
 
 آلية العلوم
 قسم اإلحصاء

 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في اإلحصاء

 مسار الشامل
  : يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :أوًال 

  . أن يكون حاصًال على درجة البكالوريوس .١
  . مجلس التعليم العاليات وفق قراراللغة االجنبيةاجتياز امتحان  .٢

  
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتية  –مسار االمتحان الشامل  / اإلحصاءتير في  تمنح درجة الماجس :ثانيًا 
  .٢٠١١ة لسن) ٣(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .١
  .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم .٢
 :والنجاح فيها موزعة آما يأتي) ٦٠٠(ستوى ساعة معتمدة من م) ٣٣(دراسة ما ال يقل عن  .٣
  

  :وهي ساعة معتمدة  ) ٢٤( ية ويخصص لها مساقات إجبار  -أ 
  رمز ورقم

 المساق

عدد  اسم المساق
 الساعات

المتطلب 
 السابق

الفصل الذي 
يطرح فيه 
 المساق

 األول - ٣ )١(نظرية االحتمال  ٦١١حص
 األول - ٣ )١( الرياضي اإلحصاء ٦٣١حص 
 الثاني ٦٣١حص  ٣ )٢( الرياضيحصاءاإل ٦٣٢حص 
  ٦٣٢حص  ٣ متعدد التحليل ال ٦٦١حص 
تصميم وتحليل التجارب  ٦٧٤حص 

 اإلحصائية
 األول - ٣

  ٦٣١حص  ٣ تحليل االنحدار ٦٧٥حص 
 األول - ٣ الحسابات اإلحصائية ٦٨١حص 
 الثاني موافقة القسم ٣ نماذج خطية ٦٨٣حص 

   
  
  
  
  
  
  
 
 
 



  : معتمدة يختارها الطالب من المساقات التاليةساعات) ٩(مساقات اختيارية ويخصص لها  -ب 

رمز ورقم 
 اسم المساق المساق

  الساعات

 المعتمدة
المتطلب السابق

 ٦١١حص  ٣ )٢ (نظرية االحتمال ٦١٢حص 
 ٦١١حص  ٣ العمليات العشوائية ٦٢١حص 
  ٣ بحوث العمليات ٦٢٢حص 
 ٦١١حص  ٣ اتنظرية المعلوم ٦٢٣حص 
 ٦٣٢حص  ٣ نظرية التقديرات ٦٣٣حص 
 ٦٣٢حص  ٣ اختبار الفرضيات ٦٣٤حص 
 ٦٣٢حص  ٣ نظرية القرارات ٦٣٦حص 
   ٣ غير البارامتريةطرق  ٦٦٢حص 
 ٦٣١حص  ٣ التحليل التتابعي ٦٦٣حص 
 ٦٣١حص  ٣ طرق بييز ٦٦٤حص 
   ٣ تحليل دوال البقاء ٦٦٥حص 
   ٣ لموثوقية في اإحصائيةطرق  ٦٦٦حص 
   ٣نماذج إحصائية للعلوم السكانية ٦٦٧حص 
 ٦٣٢حص  ٣ تحليل التباين ٦٧٣حص 

تصميم وتحليل التجارب  ٦٧٤حص 
 اإلحصائية

 ٦٣١حص  ٣

 ٦٣١حص  ٣ تحليل السالسل الزمنية ٦٧٦حص 
   ٣ التحليل العنقودي ٦٧٧حص 
 - ٣ طرق المعاينة المتقدمة ٦٧٨حص 
   ٣ رات حيويةتجارب واختبا ٦٧٩حص 
   ٣ النوعيةتحليل البيانات  ٦٨٢حص 
 موافقة القسم ٣  ةمواضيع خاص ٦٩٣حص 

   
ذة              .٤ شامل وفق التعليمات الناف ه صفر ساعة ألغراض          ) ٦٩٨حص   (النجاح في االمتحان ال ويحسب ل

  .التسجيل
  
  
  


