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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 اياد حبيب شمال  االسم 

 ayad@ecomang.uodiylal.edu.iq البريد االلكتروني

  Mathematical statistics اسم المادة

 Mathematical statistics  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
باالحصاء الترتيبي وكذلك معرفة التحويل دالة المتغيرات في حالة الدوالة  معرفة الطالب

وكذلك معرفة العالقة بين   fوتوزيع   tالمتقطعة والمستمرة وكذالك معرفة توزيع 
 .  ما وبواسون االتوزيعات مثل توزيع بيتا وباينوميل وك

 التفاصيل االساسية للمادة

 
Chapter one: distribution of order statistic and sampling theory  
Chapter two : transformation of random variable  
Chapter three: t distribution and f distribution  
Chapter four : compound distribution   like beta – binomial gamma 
Poisson 

 الكتب المنهجية

 
Introduction to mathematical statistics /dr. iden hassan, dr. hamza 
Ismael  

 المصادر الخارجية

 
Mathematical statistics /Robert Hogg  

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

03  03  03 

 معلومات إضافية

 

 

والدرجات االخرى لكل فصل دراسي  درجة  51تقسم الدرجة على امتحانين كل امتحان 

 للحضور اليومي والمشاركات 

 ديالىاسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاد اسم الكلية: 

 االحصاء  اسم القسم:

  لثالثا  المرحلة:

 اياد حبيب شمال  اسم المحاضر الثالثي:

 مساعد مدرس  اللقب العلمي:

  ماجستير  المؤهل العلمي:

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 والتقويم العلميجهاز االشراف 
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

0  Distribution of order statistic   

2  Distribution of order statistic  واجب بيتي 

0  Sampling theory for finding distribution  واجب بيتي 

4  Transformation of variable of discrete   واجب بيتي 

5  Transformation of variable of continuous  واجب بيتي 

0  Extensions of change of variable technique  واجب بيتي 

7  T distribution  واجب بيتي 

8  T distribution   واجب بيتي 

9  F distribution  واجب بيتي 

03  F distribution  واجب بيتي 

00  Compound distribution like beta - binomial  واجب بيتي 

02  Compound distribution like beta - binomial  واجب بيتي 

00  Limiting  moment – generating function   واجب بيتي 

04  Central limit theorem  واجب بيتي 

 واجب بيتي  امتحان الفصل الدراسي  05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االحصاء   القسم:اسم 

 الثانية  المرحلة:

 اياد حبيب شمال  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير  المؤهل العلمي:
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