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 Statistical inference اسم المادة

 Statistical inference  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
من تقدير النقطة وطرق   ياالستدالل اإلحصائ االساسية حول  معرفة الطالب للمفاهيم

 . الفترةتحليل التقدير والكفاءة اإلحصائية وكيفية تقدير 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
Chapter one : definition of point estimator 
Chapter two : mean square error and consistency 
Chapter three: Rao-blackweet theorem 
Chapter four :Confidence Interval 

 الكتب المنهجية
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 المصادر الخارجية

 
Mathematical statistics /Robert Hogg  

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
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والدرجات االخرى لكل فصل دراسي  درجة  51تقسم الدرجة على امتحانين كل امتحان 

 للحضور اليومي والمشاركات 

 

 

 ديالىاسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاد اسم الكلية: 

 االحصاء  اسم القسم:

 الرابع  المرحلة:

 اياد حبيب شمال  اسم المحاضر الثالثي:

 مساعد مدرس  اللقب العلمي:

  ماجستير  المؤهل العلمي:
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

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

0  Introduction    

2  , point estimation  واجب بيتي 

0  Unbiasedness mean square error  واجب بيتي 

4  consistency  واجب بيتي 

5  Sufficient estimation  واجب بيتي 

0  Exponential family  واجب بيتي 

7  Rao-blackweet theorem  واجب بيتي 

8  Minimum variance a bound estimation  واجب بيتي 

9  Introduction to confidence interval  واجب بيتي 

03  confidence interval for the mean  واجب بيتي 

00  confidence interval for the two mean  واجب بيتي 

02  confidence interval for the variance  واجب بيتي 

00  confidence interval for the two variance  واجب بيتي 

04  Application   واجب بيتي 

05  Exam   واجب بيتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 العلميجهاز االشراف والتقويم 

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االحصاء   اسم القسم:

 الثانية  المرحلة:

 اياد حبيب شمال  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير  المؤهل العلمي:
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