
 قسم األحصاء و انمعهوماتية
 

 

 انفصم: األول                                                انمرحهة االونى  

 انًىضىع خ
عذد  عذد انساعاخ األسثىعيح

 يدًىع و ع ٌ انىحذاخ

 2 3 1 - 2 يثادئ إحصاء 1

 3 4 1 - 3 (1يعهىياذيح) 2

 3 4 - 2 2 أساسياخ انثريدح 3

 3 4 1 - 3 (1كايم )ذفاضم وذ 4

 2 4 2 - 2 رياضياخ يُرهيح 5

 2 2 - - 2 نغح اَكهيسيح 6

 2 2 - - 2 حمىق اإلَساٌ 7

 17 23 5 2 16 انًدًىع

 

 

 انفصم: انثاني                                                 انمرحهة االونى

 انًىضىع خ
عذد  عذد انساعاخ األسثىعيح

 يدًىع و ع ٌ حذاخانى

 3 3 - - 3 أرلاو لياسيح 1

 3 4 1 - 3 (2يعهىياذيح) 2

 2 3 - 2 1 ذطثيماخ انحاسىب 3

 3 4 1 - 3 (اخرياري كهيح) (2تفاضم وتكامم ) 4

 3 4 - 2 2 (اخرياري كهيح) برمجة ماتالب 5

 2 2 - - 2 نغح عرتيح   6

 2 2 - - 2 ديًمراطيح  7

 11 22 2 4 16 انًدًىع 
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 انفصم: األول                                                ة           انثانيانمرحهة 

 انًىضىع خ
عذد  عذد انساعاخ األسثىعيح

 يدًىع  و ع ٌ انىحذاخ

 3 4 1 - 3 ( 1احرًانيح ويرغيراخ عشىائيح) 1

 2 3 1 - 2 ( 1َظريح انًعايُح ) 2

 3 4 - 2 2 ( 1خ )هياكم تياَا 3

 3 4 1- - 3 اندثر انخطي 4

 3 4 - 2 2 )اخرياري لسى(ذحهيم سالسم زيُيح  5

 3 4 1 - 3 (اخرياري كهيحيعادالخ ذفاضهيح ) 6

 2 2 - - 2 (اخرياري خايعح)يثادئ االلرصاد  7

 11 25 4 4 17 انًدًىع 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم: انثاني                                                 ة        انثانيانمرحهة 

 انًىضىع خ
عذد  عذد انساعاخ األسثىعيح

 يدًىع  و ع ٌ انىحذاخ

 3 4 1 - 3 (      2احرًانيح ويرغيراخ عشىائيح) 1

 2 3 1 - 2 ( 2َظريح انًعايُح ) 2

 3 4 - 2 2 لىاعذ تياَاخ  3

 3 4 - 2 2 )اخرياري كهيح( 2-هياكم تياَاخ 4

 2 2 - 2 - (اخرياري خايعحح رياضيح )ذرتي 5

 3 4 - 2 2 )اخرياري كهيح(1-ذحهيم عذدي  6

 2 2 - - 2 يُهح انثحس انعهًي  7

 11 23 2 1 13 انًدًىع 
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 انفصم: األول                                                   ةانثانث انمرحهة    

 انًىضىع خ
عذد  حعذد انساعاخ األسثىعي

 يدًىع  و ع ٌ انىحذاخ

 3 4 1 - 3 (     1إحصاء رياضي ) 1

 3 4 1 - 3 (        1تحىز عًهياخ ) 2

 3 4 - 2 2 (1ذحهيم االَحذار ) 3

 3 4 - 2 2 إدارج َظى انًعهىياخ  4

 3 4 1 - 3 )اخرياري لسى(َظريح طىاتير 5

 2 3 1 - 2 )اخرياري لسى( 1-احصاء حيىي  6

 3 4 - 2 2 )اخرياري لسى( ح تياَاخيعاند 7

 11     انًدًىع 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم: انثاني                                               ة      انثانث انمرحهة    

 انًىضىع خ
عذد  عذد انساعاخ األسثىعيح

 يدًىع  و ع ٌ انىحذاخ

 3 4 1 - 3 (      2إحصاء رياضي ) 1

 3 4 1 - 3 (        2تحىز عًهياخ ) 2

 3 4 - 2 2 ايُيح انًعهىياخ 3

 3 4 - 2 2 (1ذُمية تياَاخ ) 4

 3 4 1 - 3 )اخرياري لسى(يعىنيح   5

 3 4 - 2 2 )اخرياري لسى(أحصاءاخ حاسىتيح 6

 11 24 3 6 15 انًدًىع 
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 انفصم: األول                                              ة  انرابعانمرحهة     

 انًىضىع خ
عذد  عذد انساعاخ األسثىعيح

 يدًىع  و ع ٌ انىحذاخ

 3 4 1 - 3 (     1عًهياخ عشىائيح) 1

 3 4 - 2 2 (1ذصًيى وذحهيم ذدارب ) 2

 3 4 - 2 2 (2ذُمية تياَاخ ) 3

 2 3 1 - 2 يحاكاج   4

 3 4 1 - 3 (اخرياري لسىَظريح يعهىياخ ) 5

 3 4 - 2 2 (اخرياري لسى)ذًيس أًَاط  6

 17 11 3 6 14 انًدًىع 

 

 

 

 

 

 

 انفصم: انثاني                                                ة    انرابع مرحهةان    

 انًىضىع خ
عذد  عذد انساعاخ األسثىعيح

 يدًىع  و ع ٌ انىحذاخ

 3 4 1 - 3          (2عًهياخ عشىائيح) 1

 3 4 - 2 2 ذمُياخ ركيح  2

 3 4 1 - 3 1-طرق اليعهًيح 3

اخرياري )2-ذصًيى وذحهيم ذدارب  4

 (لسى
2 2 - 4 3 

 2 3 1 - 2 َظى دعى انمرار 5

 2 4 - 4 - ذخرجيشروع تحس  6

 16 23 3 1 12 انًدًىع 
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 متطهبات انجامعة االختيارية   

  

 خ
عذد  عذد انساعاخ انًمرر 

 انىحذاخ
 انًرحهح

 انًدًىع و ع ٌ  سىاال

 - 1 2 - 2 - ذرتيح رياضيح  1

 - 1 2 - 2 - ذرتيح فُيح  2

 ون انًرحهح اال 2 2 - - 2 (2) نغح اَكهيسيح 3

 انًرحهح انثاَيح 2 2 - - 2 يثادئ االلرصاد 4

 انًرحهح انثاَيح 2 2 - - 2 يثادئ اإلدارج  5

 انًرحهح انثاَيح 2 2 - - 2 يثادئ انًحاسثح  6

 انًرحهح انثاَيح 2 2 - - 2 انحضارج اإلسالييح  7

 انًرحهح انثاَيح 2 2 - - 2 طرائك ذذريس  1

 انًرحهح انثاَيح 2 2 - - 2 ذاريخ انعراق 1

 

 

 متطهبات انكهية االختيارية  

 

 خ
عذد  عذد انساعاخ انًمرر 

 انىحذاخ
 انًرحهح

 انًدًىع و ع ٌ  االسى

 نًرحهح االون ا 3 4 - 2 2 تريدح ياذالب 1

 انًرحهح انثاَيح 3 4 - 2 2 (2هياكم تياَاخ ) 2

 انًرحهح انثاَيح 3 4 - 2 2 يثادئ اَررَيد واَرراَيد 3

 انًرحهح االون  3 4 1 - 3 (2ذفاضم وذكايم ) 4

 انًرحهح انثاَيح 4 6 2 - 4 ذفاضم وذكايم يرمذو 5

 انًرحهح انثاَيح 3 4 - 2 2 (1ذحهيم عذدي) 6

 انًرحهح انثاَيح 3 4 1 - 3 الخ ذفاضهيح اعرياديحيعاد 7

 انًرحهح انثانثح 3 4 1 - 3 رياضياخ ضثاتيح 1

 انًرحهح انثانثح 3 4 - 2 2 (2ذحهيم عذدي) 1

 انًرحهح انثانثح 3 4 1 - 3 دوال خاصح 11

 انًرحهح انثانثح 3 4 - 2 2 (1رياضياخ حاسىتيح ) 11

 انًرحهح انثانثح 3 4 - 2 2 (2رياضياخ حاسىتيح ) 12
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 متطهبات انقسم  االختيارية  

 

 خ
عذد  عذد انساعاخ انًمرر 

 انىحذاخ

 انًرحهح

 انًدًىع و ع ٌ االسى

 انًرحهح انثاَيح 3 4 - 2 2 ذحهيم سالسم زيُيح 1

 انًرحهح انثاَيح 3 4 - 2 2 ذحهيم انرثايٍ 2

 انًرحهح انثانثح 3 4 1 - 3 َظريح انطىاتير 3

 انًرحهح انثانثح 2 3 1 - 2 (1إحصاء حيىي ) 4

 انًرحهح انثانثح 2 3 1 - 2 (2إحصاء حيىي ) 5

 انًرحهح انثانثح 3 4 - 2 2 (2ذحهيم االَحذار ) 6

 انًرحهح انثانثح 2 3 1 - 2 (2َظريح انمرار ) 7

 انًرحهح انثانثح 3 4 1 - 3 يعىنيح 1

 ح انراتعحانًرحه 3 4 1 - 3 (1إحصاء اسرذالني ) 1

 انًرحهح انراتعح 3 4 1 - 3 (2إحصاء اسرذالني ) 11

 انًرحهح انراتعح 3 4 1 - 3 (1ذحهيم يرعذد انًرغيراخ ) 11

 انًرحهح انراتعح 3 4 1 - 3 (2ذحهيم يرعذد انًرغيراخ ) 12

 انًرحهح انثانثح 2 3 1 - 2 (1َظريح انمرار ) 13

 نًرحهح انراتعحا 3 4 - 2 2 (2ذصًيى وذحهيم ذدارب ) 14

 انًرحهح انراتعح 3 4 1 - 3 (1طرق اليعهًيح ) 15

 انًرحهح انراتعح 3 4 1 - 3 (2طرق اليعهًيح ) 16

 انًرحهح انثانثح 3 4 1 - 3 ذعهيى اآلنح  17

 انًرحهح انراتعح 2 3 1 - 2 َظى دعى انمرار 11

 انًرحهح انثانثح 3 4 - 2 2 إحصاءاخ حاسىتيح  11

 انًرحهح انثانثح 2 3 1 - 2 ياَاخيعاندح ت 21

 انًرحهح انراتعح 3 4 1 - 3 (1َظريح انًعهىياخ ) 21

 انًرحهح انراتعح 3 4 1 - 3 (2َظريح انًعهىياخ ) 22

 انًرحهح انراتعح 3 4 - 2 2 ذًييس األًَاط 23

 انًرحهح انراتعح 3 4 - 2 2 يعهىياذيح حيىيح 24
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 لي والبحث العمميوزارة التعميم العا
 جامعة القادسية

 كمية عموم الحاسوب والرياضيات
 قسم اإلحصاء والمعموماتية

 
 

 
 
 
 

 مفردات المناىج المقترحة ألقسام االحصاء والمعموماتية 
 في

 الجامعات العراقية
  فصمينظام ال

1025 
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 مفردات مقررات متطمبات الجامعة
 

  حقوق اإلنسان :اسم المادة
وق حق سةرممادى مم يقي و  نإلنساوق احق ان يتعرف الطالب عمى مفيوم: اىداف  المادة

 .نإلنساوق اىمية حقأ عمىدة ناقم حكادر أيص ويكون قادرا انجتماعية اال فى حياتو نإلنساا
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 

أىمية حقوؽ  (،يةالحقوؽ الطبيع ،مميزات القانوف الطبيعي)طبيعة الحؽ وماىية حقوؽ اإلنساف 
في السنة النبوية  ،في القراف الكريـ)حقوؽ اإلنساف في الشريعة اإلسالمية  :اإلنساف وأسسيا

أسس حقوؽ اإلنساف في القانوف  (،الشريفة ارتباط الواجبات بالحقوؽ في الشريعة اإلسالمية
 ،لكائف الطبيعي"الحقوؽ المصيقة " ا (،العرؼ والعادة ،الديف ،الحؽ الطبيعي)مصادرة  :الدولي

حؽ الحرية  ،حؽ الحياة والحرية)مضموف الحقوؽ المدنية  ،االلتزامات التبادلية ككياف قانوني
حؽ  ،حؽ حرية االعتقاد وحرية الضمير ،حؽ التعبير ،حؽ التعاقد ،حؽ التممؾ ،الشخصية

مانات ض ،حؽ المساواة أماـ القانوف ،حؽ تكويف العائمة ،تأسيس الجمعيات واالشتراؾ فييا
 الحقوؽ المدنية(.

 
 ديمقراطية :اسم المادة

 : تزويد الطالب بالمعرفة الخاصة بالديمقراطية واشاعة ثقافة الديمقراطيةاىداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
جماعات الضغط  ،ماىية جماعات الضغط وأنواعيا ووسائميا) :الديمقراطية والكفاية

 ،نسبة الييئة الناخبة ،الحرية السياسية ،الحرية المدنية)مكونات الديمقراطية  ،(والديمقراطية
سمطات الحكـ المباشرة  ،النظريات المختمفة الخاصة بطبيعة االنتخاب ،صالحيات الناخبيف

 تمثيؿ األقمية في الحكـ الديمقراطي(. ،محاسف التشريع المباشر ومساوئو ،لمناخبيف
 

  ةيضتربية ريا :اسم المادة
كاممة متزنة في جميع النواحي _ الجسمية إلى تربية الفرد تربية  تيدف المادة: اىداف  المادة

 .نشاطات بدنيةالعن طريق  -والعقمية واالجتماعية
 1عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  0نظري: 

كرة  ،نيف المعبة(التعاريؼ األولية بقوا)كرة السمة  ،التعاريؼ األولية بقوانيف المعبة()كرة القدـ 
 (.التعاريؼ األولية بقوانيف المعبة)الطائرة 
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 تربية فنية :اسم المادة
تنمية قدرات التالميذ عمى الذوق الفني لمقيم الجمالية وتعودىم عمى إبداء : اىداف  المادة

 .اكتشاف الطمبة الموىوبين فنيا ورعايتيم و كذلك  ,الرأي
 1حدات: عدد الو  0مناقشة:  2عممي:  1نظري: 

 رسـو إحصائية. ،اشتقاؽ األلواف ،الظؿ ،المنظور ،المبادئ األساسية في الرسـ
 
 

 مبادئ االقتصاد :اسم المادة
الطالب باألسس النظرية الخاصة باالقتصاد وذلك من خالل معرفتو  تزويد: اىداف  المادة

 الموضوعات األخرى وغيرىا من اإليرادات و القومي والسياسات المالية واالقتصادية اإلنتاجب
 

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
التكاليؼ  ،نظرية اإلنتاج ،نظرية العرض ،نظرية الطمب وتطويرىا ،مفيوـ عمـ االقتصاد

 ،قود والمصارؼالن ،الدخؿ القومي ،نظرية التوزيع ،األسواؽ وتحديد األسعار والتوازف ،واإليرادات
 .التضخـ النقدي

 
 مبادئ اإلدارة :اسم المادة

ىدف تدريس المقرر إلى تزويد طالبنا بالمعرفة النظرية والعممية الالزمة :  اىداف  المادة
 .لمطالب بعد تخرجو لمواجية احتياجات سوق العمل

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
التخطيط  ،ئة المتغيرةاإلدارة في البي ،تطور الفكر اإلداري ،طبيعة اإلدارة وتطور فكرىا وبيئتيا

األساليب الكمية في التخطيط واتخاذ  ،المعمومات واتخاذ القرار ،الخطط التشغيمية)واتخاذ القرار 
 ،القيادة)القيادة والتحفيز  ،العالقات التنظيمية الداخمية( ،الصالحية )السمطة( ،التنظيـ ،القرار

 (.أدوات وأساليب الرقابة ،نواعياطبيعة الرقابة وأ)الرقابة  ،عمميات الجماعة( ،االتصاؿ
 

  مبادئ المحاسبة :اسم المادة
: معرفة مفاىيم المحاسبة وأسسيا وأثرىا في الحياة العممية واالجتماعية و اىداف  المادة

 القدرة عمى إستخدام األدوات المحاسبية في تنفيذ إجراءات المحاسبة.
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
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النظاـ المحاسبي ونظرية القيد  ،حقوؿ وطبيعة المحاسبة (،نشأة وتطور المحاسبة)مقدمة 
 األوراؽ التجارية. ،العمميات النقدية العامة بالصندوؽ ،العمميات المالية الرأسمالية ،المزدوج

 
 لغة عربية :اسم المادة

 ية.و ادبيا وتعزيز ميارتو في المغة العرب ن الطالب لغويايتمك: اىداف  المادة
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 

موضوعات  (،قصيدة النثر)فنوف أدبية جديدة  ،عناصر بناء النص األدبي)موضوعات أدبية 
مالئية   (،اليمزة الوسطية ،ىمزة القطع والوصؿ ،عالمات الترقيـ والتنقيط ،العدد)نحوية وا 

 قراءة وكتابة(. ،استماعا ،تحدثا)موضوعات أخرى تمكف الطالب لغويا 
 

  (1لغة انكميزية ) :اسم المادة

إعداد الطالب الستخدام بعض التعابير المستعممة في المغة اإلنجميزية اليومية: اىداف  المادة  

 اإلنجميزية الرئيسية بحيث تساىم التركيز عمى استخدام الطالب بشكل واقعي ميارات المغة
.جميزية العامة لدييمشكل غير مباشر في تطوير مستوى المغة اإلنب  

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
 ،مراجعة شاممة لمقواعد النحوية وبناء الجمؿ وخاصة في سياؽ الكتابة إضافة إلى ربط الجمؿ

استخداـ المغة االنكميزية بطالقة وكفاءة كما يتـ تشجيع الطمبة عمى استخداـ المغة في حياتيـ 
عمى أساليب القراءة وميارات استيعاب النصوص القصيرة وتطوير ميارات تدريب الطمبة  ،اليومية

 ،الكتابة ،القراءة)تنمية الميارات األربعة  ،الطمبة السمعية والشفوية مف خالؿ النشاطات الصفية
 .(اإلصغاء والتكمـ

 
 (2لغة انكميزية ) :اسم المادة

كما يدرس  لدى الطالب  األكاديميةاإلنجميزية الى تطوير مستوى تيدف المادة: اىداف  المادة
 . الطالب خالل ىذه المرحمة اإلنجميزية لألغراض الخاصة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
The Paragarph and the Main Features of Good Paragraph, The declarative, 

interrogative, imperative and the exclamatory sentences, since and for, in case, used 

to, prefer and would rather, chance and opportunity, Precise-writing, examples – of 

precise, society never advance, Salahuddin Al-Ayoubi, The Countryside in Spring, 

The Advertisement. 
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 الحضارة اإلسالمية :اسم المادة

 . عريف الطالب بخصائص الحضارة اإلسالمية ومميزاتيا عن المدنيات األخرىت :اىداف  المادة
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 

(، معالـ الحضارة اإلسالمية، مدلوؿ الحضارة اإلسالمية) دلوؿ "الحضارة اإلسالمية " ومعالميام
 .لحضارة اإلسالمية وميزاتيا وفضميا عمى الحضارات األخرىا
 
  طرق تدريس :سم المادةا

تدريس  وأىداف الناجح المدرسخصائص وصفات وواجبات ب تعريف الطالب :اىداف  المادة
 . العموم

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
 ،المفاىيـ والمدركات ،الحقائؽ ،مستويات المعرفة ،التفكير االستقرائي والقياس ،العمـ والتفكير

 ،المبادئ)أنواع المدركات  ،كيؼ تساعد الطالب في تكويف المدركات ،اتعممية تكويف المدرك
 ،األعراض السموكية أو الوظيفية ،األفكار( أفكار وأىداؼ عامة في تدريس العموـ ،النظريات

تدريس العموـ في ضوء تصنيؼ  ،موقؼ عمماء النفس ورجاؿ التربية مف األغراض السموكية
 طرؽ تدريس العموـ. ،بموـ
 

 تاريخ العراق :المادةاسم 
 .القديم ومنطقة الشرق األدنى القديم العراقالتعرف عمى تاريخ   : اىداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
 
 
 
 
 
 
 

 منيج البحث العممي :اسم المادة
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بمفيوم البحث العممي وأنواعو المختمفة  طمبةإلى تعريف ال تيدف المادة: اىداف  المادة
كالبحث الوصفي والبحث التجريبي , ... الخ , كما ييدف أيضا إلى التعرف عمى خطوات 

 .المنيج العممي الحديث, وأدواتو والتعرف عمى مصادر المعرفة
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 

البحث  ،تصميـ خطة البحث ،خطوات البحث العممي ،مفاىيـ أساسية في البحث العممي
أدوات  ،العينات في البحث العممي ،البحث النوعي ،البحث التجريبي ،البحث الوصفي ،يالتاريخ

 .كتابة تقرير البحث ،توثيؽ مصادر المعمومات ،االختبارات والمقاييس()ووسائؿ جمع البيانات 
 

 فمسفة :اسم المادة
 ة.والمدارس الفمسفي التعرف عمى مفيوم العمم و الفمسفة و المنطق: اىداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
األفكار الفوؽ  ،أىداؼ ومجاالت العموـ ،نمو المعرفة العممية ،المعرفة العامة ،أىمية الفمسفة

اختيار العبارات  ،لمنظريات العممية تفسير القدرية التفسيرية ،تطبيؽ المفاىيـ العممية ،العممية
المدرسة )المدارس الفمسفية  ،الفمسفة اإلصالحية ،ية في العمـالفمسفة اإلجرائ ،الوقائع ،العممية

 (.المدرسة الحديثة ،المدرسة الصورية ،المنطقية
 

 مفردات مقررات متطمبات الكمية
 

 (1تفاضل وتكامل ) :اسم المادة
: تقوية اساسيات الطالب في مادة الرياضيات باعتبارىا مادة اساسية لجميع اىداف  المادة 

 .و التعمق بمفيوم االشتقاقخرى المواد اال
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 اليندسية المشتقة تعريؼ / المشتقات ،االستمرارية ،لمدواؿ الغايات ،والخاصة العامة وأنواعيا الدواؿ

 اتالنياي ،والتحدب التقعر / والتناقص التزايد / المشتقات عمى تطبيقات ،التعريؼ بواسطة المشتقة /

 التكامؿ / التكامؿ ،عمييا والتطبيقات المتوسطة والقيمة / روؿ مبرىنتي ،المحمية والصغرى العظمى

، المنحنييف بيف المساحة / المنحني تحت المساحة / التكامؿ عمى تطبيقات ،المحدد وغير المحدد
 :منيا المتسامية الدواؿ، االسطوانية القشرة طريقة / الدوراني القرص طريقة / الدوراني الجسـ حجـ
 / الموغاريتمية الدواؿ، الزائدية الدواؿ / تكامميا و اشتقاقيا / العكسية المثمثية الدواؿ، المثمثية الدواؿ

، وتكامميا تفاضميا مع والعامة الخاصة / االسية الدواؿ، وتكامميا تفاضميا / الطبيعي الموغاريتـ دالة
 .الكسور بتجزئة التكامؿ / بالتجزئة التكامؿ / التكامؿ طرؽ
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 (2تفاضل وتكامل ) :اسم المادة
باعتبارىا مادة  بالمعرفة االساسية في مجال التفاضل والتكاملالطالب  تزويد : اىداف  المادة 

 اساسية لجميع المواد االخرى.
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 ،المثمثية بالدواؿ بالتعويض ؿػػالتكام ،والزوجية الفردية القوى / المثمثية الدواؿ تكامؿ / التكامؿ طرؽ
 وىػالق ؿػػػسالس ،الالنيائية المتسمسالت ،جذورا تحوي التي الدواؿ تكامؿ

 ياػػػػوتطبيقات الجزئية المشتقات ،ثركأ أو لمتغيريف الدواؿ تفاضالت ،أو أكثر بمتغيريف الدواؿ

 / الجزئية المشتقات عمى تطبيقات، اىيةاالتج المشتقات، المتغيريف ذات لمدواؿ السمسمة قاعدة

 العزـو، تطبيقاتو / الثالثي التكامؿ، تطبيقاتو / المزدوج التكامؿ، وصغرى عظمى نيايات

 االعتيادية التفاضمية المعادالت 
 

 رياضيات منتيية :اسم المادة
جموعات نطق و المإلي المواضيع الرياضية المتعمقة بالم ىذه  المادةتطرق ي: اىداف  المادة

 و المصفوفات, وحل المعادالت الخطية باستخدام المحددات.
 2عدد الوحدات:  2مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
جبر  (،العبارات الشرطية والثنائية ،القضايا وجدوؿ الصدؽ ،العبارات المركبة ،العبارات)المنطؽ 
العمميات  ،ـ االنتماءمفيو ) المجموعات (،المسورات ،المحاورات ،االقتضاء والتكافؤ)القضايا 

العالقات والدواؿ  (،األزواج المرتبة والحاصؿ الديكارتي ،جبر المجموعات ،عمى المجموعات
المتجيات الصفية )المتجيات  (،العمميات الجبرية عمى الدواؿ ،خواص الدواؿ ،انواع العالقات)

عكس  ،اتجبر المصفوف ،تعاريؼ)المصفوفات والمحددات  (،ضرب المتجيات ،والعمودية
حؿ المعادالت الخطية  ،المحيددات والعوامؿ المتممة ،المحددات وخواصيا ،المصفوفة

التباديؿ والتوافيؽ معامالت ذوات  ،مبادئ العد) التحميالت التوافقية (،طريقة كرامر)بالمحددات 
 (.الحديف

 
 تفاضل وتكامل متقدم :اسم المادة

بينيم.  والتكامل في العموم واليندسة والترابطإلظيار أىمية حساب التفاضل : اىداف  المادة
التفكير المنطقي  تحسينو  حساب التفاضل والتكامل وتطبيقاتولتوفير المبادئ األساسية لو 

 في حل المشاكل الرياضية. لمطالب والميارات الرياضية



 13 

 4عدد الوحدات:  2مناقشة:  0عممي:  4نظري: 
 ،المشتقات االتجاىية ،المشتقات الجزئية ،راريةالغايات واالستم ،الدواؿ متعددة المتغيرات

 ،التكامالت المضاعفة ،القيـ العظمى والصغرى ،التفاضالت والتقريب ،المستويات المماسة
مبرىنة القيمة الوسطى  ،تطبيقات التكامؿ الثنائي في حساب مساحات الحجوـ ،التكامؿ الثنائي

إيجاد الحجـ  ،التكامؿ الثالثي ،اثيات القطبيةالتكامالت الثنائية باإلحد ،لمتكامالت الثنائية
التكامؿ الخطي والتكامؿ  ،تعريؼ التكامؿ باإلحداثيات االسطوانية والكروية ،بالتكامؿ الثالثي

 السطحي في المستوي.
 

 معادالت تفاضمية :اسم المادة
ط بين وأنواع الحمول واستيعاب الرواب لممعادالت التفاضمية تقديم تصنيف: اىداف  المادة

 . المعادالت والتحميل الرياضي
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 

 والحؿ العاـ الحؿ ،(الرتبة الدرجة، المعادالت،) ومصطمحات عامة مفاىيـ :التفاضمية المعادالت

 التي المعادالت ،العاـ الحؿ مف التفاضمية المعادالت استخراج ،التفاضمية لممعادالت الخاص

 ذات التفاضمية المعادالت ،وحميا المتجانسة التفاضمية المعادالت ،وحميا تغيراتيام تنفصؿ

 المعادالت ،المكممة العوامؿ ،وحميا التامة التفاضمية المعادالت ،وحميا الخطية المعامالت

 ،برنولي معادلة بسيطة خطية معادالت إلى التفاضمية المعادالت تحويؿ ،وحميا الخطية التفاضمية
 أعمى درجات مف ولكف األولى الرتبة مف التفاضمية المعادالت ،التفاضمية المعادالت رتبة تخفيض

 الثابتة المعامالت ذات الخطية التفاضمية المعادالت ،وحميا اآلنية التفاضمية المعادالت ،وحميا

 .التفاضمي المؤثر ،nوالرتبة 
 

 (1رياضيات حاسوبية ) :اسم المادة
في  الجاىزة المستخدمة البرمجيات الحاسوبيةطمبة وتعريفيم ب: تدريب الاىداف  المادة

 الرياضيات
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

حساب قيـ بعض الدواؿ مثؿ كثيرات الحدود،  مقدمة في استخداـ اآلالت الحاسبة المتقدمة في
.إلخ. حؿ معادالت جبرية مف .ة،الدواؿ األسية، الدواؿ الموغاريتمي الدواؿ النسبية، الدواؿ المثمثية،

المقموب وحساب  . إلخ. إجراء عمميات عؿ المصفوفات بما فييا.األولى، الثانية، الثالثة الدرجات
 ،اإلنحراؼ المعياري المحددات، تحميؿ البيانات اإلحصائية، حساب المعدؿ، المنواؿ،



 14 

القواعد  دراسة Maple مجمقدمة في البرمجيات الحاسوبية في الرياضيات مع التركيز عمى برنا
باستخداـ الدواؿ األساسية، رسـ  إجراء حسابات ،األساسية في كتابة األوامر الخاصة بالبرنامج
 ،(Symbolic Calculation) الحسابات الرمزية المنحنيات والسطوح، حساب نيايات الدواؿ،

رمزيا، حؿ  ميةحساب تفاضؿ وتكامؿ بعض الدواؿ رمزيا وعدديا. حؿ بعض المعادالت التفاض
حساب المحددات والقيـ  المعادالت الجبرية رمزيا وعدديا. إجراء الحسابات عمى المصفوفات،

أساسية في نظرية األعداد مثؿ تحميؿ  المميزة. حؿ أنظمة المعادالت الخطية، إجراء حسابات
حموؿ  المشترؾ األعظـ، المضاعؼ المشترؾ األصغر، عدد إلى عواممو األولية، إيجاد القاسـ

حسابات إحصائية أساسية مثؿ حساب المعدؿ، المنواؿ، االنحراؼ  معادالت تطابقية. إجراء
 .االرتباط، قيـ بعض الدواؿ االحتمالية المعياري، معامؿ

 
  رياضيات ضبابية :اسم المادة

 الى التعرف عمى المجموعات الضبابية وتطبيقاتيا في االحصاء تيدف المادة: اىداف  المادة
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3 نظري:

عالقة  ،العالقات الضبابية ،األعداد الضبابية ،المنطؽ الضبابي’ المجموعات الضبابية وجبرىا 
معكوس الدواؿ  ،الدواؿ الضبابية وأنواعيا ،المجموعات الضبابية المرتبة ،التكافؤ الضبابية

 .مشتقات الدواؿ الضبابية ،الضبابية
 
 
 
 

 (1) تحميل عددي :اسم المادة
: يعتبر مادة اساسية ومكممة لمادة الرياضيات في حل المسائل غير الخطية اىداف  المادة

 .باالضافة الى حل تمك الطرق حاسوبيا باستخدام لغة برمجية والتي ال يمكن حميا يدويا
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

خطاء، تمثيؿ األعداد، األخطاء في العمميات الحسابات التقريبية واألخطاء )مصادر األ
الحسابية(، حموؿ المعادالت غير الخطية )حساب التقريبات األولية لجذور معادلة، طريقة 

رافسوف، الطريقة التكرارية -تنصيؼ الفترات، طريقة الموضع الكاذب، طريؽ القاطع، طريقة نيوتف
 طية(.لمنقطة الصامدة، حموؿ منظومات المعادالت غير الخ
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الحموؿ العددية لمنظومات المعادالت الخطية )منظومات المعادالت الخطية، طريقة حذؼ 
جورداف، ايجاد معكوس مصفوفة بطريقة كاوس، طريقة التمثيؿ المثمثي، -كاوس، طريقة كاوس

 الطرؽ التكرارية.
الفروقات اإلندراج )متعددة حدود الكرانج، حسباف الفروقات المنتيية، الفروقات التقدمية، 

 التراجعية، الفروقات المركزية، الفروقات المنتيية النسبية، التربيعات الصغرى والمنحنيات االفقية.
 

  (2) تحميل عددي :اسم المادة
في حل المسائل غير الخطية والتي  1التحميل العددي مكممة لمقرر : يعتبر مادةاىداف  المادة

 .قاق العددي و التكامل العدديوحميا باستخدام االشتال يمكن حميا يدويا 
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

االشتقاؽ العددي )االشتقاؽ العددي المبني عمى نقاط غير متساوية األبعاد، االشتقاؽ عندما 
تكوف النقاط متساوية األبعاد، حساب المشتقات ذات الرتب األعمى، تحميؿ األخطاء في االشتقاؽ 

 العددي(.
-العقد متساوية األبعاد، ايجاد المعامالت في صيغ نيوتف-مؿ العددي )التكامؿ العدديالتكا

طريقة رومبرؾ، طرؽ التكامؿ العددي لكاوس، مقارف بيف طرؽ -كوتس، تحسيف النتائج
 التكامؿ(.

الحموؿ العددية لممعادالت التفاضمية االعتيادية )طريقة متسمسمة تايمور، طريقة أويمر، طريقة 
 وتا، المعادالت ذات الرتبة العالية ومنظومات معادالت التربة األولى.ك-رانج
 

 دوال خاصة :اسم المادة
الطالب التي يحتاج الييا .الشائعة : تزويد الطالب بمجوعة من الدوال الرياضية اىداف  المادة

 في مجال دراستو
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري:  214ر  :المميد
الصيغ التكاممية  ،العالقات التكرارية ،معادلة بيسؿ التفاضمية ،بيسؿ( ،الخطأ ،بيتا ،كاما)دواؿ 

الدالة المولدة لمتعددة  ،متعددات حدود لجندر ،معادلة لجندر ،دواؿ لجندر ،لدواؿ بيسؿ المعدلة
 ة. دواؿ ىندسية زائدية اندماجي ،دواؿ ىندسية زائدية ،التعامد لمتعددة حدود لجندر ،حدود لجندر

 
 اساسيات البرمجة :اسم المادة

 مع التطبيق العممي. ++C: تعميم الطالب اساسيات البرمجة بمغة اىداف  المادة
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
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Introduction to programming, Algorithm, Algorithm properties, examples, flowchart 

with examples, C++ language basics (char-acters identifiers, getting started with C++, 

variables dedaration variables, constants, Arithmetic operations, library files " 

header", assign statement, conditional statements, array, loops, functions, string. 

 

 
 1برمجة  :اسم المادة
مع التطبيق  ++Cبمغة  : التعمق بفيم الطالب باساليب و ادوات البرمجةمادةاىداف  ال

 العممي.
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

Functions: introduction, defining a function, return statement, types of functions, 

actual and formal arguments, local and global variables, parameters passing, recursive 

functions.  

-String manipulation 

-Structures: Type of Structure declaration, Array of Structures, structure within 

structure, functions and structures. 

-Pointers: pointers declaration, pointers and functions passing parameters, pointers 

and arrays, arrays of pointers, pointers to pointers. 

 
 122رقم المقرر:ح  (2: برمجة )اسم المادة
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري:  121المميد: ح

مع التطبيق  ++C: التعمق بفيم الطالب باساليب و ادوات البرمجة بمغة اىداف  المادة
 العممي.

Functions: introduction, defining a function, return statement, types of functions, 

actual and formal arguments, local and global variables, parameters passing, recursive 

functions.  

-String manipulation 

-Structures: Type of Structure declaration, Array of Structures, structure within 

structure, functions and structures. 

-Pointers: pointers declaration, pointers and functions passing parameters, pointers 

and arrays, arrays of pointers, pointers to pointers. 

 
 البرمجة بمغة ماتالب : اسم المادة

 .ة باستخدام لغة الماتالب يالبرمجتزويد الطالب بالميارة : اىداف  المادة
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

Introduction to MATLAB desktop, Using  MATLAB  as a calculator,  Using 

variables, , MATLAB script.  introduction to MATLAB commands: assignment, 

control, and condition commands. Introduction to arrays, Array operations, indexing, 

plotting, entering external data,  
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 تطبيقات الحاسوب :اسم المادة
 البرامجيات االحصائية الجاىزة.: تعميم الطمبة استخدام  اىداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  1نظري: 
تنظيـ وتمخيص  ،صياغة ورقة العمؿ ،كتابة الصيغ ،تسمية ورقة العمؿ ،Excel العمؿ في بيئة

مقدمة  .SPSSالبرنامج الجاىز  .التطبيقات اإلحصائية ،الرسومات ،عرض البيانات ،البيانات
دخاؿ البيان ،SPSSلمبرنامج اإلحصائي  إعداد  ،التكامؿ مع البيانات ،اتالتعامؿ مع الممفات وا 

تطبيؽ اختبارات  ،وصؼ المتغيرات الكمية ،وصؼ المتغيرات االسمية ،الصيغ واستخداـ الدواؿ
 تطبيؽ االرتباط وانواعة. ،استخداـ الرسومات ،إحصائية وتحميؿ التبايف

 
 

 (1ىياكل بيانات ) :اسم المادة
 خزن البيانات داخل الذاكرة .لمستخدمة في ا: دراسة انواع اليياكل البيانية اىداف  المادة

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
Introduction to Data Structures, Memory representation for 1D and 2D arrays, Linear 

list, Linear list types, Stack: (Stack Operations, Applications of stack), Queue: (Queue 

Operations, Applications of queue), Circular Queue: (CQueue Operations, 

Applications of CQueue) 

 
 (2ىياكل بيانات ) :اسم المادة

اليياكل البيانية لخزن البيانات داخل  طرق الوصول و التعامل مع : دراسةاىداف  المادة
 الذاكرة .
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
  االحاديو الموصولة القوائـ خوارزميات ،االحاديو الموصولة القوائـ ،الديناميكي الخزف

 searching البحث ،الترتيب طرائؽ ،sorting الترتيب ،الثنائية الموصولة القوائـ

 الشجرة تمثيؿ خوارزميات ،األشجار أنواع ،tree الشجرة ،الذاتي االستدعاء
 

  انترنيت وانترانيت :اسم المادة
 التعرف عمى اساسيات الشبكة العنكبوتية .: اىداف  المادة

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
Data Communication & Computer Network (Introduction, Transmission Media, 

Network Topologies, Network Layers and Protocols). Internet Hardware & Software 

(Introduction, Internet Protocol Address, IP Datagram, Naming with DNS, Client / 

Server Interaction, Example of Client / Server Interaction, Internet Service Provider, 
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Internet Browsers, World Wide Web page, Internet and Intranet, Internet services, 

Navigation, E-mail Technique). Internet Search Engine (Introduction, Search engine 

working, Types of search engine, Search engine frame work-I-crawler, Search engine 

frame work-II- indexer, Search engine frame work –III- indexer, Search engine frame 

work-VI-Ranker). 

 
 
 

 مفردات مقررات متطمبات القسم
 مبادئ احصاء :اسم المادة

تعريف الطالب بالمفاىيم األساسية في عمم اإلحصاء  إلى ىذه  المادةيدف ت :اىداف  المادة
 .بنوعيو الوصفي والتحميمي

 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
 في اإلحصائية الطريقة ،تطبيقو التومجا اإلحصاء عمـ تعريؼ „وتطوره اإلحصاء نشوء „ المقدمة

 وسائؿ( العينات „ الشامؿ التسجيؿ) البيانات جمع أساليب ،البحوث تصميـ وأسموب العممي البحث

 المتغيرات(، العينات اختيار) البيانات وتبويب تصنيؼ( االستبياف„المباشر الجمع) البيانات جمع

 ،المتجمعة التكرارية التوزيعات„ المزدوج ارالتكر „ النسبي التكرار ،الجدولي العرض ،العشوائية
 المدرج ،البياني الخط „البيانية الدائرة „البياني المستطيؿ„ البيانية األشرطة ،اليندسي العرض

 .المتجمعة التكراري التوزيعات ،والتكراري والمنحني والمضمع
 

                                الجبرالخطي  : اسم المادة
دراستو في المجال في التي تساعده الجبر الخطي  تزويد الطالب بأساسيات: ادةاىداف  الم
 .االحصائي

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 

تماريف -مقموب مصفوفة،  خواصيا -المحددات، العمميات عمييا-أنواعيا-مفيوـ المصفوفات
، الفضاءات الشعاعية الجزئية -مفيوـ الفضاءات الشعاعية، عامة عمى المصفوفات والمحددات

حؿ جممة -رتبة مصفوفة، مصفوفة تطبيؽ خطي-الفضاءات الخطية-بعد فضاء شعاعي جزئي
حؿ جممة معادالت خطية بطريقة  -المصفوفة شبو المنحرفية، معادالت خطية بطريقة كوامر

تشابية المصفوفات الم، مفيـو األشعة والقيـ الذاتية وكيفية إيجادىا وبعض الخواصس ، غاو 
تحويؿ المصفوفات إلى ، كثيرة الحدود الصغرى -الفضاءات الذاتية، وكثيرات الحدود المميزة

  األشكاؿ الخطية،  اإلسقاط–الشكؿ القطري 
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  (1)احتمالية ومتغيرات عشوائية  :اسم المادة

الى دراسة التوزيعات االحتمالية في أكثر من متغير  ىذه  المادةدف ي: تاىداف  المادة
 . وائي , وكذلك استنتاج التوزيعات االحتمالية لدوال في المتغيرات العشوائية ومجموعياعش

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
 األساسية الفكرة ،الحديف مفكوؾ نظرية ،التوافيؽ / التباديؿ ،األساسية العد طرؽ ،المجموعة نظرية

 ،االحتمالية فرضيات ،الحدث احتمالية ،الحدث / نةالعي فضاء / العشوائية التجربة ،لالحتمالية
 العشوائي لممتغير االحتماؿ دالة، وتوزيعاتيا العشوائية المتغيرات، االستقاللية، الشرطي االحتماؿ

 دالة، المتقطع العشوائي لممتغير التوزيع دالة، المستمر العشوائي لممتغير االحتماؿ دالة، المتقطع

 .المستمر يالعشوائ لممتغير التوزيع
 
 
 

 (2احتمالية ومتغيرات عشوائية ) :اسم المادة
 .بناء أساس قوي لمطالبة في نظرية التوزيعاتلى ا يدف ت: اىداف  المادة

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
 توزيع(، ذي الحديف)/ باينوميؿ توزيع ،برنولي توزيع / المنتظـ التوزيع،المتقطعة التوزيعات بعض

 التوزيعات بعض ،السالب الحديف ثنائي توزيع / اليندسي التوزيع ،الفوقي اليندسي التوزيع ،اسوفبو 

 التوقع، بيتا توزيع ،الخاصة وحاالتو اماك توزيع ،الطبيعي التوزيع / المنتظـ التوزيع ،المستمرة

 الدالة، والمستمر المتقطع العشوائي لممتغير التبايف، والمستمر المتقطع العشوائي لممتغير الرياضي

 .لمعزوـ المولدة
 

 (1نظرية المعاينة ) :اسم المادة
 و المعاينة العشوائية لدراسة العينات  يدف إلى إعطاء األساس النظريت : اىداف  المادة

. 
 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  2نظري: 

(، لالحتماؿ ألساسيةا المفاىيـ+ اإلحصائية التعاريؼ عض+ب العينات عف مقدمةمفاىيـ أولية )
 الوسط تقدير وأسموب البسيطة العشوائية المعاينةالمعاينة العشوائية البسيطة مع الوسط الحسابي )

(، المعاينة العشوائية البسيطة مع المجموع واألمثمة البراىيف مع( والفترة النقطة) لممجتمع الحسابي
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 مع( والفترة النقطة) لممجتمع الكمي وعالمجم تقدير وأسموب البسيطة العشوائية المعاينةالكمي )

 مع الثقة وحدود (R)النسب  تقدير(، المعاينة العشوائية البسيطة مع النسب )واألمثمة البراىيف

(، طرؽ واألمثمة البراىيف مع يةئو الم والنسبة (P)النسبة  معاينة(، معاينة النسبة )واألمثمة البراىيف
 طرائؽو  األمثمة مع المعاينةأ خط تقدير وأسموب العينة حجـ تقدير عف واسعة مقدمةتقدير العينة )

 بعض في العينة حجـ تقدير أسموبو  األمثمة مع البسيطة العشوائية المعاينة في العينة حجـ تقدير

 (القرار اتخاذ حالة في العينة حجـ تقدير +الخاصة الحاالت
 

العينة  ،ي غير المحدود اإلطارالمجتمع اإلحصائ ،المجتمع اإلحصائي المحدود ،مفاىيـ أساسية
تقدير  ،معاينة النسب والنسب المئوية ،المعاينة العشوائية البسيطة ،اختبار العينة ،االحتمالية

المعاينة العنقودية  ،المعاينة العشوائية الطبقية ،حجـ العينة في المعاينة العشوائية البسيطة
 .مواضيع تطبيقية في المعاينة (،سموبيةاأل)المعاينة المنتظمة  ،والمعاينة متعددة المراحؿ

 
  (2نظرية المعاينة ) :اسم المادة

 و المعاينة العشوائية لدراسة العينات  إلى إعطاء األساس النظري تيدف : اىداف  المادة
 . و المنتظمةالطبقية 
 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  2نظري: 

(، الطبقات عمى العينة توزيع وطرائؽ والرموز المفاىيـ الطبقية العشوائية المعاينةمفاىيـ أساسية )
(، تقديرات حجـ العينة الطبقات عمى العينة توزيع طرائؽ عف وأمثمة براىيفطرائؽ توزيع العينة )

 العينة حجـ تقدير طرائؽ عمى تطبيقية أمثمةو  الطبقية العشوائية المعاينة في العينة حجـ تقدير)

 البراىيف مع الطبقيةو  البسيطة العشوائية المعاينة بيف المقارنة(، الطبقات عمى توزيعيا وأسموب

 في (R)النسب  تقديرو  (P)لمنسبة  الطبقية العشوائية المعاينة) الطبقية العشوائية المعاينة، واألمثمة

 االنحدار بطريقة التقدير(، الطبقية العشوائية المعاينة عف عامة تماريفو  الطبقية العشوائية المعاينة
 في االنحدار بطريقة التقديرو  واألمثمة البراىيف مع ومصطمحات رموز االنحدار بطريقة التقدير)

 العشوائية المعاينة) المنتظمة العشوائية المعاينة(، واألمثمة البراىيف مع الطبقية العشوائية المعاينة

(، واألمثمة لبراىيفا مع الكمي المجموع و الحسابي الوسط تقدير وأسموب ومصطمحات رموز المنتظمة
 والمنتظمة البسيطة العشوائية المعاينة بيف المقارنة

 
 تحميل سالسل زمنية :اسم المادة

السالسل و اشباع مفاىيمو في مجال الى تطوير امكانية الطالب  تيدف المادة: اىداف  المادة
 الزمنية.
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 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
 تعييف طرائؽ ،الزمنية السالسؿ أىمية-الزمنية السالسؿ نماذج-وتطبيقاتيا الزمنية السالسؿ تحميؿ

نصفي  متوسطي طريقة-باليد التمييد طريقة -2 -الخطي( الخطي غير-الخطي) -العاـ االتجاه
 االتجاه ،األمثمة مع الصغرى المربعات طريقة-األمثمة مع المتحركة المتوسطات طريقة ،السمسمة

 غير العاـ االتجاه عمى أمثمة ،األسية الدالة- والثالثة الثانية الدرجة ياتمنحن-الخطي غير العاـ

 مع( الجمع نموذج-الضرب نموذج) العاـ االتجاه اثر استبعاد ،الزمنية السالسؿ تحميؿ-الخطي

 استبعاد-الموسمية التغيرات عمى أمثمة ،الموسمية التغيرات مقياس طرائؽ-الموسمية التغيرات ،األمثمة

 ارتباط-العشوائية التغيرات ،األمثمة مع تعريفيا-الدورية التغيرات ،األمثمة مع الموسمية تغيراتال اثر

 و مصطمحات-الفرضيات اختبار مفيـو ،الزمنية السالسؿ ارتباط عمى مثمةأ ،الزمنية السالسؿ
-قطعةالمت) الشائعة االحتمالية التوزيعات بعض ،الفرضيات اختبار في المتبعة الخطوات -تعاريؼ

 مف عشوائية عينة متوسط اختبار-وخصائصو ،الفرضيات اختبار في عامة تماريف ،(المستمرة

 .األمثمة توزيع-لمعينة الحسابي الوسط توزيع t مع طبيعي مجتمع
 
 

 تحميل التباين :اسم المادة
  اليدف: تمييد الطالب الستخدام النماذج االجصائيةواختبار الفرضيات

 3عدد الوحدات:  0شة: مناق 2عممي:  2نظري: 
Introduction, Review of Intro Stats, Experimental Design; Sources of Variability, 

Hypothesis Testing, Sampling Distributions; Sampling Distributions, One-way 

ANOVA with 2 groups; One-way ANOVA: Linear Model & Assumptions ; Effect 

Size, Power, and Sample Size; One-way ANOVA: multiple groups, orthogonal 

contrasts, planned comparisons, pairwise comparisons, Trend Analysis with 

Quantitative IVs, controlling for Type I error; One-way ANOVA: multiple 

comparisons continued; One-way ANOVA: Review, Q&A; Two-way ANOVA; Two-

way ANOVA: simple, main, and interaction effect; General Linear Model, Analysis 

of Covariance (ANCOVA); ANCOVA continued, Higher-order between-subjects 

designs; Within-subject (Repeated Measures) Designs; Repeated Measures ANOVA 

continued ; Mixed-factor ANOVA; Fixed and Random Effects 

 
 (1احصاء رياضي ) :اسم المادة

ىو تزويد الطالب مع قاعدة متينة في نظرية  ىذه  المادةليدف الرئيسي من ا:اىداف  المادة
 .والتوزيعات االحصائيةاالحتماالت 

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
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Probability mass and density function and their properties, Cumulative distribution 

functions, Mathematical expectation-central-non-central and factorial moments, 

Moments generating function and its properties, Characteristic function and properties  
Harmonic mean, median, mode, mean deviation, variance Discrete uniform and 

Bernoulli distribution, Binomial distribution Poisson distribution, Geometric 

distribution, Negative Binomial distribution, Hyper geometric distribution, 

Continuous uniform distribution, Normal distribution, Exponential distribution. 

 

 
 (2احصاء رياضي ) :اسم المادة

في النظرية اإلحصائية جنبا إلى جنب مع  خمفية صمبة تقديم تيدف الى: اىداف  المادة
 تطبيقاتيا في حل المشاكل العممية في العالم الحقيقي.

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
Functions of random variables: distribution function technique, Transformation 

techniques, one and two variables, Moment generating function technique, Sampling 

distributions; sampling distribution of the mean Sampling distribution of the mean; 

central limit theorem; Distribution of mean in finite populations; Chi-Square 

distribution t and F distributions; Order statistics 

 

 (1: بحوث عمميات )اسم المادة
االلمام بمفيوم بحوث العمميات و التعرف عمى طرق حل المشاكل نماذج : اىداف  المادة

 البرمجة الخطية.
 3حدات: عدد الو  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 البرمجة مفيـو، العمميات بحوث أساليب باستخداـ المشكمة حؿ وخطوات العمميات بحوث تعريؼ

 البرمجة نموذج بناء، الرياضية الصيغة +الخطية البرمجة لنموذج العممية الصيغة+ الخطية

 (+السمبمكس) الخطية البرمجة نموذج حؿ، بيانيا الخطية البرمجة نموذج حؿ، تطبيقات+الخطية
 مف الثنائية لممشكمة األمثؿ الحؿ إيجاد، األولية المشكمة مف الثنائية المشكمة كتابة، الكبيرة M طريقة

 تحميؿ، المقابمة السمبمكس طريقة، لممشكمة االقتصادي التفسير +األولية لممشكمة األمثؿ الحؿ جدوؿ

 المقبوؿ االبتدائي ألساسيا الحؿ، النقؿ نموذج موازنة + العامة الصيغة+ النقؿ نموذج، الحساسية
 + األعماؿ شبكات رسـ قواعد + األعماؿ شبكات(، الطريقتاف) األمثؿ الحؿ(، الثالثة الطرؽ)

 .PERT المشاريع تقييـ أسموب + الحرج المسار أسموب، والمتأخرة المبكرة األوقات
 
 

 (2: بحوث عمميات )اسم المادة
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 اتباستخدام نظري المشاكلحل ل 1عمميات بحوثمكممة لمادة  يعتبر مادة :اىداف  المادة
 , البرمجة الخطيةالمباريات
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 الدرجة مف المباراة مصفوفة حؿ، العبيف بيف المباراة مصفوفة تكويف+ وأنواعيا المباريات نظرية

)22(   ،)2( الدرجة مف المباراة مصفوفة حؿ)الجبرية( m  2(أو( n  ،)حؿ)الطريقة البيانية 

)( الدرجة مف المباراة مصفوفة nm  ،بدوف شراء نموذج+ الخزيف نماذج مفيـوالبرمجة الخطية 

 .بعجز اإلنتاج نموذج، عجز بدوف اإلنتاج نموذج + بعجز شراء نموذج، عجز
 

  نظرية الطوابير :اسم المادة
 تزويد الطالب بالمفاىيم االساسية في نظرية االنتظار وتطبيقاتيا العممية :اىداف  المادة

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 فػي المسػتخدمة والمصػطمحات الرمػوز /الخدمػة وأداء الوصػوؿ طريقػة/االنتظار صفوؼ نظرية مفيوـ

، االنتظػار لصػفوؼ الرياضػية الصػيغ /االنتظػار صػفوؼ فػي النمػاذج صػفات، االنتظػار صػفوؼ
 عمميػة، بينيمػا والعالقػة االسػي والتوزيػع بواسػوف عمميػة/االنتظػار صػفوؼ فػي التكراريػة التوزيعػات

 ،(∞/∞/GD) الرياضػية الصػيغة اشػتقاؽ، تطبيقيػة امثمػة– الرياضػية الصػيغة اشػتقاؽ– والوفػاة الػوالدة
 اشػتقاؽ، لمنمػوذج العممػي التطبيػؽ(، M  /M/ 2) نمػوذج /راالنتظػا صػفوؼ فػي الرياضػية النماذج

، لمنمػوذج العممػي التطبيػؽ، (M /M /1) االنتظػار نمػوذج ،(∞/ GD/ N) لمنمػوذج الرياضػية الصػيغة
 العممػي التطبيػؽ، (M /M /C) االنتظػار نمػوذج ،(∞/∞/GD) لمنمػوذج الرياضػية الصػيغة اشػتقاؽ

 التطبيػؽ، (M /M /C) االنتظػار نمػوذج (∞/ GD/ N) وذجلمنمػ الرياضػية الصيغة اشتقاؽ، لمنموذج

 لمنموذج العممي
 العممػي التطبيػؽ، :(∞/ M /M) االنتظػار نمػوذج ،(∞/∞/GD)لمنمػوذج  الرياضػية الصػيغة اشػتقاؽ

 . لمنموذج
 

 (1: إحصاء حيوي )اسم المادة
بيانات : تطبيق انواع عديدة من الطرق االحصائية المبسطة في تحميل الاىداف  المادة

 االعتيادية السريرية.
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
، واحػد متوسػط اختبػار/بالمتوسػطات تتعمػؽ اختبػارات، عامػة ومفػاىيـ تعػاريؼ / الفرضػيات اختبػار
 تتعمؽ اختبارات(، التبايف تحميؿ) متوسطيف مف أكثر بيف الفرؽ اختبار، متوسطيف بيف الفرؽ اختبار

 ، اإلحصاءنسبتيف مف أكثر بيف الفرؽ اختبار، نسبتيف بيف الفرؽ اختبار، واحدة نسبة راختبا/بالنسب
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 معػدالت/المرضػى معػدالت، الحياتيػة والتناسػبات والنسػب المعػدالت، وتعػاريؼ عامػة مقدمة/الحيوي

، والنسػب المعػدالت لقػيـ المنطقػي التحميػؿ، والنسػب المعػدالت احتسػاب كيفيػة، الوفػاة معػدالت/الحياة
 العوامػؿ بػيف العالقػة مقػاييس(، المباشػرةغيػر و  المباشػرة الطريقػة) المعػدالت تقيػيس) تعػديؿ رؽطػ

 (.الدقيؽ فيشر اختبار/ فاي معامؿ/ كاي اختبار) الحياتية
 

 (2: إحصاء حيوي )اسم المادة
وتطبيقوات احصوائية فوي حميل المضمون االحصائي في مجال العمووم الصوحية : تاىداف  المادة

 .ب السريريمجال الط
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 الخطػورة، تقػدير/النسػبية الخطػورة، االعتياديػة الحيػاة جػداوؿ/السػريرية الحيػاة جػداوؿ/الحيػاة جػداوؿ

 التقػدير/النسػبية لمخطػورة الثقة حدود، النسبية والخطورة الخطورة ارجحية نسب، واحدة لدراسة النسبية

 الفعاليػػة ناحيػػة مػػف/التطػػابؽ، التطػػابؽ اختبػػار/المختبريػػة التحمػػيالت، يةالنسػػب لمخطػػورة العػػاـ

 الجرعػػة/الوصػػفية االسػػتجابة/الجرعػػة/الحيويػػة االختبػػارات، المػػزدوج االختبػػار، الدقػػة/الحساسػػية/

 الوسػيطية لمجرعػة الثقػة حػدود، بالرسػـ الوسػيطية الجرعػة تقػدير/الوسػيطية الجرعػة تقػدير، الوسػيطية

 جديد لمستحضر النسبية القوة/

 كمية بيانات حالة في جديد لمستحضر النسبية القوة، كمية بيانات حالة في االستجابة تقدير

 قيد عمى البقاء بيانات تحميؿ، جدوليف بيف الفرؽ اختبار/والسريرية االعتيادية الحياة جداوؿ تحميؿ

 .النسبية الخطورة دالة ، أشكاؿالحياة

 
 
 
 

  (1) : تحميل االنحداراسم المادة
تأىيل الطالب الستخدام الطرق اإلحصائية لالنحدار وتدريبو عمى تحميل : اىداف  المادة

 .البيانات بأستخدام الحاسب اآللي والوصول الى النتائج المطموبة وكتابة التقارير بيذه النتائج
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
 وبنػاء المتغيػرات بػيف العالقػة طبيعة، لممصفوفات سيطب شرح مع البسيط الخطي االنحدار في مقدمة

 وطريقػة الصػغرى المربعات طريقة، البسيط الخطي االنحدار دالة تقدير، بسيط خطي انحدار نموذج

 الخطػي االنحػدار دالػة تقػدير خػواص، البسػيط الخطي االنحدار دالة تقدير خواص، األعظـ اإلمكاف

 التنبػؤ، المعتمػد لممتغيػر التقديريػة القيمػة لممجتمع،تبػايف وائيالعشػ الخطػأ حػدود تبػايف تقػدير، البسيط
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 لنمػوذج التبػايف وتحميػؿ الثقػة حػدود، االنحػدار معػامالت حػوؿ الفرضػيات واختبػار الجديػدة بالقيمػة

 تقػدير، العػاـ الخطػي والنمػوذج المتعػدد الخطػي االنحػدار، التحديػد ومعامػؿ البسيط الخطي االنحدار

 مصػفوفة، األعظػـ اإلمكػاف طريقػة، الصػغرى المربعػات وطريقػة العػاـ المتعػدد الخطػي النمػوذج دالػة

 العػاـ الخطػي لمنمػوذج التبػايف تحميػؿ، العػاـ الخطػي النموذج معالـ لتقديرات المشترؾ والتبايف التبايف

 .العامة الخطية والفرضية التنبؤ، الثقة حدود وقياس
 

 (2: تحميل االنحدار )اسم المادة
وتدريبو عمى  الالخطي  تأىيل الطالب الستخدام الطرق اإلحصائية لالنحدار: اىداف  المادة

تحميل البيانات بأستخدام الحاسب اآللي والوصول الى النتائج المطموبة وكتابة التقارير بيذه 
 .النتائج

 
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
، الخطأ تبايف تجانس عدـ ومشكمة العاـ الخطي النموذج مشاكؿ، البسيط الخطي النموذج مشاكؿ
 مشكمة وجود اختبار-الذاتي االرتباط وجود مشكمة، الخطأ تبايف تجانس عدـ مشكمة وجود اختبار

 معادلة أفضؿ اختبار، الخطي التعدد مشكمة وجود اختبار-الخطي التعدد مشكمة، الذاتي االرتباط

، األساسي االختبار أسموب، العكسي الحذؼ أسموب، المتسمسمة االنحدارات أسموب، انحدار
 اختبار، الالخطي االنحدار معالـ تقدير طرؽ، الخطي انحدار نموذج بناء، الالخطي االنحدار

 .الالخطي االنحدار معالـ
 
 
 

  (1: نظرية القرار )اسم المادة
في  بمفاىيم نظرية  اتخاذ القرارات وتطبيقاتياالطالب  تزويد الىتيدف : اىداف  المادة

 لمشاكل التي تواجو الحياة العممية.ا
 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 وجػدوؿ القيمػة دالػة، القػرار نظريػة فػي األساسػية العناصر، التعاريؼ وتشمؿ القرار نظرية عف مقدمة

 دالػة، الخسػارة وجػدوؿ الخسػارة دالػة، المعيػاري المنفعػة المنفعة،جػدوؿ وجػدوؿ المنفعػة دالػة، القيمػة

 الفػرص، الالبيزيػة القػرارات الالبيزيػة،معايير القػرارات، النػدـ أو األسػؼ وجػدوؿ النػدـ أو األسػؼ

 لمفػرص المتوقعػة القيمػة معػايير، المخاطرة ظؿ في القرار معايير، الضائعة الفرص الضائعة،معايير

 اتخػاذ مسػائؿ، رالقػرا اتخػاذ فػي بيػز نظريػة البيزيػة،مفيوـ القػرارات، القػرارات تعشػية عممية، الضائعة
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 مف القرار اتخاذ عف وأسئمة تماريف، الثاني الصنؼ مف القرار اتخاذ مسائؿاألوؿ،  الصنؼ مف القرار

 الثاني والصنؼ االوؿ الصنؼ
 
 

  (2نظرية القرار ) :اسم المادة
 تزويد الطالب بمعرفة متقدمة في نظرية اتخاذ القرارات: اىداف  المادة

 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
اتخاذ القرار في حالة عدـ توفر البيانات، اتخاذ القرار في حالة توفر بيانات غير كاممة، جداوؿ 
الخسارة، االحتماالت القبمية والبعدية في حساب الخسارة المتوقعة، شجرة القرار، دالة الخسارة 

ممة والتوزيع القبمي والبعدي وبيز، فراغ المع MinMaxودالة المخاطرة، اتخاذ القرارات بطريقتي 
 ومقدر بيز، نظرية المباريات.

 
 : معوليةاسم المادة

 الى التعرف بالمعولية وتطيقاتيا في الواقع. تيدف المادة: اىداف  المادة
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
، الفشػؿ معدؿ تعريؼ، يةقالموثو  او المعولية، التشغيؿ طوؿ معدؿ فوائد، (ARالتشغيؿ ) طوؿ معدؿ
 الػدوائر فػي الػربط، وايبػؿ فشػؿ قػانوف، االسػي الفشػؿ قػانوف، الطبيعػي الفشػؿ قػانوف-2 الفشػؿ قػوانيف

 امثمػة، التػوازي عمػى الربط نظاـ، تطبيقية امثمة، التوالي عمى الربط نظاـ، نظاـ أي في او الكيربائية

 .تطبيقية امثمة، معوليةالال، (التوازي وعمى التوالي عمى) المختمط الربط، تطبيقية
 
 
 

 (1: عمميات تصادفية )اسم المادة
  التي يعتمد تطورىا عمى الزمن .يدف  الى دراسة العمميات العشوائية ت: اىداف  المادة

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
Basic review to probability, p.g.f. Of r.v., p.g.f. Of sum of fixed no. of r.v., p.g.f. Of 

sum of random no. of r.v., p.g.f. of bivariate distribution, Introduction to stochastic 

process and def, Specification of s.p., Introduction to markov chain and def., The 

initial dis. And transition matrix, Higher order transition probability (chapman 

kolmogrov equation), Determination of higher tran prob., Application and example, 

Classification of markov chain  
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  (2: عمميات تصادفية )اسم المادة
 دف الى دراسة العمميات العشوائية التي يعتمد تطورىا عمى الزمن . اىداف  المادة: تي

 3عدد الوحدات:  1اقشة: من 0عممي:  3نظري: 
Recurrent and transient state., Computation of first passage time, Stability of markov 

system limiting behavior, Introduction to counting process, Poisson process and 

property, Poisson process and related distribution, Generalization of poission process 

(kolmogrov differential equ. and limiting property, Application and example, 

Introduction to branching process and def, Prob. Of extinction Random walk and ruin 

problem, Stochastic process in queuing theory, The queuing model m/m/1 steady state 

behavior, Application with example. 

 
 (1: إحصاء استداللي )اسم المادة

 نظرية التخمينباستخدام  او المعامالت التوزيعاتمع المعمومات حول ج: اىداف  المادة
 .لفرضياتا واختبار
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 

Estimation Theory (General Concepts and Definitions), Point Estimation, Properties 

of Good Point Estimator, Unbiasedness  

Consistency (Closeness), Efficiency, Mean Square Error, Fisher Information, Cramer 

Rao Inequality, Minimum Variance Bound  

Sufficiency, Factorization Theorem, Completeness, Rao-Blackwell Theorem, 

Exponential Family of Distribution Methods of Point Estimation – Moments Method, 

Maximum Likelihood Method – Properties of M.L.E., Least Square Method 

(Minimum Variance Method), Bayesian Method, Interval Estimation (General 

Concepts and Definitions). 

 

 (2: إحصاء استداللي )اسم المادة
 نظرية التخمينباستخدام  التوزيعات او المعامالتجمع المعمومات حول : اىداف  المادة

 .لفرضياتا واختبار
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 

Confidence Interval For Means, Confidence Interval For Differences Between Two 

Means, Confidence Interval For Proportion For Large Samples, Confidence Interval 

For Differences Between Two Proportions, Confidence Interval For Variance of 

N(θ,σ2), Confide-nce Interval For The Ratio of Two Variances, Testing Hypothesis 

(General Concepts and Definitions), Likelihood Ratio Test (Const-ruction Best 

Critical Region), Generalized Likelihood Ratio Test, Sequential Test of Hypothesis. 
 

 
 (1: تحميل متعدد المتغيرات )اسم المادة

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
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Characteristic root and vectors and their properties, Quadratic forms, Derivation of 

multivariate density functions, Bivariate normal and its geometrical shape, 

Distribution of linear combination of normal variates, Marginal distributions, 

Conditional distributions, Methods for evaluating vector mean and cov. matrix,  
Characteristic function and dist. of linear combination, Moment generating function & 

comulant generating, Determing mean vector & var. matrix by char. And m.g.f, 

Distribution of Quadratic forms  

Definitions of simple, partial, multiple correlations, Derivation for simple, partial and 

multiple correlations, Solutions for exercises. 
 

 (2: تحميل متعدد المتغيرات )اسم المادة
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 

Description of multivariate regression, Parameter estimation by m.l.e, Parameter 

estimation by l.s, Estimation the vector mean and var. matrix by m.l.e, The 

sufficiency of the estimators, Estimation of correlation coefficients, Tests of 

hypothesis about vector mean when Σ known, Tests of hypothesis about vector mean 

when Σ unknown  

Tests of hypothesis about two vector mean when(Σ known), Tests of hypothesis about 

two vector mean when (Σ unknown), Tests of hypothesis about cov. matrix, Tests of 

hypothesis about correlation coefficients, Principal components and methods for 

determining them, Criteria for choosing the principal components, Principal 

components in regression. 

 
 (1: تصميم وتحميل تجارب )اسم المادة

تجانس الوحدات بعميم الطالب كيفية تصميم التجارب المختمفة فيما يتعمق : تاىداف  المادة
 .التجارب تمك من المستحصمة البيانات ميل تحالتجريبية وكذلك إلى 

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
، التجريبػي والخطػأ التجريبيػة والوحػدة المعاممػة، والتحميػؿ والتصػميـ التجربػة// ) ومصطمحات مفاىيـ
 حويػؿوالت ألموغػاريتمي التحويػؿ، التباينػات لتجػانس بارتمػت اختبػار، وفروضػو التبػايف تحميػؿ مفيػوـ

 اختبػار(، الجيػدة التجربػة متطمبػات، التجػارب لتصػميـ األساسػية لقواعػد، االػزاوي والتحويػؿ الجػذري

، (F ، اختبػارالثقػة وحػدود حسػابييف، ولوسػطيف واحػد حسػابي لوسػط zو  t// )اختبػار الفرضػيات
 وحػدة لكػؿ واحػدة مشػاىدة تسػجيؿ، وعيوبػو ميزانػو التصػميـ، تعريػؼ// ) الكامػؿ العشػوائي التصػميـ

 الفرضػيات اختبػار، الرياضػي النمػوذج، وتطبيقيػا التجربػة تخطػيط :التكػرارات تسػاوي عنػد تجريبيػة

 :التجربػة إجػراء قبػؿ المحػددة االختبػارات، التبػايف مكونػات تقػدير، الثقػة حػدود، التبايف تحميؿ وجدوؿ

(، دونػت اختبػار) السػيطرة معاممػة ضػد اختبػار :التجربػة إجػراء بعػد الختبػارات والفرضػيات المفيػوـ
 عنػد تجريبيػة وحػدة لكػؿ واحػدة مشاىدة تسجيؿ، المتعدد لممدى دنكف ، اختبارمعنوي فرؽ أقؿ اختبار

 :التكرارات تساوي عدـ
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 :تجريبيػة وحػدة لكػؿ واحػدة مشػاىدة مػف أكثر تسجيؿ، التبايف تحميؿ جدوؿ -التجربة وتطبيؽ تخطيط -
 العشػوائية القطاعػات صػميـ، تالتبػايف تحميػؿ وجػدوؿ الفرضيات اختبار - التجربة وتطبيؽ تخطيط -

 واحػدة مشػاىدة تسػجيؿ عنػد وتطبيقيػا التجربػة تخطػيط، وعيوبػو ميزانػو التصػميـ، تعريؼ// ) الكاممة

 مكونػات تقػدير، التبػايف تحميػؿ وجػدوؿ الفرضػيات اختبػار، الرياضػي النمػوذج، تجريبيػة وحػدة لكػؿ

 بعػد االختبػارات، المعياريػة األخطػاء، التبػايف تحميػؿ جػدوؿ وتصػحي  المفقػودة القػيـ تقػدير، التبػايف

 التجربػة تخطػيط :تجريبيػة وحػدة لكػؿ واحدة مشاىدة مف أكثر تسجيؿ، النسبية الكفاءة، التجربة إجراء

//  المتزنػة الكاممػة غيػر القطاعػات تصػميـ(، التبػايف تحميػؿ وجػدوؿ الفرضػيات اختبػار، وتطبيقيػا
، متػزف تصػميـ إنشػاء كيفيػة، التجربػة معطيػات بػيف العالقػات، منػو دؼواليػ التصػميـ إنشػاء أسػباب)

 التصػميـ، تعريػؼ// ) الالتينػي المربػع تصػميـ(، التبػايف تحميػؿ جػدوؿ تكػويف، الرياضػي النمػوذج

، الرياضػي لنمػوذج، ااتجػاىيف فػي قطاعػات عمػؿ وأسػاس وتطبيقيػا التجربػة تخطػيط، وعيوبػو ميزاتػو
 الكفػاءة، التبػايف مكونػات، التجربػة إجػراء بعػد اختبػارات، التبػايف ؿتحميػ وجػدوؿ الفرضػيات اختبػار

 لقػيـ(، اباتجػاىيف(الكاممػة العشػوائية القطاعػات وتصػميـ الكامػؿ العشػوائي بالتصػميـ مقارنػة النسػبية

 ،التصػميـ تعريػؼ// ) اإلغريقػي الالتينػي المربػع تصػميـ(، التبػايف تحميػؿ جػدوؿ وتصػحي  المفقػودة
 تحميػؿ وجػدوؿ الفرضػيات اختبػار، الرياضػي النمػوذج، وتطبيقيػا التجربػة تخطػيط، وعيوبػو ميزاتػو

 (التبايف
 

 (2: تصميم وتحميل تجارب )اسم المادة
تجانس الوحدات بعميم الطالب كيفية تصميم التجارب المختمفة فيما يتعمق : تاىداف  المادة

 . التجاربتمك من المستحصمة البيانات تحميل التجريبية وكذلك إلى 
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
 اختبػار، الرياضػي النمػوذج، التصػميـ تخطػيط شػروط، وعيوبػو ميزاتػو// ) البسػيط العبػور تصػميـ

 لمعامالت، اوعيوب ميزات ورموز، تعاريؼ// ) العاممية التجارب(، التبايف تحميؿ وجدوؿ الفرضيات

 - :الكامػؿ العشػوائي التصػميـ باسػتخداـ تطبػؽ عامميػة ربػةتج، والتػداخؿ المفػردة والتػأثيرات العامميػة

 - الرياضػي النمػوذج - االتجاىػات متعػددة جػداوؿ فػي التجربػة نتػائج تنظيـ - التجربة وتطبيؽ تصميـ

 - التجربة إجراء بعد اختبارات - التبايف تحميؿ جدوؿ - والمتداخمة المفردة لمتأثيرات الفرضيات اختبار

 - :الكاممػة العشػوائية القطاعػات تصػميـ فػي تطيػؽ عامميػة تجربػة، عوامػؿ الثػةث ذات عامميػة تجربػة

 - الرياضػي النمػوذج - االتجاىػات متعػددة جػداوؿ فػي التجربػة نتػائج تنظيـ - التجربة وتطبيؽ تصميـ

 - التجربة إجراء بعد اختبارات - التبايف تحميؿ جدوؿ - والمتداخمة المفردة لمتأثيرات الفرضيات اختبار

 وتطبيؽ التصميـ - :الالتيني المربع تصميـ في تطبؽ عاممية تجربة، عوامؿ ثالثة ذات عاممية جربةت
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 الفرضيات اختبار - الرياضي النموذج - االتجاىات متعددة جداوؿ في التجربة نتائج تنظيـ - التجربة

 والمتداخمة المفردة لمتأثيرات
 اسػتخداماتو،// ) واحػدة لمػرة المنشػقة القطػع ميـتصػ // المتشػعبة التجػارب(، التبػايف تحميػؿ جػدوؿ -

 التجربة تخطيط - :كامؿ عشوائي تصميـ في الكاممة القطع تطبيؽ، العشوائي التوزيع عيوبو، ميزاتو،

، التجربة إجراء بعد اختبارات -التبايف تحميؿ وجدوؿ الفرضيات اختبار - الرياضي النموذج - وتطبيقيا
 النمػوذج - وتطبيقيػا التجربة تخطيط - :الكاممة العشوائية القطاعات يـتصم في الكاممة القطع تطبيؽ

 تطبيػؽ، التجربػة إجػراء بعد اختبارات - التبايف تحميؿ وجدوؿ الفرضيات اختبار - اختبارات الرياضي

 اختبػار - الرياضػي النمػوذج - وتطبيقيػا التجربػة تخطيط - :الالتيني المربع تصميـ في الكاممة القطع

//  لمػرتيف المنشػقة القطػع تصػميـ، التجربػة إجػراء بعػد اختبػارات - التبػايف تحميػؿ وجػدوؿ تالفرضػيا
 القطاعػات تصػميـ فػي الكاممػة القطػع تطبيػؽ، كامػؿ عشػوائي تصػميـ فػي الكاممػة القطػع تطبيػؽ)

//  المشػترؾ التبػايف تحميػؿ (،الالتينػي المربػع تصػميـ فػي الكاممػة القطػع تطبيػؽ، الكاممػة العشػوائية
 النمػػوذج، النتػػائج جدولػػة، الكامػػؿ العشػػوائي التصػػميـ باسػػتخداـ التجربػػة تخطػػيط، سػػتخداماتوا)

 اختبػار التقديريػة، االنحػدار معادلػة إيجػاد، التبػايف تحميػؿ وجػدوؿ الفرضػيات اختبػار، الرياضػي

 اسػتخدامو،// ) اإلدمػاج(، فرضػيتو واختبػار االرتبػاط معامػؿ، االنحػدار بمعامػؿ الخاصػة الفرضػية

 تخطػيط كيفيػة، العامػة والتػأثيرات المسػتقمة التػأثيرات، نػوع كػؿ وميػزات اإلدماج أنواع، وعيوبو زاتومي

22 تجربة تصميـ - :حالة في التجربة  (.n2 تجربة تصميـ - 
 

 (1: طرق المعممية )اسم المادة
اختبارات الفروض وتحميل التباين و تحميل  : تعتمد الطرق المستخدمة فياىداف  المادة

االنحدار و تحميل االرتباط عمى عدد من الفروض مثل التوزيع الطبيعي لممجتمع الذي سحبت 
د عدم تحقيق ىذا الفرض مثال تصبح االختبارات المذكورة غير مجدية لذا يجب منو العينو وعن

 استخدام االختبارات الالمعممية.
 3عدد الوحدات:  1قشة: منا 0عممي:  3نظري: 
 التوزيػع الالمعمميػة، شػكؿ اإلحصػائية مرشػدة، الداللػة خطػوط نسػتخدـ مزايا،عيوب، متػى،مقدمػة

القيػػاس، مجػػاالت اإلحصػػاء  اإلحصػػائي، مسػػتويات االختيػػار العينػػة، قػػوة كفػػاءة حجػػـ ،التكػػراري
 مربع ستقاللية، اختبارلال كاي مربع التوفيؽ، اختبار لجودة كاي مربع الالمعممي والمعممي، اختبار

 باالعتدالية. خاص لمتجانس، اختبار كاي
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 (2: طرق المعممية )اسم المادة
: تعتمد الطرق المستخدمة في اختبارات الفروض وتحميل التباين و تحميل اىداف  المادة

االنحدار و تحميل االرتباط عمى عدد من الفروض مثل التوزيع الطبيعي لممجتمع الذي سحبت 
العينو وعند عدم تحقيق ىذا الفرض مثال تصبح االختبارات المذكورة غير مجدية لذا يجب  منو

 استخدام االختبارات الالمعممية.
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
 - مػاف الرتػب، اختبػار إشػارة مػرتبطتيف، اختبػار لعينتػيف اإلشػارة واحػدة، اختبػار لعينػة اإلشارة اختبار

الدورات )التعاقبات(، اختبار معامؿ ارتباط  سواليس، اختبار -كروسكاؿ يمكوكس، اختبارو  –ويتني 
 بسيرماف لمرتب.

 
 مشروع بحث :اسم المادة

 والتطبيق العممي لالحصاء الطالب عمى القيام بالبحث مكينالى ت تيدف: اىداف  المادة
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عممي:  2نظري: 
لػػى تػػدريب الطالػػب عمػػى القيػػاـ بالبحػػث وكػػذلؾ عمػػى تقػػديـ ىػػذا البحػػث فػػي ا ىػػذه  المػػادةييػػدؼ 

الفصؿ الدراسي األخير لمطالب يحدد لو مشكمة يقوـ بحميا عف طريؽ جمع البيانات الخاصػة بيػا 
 مناقشة الطالب فييا عمى شكؿ سيمنار. وتمخيصيا ثـ تقديميا في شكؿ رسالة ويتـ

 
 
 
 

 

  : قواعد بياناتاسم المادة

 طرق تصميم قواعد البيانات العالئقية وقواعد البيانات ادارة التعرف عمى نظم : ف  المادةاىدا
 . والتعامل معيا في الجانب العممي 

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي: 

 قواعػد إدارة نظػاـ وأمثمػة، مميػزات البيانػات قواعػد البيانػات، تركيػب قواعػد فػي ميمػة ومفػاىيـ مقدمػة

 الكيانػات )التواجػدات(، مفيػوـ بػيف البيانػات، الػروابط قواعػد فػي المسػتخدمة طمحاتالبيانات، المص

 الشجري البيانات، النموذج قواعد تطبيقية، تطبيقات وبرامج البرنامج
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العالقػة -التواجػد البيانػات، نمػوذج قواعػد إدارة ألعالئقػي، نظػاـ الشػبكي، النمػوذج )اليرمػي(، النمػوذج
E-Rالمحسػػف  قػػةالعال-التواجػػد ، نمػػوذجEE-Rالجزئػػي  التواجػػد/الشػػامؿ التواجػػد ، نمػػوذجsuper 

type/sub type EERوتماريف. ، أمثمة 
 

  (1مبادئ معموماتية ) :اسم المادة
 ةافباالض ي وانظمة المعموماتفيم وتعمم اساسيات وكيفية عمل الحاسب اآلل: اىداف  المادة

 .آلليالتعرف عمى آخر التكنولوجيا في مجال الحاسب ا الى
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 
تعريؼ األجزاء  ،تركيب الحاسب ،تاريخ الحاسب، تعريؼ الحاسب وبياف انواعو سب؟لحااماىو 

، وحدة المعالجة المركزية ،معمارية الحاسباجيزة االدخاؿ و اجيزة االخراج، ، المادية و البرمجية
نظـ ، الرموز،تمثيؿ البيانات:االرقاـ، لرئيسية والثانويةالذاكرة ا، وحدة الحساب ووحدة السيطرة

 .التشغيؿ

 
 (2مبادئ معموماتية ) :اسم المادة

تعامل ة الالتعرف عمى الشبكة العنكبوتية )االنترنت( وكيفي الى تيدف المادة: اىداف  المادة
  .معيا باالضافة الى التعرف عمى مفيوم الشبكات بصورة عامة 

 3عدد الوحدات:  1ناقشة: م 0عممي:  3نظري: 
تطبيؽ ، المواقع مكوناتيا و عناوينيا، طريقة عمؿ االنترنت، االنترنت، انواع الممفات في الحاسبة

طريقة عمؿ ، عممي، طريقة انشاء رؤوس لالسالؾ و ربطيا انواعيا،،مقدمو عف الشبكات، عممي
 .تطبيؽ عممي، ftpو http، كيفية نقؿ البيانات، عممي، شبكة مبسطو

 
 DATA MINING(1)( 1: تنقيب بيانات )اسم المادة

 جية نظر احصائية و من تنقيب البيانات  المفاىيم االساسية في:التعريف باىداف  المادة
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

Data Mining, definition, and introduction, Types of Data, Contingency Table, 

Histogram, Scatter plot, and Box-plot., Quantiles and Probability Plot, Goodness of 

fits, Graph in Multivariate Variables, Data Transformations, Box-Cox 

Transformation, Measures of distance, Measures of Similarity  
Clustering, definition and introduction, Hierarchical methods for clustering, Non- 

Hierarchical methods for clustering, R  codes and their uses. 
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 DATA MINING(2)( 2: تنقيب بيانات )اسم المادة
الى التخصص اكثر في مفاىيم تنقيب وييدف  1نقيب بياناتتعتبر مكمل لت:اىداف  المادة

 البيانات واساليبيا.
 3عدد الوحدات:  0قشة: منا 2عممي:  2نظري: 

Extracting Rules from Groups, Decision Trees, Splitting criteria  

Classification, Linear simple regression, Multiple linear regression  

Classification and regression trees, Logistic Regression, Neural Networks, Time 

series data mining, Case study (1), Case study (2), Case study (3), Case study (4), 

Case study (5)  

 

 : إدارة نظم المعموماتاسم المادة 
نواع األ , أنظمة المعمومات االدارية  مفاىيم ومصطمحات الطالب  ادراك: اىداف  المادة

 .المعمومات , مستمزماتيا المادية والبشريةألنظمة مختمفة ال
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2ي: نظر 

 مػدخؿ وفػؽ اإلداريػة المعمومػات نظػـ، العامػة الػنظـ لنظريػة األساسػية ، المبػادئالعامػة الػنظـ نظريػة

 نظػـ مفيػوـ، اإلداريػة المعمومػات نظػـ تطػور فػي المػؤثرة العوامػؿ، والمعمومػات البيانػات، الػنظـ

 المعمومػات نظػـ حػوؿ متداولػة مفػاىيـ ،اإلداريػة مػاتالمعمو  نظػـ وقواعػد ميػزات/اإلداريػة المعمومػات

 نظػاـ، اإلداريػة المعمومػات نظػـ تطور، اإلدارية المعمومات لنظـ الوظيفية الفرعية األنظمة، اإلدارية

 الماديػة المسػتمزمات، البشػرية المسػتمزمات،االتصاالت نظػاـ، االسػترجاع نظػاـ، المعمومػات قواعػد
، المسػتفيديف أنػواع، المسػتفيد مفيػوـ، اإلداريػة المعمومػات نظػـ فػي اتالبرامجيػ(، والمعػدات األجيػزة)

 الدور، القرارات صنع عممية في اإلدارية المعمومات نظـ دور، النظاـ فاعمية تعزيز في المستفيد دور

 دورة، التنافسية المزايا تحقيؽ في اإلدارية المعمومات نظـ دور، اإلدارية المعمومات لنظـ االستراتيجي

 .النظاـ تنفيذ، النظاـ تصميـ، النظاـ تحميؿ، اإلدارية المعمومات نظاـ اةحي
 
 

  : أمنية معموماتاسم المادة
 : دراسة طرق التشفير و حماية البيانات وطرق كسر الشفرات.اىداف  المادة

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 
Security overview, Cipher system/transposition cipher, Substitution cipher, 

cryptanalysis, Mathematic background for cryptography, Mathematic background for 

cryptography, Public key system, RSA, RSA/knapsack, DES, Authentication 

methods, Coding theory Authentication algorithm. 
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 محاكاة :اسم المادة
 تزويد الطالب بالمعرفة الخاصة في المحاكاة من خالل تنفيذ المحاكاة وادواتيا: المادة  اىداف
 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  2نظري: 

Course Introduction, Discrete Event Simulation  modeling, Programming simulations, 

Developing Simulations & using “Simlib”, Input modeling; Simulation as a stochastic 

process, Random-number generation, Output analysis, Simulation Development, 

Simulation Architecture, Simulation Integration, Common Random Numbers, 

Comparison, ranking, and selection of alternative, Application of Simulation to 

Research. 
 

 
 تقنيات ذكية :اسم المادة

 ة غبر التقميديةحوسبالفي الى تزويد الطالب باساليب ذكية  تيدف المادة: اىداف  المادة
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

Expert Systems Using and Applications, Systems Based on Simple Search, Systems 

That Explain their Actions, Using WHY Facility in Explanation Processor, Using 

HOW Facility in Explanation Processor, Natural Language Fuzzy system:introduction  

Fuzzy inference system (Mamdani), T and S norm,  Fuzzy inference system. An 

Introduction to Adaptive Algorithms. An Introduction to Neural Network, Perceptron 

Neural Net, Back Propagation Neural Net, Hopfield Neural Net, Bidirectional 

Associative Memory Neural Net, Case Study in NN, An Introduction to Genetic 

Algorithms, GA in Travelling Sales Man Problem Solving, GA in the 8_Puzzle 

Problem Solving, GA in the Transitions Problem Solving. 

 

 (1: نظرية المعمومات )اسم المادة
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري: 

1--Introduction to information theory  
2 -Entropy, joint entropy, & conditional entropy  
3- Relative entropy & mutual information  
4- Jensen‟s inequality, the log-sum inequality, & the data-processing inequality  
5 Sufficient statistics & Fano‟s inequality  
6 The Asymptotic Equipartition Property (AEP)  
7  Consequences of the AEP  

 
 416م  :رقم المقرر (2ومات )نظرية المعم :اسم المادة

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عممي:  3نظري:  415م  :المميد
Random processes & the Markov chain ,Entropy rate,, Kullback-Leibler divergence, , 

source coding theorem, channel coding theorem, rate distortion theory, quantization, 

maximum entropy principle, error exponents in: hypothesis testing, source coding, 

and channel coding, information theory and estimation, rudiments of network 

information theory 
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 تمييز األنماط :اسم المادة
حصائية المستخدمة في االساليب بعض االب الطالبتزويدالى  تيدف المادة: اىداف  المادة

 النماطاتمييز 
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عممي:  2نظري: 

Bayes Decision Theory, Discriminant Functions and Services, the Normal 

Distribution, Bayesian Classification, Estimating Probability Density Functions, 

Nearest Neighbor Rules, Bayesian Networks Measures, Feature Subset Selection, 

Bayesian Information Criterion, Dimensionality Reduction, Basis Vectors, Singular 

Value Decomposition, Independent Component Analysis, Kernel PCA. 

 


