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 المؤهل العلمي  علوم في االحصاء ماجستير 

 العلمي اللقب مدرس مساعد 

  العمل  مكان قسم الرياضيات \كلية التربية األساسية  \ تلعفرجامعة 

ف على   .1 ع شوائي (مستمر ، متال یر ال ع مفهوم المت طع) ، دالة توز
ائي غ الع افة ال ال ودالة  لةفي  االح یر المستمر ، دالة    حالة المت

ع   الاالح ة ، التوز شوائي االحتمال یر  طع ، مت یر المت في حالة المت
زوم. اضي ، الدالة المولدة لل شوائیین ، التوقع الر یرین   المشترك لمت

ف على  .2 ع ع ال غ العتوز ائيوتغایر  ائيال غ الع  .ال

ف على  .3 ع طعة  ال عات المت   ).برنولي ، ذي الحدین ، بواسون(ض التوز

  هدف المقرر 
  

ساعات في   اربعن واحد وبواقع آنظري وعملي في  االحتماالت المتقدمةتلقى محاضرات مادة 
   األسبوع

 قرر وصف الم

  ة ب المنهجيتالك  2000تأليف خاشع الراوي -  اإلحصاءالمدخل الى 

  2000الراوي خاشع و  نعيم ثاني لمحمد تأليف  -  اإلحصاءمبادئ  .1
  1999باسل ذنون يونس تأليف  – )2و1الجزء االحتمالية والمتغيرات العشوائية (. 2

3. Introduction to Probability and Statistic                     Mendenhall 1979 
  المصادر الخارجية

  اول شهريامتحان   ثاني  شهريامتحان   ي السنوي السع  النهائي 
  التقييمات 

 )تقسيم الدرجات (
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  الثانيةالمرحلة : 
  تقدمةماالحتماالت ال:  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 



 

  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  معة :الجا
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  الثانيةالمرحلة : 
  االحتماالت المتقدمة:  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 

والعملية المادة النظريـــة المالحظات   االسبوع  التاريخ  

مالية وتعريفها مثل ( التجربة التعرف على المصطلحات المستخدمة في االحت 
   ث ، فضاء العينة ......الخ)، الحاد 

 االول   

 الثاني    المتغير العشوائي المتقطع ودالة كتلة االحتمال 

 الثالث    دالة التوزيع التراكمية في حالة المتغير العشوائي المتقطع 

 الرابع    المتقطع التمثيل البياني للمتغير العشوائي 

 الخامس     االحتمال   كثافةودالة  المستمرالمتغير العشوائي  

 السادس     المستمردالة التوزيع التراكمية في حالة المتغير العشوائي  

 السابع    المستمر التمثيل البياني للمتغير العشوائي 

 الثامن     اول  شهريامتحان  

 التاسع    في حالة المتغير العشوائي المستمر والمتقطع وخواصه التوقع الرياضي  

 العاشر    عدد من خواصه التباين و 

 الحادي عشر   ون وبواس  ذي الحدينبرنولي وتوزيع  

 الثاني عشر     وتقريب توزيع ذي الحدين من توزيع بواسون  ات المزدوجة والتغايرالمتغير 

 الثالث عشر    الدالة المولدة للعزوم 

 الرابع عشر    ثاني  شهريامتحان  

      


