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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 اياد حبيب شمال  االسم 

 ayad@ecomang.uodiylal.edu.iq البريد االلكتروني

  Statistical inference اسم المادة

 Statistical inference  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
األساسية حول المفاهيم األساسية لالستدالل االحصائي مثل   معرفة الطالب للمفاهيم

والخطأ من النوع األول والخطأ من النوع  تمقدرات بيز ودالة الخسارة  واختبار الفرضيا
 .وكذلك تحديد افضل منطقة رفض الثاني 

 التفاصيل االساسية للمادة

 
Chapter one: Bayes estimation 
 Chapter two : testing hypotheses 
Chapter three: best critical regression  
Chapter four : generalized likelihood ratio test  

 الكتب المنهجية

 
Statistical inference 
 ا.د عبد المجيد حمزة الناصر

 ظافر حسين رشيد أ.د
  Mathematical statistics /Robert Hogg المصادر الخارجية

 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:

   لرابعة ا  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  Bayes estimation  واجب بيتي 

2  Bayes testing application  واجب بيتي 

0  Testing hypotheses  واجب بيتي 

4  Simple hypotheses  واجب بيتي 

5  Composite hypotheses  واجب بيتي 

0  Type of error  واجب بيتي 

7  Power function  واجب بيتي 

8  Best critical regression  واجب بيتي 

9  Generalized likelihood ratio  واجب بيتي 

03  Generalized likelihood ratio  واجب بيتي 

00  Uniformly most powerful test  واجب بيتي 

02  Sequential test of hypotheses  واجب بيتي 

00  application  واجب بيتي 

04  application  واجب بيتي 

05  exam  واجب بيتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 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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