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 يسيرداسم الت  ق خضر امجد محمد صاد 

 amjad.m.sadek@uotelafer.edu.iq    البريد اإللكتروني 

 المؤهل العلمي  علوم احصاء ماجستير 

 العلمي اللقب مدرس مساعد 

  العمل  مكان قسم الرياضيات \كلية التربية األساسية  \ تلعفرجامعة 

ت وفهم معنى  التجربة تزويد الطالب وتمكينه من المفاهيم االساسية لنظرية االحتماال
وفضاء العينة والحوادث وانواعها التباديل والتوافيق واالحتمال الشرطي والتحليل التوافقي 

  ونظرية بيز وتطبيقاتها  

  هدف المقرر 
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  نظرية االحتماالت 
  تاليف : الدكتور جالل مصطفى الصياد

  دار الحافظ للنشر والتوزيع , جدة  
  ة ب المنهجيالكت

  مقدمة في نظرية االحتماالت  
  تاليف : الدكتور جبار عبد مضحي 

  ر والتوزيع عمان :دار المسيرة للنش
  المصادر الخارجية

  الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
  التقييمات 
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  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  المرحلة : األولى
 مبادئ االحتمالية:  المادة
  األول   الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  الموصل  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  المرحلة : األولى
  Windowsنظام تشغيل  –: حاسوب  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 

والعملية المادة النظريـــة المالحظات   االسبوع  التاريخ  

   ، واالمقدمة  التجربة  ومفهوم  مفهوم   ( العشوائية  والغير  العشوائية   ) نواعها 
  الفضاء العينة 

 االول   

 الثاني      مفهوم الحوادث وانواعها . 

 الثالث    مفهوم التباديل والتوافيق مع مسائل رياضية  

 الرابع      التباديل والتوافيق مع التكرار وبدون تكرار  

 الخامس     التباديل داخل اشياء متشابهة   

 السادس     ئل متعلقة في التباديل والتوافيق حل مسا 

 السابع    مراجعة  لما سبق 

 الثامن     امتحان نصف الفصل 

 التاسع    مفهوم االحتمال وخواصه .  

 العاشر    قوانين االحتماالت  

 الحادي عشر     مفهوم االحتمال الشرطي  

 الثاني عشر     االحتمال والتحليل التوافقي   

 الثالث عشر    تها  نظرية بيز وتطبيقا 

 الرابع عشر    مراجعة  لما سبق 

      


