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وصف المقرر :

Module Description

مفاهيم أساسية في علم اإلحصاء – تعريف المتغير
العشوائي المتقطع والمستمر -التوزيع االحتمالي ودالة
الكثافة االحتمالية -توقع وتباين المتغير العشوائي –
العزوم -بعض التوزيعات االحتمالية المنفصلة ( توزيع
برنوللي ــ توزيع ذي الحدين -توزيع بواسون ــ
التوزيع الهندسي ) -بعض التوزيعات االحتمالية
المتصلة (التوزيع الطبيعي ــ التوزيع األسي ــ توزيع
 tــ توزيع مربع كاي) -الدوال المولدة للعزوم
وتطبيقاتها  -مقدمة في نظرية العينات  -إستخدام
برنامج تحليل إحصائي  SPSSإل دخال وترميز
وتحليل وتمثيل للبيانات و برنامج MINITAB
لتحليل البيانات إحصائيا ً و تفسير النتائج في التحليل
اإلحصائي

Some Fundamental
concepts in
 Statistics and probabilitiesThe
definition of Discrete , continuous
random variable - Probability
)Distribution, Probability density (mass
– Functions - mathematical expectation
some discrete probability Binomial
 Distribuion - Poisson Distributiongeometric
distribution
,
Some
continuous probability distributions
(normal
distributionexponential
distribution - T distribution- distribution
of chi square) , Moment generating
functions and applications. using some
Statistical Packages as SPSS and
Minitab for data analysis and interpret
the outputs.

أهداف المقرر :

Module Aims

1

-

Defining
sample.

-

Understanding
parameter

-

-

-

-

-

statistics,

population

and  تعريف اإلحصاء وأنواعه والفرق بين العينةوالمجتمع

statistics and the

. أن يفهم الطالب معنى االحصاء والمعلمة-

 معرفة وإيجاد االحتماالت من دالة كتلةDetermine
probabilities
from
.االحتماالت وإحتمالية والعكس
probability mass functions and the
- فهم شروط كل نموذج احتمالي وطبيعتهreverse
إختيار التوزيع اإلحتمالي المناسب لحساب
Understanding the assumptions for each
االحتماالت لحوادث تطبيقية
of the discrete probability distributions
presented. Select an appropriate discrete  إستخدام التوزيع الطبيعي في تقريباحتماالت ذات الحدين و بواسون
probability distribution to calculate
probabilities in specific applications
 إستنتاج التوزيع العيني للوسط الحسابيApproximating probabilities for some وتوضيح أنه مقدر غير متحيز لوسط
.المجتمع
binomial and Poisson distributions

Deducing the sampling distribution of  إل دخالSPSS  إستخدام برنامج تحليل إحصائيوترميز وتحليل وتمثيل للبيانات
the sample mean and showing that it is
unbiased estimator of the population  لتحليلMINITAB برنامج
 إستخدامmean.
ً
البيانات إحصائي ا و تفسير النتائج في التحليل
اإلحصائي
Use Statistical analysis software SPSS
in, analysis and representation of data

-

Use MINITAB program to statistically
analyze data and explain (interpret) the
results (outputs) in statistical analysis

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادراً على
-

-

-

Determine
probabilities
from  معرفة وإيجاد االحتماالت من دالة كتلةprobability mass functions and the
.االحتماالت و االحتمالية والعكس
reverse
 تحديد دالة الكتلة االحتمالية من دالة التوزيعDetermine
probabilities
from
التراكمي
cumulative distribution functions
 فهم شروط كل نموذج إحتمالي وطبيعتهUnderstanding the assumption

2

 إختيار التوزيع اإلحتمالي المناسب لحساب For each of the discrete probabilitydistributions presented.
االحتماالت لحوادث تطبيقية

-

Selecting an appropriate discrete
 معايرة التوزيع الطبيعيprobability distribution to calculate
 إستخدام التوزيع الطبيعي في تقريب احتماالتprobabilities in specific applications
ذات الحدين و بواسون
Standardizing
normal
random
 إستخدام برنامج تحليل إحصائي  SPSSإل دخالvariables.
وترميز وتحليل وتمثيل للبيانات
Approximating probabilities for some
برنامج  MINITABلتحليل
 إستخدامbinomial and Poisson distributions.
البيانات إحصائي ا ً و تفسير النتائج في التحليل
Use Statistical analysis software SPSS
اإلحصائي
in, analysis and representation of data

-

Use MINITAB program to statistically
analyze of data and explain the results
in statistical analysis

محـــتوى المقـــرر
قائمة الموضوعات

عدد األسابيع

ساعات
التدريس

بعض قوانين االحتماالت وتعريف المتغير العشوائي المتقطع والمستمر

1

4

التوقع الرياضي

1

4

التوزيع االحتمالي ودالة الكثافة االحتمالية -توقع وتباين المتغير العشوائي –
العزوم -بعض التوزيعات االحتمالية المنفصلة ( توزيع برنوللي ــ توزيع
ذي الحدين -توزيع بواسون ــ التوزيع الهندسي )-

2

8

بعض التوزيعات االحتمالية المتصلة (التوزيع الطبيعي ــ التوزيع األسي ــ
توزيع  tــ توزيع مربع كاي).

3

12

التوزيع الطبيعي وتطبيقاته

1

4

الدوال المولدة للعزوم وتطبيقاتها

2

8

المتغيرات العشوائية الثنائية وخصائصها

2

8

توزيعات المعاينة  -إستخدام برنامج تحليل إحصائي  SPSSإل دخال
وترميز وتحليل وتمثيل للبيانات

2

8

3

-

-

-

-

 إستخدام برنامج  MINITABلتحليل البيانات إحصائيا ً و تفسيرالنتائج في التحليل اإلحصائي
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