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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 م.م عمر عادل عبد الوهاب  االسم 

 / البريد االلكتروني

 نظرية االحتماالت  اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

تهدف المادة على تعريف الطالب بالعمليات التي تجري على المجوعات و كيفية    

تكوين االحداث وتحويلها الى احتماالت ومن ثم تكوين المتغير العشوائي وتكوين الدالة 

 االحتمالية للبيانات المتقطعة والمستمرة و تحويلها الى التوزيعات االحتمالية 

 التفاصيل االساسية للمادة

 
1-set theory 

2- counting technique 

3-introdution to probability  

4- conditional probability  

5- random variable  

6- discrete probability distributions 

7- continuous probability distributions    

  

  probability theory الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية

 
 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي لتقديرات الفص

15%  5%  60% 

 معلومات إضافية

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالىاسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االحصاء  اسم القسم:

 الثانية المرحلة:

 عمر عادل عبد الوهاب  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد  اللقب العلمي:

 ماجستير المؤهل العلمي:

  كلية االدارة واالقتصاد مكان العمل:



 
 الرحمن الرحيمبسم  هللا                                                                 ت            

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        

 
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

1 5/10  Set theory : set & element , Universal & 

empty set  

  

2 12/10 examples    

3 19/10 sub set , Venn diagram , examples   

4 26/10 set operation  , examples   

5 2/11 algebra of set , examples   

6 9/11 finite set, class of sets ( power of sets) , 

examples ,  

  

7 16/11 exercises     

8 23/11 Techniques of counting : permutation , , 

examples 

  

9 30/11 order sample , combination , examples   

10 7/12 exercises   

11 14/12 Introduction To Probability : sample & 

events , examples  

  

12 21/12 Exercises    

13 28/12 Conditional probability : conditional 

probability , examples 

  

14 4/1 Multiplication theorem of conditional 

probability , finite stochastic process & 

tree diagram , examples  

  

15 11/1 baye's low , bay's theorem , Independence , 

examples  

  

16 18/1 Exercises    

 عطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1 22/2 Random variable : definition , distribution 

function of discrete random variable , 

examples 

  

2 29/2 Independent , random variable , 

cumulative distribution function , examples 

  

3 7/3 Exercises   

4 14/3 Expectation and random variable ,   

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االحصاء اسم القسم:

 الثانية  المرحلة:

 عمر عادل عبد الوهاب  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد  العلمي:اللقب 

 ماجستير  المؤهل العلمي:

   كلية االدارة واالقتصاد  مكان العمل:



examples 

5 21/3 variance and standard deviation ,  

examples  

  

6 28/3 moments , examples    

7 4/4 moment generation function , examples    

8 11/4 Exercises   

9 18/4 discrete probability distributions : 

bernoulli dist. , binomial , examples  

  

10 25/4 Poisson dist. ,  examples   

11 2/5 Exercises   

12 9/5 continuous probability distributions: 

uniform dist. ,  examples 

  

13 16/5 exponential dist. , normal dist. , examples   

14 23/5 Exercises   

15     

 


