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وصف المقرر:

Module Description

تعريف اإلحصاء و طرق تنظيم البيانات وعرضها -
التمثيل البياني للجداول التكرارية  -مقاييس النزعة
المركزية (الوسط الحسابي  -الوسيط  -المنوال - ).....
مقاييس التشتت  -الحوادث وفضاء العينة ،طرق العد -
تعريف االحتمال وتطبيقاته -اإلحتمال الشرطي -
استقالل الحوادث ،قانون االحتمال الكلي ونظرية بيز
وتطبيقاتها -المتغير العشوائى ،التوزيع االحتمالي  ،بعض
التوزيعات االحتمالية (المتقطعه والمتصلة )  .التوزيع
الطبيعي.

Definition of statistics - Organization
 and presentation of statistical dataMeasures of central tendency (Mean,
Median, Mode, …) of the simple data
and the frequency distributionMeasures of dispersion - Sample space
 and Events - Counting TechniquesDefinition of the probability and its
 applications- Conditional probabilityIndependence of events - Bayes
theorem and its applications - random
variable- probability DistributionSome special probability distributions
-The Normal distribution.

أهداف المقرر :

Module Aims

 تعريف اإلحصاء وأنواعه والفرق بين العينة والمجتمع. -أن يفهم الطالب معنى اإلحصاءة والمعلمة.

 يتعرف على نوع البيانات وكيفية تنظيمها وعرضها جدوليا ًوبيانيا ً.
 يستنتج الطالب بعض مقاييس الموضع (المركز) وبعضمقاييس التشتت ويحسب الوسط والتباين.
 فهم معنى اإلحتمال والتجارب العشوائية وإستنتاج فضاءاألحداث الممكنة -يستنتج الطالب الفرق بين األحداث المتنافية
واألحداث المستقلة.

1

Definition of statistics,
population and sample.

-

- Understanding the concept
of statistic and parameter.
Introducing basic
statistical methodology of
;data analysis including
graphs, descriptive
statistics

-

 تعريف المتغير العشوائي وبعض التوزيعات اإلحتماليةالهامة (المتقطعة والمتصلة ).

Deducing measures of
( location and dispersions
)mean and variance

-

Interpret probabilities and
use probabilities of
outcomes to calculate
probabilities of events in
discrete sample spacesexclusive and independent
events

-

The definition of the
random variable , some
discrete and continuous
distributions

-

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادراً على:
 وصف المفاهيم األساسية للتحليل االحصائيللبيانات - .توضيح الفرق بين المتغيرات

Describing basic concepts of data
)analysis (discrete and continuous

-

المنفصلة والمتصلة.
 تفسير أن مجموع انحرافات البيانات عنوسطها الحسابي يساوى صفر.
 صياغة أسئلة عملية بحثية ،وتحليلالبيانات ،و تفسير النتائج.

Interpreting the sum deviations of data
about its mean is equal to zero
Finding statistical problems, data
analysis and interpreting the results
The importance of counting methods in

-

 الحاجة لطرق العد ونظرية المجموعاتالستنتاج قوانين االحتماالت.
 -فهم خصائص التوزيع الطبيعي للبيانات.

probability theory
Understanding properties of the normal
distribution of the data

-

محـــتوى المقـــرر
قائمة الموضوعات

عدد
األسابيع

ساعات التدريس

تعريف اإلحصاء و طرق تنظيم البيانات وعرضها -التمثيل البياني
للجداول التكرارية

2

6

بعض مقاييس المركز

1

3

بعض مقاييس التشتت

2

6

2

6

2

طرق العد وقوانين نظرية المجموعات

6

2

 االحتمال الشرطي-مبادئ االحتمال ومسلماته

3

1

قانون االحتمال الكلي ونظرية بيز

12

4

 التوزيع- ) المتغير العشوائي وتوزيعاته (المتقطعة والمتصلة
الطبيعي وتطبيقاته
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