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 الوصف واألهداف ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة
 

Stat 606 –   ساعات معتمدة 3(                    )لغیر طلبة اإلحصاء(البیانات وتصمیم التجارب تحلیل(  
  

  اهداف المساق
لتمكینهم من اجراء تحلیل احصائي  االحصائیة الالزمة للطلبة من خارج قسم االحصاء الطرقیهدف هذا المساق الى مناقشة  

  . للبیانات
  وصف المساق

، المـتـغـیـرات العـشوائـیـة و  )االحتماالت( إلحـتـمـاالتل، مـقـدمـة جـمع البیانات ، وصف الـبـیانات طرق :یتضمن المساق 
، تحلیل و اختبار مربع كاي ، تـحلـیـل البیانات النوعیةمـنـفـصـلـة و المـتصلة، التقدیر، إختبار الفرضیاتبـعـض الـتـوزیعات ال

  ).، المربع الالتیني ، العاملیة ، القطاعات العشوائیة لتصامیم تامة العشوائیةا( التجارب  وتحلیل االنحدار ، تصمیم
  -:مخرجات التعلم للمساق

  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 
 .یفهم اساسیات تحلیل البیانات  .1
 .یدرك اهمیة االحتماالت و المتغیرات و التوزیعات االحتمالیة  .2
 .استدالل احصائي لمعلمات المجتمع یجري  .3
 .یدرك الحاجة لتحلیل البیانات النوعیة و فحص مربع كاي  .4
 .یفهم االهمیة االحصائیة الضروریة لتحلیل االنحدار  .5
  .یمیز الفرق بین الطرق المختلفة لتصمیم التجارب و طرق تحلیلها   .6

  
Stat 611 –  ساعات معتمدة 3(                                         نظریة االحتماالت(  

  
  اهداف المساق

و تحفیز الطالب على فهم و ادراك و تطویر و النظریات الرئـیـسـیـة  في االحتماالت  القواعدیهدف هذا المساق الى مناقشة 
  كافة الجوانب النظریة لالحتماالت لبناء المعرفه الغراض البحث العلمي 

  وصف المساق 
بـدیـهـیـات وتـعاریـف االحـتمال ، مسلمات كولموغروف ، حقل سیجما ، حقل بوریل ،  المتغیرات  :یتضمن المساق

 –الـعــشـوائـیـة ، التوزیعات ، اقـتـرانـات الـتوزیعات ، التوقع الریاضي ، متباینة شبیشیف ، االسـتـقـاللـیـة ، مبرهنة بوریل 
  ).القوي والضعیف ( ، نظریة النهایة المـركـزیـة ، قانون االعداد الكبیرة  كانتیلي ، أفكار التقارب ، االقترانات الممیزة

   -:مخرجات التعلم للمساق
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .یدرك اهمیة االحتماالت و حقول بوریل و سیجما  .1
 .اتها یجد التوزیعات االحتمالیة للمتغیرات العشوائیة و توقع .2
 .یفهم المتباینات و مبادىء التقارب  .3
 .كانتیلي و االقتران الممیز  –یدرك  اهمیة نظریة بوریل  .4
 .یفهم االهمیة الواضحة لنظریة النهایة المركزیة  .5
 .یمیز الفرق بین القانون القوي و الضعیف لالعداد الكبیرة  .6

 
  )ساعات معتمدة 3(                                             العملیات العشوائیة – 621

 
  اهداف المساق

والخصائص الرئیسیة لنماذج العملیات العشوائیة المختلفة، و  بالنظریاتیهدف هذا المساق الى تمكین الطلبة من االحاطة 
 .العملیات العشوائیة، و تطبیق أسالیب العملیات العشوائیة المتقدمة لنمذجة الظواهر الحقیقیة حول معرفةالتطویر 

    وصف المساق
، سلسلة ماركوف المتقطعة، تصنیف حاالت العملیة العشوائیة، االتصال، توزیع وخصائص العملیات العشوائیة: المساق یتضمن

نظریات النهایة والـعملیات المدهشة ، العملیات ذات الزیادة الثابته، عملیات القفز، عملیات الوالدة والوفیات، عملیات  التجدید  
 .متفرعة، مقدمة في عملیات ماركوف المتصلةوالعملیات ال

  مخرجات التعلم



 

 :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .یدرك العملیات العشوائیة بوضوح .1

 . یحل المشاكل بأستخدام اساسیات العملیات العشوائیة .2

 .ماركوف  الغیرالقابله لالختزالیحسب متوسط  زمن أول مرور و  اول عودة المرور للسلسلة  .3

 .یطبق عملیات الوالدة على بیانات واقعیة .4

 .یحلل نماذج انظمة الطوابیر بواسطة العملیات العشوائیة .5

 .یحسب نهایة التوزیعات االحتمالیة للعملیات المتفرعة والمدهشة .6

  
Stat 631 –  ساعات معتمدة 3(                                                )1(اإلحصاء الریاضي(  

  
  اهداف المساق

یهدف هذا المساق الى مناقشة النظریات و القواعد الثابته في االحصاء الریاضي وتمكین الطالب من فهم التوزیعات االحتمالیة 
و طرق التلخیص و التقدیر وخصائصها لیتسنى للطالب تطویر مقدرات جدیدة لمعلمات التوزیعات االحتمالیة  في البحث 

  . علميال
  وصف المساق

، اإلحصاءات )مـبـدأ الكـفـایـة ، مبدأ اإلمكانیة و مبدأ التبایات المتعادلة ( ات عـلـى مـبـدأ تـلخـیـص البیان :یتضمن المساق 
تقدیر العزوم، تقدیر االمكان األعظم، تقدیر ( الكافیة، إحـصاءات الكـفایة الدنیا، اإلحصاءات المساندة، االكتمالیة، طرق التقدیر 

  . راو  - این، متباینة كریمر، طرق تقییم التقدیرات، المقدر غیر المنحاز بأقل تب)بیز 
  -:مخرجات التعلم للمساق

  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 
 .یحدد مبادىء تلخیص البیانات  .1
 .یدرك میزات ومساوىء مبادىء تلخیص البیانات  .2
 .یفهم مبادىء الكفایة و االكتمالیة  .3
 .یمیز الفرق بین طرق تقدیر المعلمات  .4
 .یقیم طرق التقدیر المختلفة لتحدید االفضل  .5

  
Stat 632 –  ساعات معتمدة 3(                                                )2(اإلحصاء الریاضي(  

  
  اهداف المساق

روریة یهدف هذا المساق الى مناقشة الطرق المتقدمة لإلحصاء الریاضي فیما یتعلق باختبار الفرضیات و عملیات التقدیر الض
  بإستخدام الفترات لمعلمات التوزیعات االحتمالیة لتمكین الطالب من الدراسة والتطویر والتحدیث في هذه المجاالت 

  وصف المساق 
نـسبة االمـكان األعـظم، بـیـز، إتحاد الـتـقاطع وتـقاطـع االتحـاد ( على إختبار الفرضیـات، طرق االختبارات : یتضمن المساق

، طرق تقییم )معكوس إحصاء االختبار، القیم البیفوتیه، فترات بیز ( ـم االخـتبارات، طرق التقدیر بالفترات ، طـرق تقـیـی)
  .التقدیر بالفترات

  -:مخرجات التعلم للمساق
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .یدرك اهمیة فحص الفرضیات  .1
 .الفرضیات  یمیز الطرق المختلفة لفحص .2
 .یفهم طرق تقییم االختبارات  .3
 .یستوعب الطرق المختلفة للتقدیر بإستخدام الفترات  .4
 .یقارن طرق التقییم بإستخدام الفترات مع بعضها البعض  .5

  



 

  
  
  
  

Stat 661 –  ساعات معتمدة 3(                                                تحلیل متعدد المتغیرات(  
  

   اهداف المساق
نظریات و طرق التحــلـیل متعدد المتغیرات و كیفیة تطبیقیها لتحلیل بیانات مختلفة لیهدف هذا المساق الى زیادة معرفة الطالب 

  .و استخدام الحزم اإلحصائیة المتوفرة و تطویر برمجیات جدیدة
  وصف المساق
حصائي المرتبط بها، مصفـوفـة االرتباط، ومعامالت التـوزیـع الطـبـیـعـي مـتـعـدد المتغیرات و االستدالل اال: یتضمن المساق

، توزیع وشرت  المركبات الرئیسیة، 2Tاالنحدار المتعدد، تحلیل التباین متعدد المتغیرات، اختبارات مربع كاي  وهوتیلنك 
         . وال التمییز، التحلیل العنقودي، التحلیل العاملي، أسالیب التصنیف و د)القویم(االرتباط القانوني 

  -:مخرجات التعلم للمساق
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .یفهم إستخدام طرق نماذج متعدد المتغیرات في تحلیل البیانات .1
 .یجري تحلیل استكشافي واستدالل إحصائي للبیانات المتعددة المتغیرات .2
 .لیل إحصائي باستخدام الطرق المناسبة  لتحلیل متعددة المتغیراتیجري تح .3
 .و التحلیل العوامل) القویم(یدرك مفهوم المركبات الرئیسیة و التحلیل القانوني  .4
 .یفهم التحلیالت التمییزیة و العنقودیة .5
 .یحلل البیانات متعددة المتغیرات باستخدام الحزم اإلحصائیة المناسبة .6

  )ساعات معتمدة 3(                                طرق بییز – 664
  

  اهداف المساق
دمج المعلومات االولیة المتوفرة مع معلومات العینة العشوائیة الیجاد طریقة  یهدف هذا المساق الى تمكین الطلبة من فهم

التقدیرات وقربها من معالم المجتمع، التوزیع البعدي، و استخدام طرق بییز المناسبة لتقدیر معالم المجتمع، و حساب مدى دقة 
 .التعرف على طرق محاكاة متقدمهو

    وصف المساق
التوزیع القبلي و البعدي، اقترانات الخساره، اختبار الفرضیات ) وفقًا لمبادئ بیز ( اساسیات االحصاء : یتضمن المساق

  .مینماكس وطرق بییزوالتقدیر بطرق بییز، النماذج الهرمیة، مناطق المصداقیة، معاینة جبز، 
  مخرجات التعلم

 :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 
 .یمیز بین طرق بییز والطرق الكالسیكیة  .1

 .صائصهخیوجد التوزیع البعدي ومعرفة  .2

 .یقدر معالم النماذج المتقدمة باستخدام طرق بییز .3

 .االستداللیستخدم دالة الخسارة المناسبة لقیاس دقة  .4

 .یستخرج  التوزیع القبلي المناسب باستخدام ما هو متوفر من معلومات .5

  .Minimaxیتخذ قرارات بواسطة مبدأ  .6
  

Stat 674 –  ساعات معتمدة 3(                        تصمیم وتحلیل التجارب اإلحصائیة(  
  

  اهداف المساق
متقدمه مختلفه في تصمیم التجارب، و اقتراح وتنفیذ تصامیم لتجارب یهدف هذا المساق الى تمكین الطلبة من االحاطة  بمفاهیم 

 .لعشوائیه متنوعة، و تحلیل بیانات التجارب بأستخدام الحزم االحصائیة المتوفرة المناسبه

    محتوى المساق



 

الالتینیة ، المربعات  مـراجعة سریعة للتـجـارب العـشـوائـیـة ، القـطاعات الكاملة العـشـوائـیـة ، المربعات: یتضمن المساق
، االلواح  القــطـاعـات غـیــر )االدماج(الالتـیـنـیة اإلغریـقیـة ، تجارب لمقارنة عدة عوامل ، الرسومات المـنـقـسـمـة، التداخل 

  .، طریقة االستجابة الصحیحة ، التصمیم المدور ، واختیار أفضل تصمیم) المتوازنة وشبه المتوازنة ( الكامـلـة 
  

 ات التعلممخرج
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .یعرف الطرق الهامة لتصمیم التجربة .1

  .یحلل بیانات تصامیم متقدمة باستخدام برامج الحزم االحصائیة .2

 .یفحص كفاءة النموذج و مطابقة الشروط  .3

 .المنقسمة یفهم تجارب العوامل المتعددة و التداخل و الرسومات  .4

 .یحدد تصامیم التجارب العشوائیة المثلى  .5

 .یكتب تقریر لتفسیر نتائج التحلیل .6

  

Stat 675 –   ساعات معتمدة 3(                             تحلیل اإلنحدار(  
  

  اهداف المساق
تطویر القدرة على بناء نماذج تمكین الطلبة من تقییم ونمذجة العالقات بین متغیرات لبیانات حقیقیه،و یهدف هذا المساق الى 

 .انحدار متقدمه، و صیاغة االساس النظري المتقدم لنماذج االنحدار بأستخدام المصفوفات

    وصف المساق
التوزیع اإلحتمالي لتقدیرات معامالت اإلنـحـدار المتعدد، حدود الثقة، اختبار الفرضـیات وتـحلـیـل التباین، : یتضمن المساق

النماذج الغیر الخطیة، التحویالت، طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة والموزونة، انحدار كـثـیـر  التحقق من النموذج،
  .الـحـدود، اإلرتـبـاط بـیـن المـتـغـیـرات، نماذج اتجاه المسار، بناء نماذج اإلنحدار

 مخرجات التعلم
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .  هم فكرة االنحدار و االرتباطیف .1

 . یستوعب  أالساس النظري لتحلیل االنحدار .2

 .یبني نماذج االنحدارالمتقدمة  .3

 .یتعرف على التدابیر التشخیصیة والعالجیة لفرضیات النموذج .4

  .یختار افضل نموذج مناسب للبیانات  .5

  
Stat 676 –  ساعات معتمدة 3(                                                تحلیل السالسل الزمنیة(  

  
  اهداف المساق

نظریات وطرق تحلیل السالسل الزمنیة المتقدمة وتمكین الطلبة من بناء النماذج المتعلقة  یهدف هذا المساق الى مناقشة بعض
  . بالسالسل الزمنیة وتطبیقاتها في الحیاة العملیة 

  وصف المساق
دوال اقتران اإلرتباط الذاتي، اقتران االرتباط الذاتي الجزئي،  العملیات العشوائیة، التباینات المشتركة،: یتضمن المساق 

العملیات الخطیة العامه ، تـحـلـیـل فوریر، الـطـیـف ، كـثـافـة الطیف، نماذج المتوسطات المتحركة،  العملیات المستقرة،
  .للمتجهات) ARMA(نماذج ، العادیة و التكاملیة، بناء النماذج و التنبؤ) ARMA(ذج ، نما)ARMA(االنحدار الذاتي 

  -:مخرجات التعلم للمساق
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .یحصل على الخصائص الرئیسیة ألي عملیة العشوائیة .1



 

 .تي الجزئيیشتق اقترانات االرتباط الذاتي و االرتباط الذا .2
 .ARMAیفهم السمات النظریة الرئیسیة لنماذج  .3
 .یقدر أهمیة مفهوم العملیة المستقرة في السالسل الزمنیة .4
 .یتعرف على تمثیل فورییه و الكثافة الطیفیة للعملیات العشوائیة .5
 ).تقدیر، تقییم، تحدیث والتنبؤ(مناسبة  ARMAیحدد نماذج  .6
  .النماذج ودراسة سالسل زمنیة حقیقي یستخدم بعض الحزم اإلحصائیة لمحاكاة .7

  
  

Stat 678 –  ساعات معتمدة 3(                                                طرق المعاینة المتقدمة(  
  

  اهداف المساق
  . یهدف هذا المساق الى مناقشة نظریات و طرق متقدمة للمعاینة و تمكین الطلبة من فهم و ادراك طرق مختلفة لتقدیر المعلمات

  وصف المساق
العینات الـعـنـقودیـة، العینات المنتظمة، المعاینة المزدوجة، ، العینات العشوائیة البسیطة، العینات الطبقیة: یتضمن المساق 

النسبة، (حالة عدم تساوي اإلحتماالت، المعـایـنـة الـتـتـابـعـیـة، طرق معاینة متقدمة آخرى، التقدیرات بعدة طرق  المعاینة في
  .، تقدیرات غیر منحازة لمعلمات المجتمع)االدراج(، احـتـمـاالت االدخـال )االنحدار، الفرق 

  -:مخرجات التعلم للمساق
  :لب ان یكون قادرًا على ان بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطا

 .یدرك على أهمیة  التصامیم المختلفة لسحب العینات .1
 .، معادلة االنحدار، والفرقیقدر معلمات المجتمع باستخدام تقدیر النسبة .2
 .یحسب احتماالت اإلدراج من الرتبة األولى والثانیة لطرق سحب العینات المختلفة .3
 .المختلفة لسحب العیناتتقدیر المعلمات للطرق  فاِعِلّیةیدرس  .4

  

Stat 681 –  ساعات معتمدة 3(                                                الحسابات اإلحصائیة(  
  

   اهداف المساق
  .یهدف هذا المساق الى مـنـاقـشة بعض الطرق المتقدمة للمحاكاة وتطبیقاتها وتنفیذها باستخدام بعض الحقائب االحصائیة 

  وصف المساق
مفاهیم المـحاكاة و تــطبیقاتــها، طریقة مونتیكارلو، تولید األعداد العشوائیة ذات التوزیع المنتظم، تولید : من المساقیتض

مختلف التوزیعات االحتمالیة، استخدام طرق المحاكاه الجراء االستقراء االحصائیو النمذجة،  طرق تقلیل التباین، التقریبات 
  للمحاكاة ) Rمثل (عات متعددة المتغیرات، استخدام بعض الحائب االحصائیة الحسابیة، التولید من التوزی

  -:مخرجات التعلم للمساق
  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 

 .یمیز المفاهیم الرئیسیة للمحاكاة وتطبیقاتها  .1
 .یولد األرقام عشوائیة من مختلف التوزیعات االحتمالیة  .2
 .یفهم الجانب الریاضي وتطبیقات محاكاة مونتي كارلو .3
 .یستخدم أسالیب المحاكاة لمختلف المسائل اإلحصائیة .4
 .یحلل المسائل بإستخدام طرق محاكاة للحاالت   .5
 .یقدر المحاكاة كأداة هامة في العدید من المسائل اإلحصائیة .6
  

Stat 682  –  ساعات معتمدة 3(                                    تحلیل البیانات النوعیة(  
  

  اهداف المساق
یهدف هذا المساق الى مناقشة نظریات تحلیل البیانات النوعیة و دراسة مختلف الطرق للتقدیر و لالختبار باالضافة لبناء نماذج 

  .البیانات النوعیة و تطبیقها
  وصف المساق



 

الجداول الـتـوافـقـیة ، طرق التقدیر واالختبار في البیانات النوعیة ، مـقـایـیـس نماذج البیانات النوعیة ، : یتضمن المساق
االرتباط ، االستدالل حول الخطورة النسبیة ونسبة أرجحیة الخطورة ،اختبارات مربع كاي ، اختبارات االستقالل ، النماذج 

  .طیة ، االنحدار اللوجستي، النماذج اللوغارتمیة الخ) متغیرات ثنائیة و عددیة (الخطیة العامة 
  -:مخرجات التعلم للمساق

  :بعد االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان 
  .ونسبة أرجحیة الخطورةیفهم مقاییس الترابط و الخطورة النسبیة  .1
  .یحلل البیانات الثنائیة و المتعددة بطرق إحصائیة  مختلفة  .2
  .بإستخدام النموذج الخطي العام  یبني نماذج البیانات النوعیة .3
 .یفهم المتغیرات العددیة و الثنائیة و بناء النماذج المناسبة  .4
 . یطبق النموذج اللوجستي و اللوغرتمي لتحلیل البیانات النوعیة  .5

  
Stat 683 –  ساعات معتمدة 3(                                                  نماذج خطیة(  

  
  اهداف المساق

یهدف هذا المساق الى مناقشة النظریات و الطرق المتعلقة بالنماذج الخطیة العامة و كل ما یتعلق من تطبیقات في المسائل 
  العملیة 

  وصف المساق
النظریات االساسیة في الجبر الخطي والمصفوفات مراجعة نماذج االنحدار البسیطة والمتعددة، التوزیع : یتضمن المساق 

غیر المركزیة ، التوزیعات االحتمالیة للصیغ التربیعیة ، العالقة بین جداول   Fو  t، توزیعات مربع كاي و الطبیعي المتعدد 
تحلیل التباین والصیغ التربیعیة واختبار الفرضیات للنموذج الخطي العام ، مناطق وفترات الثقة ، التطبیق العملي بإستخدام 

  .النماذج الخطیه
  -:مخرجات التعلم للمساق

  :د االنتهاء من المساق یتوجب على الطالب ان یكون قادرًا على ان بع
 .یفهم التوزیع االحتمالي لألشكال التربیعیة تحت فرض التوزیع الطبیعي .1

 .یدرك العالقة ما بین لألشكال التربیعیة و جداول تحلیل التباین .2

 .ینفذ اختبار الفرضیات الخطیة العامة .3

  .لیات الحسابیة في التطبیقات الحقیقیةیستخدم حزمة إحصائیة النجاز العم .4
  

Stat 693 – ساعات معتمدة 3(                                                   مواضیع خاصة(  
Stat 698 – صفر ساعة(                                               اإلمتحان الشامل(  

Stat 699A  – صفر ساعة(                                                         الرسالة(  
Stat 699B – ساعات معتمدة 3(                                                  الرسالة(  
Stat 699C  – ساعات معتمدة 6(                                                  الرسالة(  
Stat 699D  –  ساعات معتمدة 9(                                                  الرسالة( 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


