقوٌم/  موضوعات التقوٌم الرقم
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درجة  التقوٌم إلى )نسبة الدرجة  سبوعاأل
 النهائً(

1 
حل تمارٌن الكتاب المقرر  -الواجبات والتكالٌف 

 دراسة ظاهرة محددةأو 
W6-w15 10 10% 

 %20 20 الثامن اختبار منتصف الفصل 2

أسبوعاخر  االختبار النهائً 3  70 70% 

 المجموع
100 
 

100% 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
 العراق -الرٌاضً  دار الكتب والنشر جامعة الموصل اإلحصاء م    1991. حنا هرمز 1

 :المراجع المساعدة

1. P.J. Bickel, K.A. Doksum (2001) Mathematical Statistics, Basic Ideas and 
Selected Topics Volume I, 2nd edition, Prentice Hall,USA. 

 ()إن وجدت:    إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

XII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة 

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
 وٌتم 25%   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ٌحذر مرات ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، أستاذ من شفوٌا

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -
 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  ذلك.الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

  


