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 ((السنوية ستمارة الخةة التدريسية )) ا

 التدريسي اسم د انعام عبدالرحمن نعمان م .

 البريد االلكتروني ال يوجد

 سم المادةا االحصاء الرياضي

 لمقرر الفص االحصاء الرياضي وتةبيقها في مجال الدوال االحصائية والرياضية

الرياضي  ومكوناتها واهم لالحصاء تعريف الةلبة وتبصيرهم والمبادئ األساسية 

 اتةبيقاته
 ةالماد أهداف

CH1. (REVIEW OF SOME PROBABILITY CONCEPT ), 

CH2.CHMETHMETICAL EXPECTION, CH3.JOINT AND 

CONDITIONAL DISTI. AND STOCHASTIC INDEPENDENT , CH4 

PARAMETRIC FAMILIES OF DISTRIBUTION ,CH5 

DISTRIBUTIONS OF FUNCTION OF RANDOM  VARIABLES 

 األساسيةلتفاصيل ا

 ةللماد

 ةالكتب المنهجي االحصاء الرياضي  لالستاذ الدكتور ظافر حسين رشيد

1-Hogg and croig, (In Introduction statistic fourth edition)  
  2- Mood and Graybill ,(to the theory of statistic 

3-Rpohatge,( statistical Inference) 
 المصادر الخارجية

االمتحان 

 النهائي
األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات  

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة 20 20 - 60

 

 تقديرات الفصل

 معلومات اضافية 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

ف التجروة العشوائية، فضاء مراجعة: تعري  

العينة ، الحوادث ،المجموعة الجزئية عمليات 

 االتحاد والتقاطع والمتممة  

 حل وعض التمارين داخل الصف 

12/10/  

1 

تعريف المتغيرات العشوائية وتوزيعاتها ،   

حل  , وعض انواع المتغيرات العشوائية  

 وعض االمثلة 

   

19/10/  

2 

افة االحتمالية وطرق ايجاد االحتمال دالة الكث  

 تعريف  للمتغيرين المتقةع والمستمر  
26/10/  

3 

دالة التوزيع التراكمية للمتغيرين المتقةع   

   والمستمر العشوائي 
2/11/  

4 

/9/11  المنوال والوسيط : حل وعض التمارين     5 

/16/11  الرويع: حل وعض التمارين     6 

دالة التوزيع التراكمية في حالة متغيرين ، حل   

  وعض التمارين 
23/11/  

7 

التوقع  : تعاريف وخصائص التوقع      

  الرياضي حل وعض التمارين 
30/11/  

8 

الدالة المولدة للعزوم : تعريف وخصائص   

   الدالة حل وعض التمارين 

  االمتحان االول 

7-11/12 9 

الة المولدة للعزوم : حل وعض مفكوك الد    

 التمارين

-18/12 10 

 11 25/12-21 الدالة المميزة : حل وعض التمارين    

حل وعض  Cheby shev'sتعريف متباينة      

  ,   التمارين  

28-1/1 12 

التوزيع الشرطي والمشترك واالستقاللية   

العشوائية والدالة االحتمالية المشتركة والدالة 

   كمية المشتركةالترا

4-8/1 

  
13 
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التوزيع الشرطي  في حال المتغير العشوائي   

 المستمر والمتقةع  والدالة المشتركة 

 حل وعض التمارين   ;التراكمية 

11-15/1 14 

التوقع الرياضي والتباين في حال الدالة   

 حل وعض التمارين   ;الشرطية والحدية 

18-22/1 15 

 حل وعض التمارين   ;وزيع االستقاللية في الت  

 االمتحان الثاني 
25/1/20  16 

 عةلة نصف السنة

 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                   

 

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

/15/2   التوقع الشرطي :حل وعض التمارين       17 

الدالة المولدة للعزوم المشتركة  ، حل وعض   

 التمارين  
22/2/  

18 

معالم التوزيع في حال التوزيعات  المتقةعة    

  والمستمرة  
1/3/  

19 

التوزيعات المتقةعة هي المنتظم وورنولي     

 وذي الحدين ، حل وعض التمارين  
8/3/  

20 

   trinomial ,Multinomial dist.  15/3/  21 

توزيع وواسون وذي الحدين السالب  ، حل   

  وعض التمارين 
22/3/  

22 

التوزيعات المستمرة : المنتظم ، الةبيعي ،   

    الةبيعي ومتغيرين ، حل وعض التمارين 
29/3/  

23 

/5/4  التوزيع االسي وكاما : حل وعض التمارين     24 

توزيع ويتا : حل وعض توزيع مروع كاي و  

  التمارين 
12/4/  

25 

/19/4  التوزيعات المنقةعة : حل وعض التمارين     26 

 توزيع دالة المتغيرات العشوائية    

تقنية دالة التوزيع التراكمية  : حل وعض 

  التمارين 

26/4/  
27 

  

  
تقنية الدالة المولدة للعزوم : حل وعض 

    التمارين 
3/5/  

28 
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