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  اإلحصاء الرياضيتوصيف مساق
 

 (Instructor)ساق  مدرس الممعمومات .1
 

 د احمد محمد حماد الخزاعمة  : المساق(منسق  / مدرس) م ــــــــــــــاس

  احد اثنين ثالثاء أربعاء خميس  :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكتبيـــــــــــــــــــــــالساع

 2152  :يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 ahmed_2005kh@yahoo.com  :يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

 ال يوجد :(إن وجد)الفني /المشرف/مساعد البحث والتدريس

 

 Course Description))وصف المساق  .2
This is a course in mathematical statistics intended for upper-level undergraduate students 

in the mathematical sciences as well as for graduate students in all disciplines. The goal is 

to provide a solid foundation in the theory of random variables, probability distributions, and some 

elementary statistical inferences . 

 

 (Course Title ) المساقبيانات .3
 رابعة: ىالمستو  اإلحصاء الرياضي:اسم المساق 0401433:  المساققمر

 ظرين:  المساقطبيعة
  401331:المتزامن  / المتطمب السابق

 
 :وقت المحاضرة

 3 : الدراسيةساعاتعدد ال  االول:الفصل الدراسي 2019/2020 :يالعام الجامع

 

 (Course Objectivesِ(المساق  أهداف .4
 

A good understanding of the following topics: 

1. Essentials in probability theory 

2. Samples and sampling distributions 

3. Estimators 

4. Interval estimation 

5. Hypothesis testing 

 

 

 

 جامعت آل البيت

 دائرة ضمان الجودة والتخطيط
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  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعمم  .5

 (والكفاياتالمعرفة والمهارات )

 :عهىانمسبق أن ٌكىن قبدرا ا ٌفتزض ببنطبنب بعذ دراسته نهذ
 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the concept of joint probability 

distribution 

2. Demonstrate knowledge and understanding of the concept of estimations. 

3.  Demonstrate knowledge and understanding of Interval estimation and hypothesis 

testing. 

 

 (Course Content)محتوى المساق .6
 

 الموضـــــوع األسبوع

 . Common discrete and continuous probability distributions األول

 . Bivariate (multivariate) pdf انثبوً

 Marginal Distributions and Conditional Distribution انثبنث

 Transforming Random Variables انزابع

 Random Sampling, Central Limit Theorem انخبمس

 .Order Statistics انسبدس

االمتحان األول 
 Estimating Distribution Parameters انسببع

 Measures of Quality of Estimators انثبمه

 Sufficient Statistic for a Parameter انتبسع

 Completeness and Uniqueness, The Exponential Class of Distributions انعبشز

 Minimum variance estimators انحبدي عشز

االمتحان الثاني 
  . Method of moments, Maximum-likelihood technique انثبوً عشز

 Confidence Intervals انثبنث عشز

 . Difference of two means, Proportion(s) انزابع عشز

 Testing Hypotheses انخبمس عشز

 االمتحان النهائي انسبدس عشز
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 استراتيجيات التعميم والتعمم وطرق التقويم .7
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 
 

 
استراتيجيات مخرجات التعمم  ت

لتعمم  أأنشطة سالتدري
 القياس/نوع التقويم

عروض /امتحان)
 (واجبات/مناقشة/صفية

1 Write mathematical proofs and 

reason abstractly in exploring 

properties of joint probability 

distributions.  

انكتببت عهى انسبىرة 
طزح االسئهت عهى 

انطهبت ومىبقشتهب 
حم مسبئم متىىعت 

اعطبء واجببث 
داخم انصف 

وواجببث بٍتٍت 
 

عزوض صفٍت 
مىبقشت 

امتحبن اول 

2 Define, construct examples of, and 

explore properties of convolution of 

distributions and transformations one 

and several variables.  

انكتببت عهى انسبىرة 
طزح االسئهت عهى 

انطهبت ومىبقشتهب 
حم مسبئم متىىعت 

اعطبء واجببث 
داخم انصف 

وواجببث بٍتٍت 

عزوض صفٍت 
مىبقشت 

امتحبن اول 

3 Determine the concept of sampling 

distribution and estimation.  

 

انكتببت عهى انسبىرة 
طزح االسئهت عهى 

انطهبت ومىبقشتهب 
حم مسبئم متىىعت 

اعطبء واجببث 
داخم انصف 

وواجببث بٍتٍت 

عزوض صفٍت 
مىبقشت 

امتحبن اول 

4 Determine how to estimate the 

interval estimation and hypothesis 

testing. 

انكتببت عهى انسبىرة 
طزح االسئهت عهى 

انطهبت ومىبقشتهب 
حم مسبئم متىىعت 

اعطبء واجببث 
داخم انصف 

وواجببث بٍتٍت 

عزوض صفٍت 
مىبقشت 

امتحبن ثبوً 

 

 (Assessment)تقييم الطمبة  .8
 توزيع الدرجات لكل أسموب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

  خالل الفصل (تقرير، وظائف، حضور):  الفصلأعمال-1
 %25 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-2
 %25 األسبوع الثاني عشر   تحريري ثانيامتحان-2
 %50 أسبوع االمتحانات النهائية  تحريري نهائيامتحان-3

 

 (Text Book)الكتاب المقرر  .9
 

 Introduction to Mathematical Statistics المرجع الرئيس

 Robert V. Hogg, Joseph W. McKean, Allen T. Craig المؤلف

 .Pearson Education, Inc الناشر

 2013 السنة

 .Seventh edition الطبعة

الموقع االلكتروني 
 لممرجع

https://www.academia.edu/34550475/Introduction_to_Mathematical_Statistics-

7th_Ed_Robert_V._Hogg 

https://www.academia.edu/34550475/Introduction_to_Mathematical_Statistics-7th_Ed_Robert_V._Hogg
https://www.academia.edu/34550475/Introduction_to_Mathematical_Statistics-7th_Ed_Robert_V._Hogg
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 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشورة في الدوريات او المواقع )(References)المراجع اإلضافية  .10
 

1- Mathematical Statistics, This edition first published 2018 © 2018 John Wiley & Sons Ltd 
2- Probability and Mathematical Statistics, Prasanna Sahoo. 
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