


 نموذج وصف البرنامج االكاديمي 
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 وصف البرنامج االكاديمي 
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 مج االكاديمي الموضوع من قبل القسم. الدراسي المقرر ضمن البرنا
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 بنية البرنامج  -11

 المساقاسم المقرر او  رمز المقرر او المساق  السنة  / المستوى 

 الساعات المعتمدة 

 
 العملي 

 
 النظري

 السنة األول/
 الفصل االول 

 

CCSM101 2 - إحصاء  مبادئ 

CCSM103 3 - (1) معلوماتية 

CCSM104 2 2 البرمجة أساسيات 

STIN101 3 - (1) وتكامل تفاضل 

UOMC102 2 - منتهية رياضيات 

UOMC103 2 - إنكليزية لغة 

UOMC100 2 - اإلنسان حقوق 

 السنة األول/
 الفصل الثاني 

STIN256  3 - أرقام قياسية 

CMSI19 3 - (2) معلوماتية 

CCSM105  1 2 تطبيقات الحاسوب 

CCSM102 ( 2تفاضل وتكامل) (اختياري كلية ) - 3 

CMCI19  2 2 ( اختياري كلية)برمجة ماتالب 

UOMC100 2 - لغة عربية 

CMSI19 ديمقراطية -  

 
 
 

 /السنة الثانية
 الفصل االول 

STIN203 3 - ( 1) عشوائية ومتغيرات  احتمالية 

STIN205 2 - ( 1) المعاينة نظرية 

STIN207 2 2 ( 1) بيانات هياكل 

CCSM207  3 - الخطي  الجبر 

 2 2 قسم  اختياري 

 2 2 اختياري جامعة 

 2 0 كلية اختياري 

 
 /الثانيةالسنة 

 الفصل الثاني 

STIN204 3 - ( 2)عشوائية ومتغيرات  احتمالية 

STIN206 2 - ( 2) المعاينة نظرية 

STIN255 2 2 بيانات قواعد 

 3 - كلية اختياري 

 2 2 كلية اختياري 

 - 2 جامعة اختياري 

CMSI19 2 - العلمي  البحث منهج 



 
 
 
الفصل  /السنة الثالثة
 االول 

STIN308 3 0 (1)رياضي إحصاء 

STIN310 3 0 ( 1)  عمليات بحوث 

STIN312  2 0 ( 1)  االنحدار تحليل 

STIN313 2 2 المعلومات نظم إدارة 

 3 0 قسم  اختياري 

 2 0 قسم  اختياري 

 3 0 قسم  اختياري 

الفصل  /السنة الثالثة
 الثاني 

STIN309 ( 2إحصاء رياضي) - 3 

STIN363  3 - ( 2عمليات )بحوث 

CMSI18 2 2 امنية المعلومات 

STIN494 ( 2تنقيب بيانات ) 2 2 

 2 - اختياري قسم  

 2 2 اختياري قسم  

 
 
 
الفصل  /السنة الرابعة
 االول 

STIN415 3 - (1( عشوائية عمليات 

STIN417 2 2 ( 1) تجارب  وتحليل تصميم 

STIN419 2 2 ( 2)  بيانات  تنقيب 

STIN421  2 - محاكاة 

 3 - قسم  اختياري 

 3 - قسماختياري  

 
 
 
الفصل  /السنة الرابعة
 الثاني 

STIN416 3 - ( 2) عشوائية عمليات 

UOMC152 2 2 ذكية تقنيات 

 3 - قسم  اختياري 

 2 2 قسم  اختياري 

 3 - قسم  اختياري 

 - 4 تخرج  بحث مشروع 
 

 ( ساعة معتمدة 143درجة البكالوريوس علوم االحصاء تتطلب ) المعتمدة الشهادات والساعات 
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ضمن   -2 الطالب  الشهداء معدل  وبناء  التدريسيين  ابناء  باستثناء  المركزي  القبول  قوائم 

الرغبة  قبولهم حسب  يتم  بالوزارة حيث  الخاصة  التعليمات  عليها  تنص  التي  واالمتيازات 

 لتوزيعهم على االقسام العلمية.

 دليل الطالب للقبول المركزي المعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 

السنة /  

 المستوى

 

 رمز المقرر 

 

 اسم المقرر 

 

اساسي ام  

 اختياري

 

 المعرفة والفهم 

 

 المهارات الخاصة بالموضوع

 

 التفكير مهارات 

المهارات العامة والمنقولة )او( االخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  

 الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

السنة 
 األول/

الفصل 
 االول 
 

CCSM101 اساسي إحصاء  مبادئ Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

CCSM103 اساسي (1) معلوماتية Ѵ     Ѵ    Ѵ    Ѵ   

CCSM104 اساسي البرمجة أساسيات  Ѵ   Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN101 اساسي (1) وتكامل تفاضل Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

UOMC102 اساسي منتهية رياضيات  Ѵ   Ѵ     Ѵ   Ѵ    

UOMC103 اساسي إنكليزية لغة     Ѵ            

UOMC100 اساسي اإلنسان حقوق      Ѵ           

السنة 
 األول/

الفصل 
 الثاني 

STIN256  اساسي أرقام قياسية Ѵ    Ѵ     Ѵ   Ѵ    

CMSI19 اساسي (2) معلوماتية  Ѵ    Ѵ    Ѵ       

CCSM105  اساسي تطبيقات الحاسوب Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

CCSM102 
 (2تفاضل وتكامل )

 ( اختياري كلية)
    Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ اساسي

CMCI19 
برمجة ماتالب 

 ( اختياري كلية)
    Ѵ     Ѵ   Ѵ    Ѵ اساسي

UOMC100 اساسي لغة عربية     Ѵ            

CMSI19 اساسي ديمقراطية     Ѵ            



 

السنة /  

 المستوى 

 

 رمز المقرر 

 

 اسم المقرر 

 

اساسي ام 

 اختياري 

 التفكير مهارات  المهارات الخاصة بالموضوع  المعرفة والفهم 

المهارات العامة والمنقولة )او(  

االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 

السنة 
 /الثانية

الفصل 
 االول 

STIN203 
  ومتغيرات  احتمالية

 ( 1) عشوائية
    Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ اساسي

STIN205 اساسي ( 1) المعاينة نظرية Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN207 اساسي ( 1) بيانات هياكل  Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ   

CCSM207  اساسي الخطي  الجبر Ѵ     Ѵ    Ѵ   Ѵ    

    Ѵ     Ѵ   Ѵ    Ѵ اختياري  قسم  اختياري 

       Ѵ    Ѵ      اختياري  اختياري جامعة 

السنة 
 /الثانية

الفصل 
 الثاني 

       Ѵ     Ѵ     اختياري  كلية اختياري 

STIN204 
  ومتغيرات  احتمالية

 ( 2)عشوائية
    Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ اساسي

STIN206 اساسي ( 2) المعاينة نظرية Ѵ    Ѵ Ѵ   Ѵ    Ѵ    

STIN255 اساسي بيانات قواعد  Ѵ    Ѵ   Ѵ     Ѵ   

           Ѵ      اختياري  كلية اختياري 

          Ѵ       اختياري  كلية اختياري 

                    



 
السنة /  
 المستوى 

CMSI19 العلمي  البحث منهج 
 

اساسي ام 
 اختياري 

 مهارات التفكير  المهارات الخاصة بالموضوع  المعرفة والفهم 
المهارات العامة والمنقولة )او(  
االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 

السنة 
 /الثالثة

الفصل 
 االول 

STIN308 اساسي (1)رياضي إحصاء Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN310 اساسي ( 1)  عمليات بحوث Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN312  اساسي ( 1)  االنحدار تحليل Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN313 اساسي المعلومات نظم إدارة  Ѵ    Ѵ    Ѵ   Ѵ    

    Ѵ     Ѵ    Ѵ   Ѵ اختياري  قسم  اختياري 

   Ѵ    Ѵ    Ѵ     Ѵ اختياري  قسم  اختياري 

    Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ اختياري  قسم  اختياري 

السنة 
 /الثالثة

الفصل 
 الثاني 

STIN309 ( 2إحصاء رياضي) اساسي Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN363 ( 2بحوث عمليات ) اساسي Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

CMSI18 اساسي امنية المعلومات  Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ   

STIN494 ( 2تنقيب بيانات ) اساسي Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

    Ѵ    Ѵ     Ѵ   Ѵ اختياري  اختياري قسم  

    Ѵ    Ѵ    Ѵ   Ѵ  اختياري  اختياري قسم  



 
السنة /  
 المستوى 

 
 رمز المقرر 

 
 اسم المقرر 

 
اساسي ام 
 اختياري 

 مهارات التفكير  المهارات الخاصة بالموضوع  المعرفة والفهم 
المهارات العامة والمنقولة )او(  
االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 

السنة 
 /الرابعة

الفصل 
 االول 

STIN415 اساسي (1( عشوائية عمليات Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN417 
  وتحليل تصميم

 ( 1) تجارب
    Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ اساسي

STIN419 اساسي ( 2)  بيانات  تنقيب Ѵ    Ѵ    Ѵ    Ѵ    

STIN421  اساسي محاكاة  Ѵ    Ѵ    Ѵ   Ѵ    

    Ѵ   Ѵ    Ѵ    Ѵ  اختياري  قسم  اختياري 

    Ѵ   Ѵ    Ѵ    Ѵ  اختياري  قسماختياري  

 
 
 

السنة 
 /الرابعة

الفصل 
 الثاني 

STIN416 اساسي ( 2) عشوائية عمليات Ѵ Ѵ   Ѵ    Ѵ    Ѵ    

UOMC152 اساسي ذكية تقنيات  Ѵ    Ѵ    Ѵ   Ѵ    

    Ѵ    Ѵ     Ѵ   Ѵ اختياري  قسم  اختياري 

    Ѵ     Ѵ   Ѵ     اختياري  قسم  اختياري 

    Ѵ     Ѵ   Ѵ     اختياري  قسم  اختياري 

    Ѵ     Ѵ    Ѵ   Ѵ اساسي تخرج  بحث مشروع 
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   2018-2017للعام  المناهج المقرة من القطاعية

 و المعلوماتية  اإلحصاءقسم 
 

 

 الفصل: األول                                                المرحلة االولى  

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع م ع ن الوحدات 

 2 3 1 - 2 مبادئ إحصاء  1

 3 4 1 - 3 (1) معلوماتية 2

 3 4 - 2 2 أساسيات البرمجة  3

 3 4 1 - 3 ( 1تفاضل وتكامل ) 4

 2 4 2 - 2 رياضيات منتهية 5

 2 2 - - 2 إنكليزية لغة  6

 2 2 - - 2 حقوق اإلنسان  7

 17 23 5 2 16 المجموع 

 

 

 الفصل: الثاني                                                  المرحلة االولى

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع م ع ن الوحدات 

 3 3 - - 3 أرقام قياسية 1

 3 4 1 - 3 (2) معلوماتية 2

 2 3 - 2 1 تطبيقات الحاسوب  3

 3 4 1 - 3 (اختياري كلية) (2تفاضل وتكامل ) 4

 3 4 - 2 2 (اختياري كلية) برمجة ماتالب 5

 2 2 - - 2 لغة عربية    6

 2 2 - - 2 ديمقراطية  7

 18 22 2 4 16 المجموع 
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 الفصل: األول                                                ة           الثانيالمرحلة 

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع   م ع ن الوحدات 

 3 4 1 - 3 ( 1) احتمالية ومتغيرات عشوائية 1

 2 3 1 - 2 ( 1نظرية المعاينة ) 2

 3 4 - 2 2 (  1هياكل بيانات ) 3

 3 4 1 - 3 الجبر الخطي  4

 3 4 - 2 2 )اختياري قسم( تحليل سالسل زمنية  5

 3 4 - 2 2 ( اختياري كلية) (1تحليل عددي) 6

 2 2 - - 2 (اختياري جامعة)طرائق تدريس  7

 19 25 3 6 16 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل: الثاني                                                  ة        الثانيالمرحلة 

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع   م ع ن الوحدات 

 3 4 1 - 3 (       2احتمالية ومتغيرات عشوائية) 1

 2 3 1 - 2 ( 2نظرية المعاينة ) 2

 3 4 - 2 2 قواعد بيانات   3

 3 4 1 - 3 )اختياري كلية( معادالت تفاضلية  4

 3 4 - 2 2 )اختياري كلية( ( 2تحليل عددي) 5

 2 2 - 2 - (اختياري جامعة) مبادئ المحاسبة  6

 2 2 - - 2 منهج البحث العلمي   7

 18 23 3 6 14 المجموع 
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 الفصل: األول                                                    ةالثالث المرحلة    

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع   م ع ن الوحدات 

 3 4 1 - 3 (      1إحصاء رياضي ) 1

 3 4 1 - 3 (         1بحوث عمليات ) 2

 3 4 - 2 2 ( 1تحليل االنحدار ) 3

 3 4 - 2 2 إدارة نظم المعلومات   4

 3 4 1 - 3 )اختياري قسم(نظرية طوابير 5

 2 3 1 - 2 )اختياري قسم(( 1)حيوي إحصاء 6

 3 4 1 - 3 )اختياري قسم( معوليه 7

 20 27 5 4 18 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل: الثاني                                                ة      الثالث المرحلة    

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع   م ع ن الوحدات 

 3 4 1 - 3 (       2إحصاء رياضي ) 1

 3 4 1 - 3 (         2بحوث عمليات ) 2

 3 4 - 2 2 امنية المعلومات 3

 3 4 - 2 2 ( 1تنقيب بيانات ) 4

 2 3 1 - 2 )اختياري قسم( (2إحصاء حيوي)  5

 3 4 - 2 2 )اختياري قسم( (2)تحليل االنحدار 6

 17 23 3 6 14 المجموع 
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 الفصل: األول                                              ة  الرابعالمرحلة     

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع   م ع ن الوحدات 

 3 4 1 - 3 (      1) عمليات عشوائية 1

 3 4 - 2 2 ( 1تصميم وتحليل تجارب ) 2

 3 4 - 2 2 ( 2تنقيب بيانات ) 3

 2 3 1 - 2 محاكاة    4

 3 4 1 - 3 (اختياري قسم) ( 1) إحصاء استداللي 5

 3 4 1 - 3 (اختياري قسم) (1تحليل متعدد المتغيرات ) 6

 17 23 4 4 15 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 الفصل: الثاني                                                ة     الرابع مرحلةال    

 الموضوع  ت
عدد   عدد الساعات األسبوعية

 مجموع   م ع ن الوحدات 

 3 4 1 - 3           (2) عمليات عشوائية 1

 3 4 - 2 2 تقنيات ذكية   2

 3 4 1 - 3 (اختياري قسم) (1طرق المعلميه ) 3

 3 4 - 2 2 (اختياري قسم) (2تجارب)تصميم وتحليل  4

 3 4 1 - 3 (اختياري قسم( )2إحصاء استداللي) 5

 2 4 - 4 - تخرجمشروع بحث  6

 17 23 3 8 13 المجموع 
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 متطلبات الجامعة االختيارية    

  

 ت
عدد   عدد الساعات المقرر  

 الوحدات 
 المرحلة 

 المجموع  م ع ن   االسم

 - 1 2 - 2 - تربية رياضية   1

 - 1 2 - 2 - تربية فنية  2

 ولى المرحلة اال 2 2 - - 2 ( 2) لغة انكليزية 3

 المرحلة الثانية  2 2 - - 2 مبادئ االقتصاد  4

 المرحلة الثانية  2 2 - - 2 مبادئ اإلدارة   5

 المرحلة الثانية  2 2 - - 2 مبادئ المحاسبة   6

 المرحلة الثانية  2 2 - - 2 الحضارة اإلسالمية  7

 المرحلة الثانية  2 2 - - 2 طرائق تدريس  8

 المرحلة الثانية  2 2 - - 2 تاريخ العراق  9

 

 

 متطلبات الكلية االختيارية  

 

 ت
عدد   عدد الساعات المقرر  

 الوحدات 
 المرحلة 

 المجموع  م ع ن   االسم

 المرحلة االولى  3 4 - 2 2 برمجة ماتالب  1

 المرحلة الثانية  3 4 - 2 2 (2هياكل بيانات ) 2

 المرحلة الثانية  3 4 - 2 2 مبادئ انترنيت وانترانيت  3

 المرحلة االولى  3 4 1 - 3 ( 2تفاضل وتكامل ) 4

 المرحلة الثانية  4 6 2 - 4 تفاضل وتكامل متقدم 5

 المرحلة الثانية  3 4 - 2 2 (1تحليل عددي) 6

 المرحلة الثانية  3 4 1 - 3 معادالت تفاضلية اعتيادية  7

 المرحلة الثالثة  3 4 1 - 3 رياضيات ضبابية  8

 المرحلة الثالثة  3 4 - 2 2 (2تحليل عددي) 9

 المرحلة الثالثة  3 4 1 - 3 دوال خاصة  10

 المرحلة الثالثة  3 4 - 2 2 ( 1رياضيات حاسوبية ) 11

 المرحلة الثالثة  3 4 - 2 2 ( 2رياضيات حاسوبية ) 12
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 متطلبات القسم  االختيارية   

 

 ت
عدد   عدد الساعات المقرر  

 الوحدات 

 المرحلة 

 المجموع  م ع ن االسم

 المرحلة الثانية  3 4 - 2 2 تحليل سالسل زمنية  1

 المرحلة الثانية  3 4 - 2 2 تحليل التباين  2

 المرحلة الثالثة  3 4 1 - 3 نظرية الطوابير  3

 المرحلة الثالثة  2 3 1 - 2 (1إحصاء حيوي ) 4

 المرحلة الثالثة  2 3 1 - 2 (2إحصاء حيوي ) 5

 المرحلة الثالثة  3 4 - 2 2 ( 2تحليل االنحدار ) 6

 المرحلة الثالثة  2 3 1 - 2 ( 2نظرية القرار ) 7

 المرحلة الثالثة  3 4 1 - 3 معولية 8

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 ( 1استداللي )إحصاء  9

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 ( 2إحصاء استداللي ) 10

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 (1تحليل متعدد المتغيرات ) 11

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 (2تحليل متعدد المتغيرات ) 12

 المرحلة الثالثة  2 3 1 - 2 ( 1نظرية القرار ) 13

 المرحلة الرابعة  3 4 - 2 2 ( 2تصميم وتحليل تجارب ) 14

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 (1طرق المعلمية ) 15

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 (2طرق المعلمية ) 16

 المرحلة الثالثة  3 4 1 - 3 تعليم اآللة  17

 المرحلة الرابعة  2 3 1 - 2 نظم دعم القرار  18

 المرحلة الثالثة  3 4 - 2 2 إحصاءات حاسوبية  19

 المرحلة الثالثة  2 3 1 - 2 معالجة بيانات 20

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 (1نظرية المعلومات ) 21

 المرحلة الرابعة  3 4 1 - 3 (2نظرية المعلومات ) 22

 المرحلة الرابعة  3 4 - 2 2 تمييز األنماط 23

 المرحلة الرابعة  3 4 - 2 2 معلوماتية حيوية 24
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة القادسية 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات 
 قسم اإلحصاء والمعلوماتية 

 
 

 
 
 
 

 مفردات المناهج المقترحة ألقسام االحصاء والمعلوماتية  
 في 

 الجامعات العراقية 
   فصلينظام ال
 



 8 

 مقررات متطلبات الجامعة مفردات 
 

  حقوق اإلنسان :اسم المادة 
المادة الطالب على مفهوم:  اهداف   يتعرف  اإلنسان ان  حقوق  يقيم مدى ممارسة  و    حقوق 

 .أهمية حقوق اإلنسان يصدر أحكام ناقدة على  ويكون قادرا انجتماعية اال فى حياته اإلنسان
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 

أهمية حقوق   (،الحقوق الطبيعية   ،مميزات القانون الطبيعي)طبيعة الحق وماهية حقوق اإلنسان  
وأسسها اإلسالمية    :اإلنسان  الشريعة  في  اإلنسان  الكريم)حقوق  القران  النبوية    ،في  السنة  في 

اإلسالمية الشريعة  في  بالحقوق  الواجبات  ارتباط  القانون   (،الشريفة  في  اإلنسان  حقوق  أسس 
الطبيعي) مصادرة    :دوليال  الطبيعي"  (،العرف والعادة  ،الدين  ،الحق  الكائن   " اللصيقة   ، الحقوق 

قانوني ككيان  التبادلية  المدنية    ،االلتزامات  الحقوق  والحرية )مضمون  الحياة  الحرية    ،حق  حق 
التملك  ،الشخصية التعاقد  ،حق  التعبير  ،حق  الضمير  ،حق  وحرية  االعتقاد  حرية  حق   ،حق 

فيها واالشتراك  الجمعيات  العائلة   ،تأسيس  تكوين  القانون   ،حق  أمام  المساواة  ضمانات   ،حق 
 الحقوق المدنية(. 

 
 ديمقراطية  :اسم المادة 

 : تزويد الطالب بالمعرفة الخاصة بالديمقراطية واشاعة ثقافة الديمقراطيةاهداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0ناقشة: م 0عملي:  2نظري: 
والكفاية  ووسائلها)  :الديمقراطية  وأنواعها  الضغط  جماعات  الضغط   ، ماهية  جماعات 

الديمقراطية    (،والديمقراطية  المدنية)مكونات  السياسية  ،الحرية  الناخبة  ، الحرية  الهيئة    ، نسبة 
الناخبين االنتخاب  ، صالحيات  بطبيعة  الخاصة  المختلفة  المباشرة   ،النظريات  الحكم  سلطات 

 تمثيل األقلية في الحكم الديمقراطي(.  ، محاسن التشريع المباشر ومساوئه ،للناخبين 
 

  ة يتربية رياض :اسم المادة 
الجسمية كاملة متزنة في جميع النواحي _  إلى تربية الفرد تربية    تهدف المادة :  اهداف  المادة

 .نشاطات بدنيةالعن طريق  -والعقلية واالجتماعية 
 1عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  0نظري: 

القدم   اللعبة( )كرة  بقوانين  األولية  السلة    ،التعاريف  اللعبة() كرة  بقوانين  األولية  كرة   ،التعاريف 
 (. التعاريف األولية بقوانين اللعبة) الطائرة 
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 تربية فنية  :اسم المادة 
المادة إبداء :  اهداف   على  وتعودهم  الجمالية  للقيم  الفني  الذوق  على  التالميذ  قدرات  تنمية 

 .اكتشاف الطلبة الموهوبين فنيا ورعايتهم و كذلك  ,الرأي 
 1عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  1نظري: 

 رسوم إحصائية.  ، اشتقاق األلوان ، الظل ،المنظور  ،المبادئ األساسية في الرسم
 
 

 مبادئ االقتصاد  :اسم المادة 
المادة  معرفته   تزويد:  اهداف   خالل  من  وذلك  باالقتصاد  الخاصة  النظرية  باألسس  الطالب 

 وغيرها من الموضوعات األخرى  اإليرادات  و القومي والسياسات المالية واالقتصادية اإلنتاج ب
 

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 
االقتصاد علم  وتطويرها  ،مفهوم  الطلب  العرض  ،نظرية  اإلنتاج  ،نظرية  التكاليف   ،نظرية 

  ، قود والمصارفالن  ، الدخل القومي  ، نظرية التوزيع  ، األسواق وتحديد األسعار والتوازن   ،واإليرادات 
 . التضخم النقدي

 
 مبادئ اإلدارة  :اسم المادة 

المادة  إلى  :    اهداف   المقرر  تدريس  الالزمة هدف  والعملية  النظرية  بالمعرفة  طالبنا  تزويد 
 .للطالب بعد تخرجه لمواجهة احتياجات سوق العمل

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 
فكرها وبيئتها وتطور  اإلدارة  اإلداري   ،طبيعة  الفكر  المتغيرة  ،تطور  البيئة  في  التخطيط   ،اإلدارة 

األساليب الكمية في التخطيط واتخاذ   ،المعلومات واتخاذ القرار   ،الخطط التشغيلية )واتخاذ القرار  
)السلطة(   ، التنظيم  ،القرار  الداخلية(   ،الصالحية  التنظيمية  والتحفيز    ،العالقات   ،القيادة)القيادة 

 (. أدوات وأساليب الرقابة ،طبيعة الرقابة وأنواعها)الرقابة  ،عمليات الجماعة(  ،االتصال 
 

   مبادئ المحاسبة :اسم المادة 
المادة و اهداف   واالجتماعية  العلمية  الحياة  في  وأثرها  وأسسها  المحاسبة  مفاهيم  معرفة   :

 القدرة على إستخدام األدوات المحاسبية في تنفيذ إجراءات المحاسبة. 
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 
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المحاسبة)مقدمة   وتطور  المحاسبة   (،نشأة  وطبيعة  القيد   ،حقول  ونظرية  المحاسبي  النظام 
 األوراق التجارية.  ،العمليات النقدية العامة بالصندوق  ، العمليات المالية الرأسمالية  ،المزدوج

 
 لغة عربية :اسم المادة 

 و ادبيا وتعزيز مهارته في اللغة العربية.  ن الطالب لغويايتمك: اهداف  المادة
 2عدد الوحدات:  0ناقشة: م 0عملي:  2نظري: 

أدبية   األدبي )موضوعات  النص  بناء  جديدة    ،عناصر  أدبية  النثر)فنون  موضوعات   (،قصيدة 
وإمالئية   والتنقيط  ،العدد)نحوية  الترقيم  والوصل  ،عالمات  القطع  الوسطية   ،همزة    (، الهمزة 

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

   ( 1لغة انكليزية ) :اسم المادة 

إعداد الطالب الستخدام بعض التعابير المستعملة في اللغة اإلنجليزية اليومية :  اهداف  المادة  

اللغة  مهارات  واقعي  بشكل  الطالب  استخدام  على  تساهم   التركيز  بحيث  الرئيسية   اإلنجليزية 
. اللغة اإلنجليزية العامة لديهمشكل غير مباشر في تطوير مستوى ب  

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 
الجمل إلى ربط  إضافة  الكتابة  سياق  الجمل وخاصة في  وبناء  النحوية  للقواعد    ، مراجعة شاملة 

اللغة في حياتهم   استخدام  الطلبة على  يتم تشجيع  كما  وكفاءة  االنكليزية بطالقة  اللغة  استخدام 
يب الطلبة على أساليب القراءة ومهارات استيعاب النصوص القصيرة وتطوير مهارات تدر  ،اليومية 

  ، الكتابة  ،القراءة)تنمية المهارات األربعة    ،الطلبة السمعية والشفوية من خالل النشاطات الصفية
 . (اإلصغاء والتكلم

 
 ( 2لغة انكليزية ) :اسم المادة 

كما يدرس  لدى الطالب  اإلنجليزية األكاديميةالى تطوير مستوى  تهدف المادة:  اهداف  المادة
 .  الطالب خالل هذه المرحلة اإلنجليزية لألغراض الخاصة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  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 ومميزاتها عن المدنيات األخرى ت: اهداف  المادة
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 

(،  معالم الحضارة اإلسالمية،  مدلول الحضارة اإلسالمية)  دلول "الحضارة اإلسالمية " ومعالمهام
 . اإلسالمية وميزاتها وفضلها على الحضارات األخرى لحضارة  ا 
 

   طرق تدريس :اسم المادة 
تدريس   وأهداف   الناجح  المدرسخصائص وصفات وواجبات  ب  تعريف الطالب  : اهداف  المادة

 . العلوم
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 

والتفكير والقياس   ،العلم  االستقرائي  المعرفة  ،التفكير  والمدركات  ،الحقائق  ،مستويات   ، المفاهيم 
المدركات تكوين  المدركات  ،عملية  تكوين  في  الطالب  تساعد  المدركات    ،كيف    ، المبادئ)أنواع 

العلوم  ،النظريات  تدريس  في  عامة  وأهداف  أفكار  الوظيفية  ،األفكار(  أو  السلوكية    ، األعراض 
السلوكية األغراض  من  التربية  ورجال  النفس  علماء  تصنيف   ،موقف  في ضوء  العلوم  تدريس 

 طرق تدريس العلوم.  ،بلوم
 

 تاريخ العراق  :اسم المادة 
 . القديم ومنطقة الشرق األدنى القديم العراقالتعرف على تاريخ    : اهداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0ة: مناقش 0عملي:  2نظري: 
 
 
 
 
 
 
 

 منهج البحث العلمي  :اسم المادة 



 12 

المادة المادة:  اهداف   ال  تهدف  تعريف  المختلفة   طلبةإلى  وأنواعه  العلمي  البحث  بمفهوم 
خطوات   على  التعرف  إلى  أيضا  يهدف  كما   ، الخ   ...  ، التجريبي  والبحث  الوصفي  كالبحث 

 . المنهج العلمي الحديث، وأدواته والتعرف على مصادر المعرفة
 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 

العلمي البحث  في  أساسية  العلمي  ،مفاهيم  البحث  البحث  ،خطوات  خطة  البحث   ، تصميم 
أدوات   ،العينات في البحث العلمي  ،البحث النوعي   ،البحث التجريبي  ،البحث الوصفي  ،التاريخي

 . كتابة تقرير البحث  ،توثيق مصادر المعلومات  ،االختبارات والمقاييس() ووسائل جمع البيانات 
 

 فلسفة :اسم المادة 
 والمدارس الفلسفية.  على مفهوم العلم و الفلسفة و المنطقالتعرف : اهداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  0عملي:  2نظري: 
الفلسفة العامة  ،أهمية  العلمية  ،المعرفة  المعرفة  العلوم  ،نمو  ومجاالت  الفوق   ،أهداف  األفكار 

العلمية  ،العلمية المفاهيم  التفسيرية  ،تطبيق  القدرية  العلمية  تفسير  العبارات   ،للنظريات  اختيار 
العلم  ،الوقائع  ،العلمية في  اإلجرائية  اإلصالحية  ،الفلسفة  الفلسفية    ، الفلسفة  المدرسة  )المدارس 

 (. المدرسة الحديثة  ،المدرسة الصورية ،المنطقية 
 

 مفردات مقررات متطلبات الكلية 
 

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

 .و التعمق بمفهوم االشتقاقالمواد االخرى 
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  3نظري: 
 الهندسية المشتقة  تعريف / المشتقات  ، االستمرارية  ، للدوال الغايات  ،والخاصة العامة وأنواعها الدوال

 النهايات  ،والتحدب التقعر / والتناقص التزايد / المشتقات على تطبيقات  ،التعريف بواسطة المشتقة /

 التكامل / التكامل  ،عليها والتطبيقات  المتوسطة والقيمة / رول مبرهنتي  ،المحلية  والصغرى  العظمى

، المنحنيين بين المساحة  / المنحني تحت المساحة / التكامل على تطبيقات  ،المحدد وغير المحدد
 :منها  المتسامية الدوال،  االسطوانية القشرة طريقة / الدوراني  القرص طريقة / الدوراني الجسم حجم
 / اللوغاريتمية  الدوال،  الزائدية الدوال / تكاملها و اشتقاقها / العكسية المثلثية الدوال،  المثلثية الدوال

،  وتكاملها تفاضلها مع والعامة الخاصة / االسية الدوال،  وتكاملها تفاضلها / الطبيعي اللوغاريتم دالة
 . الكسور بتجزئة التكامل / بالتجزئة التكامل / التكامل طرق 
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 ( 2تفاضل وتكامل ) :اسم المادة 
باعتبارها مادة   بالمعرفة االساسية في مجال التفاضل والتكاملالطالب    تزويد  :  اهداف  المادة 

 اساسية لجميع المواد االخرى. 
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  3نظري: 
  ، المثلثية بالدوال بالتعويض لــالتكام  ، والزوجية الفردية القوى  / المثلثية  الدوال تكامل / التكامل طرق 
 وى ـالق لـــسالس ،الالنهائية المتسلسالت  ،جذورا  تحوي  التي الدوال تكامل

 ها ــــوتطبيقات الجزئية المشتقات ، ثركأ  أو لمتغيرين الدوال تفاضالت ،أو أكثر بمتغيرين الدوال

 / الجزئية  المشتقات على  تطبيقات،  االتجاهية المشتقات،  المتغيرين ذات للدوال  السلسلة قاعدة

 العزوم،  تطبيقاته / الثالثي التكامل، تطبيقاته / المزدوج التكامل، وصغرى  عظمى نهايات

 االعتيادية  التفاضلية المعادالت 
 

 رياضيات منتهية  :اسم المادة 
نطق و المجموعات و  إلي المواضيع الرياضية المتعلقة بالم هذه  المادةتطرق ي: اهداف  المادة

 المصفوفات, وحل المعادالت الخطية باستخدام المحددات. 
 2عدد الوحدات:  2مناقشة:  0عملي:  2نظري: 
جبر   (،العبارات الشرطية والثنائية  ،القضايا وجدول الصدق  ،العبارات المركبة  ،العبارات)المنطق  
والتكافؤ)القضايا   االنتماء)  المجموعات  (، المسورات  ، المحاورات  ،االقتضاء  العمليات   ،مفهوم 

المجموعات المجموعات  ،على  الديكارتي  ،جبر  والحاصل  المرتبة  والدوال    (،األزواج  العالقات 
العالقات) الدوال  ،انواع  الدوال  ، خواص  الجبرية على  الصفية  ) المتجهات    (،العمليات  المتجهات 

المتجهات  ،والعمودية والمحددات    (،ضرب  المصفوفات  ،تعاريف)المصفوفات  عكس    ،جبر 
وخواصها  ،المصفوفة  والع  ،المحددات  المتممةالمحيددات  الخطية   ،وامل  المعادالت  حل 

التوافقية   (،طريقة كرامر)بالمحددات   العد)  التحليالت  التباديل والتوافيق معامالت ذوات   ،مبادئ 
 (. الحدين

 
 تفاضل وتكامل متقدم  :اسم المادة 

المادة والترابط:  اهداف   والهندسة  العلوم  والتكامل في  التفاضل  أهمية حساب  بينهم.    إلظهار 
لو  األساسية  المبادئ  وتطبيقاته لتوفير  والتكامل  التفاضل  المنطقي   تحسينو   حساب  التفكير 

 في حل المشاكل الرياضية.   للطالب  والمهارات الرياضية
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 4عدد الوحدات:  2مناقشة:  0عملي:  4نظري: 
المتغيرات متعددة  واالستمرارية  ،الدوال  الجزئية  ، الغايات  اال  ، المشتقات    ، تجاهيةالمشتقات 

المماسة والتقريب   ،المستويات  والصغرى   ،التفاضالت  العظمى  المضاعفة  ،القيم    ، التكامالت 
الثنائي الحجوم  ،التكامل  الثنائي في حساب مساحات  التكامل  الوسطى   ،تطبيقات  القيمة  مبرهنة 

الثنائية  القطبية  ،للتكامالت  باإلحداثيات  الثنائية  الثالثي  ،التكامالت  الحجم   ، التكامل  إيجاد 
الثالثي  والكروية   ،بالتكامل  االسطوانية  باإلحداثيات  التكامل  والتكامل   ،تعريف  الخطي  التكامل 

 السطحي في المستوي. 
 

 معادالت تفاضلية  :اسم المادة 
المادة تصنيف:  اهداف   التفاضلية تقديم  بين   للمعادالت  الروابط  واستيعاب  الحلول  وأنواع 

 .  المعادالت والتحليل الرياضي
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  3نظري: 

 والحل العام الحل   ، (الرتبة الدرجة،  المعادالت،)  ومصطلحات عامة مفاهيم  :التفاضلية المعادالت

 التي المعادالت  ،العام الحل من التفاضلية المعادالت استخراج  ،التفاضلية  للمعادالت الخاص

 ذات التفاضلية المعادالت  ،وحلها المتجانسة التفاضلية  المعادالت  ، وحلها متغيراتها تنفصل

 المعادالت  ،المكملة العوامل  ،وحلها التامة التفاضلية المعادالت  ،وحلها الخطية المعامالت

  ، برنولي معادلة بسيطة خطية معادالت إلى  التفاضلية المعادالت تحويل  ، وحلها الخطية التفاضلية
 أعلى درجات من ولكن األولى الرتبة  من التفاضلية المعادالت  ، التفاضلية المعادالت رتبة تخفيض

 الثابتة المعامالت ذات الخطية التفاضلية المعادالت  ،وحلها اآلنية التفاضلية المعادالت  ،وحلها

 . التفاضلي  المؤثر ، nوالرتبة 
 

 ( 1رياضيات حاسوبية ) :المادة اسم 
المادة باهداف   وتعريفهم  الطلبة  تدريب  الحاسوبية:  المستخدمة  البرمجيات  في    الجاهزة 

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

المتقدمة في الحاسبة  اآلالت  الحدود،  مقدمة في استخدام  الدوال مثل كثيرات  قيم بعض  حساب 
.إلخ. حل معادالت جبرية من . الدوال األسية، الدوال اللوغاريتمية، النسبية، الدوال المثلثية،الدوال  
المقلوب وحساب  . إلخ. إجراء عمليات عل المصفوفات بما فيها.األولى، الثانية، الثالثة الدرجات

 ، اإلنحراف المعياري  المحددات، تحليل البيانات اإلحصائية، حساب المعدل، المنوال،
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برنامجمق على  التركيز  مع  الرياضيات  في  الحاسوبية  البرمجيات  في  القواعد   دراسة Maple دمة 
بالبرنامج الخاصة  األوامر  كتابة  في  األساسية، رسم  إجراء حسابات   ، األساسية  الدوال  باستخدام 
الدوال،  نهايات  حساب  والسطوح،  الرمزية  المنحنيات   ،(Symbolic Calculation)  الحسابات 

التفاضليةحساب   المعادالت  الدوال رمزيا وعدديا. حل بعض  رمزيا، حل   تفاضل وتكامل بعض 
المصفوفات،  على  الحسابات  إجراء  وعدديا.  رمزيا  الجبرية  والقيم  المعادالت  المحددات  حساب 

حسابات إجراء  الخطية،  المعادالت  أنظمة  حل  تحليل   المميزة.  مثل  األعداد  نظرية  في  أساسية 
عوامله   إلى  القاسمعدد  إيجاد  حلول   األولية،  األصغر،  المشترك  المضاعف  األعظم،  المشترك 

إجراء تطابقية.  االنحراف  معادالت  المنوال،  المعدل،  حساب  مثل  أساسية  إحصائية  حسابات 
 .االرتباط، قيم بعض الدوال االحتمالية المعياري، معامل

 
   رياضيات ضبابية :اسم المادة 

 الى التعرف على المجموعات الضبابية وتطبيقاتها في االحصاء تهدف المادة: اهداف  المادة
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  3نظري: 

عالقة   ، العالقات الضبابية  ، األعداد الضبابية  ،المجموعات الضبابية وجبرها ’ المنطق الضبابي
الضبابية المرتبة  ،التكافؤ  الضبابية  وأنواعها  ،المجموعات  الضبابية  الدوال    ،الدوال  معكوس 

 . مشتقات الدوال الضبابية  ،الضبابية
 
 
 
 

 ( 1) تحليل عددي :اسم المادة 
المادة الخطية اهداف   غير  المسائل  حل  في  الرياضيات  لمادة  ومكملة  اساسية  مادة  يعتبر   :

 . ة برمجيةباالضافة الى حل تلك الطرق حاسوبيا باستخدام لغ والتي ال يمكن حلها يدويا
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  2نظري: 

العمليات  في  األخطاء  األعداد،  تمثيل  األخطاء،  )مصادر  واألخطاء  التقريبية  الحسابات 
طريقة   معادلة،  لجذور  األولية  التقريبات  )حساب  الخطية  غير  المعادالت  حلول  الحسابية(، 

رافسون، الطريقة التكرارية  -القاطع، طريقة نيوتنتنصيف الفترات، طريقة الموضع الكاذب، طريق 
 للنقطة الصامدة، حلول منظومات المعادالت غير الخطية(. 
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حذف  طريقة  الخطية،  المعادالت  )منظومات  الخطية  المعادالت  لمنظومات  العددية  الحلول 
المثلثي،  -كاوس، طريقة كاوس  التمثيل  ايجاد معكوس مصفوفة بطريقة كاوس، طريقة  جوردان، 

 الطرق التكرارية. 
الفروقات  التقدمية،  الفروقات  المنتهية،  الفروقات  حسبان  الكرانج،  حدود  )متعددة  اإلندراج 
 التراجعية، الفروقات المركزية، الفروقات المنتهية النسبية، التربيعات الصغرى والمنحنيات االفقية. 

 
   ( 2) تحليل عددي :اسم المادة 

في حل المسائل غير الخطية والتي    1التحليل العددي  مكملة لمقرر  : يعتبر مادةاهداف  المادة 
 . وحلها باستخدام االشتقاق العددي و التكامل العدديال يمكن حلها يدويا 

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  2نظري: 
عندما  االشتقاق  األبعاد،  متساوية  غير  نقاط  على  المبني  العددي  )االشتقاق  العددي  االشتقاق 

ون النقاط متساوية األبعاد، حساب المشتقات ذات الرتب األعلى، تحليل األخطاء في االشتقاق تك
 العددي(. 

العددي )التكامل  العددي  نيوتن -التكامل  صيغ  في  المعامالت  ايجاد  األبعاد،  متساوية  -العقد 
النتائج تحسين  طرق -كوتس،  بين  مقارن  لكاوس،  العددي  التكامل  طرق  رومبرك،  طريقة 

 مل(. التكا
طريقة   أويلر،  طريقة  تايلور،  متسلسلة  )طريقة  االعتيادية  التفاضلية  للمعادالت  العددية  الحلول 

 كوتا، المعادالت ذات الرتبة العالية ومنظومات معادالت التربة األولى. -رانج
 

 دوال خاصة  :اسم المادة 
الطالب  يحتاج اليها . التي  الشائعة  : تزويد الطالب بمجوعة من الدوال الرياضية  اهداف  المادة 

 في مجال دراسته 
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  3نظري:  214ر  :الممهد
التفاضلية  ،بيسل(  ،الخطأ  ، بيتا  ، كاما)دوال   التكرارية   ،معادلة بيسل  التكاملية    ،العالقات  الصيغ 

مولدة لمتعددة الدالة ال   ، متعددات حدود لجندر  ،معادلة لجندر  ، دوال لجندر  ، لدوال بيسل المعدلة
 دوال هندسية زائدية اندماجية.  ،دوال هندسية زائدية  ،التعامد لمتعددة حدود لجندر ،حدود لجندر

 
 اساسيات البرمجة  :اسم المادة 

 مع التطبيق العملي.  ++C: تعليم الطالب اساسيات البرمجة بلغة  اهداف  المادة
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  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 

المادة البرمجةاهداف   ادوات  و  باساليب  الطالب  بفهم  التعمق  التطبيق   ++Cبلغة    :  مع 
 العملي. 
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  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:  2عملي:  2نظري:  121الممهد: ح

المادة بلغة  اهداف   البرمجة  ادوات  و  باساليب  الطالب  بفهم  التعمق   :C++   التطبيق مع 
 العملي. 

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 بلغة ماتالب  : اسم المادة 

 . ة باستخدام لغة الماتالب ي البرمجتزويد الطالب بالمهارة : اهداف  المادة
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  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 الجاهزة. : تعليم الطلبة استخدام  اهداف  المادة

 2عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  1نظري: 
تنظيم وتلخيص   ،صياغة ورقة العمل  ، كتابة الصيغ  ، تسمية ورقة العمل  ،Excel  العمل في بيئة 

البيانات  ،البيانات  اإلحصائية  ،الرسومات  ،عرض  الجاهز    .التطبيقات  مقدمة   .SPSSالبرنامج 
اإلحصائي   البيانات  ،SPSSللبرنامج  وإدخال  الملفات  مع  البيانات  ،التعامل  مع  إعداد   ،التكامل 

الدوال المتغيرات االسمية  ،الصيغ واستخدام  الكمية  ،وصف  المتغيرات  ق اختبارات  تطبي  ،وصف 
 تطبيق االرتباط وانواعة. ،استخدام الرسومات ،إحصائية وتحليل التباين

 
 

 ( 1هياكل بيانات ) :اسم المادة 
 خزن البيانات داخل الذاكرة . المستخدمة في : دراسة انواع الهياكل البيانية اهداف  المادة

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  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) 

 
 ( 2هياكل بيانات ) :اسم المادة 

المادة دراسةاهداف   مع  :  التعامل  و  الوصول  داخل    طرق  البيانات  لخزن  البيانية  الهياكل 
 الذاكرة . 
 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  2نظري: 
  االحاديه الموصولة القوائم خوارزميات ،االحاديه الموصولة القوائم  ،الديناميكي الخزن 

 searching  البحث ،الترتيب  طرائق ،sorting الترتيب ،الثنائية  الموصولة القوائم

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

   انترنيت وانترانيت :اسم المادة 
 التعرف على اساسيات الشبكة العنكبوتية . : اهداف  المادة

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  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 متطلبات القسم
 مبادئ احصاء  :اسم المادة 

تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية في علم اإلحصاء   إلى  هذه  المادةهدف  ت  :اهداف  المادة
 . بنوعيه الوصفي والتحليلي

 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  2نظري: 
 في اإلحصائية الطريقة   ،تطبيقه ومجاالت اإلحصاء علم تعريف  ‘وتطوره اإلحصاء نشوء  ‘  المقدمة

 وسائل(  العينات ‘ الشامل التسجيل)  البيانات جمع أساليب   ،البحوث  تصميم وأسلوب العلمي البحث

 المتغيرات(،  العينات اختيار) البيانات وتبويب تصنيف(  االستبيان‘المباشر الجمع)  البيانات جمع

  ، المتجمعة التكرارية التوزيعات‘ المزدوج التكرار‘ النسبي التكرار  ،الجدولي  العرض  ،العشوائية
 المدرج  ،البياني  الخط ‘البيانية الدائرة ‘البياني المستطيل ‘ البيانية األشرطة  ،الهندسي العرض

 .المتجمعة التكراري  التوزيعات  ،والتكراري  والمنحني والمضلع
 

                                 الجبرالخطي  : اسم المادة 
المادة بأساسيات :  اهداف   الطالب  الخطي    تزويد  المجال في  التي تساعده  الجبر  دراسته في 

 . االحصائي
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  3نظري: 

عليها-أنواعها-المصفوفاتمفهوم   مصفوفة,    خواصها  -المحددات،  العمليات  تمارين -مقلوب 
،  الفضاءات الشعاعية الجزئية  -مفهوم الفضاءات الشعاعية،  عامة على المصفوفات والمحددات

الخطية-بعد فضاء شعاعي جزئي حل جملة  -رتبة مصفوفة،  مصفوفة تطبيق خطي-الفضاءات 
كوامر بطريقة  خطية  المنحرفية،  معادالت  شبه  بطريقة    -المصفوفة  خطية  معادالت  جملة  حل 

،  غاو  الخواصس  وبعض  إيجادها  وكيفية  الذاتية  والقيم  األشعة  المتشابهة ،  مفهوم  المصفوفات 
المميزة الحدود  الذاتية،  وكثيرات  الصغرى   -الفضاءات  الحدود  إلى ،  كثيرة  المصفوفات  تحويل 

   األشكال الخطية،   اإلسقاط–الشكل القطري 
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   (1)احتمالية ومتغيرات عشوائية  :اسم المادة 

المادة تاهداف   المادةدف  ه:  متغير    هذه   من  أكثر  في  االحتمالية  التوزيعات  دراسة  الى 
 . عشوائي ، وكذلك استنتاج التوزيعات االحتمالية لدوال في المتغيرات العشوائية ومجموعها

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  2نظري: 
 األساسية الفكرة  ،الحدين مفكوك نظرية   ،التوافيق / التباديل  ، األساسية العد طرق   ،المجموعة نظرية

  ، االحتمالية فرضيات  ،الحدث احتمالية   ، الحدث / العينة فضاء / العشوائية  التجربة  ،لالحتمالية 
 العشوائي للمتغير االحتمال  دالة ،  وتوزيعاتها العشوائية المتغيرات،  االستقاللية،  الشرطي االحتمال

 دالة،  المتقطع العشوائي للمتغير التوزيع دالة،  المستمر العشوائي  للمتغير االحتمال  دالة ،  المتقطع

 . المستمر العشوائي للمتغير التوزيع
 
 
 

 ( 2احتمالية ومتغيرات عشوائية ) :اسم المادة 
 . بناء أساس قوي للطالبة في نظرية التوزيعات لى ا  هدف ت: اهداف  المادة

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  2نظري: 
الحدين)/ باينوميل توزيع  ،برنولي  توزيع / المنتظم التوزيع،المتقطعة التوزيعات بعض  توزيع (،  ذي 
 التوزيعات بعض  ،السالب الحدين ثنائي توزيع / الهندسي التوزيع  ، الفوقي الهندسي التوزيع  ،بواسون 

 التوقع،  بيتا توزيع  ،الخاصة وحاالته اما ك توزيع  ،الطبيعي التوزيع / المنتظم التوزيع  ،المستمرة

 الدالة،  والمستمر المتقطع العشوائي للمتغير التباين،  والمستمر المتقطع العشوائي للمتغير الرياضي

 .للعزوم المولدة
 

 ( 1نظرية المعاينة ) :اسم المادة 
 و المعاينة العشوائية  لدراسة العينات  هدف إلى إعطاء األساس النظري ت :  اهداف  المادة 

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

( أولية  (،  لالحتمال  األساسية المفاهيم+ اإلحصائية التعاريف عض+ب العينات عن مقدمةمفاهيم 
 الوسط تقدير وأسلوب البسيطة العشوائية المعاينةالمعاينة العشوائية البسيطة مع الوسط الحسابي )

(، المعاينة العشوائية البسيطة مع المجموع واألمثلة البراهين مع(  والفترة النقطة)  للمجتمع الحسابي
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 (  مع(  والفترة النقطة)  للمجتمع الكلي المجموع تقدير وأسلوب البسيطة العشوائية المعاينةالكلي 

)واألمثلة البراهين النسب  مع  البسيطة  العشوائية  المعاينة   مع الثقة وحدود  (R)النسب   تقدير(، 

(، طرق واألمثلة البراهين مع يةئو الم والنسبة  (P)النسبة   معاينةالنسبة )(، معاينة  واألمثلة البراهين
 طرائقو   األمثلة  مع المعاينةأ  خط تقدير وأسلوب العينة حجم تقدير عن واسعة مقدمةتقدير العينة )

 بعض في العينة حجم تقدير أسلوبو   األمثلة مع البسيطة  العشوائية المعاينة في العينة حجم تقدير

 ( القرار اتخاذ حالة في العينة حجم تقدير +الخاصة الحاالت
 

العينة    ،المجتمع اإلحصائي غير المحدود اإلطار  ،المجتمع اإلحصائي المحدود  ،مفاهيم أساسية
العينة   ،االحتمالية  البسيطة  ،اختبار  العشوائية  المئوية   ،المعاينة  والنسب  النسب  تقدير   ،معاينة 

البسيطة العشوائية  المعاينة  في  العينة  الطبقية  ، حجم  العشوائية  العنقودية    ، المعاينة  المعاينة 
 . مواضيع تطبيقية في المعاينة (،األسلوبية ) المعاينة المنتظمة  ، والمعاينة متعددة المراحل

 
   (2نظرية المعاينة ) :اسم المادة 

المادة النظري   تهدف :  اهداف   األساس  إعطاء  العينات   إلى  العشوائية  لدراسة  المعاينة   و 
 . و المنتظمةالطبقية 
 2عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  2نظري: 

أساسية )  (،  الطبقات  على العينة توزيع وطرائق والرموز المفاهيم الطبقية العشوائية المعاينةمفاهيم 
( العينة  توزيع  العينة  الطبقات  على العينة توزيع طرائق عن وأمثلة براهينطرائق  تقديرات حجم   ،)

 العينة حجم تقدير طرائق على تطبيقية أمثلةو   الطبقية العشوائية المعاينة في العينة حجم تقدير)

 البراهين مع  الطبقية و   البسيطة   العشوائية  المعاينة بين المقارنة(،  الطبقات على  توزيعها وأسلوب 

 في  (R)النسب   تقديرو   (P)للنسبة   الطبقية العشوائية المعاينة)   الطبقية العشوائية المعاينة،  واألمثلة

 االنحدار  بطريقة التقدير(،  الطبقية العشوائية المعاينة عن عامة تمارينو   الطبقية  العشوائية  المعاينة
 في االنحدار ةبطريق  التقدير و   واألمثلة  البراهين مع ومصطلحات رموز االنحدار بطريقة التقدير)

 العشوائية المعاينة)  المنتظمة العشوائية  المعاينة(،  واألمثلة  البراهين مع الطبقية  العشوائية المعاينة

(،  واألمثلة  البراهين مع الكلي  المجموع و  الحسابي الوسط تقدير وأسلوب ومصطلحات  رموز المنتظمة
 والمنتظمة البسيطة العشوائية المعاينة بين المقارنة

 
 تحليل سالسل زمنية  :اسم المادة 

السالسل  و اشباع مفاهيمه في مجال  الى تطوير امكانية الطالب    تهدف المادة :  اهداف  المادة
 الزمنية. 
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 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي:  2نظري: 
 تعيين طرائق  ،الزمنية  السالسل أهمية-الزمنية السالسل نماذج-وتطبيقاتها الزمنية السالسل تحليل

نصفي   متوسطي طريقة-باليد التمهيد طريقة  -١ -الخطي(  الخطي غير-الخطي)  -العام االتجاه
 االتجاه  ،األمثلة مع الصغرى  المربعات طريقة-األمثلة مع المتحركة المتوسطات طريقة  ،السلسلة

 غير العام االتجاه على أمثلة  ،األسية الدالة- والثالثة الثانية الدرجة منحنيات-الخطي غير العام

 مع(  الجمع نموذج-الضرب نموذج)  العام االتجاه اثر  استبعاد  ، الزمنية السالسل  تحليل -الخطي

 استبعاد-الموسمية التغيرات على أمثلة  ، الموسمية التغيرات مقياس  طرائق-الموسمية التغيرات  ، األمثلة

 ارتباط-العشوائية التغيرات  ،األمثلة مع تعريفها-الدورية التغيرات  ،األمثلة مع الموسمية التغيرات اثر

  و  مصطلحات -الفرضيات اختبار مفهوم  ،الزمنية  السالسل  ارتباط على مثلةأ   ،الزمنية  السالسل
-المتقطعة)  الشائعة االحتمالية التوزيعات بعض  ،الفرضيات اختبار في المتبعة الخطوات  -تعاريف

 من عشوائية عينة متوسط اختبار-وخصائصه  ،الفرضيات  اختبار في عامة تمارين  ،(المستمرة

 . األمثلة توزيع-للعينة  الحسابي الوسط توزيع t مع طبيعي مجتمع
 
 

 تحليل التباين :اسم المادة 
  الهدف: تمهيد الطالب الستخدام النماذج االجصائيةواختبار الفرضيات 

 3الوحدات: عدد  0مناقشة:  2عملي:  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 

هو تزويد الطالب مع قاعدة متينة في نظرية   هذه  المادةلهدف الرئيسي من  ا:اهداف  المادة 
 . والتوزيعات االحصائية االحتماالت 

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  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 

المادة الى:  اهداف   صلبة  تقديم  تهدف  مع   خلفية  جنب  إلى  جنبا  اإلحصائية  النظرية  في 
 تطبيقاتها في حل المشاكل العملية في العالم الحقيقي. 

 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  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 عمليات )اسم المادة 
المادة نماذج  :  اهداف   المشاكل  حل  طرق  على  التعرف  و  العمليات  بحوث  بمفهوم  االلمام 

 البرمجة الخطية. 
 3الوحدات: عدد  1مناقشة:  0عملي:  3نظري: 
 البرمجة مفهوم،  العمليات بحوث أساليب باستخدام المشكلة حل وخطوات العمليات بحوث تعريف

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

(+ السمبلكس )   الخطية البرمجة نموذج حل،  بيانيا الخطية البرمجة نموذج حل،  تطبيقات +الخطية
 من الثنائية للمشكلة األمثل الحل إيجاد،  األولية  المشكلة من الثنائية المشكلة كتابة،  الكبيرة  M  طريقة

 تحليل،  المقابلة  السمبلكس  طريقة،  للمشكلة االقتصادي التفسير +األولية للمشكلة األمثل الحل جدول

  المقبول  االبتدائي األساسي الحل،  النقل  نموذج موازنة + العامة الصيغة+ النقل نموذج،  الحساسية
 + األعمال شبكات رسم قواعد  + األعمال شبكات(،  الطريقتان)  األمثل الحل(،  الثالثة  الطرق )

 . PERT المشاريع تقييم أسلوب + الحرج المسار أسلوب، والمتأخرة المبكرة األوقات
 
 

 ( 2: بحوث عمليات )اسم المادة 
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المادة مادة   :اهداف   لمادة    يعتبر  عملياتمكملة  نظري  المشاكلحل  ل  1بحوث    ات باستخدام 
 ، البرمجة الخطية المباريات
 3عدد الوحدات:  1مناقشة:  0عملي:  3نظري: 
  الدرجة  من المباراة  مصفوفة حل،  العبين بين المباراة  مصفوفة تكوين+ وأنواعها المباريات نظرية

)22(     ،)2(  الدرجة من المباراة  مصفوفة حل)الجبرية( m    2(أو( n    ،)حل)الطريقة البيانية 

)(  الدرجة من المباراة  مصفوفة nm    ،الخطية  بدون  شراء نموذج +الخزين نماذج مفهومالبرمجة 

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

  : نظرية الطوابير اسم المادة 
 تزويد الطالب بالمفاهيم االساسية في نظرية االنتظار وتطبيقاتها العملية  :اهداف  المادة

 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
 فــي المســتخدمة والمصــطلحات الرمــوز /الخدمــة وأداء الوصــول طريقــة/االنتظــار صــفوف نظريــة مفهوم

، االنتظــار لصــفوف الرياضــية الصــيغ /االنتظــار صــفوف فــي النمــاذج صــفات، االنتظــار صــفوف
 عمليــة، بينهمــا والعالقــة االســي والتوزيــع بواســون  عمليــة/االنتظــار صــفوف فــي التكراريــة التوزيعــات

 ،(∞/∞/GD) الرياضــية الصــيغة اشــتقاق، تطبيقيــة امثلــة– الرياضــية الصــيغة اشــتقاق– والوفــاة الــوالدة
 اشــتقاق، للنمــوذج العملــي التطبيــق(، M  /M /1) نمــوذج /االنتظــار صــفوف فــي الرياضــية النمــاذج

، للنمــوذج العملــي التطبيــق، (M /M /1) االنتظــار نمــوذج ،(∞/ GD/ N) للنمــوذج الرياضــية الصــيغة
 العملــي التطبيــق، (M /M /C) االنتظــار نمــوذج ،(∞/∞/GD) للنمــوذج الرياضــية الصــيغة اشــتقاق

 التطبيــق، (M /M /C) االنتظــار نمــوذج (∞/ GD/ N) للنمــوذج الرياضــية الصــيغة اشــتقاق، للنمــوذج

 للنموذج العملي
 العملــي التطبيــق، :(∞/ M /M) االنتظــار نمــوذج ،(∞/∞/GD)للنمــوذج  الرياضــية الصــيغة اشــتقاق

 .  للنموذج
 

 ( 1إحصاء حيوي ): اسم المادة 
: تطبيق انواع عديدة من الطرق االحصائية المبسطة في تحليل البيانات  اهداف  المادة

 االعتيادية السريرية. 
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
، واحــد متوســط اختبــار/بالمتوســطات تتعلــق اختبــارات، عامــة ومفــاهيم تعــاريف / الفرضــيات اختبــار
 تتعلــق اختبــارات(، التباين تحليل) متوسطين من أكثر بين الفرق  اختبار، متوسطين بين الفرق  اختبار

 ، اإلحصاءنسبتين من أكثر بين الفرق  اختبار،  نسبتين بين الفرق  اختبار،  واحدة نسبة اختبار/بالنسب



 25 

 معــدالت/المرضــى معــدالت، الحياتيــة والتناســبات والنســب المعــدالت، وتعــاريف عامــة مقدمــة/الحيوي 

، والنســب المعــدالت لقــيم المنطقــي التحليــل، والنســب المعــدالت احتســاب كيفيــة، الوفــاة معــدالت/الحيــاة
 العوامــل بــين العالقــة مقــاييس (، المباشــرةغيــر و  المباشــرة الطريقــة) المعــدالت تقيــيس ) تعــديل طــرق 

 (.الدقيق فيشر اختبار/ فاي معامل/ كاي اختبار)  الحياتية
 

 ( 2إحصاء حيوي ): اسم المادة 
وتطبيقااات احصااائية فااي حليل المضمون االحصائي في مجااال العلااوم الصااحية : تاهداف  المادة

 .مجال الطب السريري 
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
 الخطــورة، تقــدير/النســبية الخطــورة، االعتياديــة الحيــاة جــداول/الســريرية الحيــاة جــداول/الحيــاة جــداول

 التقــدير/النســبية للخطــورة الثقــة حــدود، النســبية والخطورة الخطورة ارجحية نسب، واحدة لدراسة النسبية

 الفعاليــة ناحيــة مــن/التطــابق، التطــابق اختبــار/المختبريــة التحلــيالت، النســبية للخطــورة العــام

 الجرعــة/الوصــفية االســتجابة/الجرعـــة/الحيويــة االختبــارات، المــزدوج االختبــار، الدقــة/الحساســية/

 الوســيطية للجرعــة الثقــة حــدود، بالرســم الوســيطية الجرعــة تقــدير/الوســيطية الجرعــة تقــدير، الوســيطية

 جديد لمستحضر النسبية القوة/

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

 قيد على البقاء بيانات تحليل، جدولين بين الفرق  اختبار/والسريرية االعتيادية الحياة جداول تحليل

 . النسبية الخطورة دالة ، أشكالالحياة

 
 
 
 

   (1: تحليل االنحدار )اسم المادة 
تأهيل الطالب الستخدام الطرق اإلحصائية لالنحدار وتدريبه على تحليل  : اهداف  المادة

 .البيانات بأستخدام الحاسب اآللي والوصول الى النتائج المطلوبة وكتابة التقارير بهذه النتائج
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   2نظري:  
 وبنــاء المتغيــرات بــين العالقــة طبيعــة، للمصــفوفات بســيط شرح مع البسيط الخطي االنحدار في مقدمة

 وطريقــة الصــغرى  المربعــات طريقــة، البســيط الخطي االنحدار دالة تقدير، بسيط خطي انحدار نموذج

 الخطــي االنحــدار دالــة تقــدير خــواص، البســيط الخطــي االنحــدار دالــة تقدير خواص، األعظم اإلمكان

 التنبــؤ، المعتمــد للمتغيــر التقديريــة القيمــة للمجتمع،تبــاين العشــوائي الخطــأ حــدود تبــاين تقــدير، البســيط
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 لنمــوذج التبــاين وتحليــل الثقــة حــدود، االنحــدار معــامالت حــول الفرضــيات واختبــار الجديــدة بالقيمــة

 تقــدير، العــام الخطــي والنمــوذج المتعــدد الخطــي االنحــدار، التحديــد ومعامــل البســيط الخطــي االنحدار

 مصــفوفة، األعظــم اإلمكــان طريقــة، الصــغرى  المربعــات وطريقــة العــام المتعــدد الخطــي النمــوذج دالــة

 العــام الخطــي للنمــوذج التبــاين تحليــل، العــام الخطــي النمــوذج معــالم لتقــديرات المشترك والتباين التباين

 .العامة الخطية والفرضية التنبؤ،  الثقة حدود وقياس 
 

 ( 2االنحدار ): تحليل اسم المادة 
وتدريبه على  الالخطي  تأهيل الطالب الستخدام الطرق اإلحصائية لالنحدار : اهداف  المادة

تحليل البيانات بأستخدام الحاسب اآللي والوصول الى النتائج المطلوبة وكتابة التقارير بهذه  
 .النتائج

 
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   2نظري:  
،  الخطأ تباين تجانس  عدم ومشكلة العام الخطي النموذج مشاكل، البسيط الخطي النموذج مشاكل
 مشكلة وجود اختبار-الذاتي االرتباط وجود مشكلة، الخطأ تباين تجانس  عدم مشكلة وجود اختبار

 معادلة أفضل اختبار،  الخطي التعدد مشكلة وجود اختبار-الخطي التعدد مشكلة، الذاتي  االرتباط

،  األساسي االختبار أسلوب، العكسي الحذف أسلوب،  المتسلسلة  االنحدارات أسلوب، انحدار
 اختبار،  الالخطي االنحدار معالم تقدير طرق ، الخطي انحدار نموذج بناء، الالخطي االنحدار

 . الالخطي االنحدار معالم
 
 
 

  ( 1: نظرية القرار )اسم المادة 
في   بمفاهيم نظرية  اتخاذ القرارات وتطبيقاتهاالطالب  تزويد الىتهدف : اهداف  المادة

 المشاكل التي تواجه الحياة العملية. 
 2عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
 وجــدول القيمــة دالــة، القــرار نظريــة فــي األساســية العناصــر، التعــاريف وتشمل القرار نظرية عن مقدمة

 دالــة، الخســارة وجــدول الخســارة دالــة، المعيــاري  المنفعــة المنفعة،جــدول وجــدول المنفعــة دالــة، القيمــة

 الفــرص، الالبيزيــة القــرارات الالبيزيــة،معايير القــرارات، النــدم أو األســف وجــدول النــدم أو األســف

 للفــرص المتوقعــة القيمــة معــايير، المخــاطرة ظــل في القرار معايير، الضائعة الفرص الضائعة،معايير

 اتخــاذ مســائل، القــرار اتخــاذ فــي بيــز نظريــة البيزيــة،مفهوم القــرارات، القــرارات تعشــية عمليــة، الضــائعة
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 مــن القــرار اتخاذ عن وأسئلة تمارين، الثاني الصنف من القرار اتخاذ مسائلاألول،  الصنف من القرار

 الثاني والصنف االول الصنف
 
 

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

 2عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   2نظري:  
اتخاذ القرار في حالة عدم توفر البيانات، اتخاذ القرار في حالة توفر بيانات غير كاملة، جداول  

، دالة الخسارة  الخسارة، االحتماالت القبلية والبعدية في حساب الخسارة المتوقعة، شجرة القرار 
وبيز، فراغ المعلمة والتوزيع القبلي والبعدي  MinMaxودالة المخاطرة، اتخاذ القرارات بطريقتي 

 ومقدر بيز، نظرية المباريات. 
 

 : معولية اسم المادة 
 الى التعرف بالمعولية وتطيقاتها في الواقع.  تهدف المادة: اهداف  المادة

 3الوحدات:  عدد  1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
، الفشــل معــدل تعريــف، يةقالموثو  او المعولية، التشغيل طول معدل فوائد، (ARالتشغيل ) طول معدل
 الــدوائر فــي الــربط، وايبــل فشــل قــانون ، االســي الفشــل قــانون ، الطبيعــي الفشــل قــانون -١ الفشــل قــوانين

 امثلــة، التــوازي  علــى الــربط نظــام، تطبيقيــة امثلة، التوالي على الربط نظام، نظام أي في او الكهربائية

 .تطبيقية امثلة,  الالمعولية،  (التوازي  وعلى التوالي على)  المختلط الربط،  تطبيقية
 
 
 

 ( 1: عمليات تصادفية )اسم المادة 
   التي يعتمد تطورها على الزمن .هدف  الى دراسة العمليات العشوائية ت: اهداف  المادة

 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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: عمليات تصادفية )اسم المادة 
 دف الى دراسة العمليات العشوائية التي يعتمد تطورها على الزمن .  اهداف  المادة: ته

 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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 المعلومات حول ج: اهداف  المادة
 . لفرضياتا  واختبار
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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 المعامالت جمع المعلومات حول : اهداف  المادة

 . لفرضياتا  واختبار
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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: تحليل متعدد المتغيرات )اسم المادة 

 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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: تحليل متعدد المتغيرات )اسم المادة 
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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 وتحليل تجارب )اسم المادة 

تجانس الوحدات  بعليم الطالب كيفية تصميم التجارب المختلفة فيما يتعلق : تاهداف  المادة
 . التجارب  تلك من المستحصلة البيانات تحليل التجريبية وكذلك إلى 

 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   2نظري:  
، التجريبــي والخطــأ التجريبيــة والوحــدة المعاملــة، والتحليــل والتصــميم التجربــة// ) ومصــطلحات مفــاهيم
 والتحويــل أللوغــاريتمي التحويــل، التباينــات لتجــانس  بارتلــت اختبــار، وفروضــه التبــاين تحليــل مفهــوم

 اختبــار(، الجيــدة التجربــة متطلبــات، التجــارب لتصــميم األساســية لقواعــد، ا الــزاوي  والتحويــل الجــذري 

، (F ، اختبــارالثقــة وحــدود حســابيين، ولوســطين واحــد حســابي لوســط zو  t)اختبــار  //الفرضــيات
 وحــدة لكــل واحــدة مشــاهدة تســجيل، وعيوبــه ميزانــه التصــميم، تعريــف// ) الكامــل العشــوائي التصــميم

 الفرضــيات اختبــار، الرياضــي النمــوذج، وتطبيقهــا التجربــة تخطــيط :التكــرارات تســاوي  عنــد تجريبيــة

 :التجربــة إجــراء قبــل المحــددة االختبــارات، التبــاين مكونــات تقــدير، الثقــة حــدود، التبــاين تحليــل وجــدول

(، دونــت اختبــار) الســيطرة معاملــة ضــد اختبــار :التجربــة إجــراء بعــد الختبــارات والفرضــيات المفهــوم
 عنــد تجريبيــة وحــدة لكــل واحــدة مشــاهدة تسجيل، المتعدد للمدى دنكن ، اختبارمعنوي  فرق  أقل اختبار

 :التكرارات تساوي  عدم



 30 

 :تجريبيــة وحــدة لكــل واحــدة مشــاهدة مــن أكثــر تســجيل، التباين تحليل جدول -التجربة وتطبيق تخطيط -
 العشــوائية القطاعــات صــميم، تالتبــاين تحليــل وجــدول الفرضــيات اختبــار - التجربــة وتطبيــق تخطيط -

 واحــدة مشــاهدة تســجيل عنــد وتطبيقهــا التجربــة تخطــيط، وعيوبــه ميزانــه التصــميم، تعريــف// ) الكاملــة

 مكونــات تقــدير، التبــاين تحليــل وجــدول الفرضــيات اختبــار، الرياضــي النمــوذج، تجريبيــة وحــدة لكــل

 بعــد االختبــارات، المعياريــة األخطــاء، التبــاين تحليــل جــدول وتصــحي  المفقــودة القــيم تقــدير، التبــاين

 التجربــة تخطــيط :تجريبيــة وحــدة لكــل واحــدة مشــاهدة من أكثر تسجيل، النسبية الكفاءة، التجربة إجراء

//  المتزنــة الكاملــة غيــر القطاعــات تصــميم(، التبــاين تحليــل وجــدول الفرضــيات اختبــار، وتطبيقهــا
، متــزن  تصــميم إنشــاء كيفيــة، التجربــة معطيــات بــين العالقــات، منــه والهــدف التصــميم إنشــاء أســباب)

 التصــميم، تعريــف// ) الالتينــي المربــع تصــميم(، التبــاين تحليــل جــدول تكــوين، الرياضــي النمــوذج

، الرياضــي لنمــوذج، ا اتجــاهين فــي قطاعــات عمــل وأســاس  وتطبيقهــا التجربــة تخطــيط، وعيوبــه ميزاتــه
 الكفــاءة، التبــاين مكونــات، التجربــة إجــراء بعــد اختبــارات، التبــاين تحليــل وجــدول الفرضــيات اختبــار

 لقــيم(، ا باتجاهين(الكاملــة العشــوائية القطاعــات وتصــميم الكامــل العشــوائي بالتصــميم مقارنــة النســبية

 ،التصــميم تعريــف// ) اإلغريقــي الالتينــي المربــع تصــميم(، التبــاين تحليــل جــدول وتصــحي  المفقــودة
 تحليــل وجــدول الفرضــيات اختبــار، الرياضــي النمــوذج، وتطبيقهــا التجربــة تخطــيط، وعيوبــه ميزاتــه

 (التباين
 

 ( 2: تصميم وتحليل تجارب )اسم المادة 
تجانس الوحدات  بعليم الطالب كيفية تصميم التجارب المختلفة فيما يتعلق : تاهداف  المادة

 . التجارب  تلك من المستحصلة البيانات تحليل التجريبية وكذلك إلى 
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   2نظري:  
 اختبــار، الرياضــي النمــوذج، التصــميم تخطــيط شــروط، وعيوبــه ميزاتــه// ) البســيط العبــور تصــميم

 لمعامالت، ا وعيوب ميزات ورموز، تعاريف// )  العاملية التجارب(،  التباين تحليل وجدول الفرضيات

 - :الكامــل العشــوائي التصــميم باســتخدام تطبــق عامليــة تجربــة، والتــداخل المفــردة والتــأثيرات العامليــة

 - الرياضــي النمــوذج - االتجاهــات متعــددة جــداول فــي التجربــة نتــائج تنظــيم - التجربــة وتطبيق تصميم

 - التجربــة إجــراء بعــد اختبارات - التباين تحليل جدول - والمتداخلة المفردة للتأثيرات الفرضيات اختبار

 - :الكاملــة العشــوائية القطاعــات تصــميم فــي تطيــق عامليــة تجربــة، عوامــل ثالثــة ذات عامليــة تجربــة

 - الرياضــي النمــوذج - االتجاهــات متعــددة جــداول فــي التجربــة نتــائج تنظــيم - التجربــة وتطبيق تصميم

 - التجربــة إجــراء بعــد اختبارات - التباين تحليل جدول - والمتداخلة المفردة للتأثيرات الفرضيات اختبار

 وتطبيق التصميم -  :الالتيني المربع تصميم في تطبق عاملية تجربة،  عوامل ثالثة ذات عاملية تجربة
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 الفرضــيات اختبــار - الرياضي النموذج - االتجاهات متعددة جداول في التجربة نتائج تنظيم - التجربة

 والمتداخلة المفردة للتأثيرات
 اســتخداماته،// ) واحــدة لمــرة المنشــقة القطــع تصــميم // المتشــعبة التجــارب(، التبــاين تحليــل جــدول -

 التجربــة تخطــيط - :كامل عشوائي تصميم في الكاملة القطع تطبيق، العشوائي التوزيع عيوبه، ميزاته،

، التجربــة إجــراء بعد اختبارات -التباين تحليل وجدول الفرضيات اختبار - الرياضي النموذج - وتطبيقها
 النمــوذج - وتطبيقهــا التجربــة تخطــيط - :الكاملــة العشوائية القطاعات تصميم في الكاملة القطع تطبيق

 تطبيــق، التجربــة إجــراء بعــد اختبــارات - التبــاين تحليــل وجدول الفرضيات اختبار - اراتاختب الرياضي

 اختبــار - الرياضــي النمــوذج - وتطبيقهــا التجربــة تخطــيط - :الالتينــي المربــع تصميم في الكاملة القطع

//  لمــرتين المنشــقة القطــع تصــميم، التجربــة إجــراء بعــد اختبــارات - التبــاين تحليــل وجــدول الفرضــيات
 القطاعــات تصــميم فــي الكاملــة القطــع تطبيــق، كامــل عشــوائي تصــميم فــي الكاملــة القطــع تطبيــق)

//  المشــترك التبــاين تحليــل (،الالتينــي المربــع تصــميم فــي الكاملــة القطــع تطبيــق، الكاملــة العشــوائية
 النمــوذج، النتــائج جدولــة، الكامــل العشــوائي التصــميم باســتخدام التجربــة تخطــيط، اســتخداماته)

 اختبــار التقديريــة، االنحــدار معادلــة إيجــاد، التبــاين تحليــل وجــدول الفرضــيات اختبــار، الرياضــي

 اســتخدامه،// ) اإلدمــاج(، فرضــيته واختبــار االرتبــاط معامــل، االنحــدار بمعامــل الخاصــة الفرضــية

 تخطــيط كيفيــة، العامــة والتــأثيرات المســتقلة التــأثيرات، نــوع كــل وميــزات اإلدمــاج أنــواع، وعيوبــه ميزاتــه

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

 ( 1: طرق المعلمية )اسم المادة 
: تعتمد الطرق المستخدمة في اختبارات الفروض وتحليل التباين و تحليل  اهداف  المادة

االنحدار و تحليل االرتباط على عدد من الفروض مثل التوزيع الطبيعي للمجتمع الذي سحبت  
د عدم تحقيق هذا الفرض مثال تصبح االختبارات المذكورة غير مجدية لذا يجب  منه العينه وعن

 علمية. استخدام االختبارات الالم
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
 التوزيــع الالمعلميــة، شــكل اإلحصــائية مرشــدة، الداللــة خطــوط نســتخدم مزايا،عيوب، متــى،مقدمــة

القيــاس، مجــاالت اإلحصــاء  اإلحصــائي، مســتويات االختيــار العينــة، قــوة كفــاءة حجــم ،التكــراري 
 مربــع لالســتقاللية، اختبــار كاي مربع التوفيق، اختبار لجودة كاي مربع الالمعلمي والمعلمي، اختبار

 باالعتدالية. خاص للتجانس، اختبار كاي
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 ( 2: طرق المعلمية )اسم المادة 
: تعتمد الطرق المستخدمة في اختبارات الفروض وتحليل التباين و تحليل  اهداف  المادة

زيع الطبيعي للمجتمع الذي سحبت  االنحدار و تحليل االرتباط على عدد من الفروض مثل التو 
منه العينه وعند عدم تحقيق هذا الفرض مثال تصبح االختبارات المذكورة غير مجدية لذا يجب  

 استخدام االختبارات الالمعلمية. 
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
 - مــان الرتــب، اختبــار إشــارة اختبــارمــرتبطتين،  لعينتــين اإلشــارة واحــدة، اختبــار لعينــة اإلشــارة اختبــار

الدورات )التعاقبات(، اختبــار معامــل ارتبــاط  سواليس، اختبار -كروسكال ويلكوكس، اختبار –ويتني 
 بسيرمان للرتب.

 
 مشروع بحث  :اسم المادة 

 والتطبيق العملي لالحصاء  الطالب على القيام بالبحث مكينالى ت تهدف:  اهداف  المادة
 2عدد الوحدات:   0مناقشة:   0عملي:   2نظري:  
الــى تـــدريب الطالـــب علـــى القيــام بالبحـــث وكـــذلك علـــى تقــديم هـــذا البحـــث فـــي  هـــذه  المـــادةيهــدف 

الفصل الدراسي األخير للطالب يحدد له مشكلة يقوم بحلها عن طريــق جمــع البيانــات الخاصــة بهــا 
 مناقشة الطالب فيها على شكل سيمنار. وتلخيصها ثم تقديمها في شكل رسالة ويتم

 
 
 
 

 

   : قواعد بياناتاسم المادة 

 طرق تصميم قواعد البيانات العالئقية   وقواعد البيانات  ادارة  التعرف على نظم  :  اهداف  المادة
 .  والتعامل معها في الجانب العملي 

 3عدد الوحدات:  0مناقشة:  2عملي: 

 قواعــد إدارة نظــام وأمثلــة، مميــزات البيانــات قواعــد البيانــات، تركيــب قواعــد فــي مهمــة ومفــاهيم مقدمــة

 الكيانــات )التواجــدات(، مفهــوم بــين البيانــات، الــروابط قواعــد فــي المســتخدمة البيانــات، المصــطلحات

 الشجري  البيانات، النموذج قواعد تطبيقية، تطبيقات وبرامج البرنامج
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العالقــة -التواجــد البيانــات، نمــوذج قواعــد إدارة ألعالئقــي، نظــام الشــبكي، النمــوذج )الهرمــي(، النمــوذج
E-Rالمحســن  العالقــة-التواجــد ، نمــوذجEE-Rالجزئــي  التواجــد/الشــامل التواجــد ، نمــوذجsuper 

type/sub type EERوتمارين. ، أمثلة 
 

   (1مبادئ معلوماتية ) :اسم المادة 
 ة افباالض ي وانظمة المعلوماتفهم وتعلم اساسيات وكيفية عمل الحاسب اآلل :  اهداف  المادة

 . التعرف على آخر التكنولوجيا في مجال الحاسب اآللي الى
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
تعريف األجزاء   ،تركيب الحاسب ،تاريخ الحاسب، تعريف الحاسب وبيان انواعه سب؟لحاا ماهو 

،  المعالجة المركزيةوحدة  ،معمارية الحاسباجهزة االدخال و اجهزة االخراج، ،  المادية و البرمجية
نظم ، الرموز،تمثيل البيانات:االرقام، الذاكرة الرئيسية والثانوية،  وحدة الحساب ووحدة السيطرة

 . التشغيل 

 
 ( 2مبادئ معلوماتية ) :اسم المادة 

تعامل  ة الالتعرف على الشبكة العنكبوتية )االنترنت( وكيفي الى تهدف المادة: اهداف  المادة
  .باالضافة الى التعرف على مفهوم الشبكات بصورة عامة  معها 

 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:  
تطبيق ، المواقع مكوناتها و عناوينها،  طريقة عمل االنترنت، االنترنت ،  انواع الملفات في الحاسبة

طريقة عمل  ، عملي، طريقة انشاء رؤوس لالسالك و ربطها انواعها,، مقدمه عن الشبكات، عملي
 . تطبيق عملي، ftpو http، كيفية نقل البيانات ، عملي، شبكة مبسطه

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

 جهة نظر احصائية  و من تنقيب البيانات  المفاهيم االساسية في:التعريف ب اهداف  المادة
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   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 مفاهيم تنقيب  ويهدف  1نقيب بياناتتمكمل ل عتبرت:اهداف  المادة

 البيانات واساليبها. 
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   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 المعلومات اسم المادة  
نواع  األ ، أنظمة المعلومات االدارية  مفاهيم ومصطلحات الطالب  ادراك: اهداف  المادة

 . المعلومات ، مستلزماتها المادية والبشريةألنظمة مختلفة ال
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   2نظري:  
 مــدخل وفــق اإلداريــة المعلومــات نظــم، العامــة الــنظم لنظريــة األساســية ، المبــادئالعامــة الــنظم نظريــة

 نظــم مفهــوم، اإلداريــة المعلومــات نظــم تطــور فــي المــؤثرة العوامــل، والمعلومــات البيانــات، الــنظم

 المعلومــات نظــم حــول متداولــة مفــاهيم ،اإلداريــة المعلومــات نظــم وقواعــد ميــزات/اإلداريــة المعلومــات

 نظــام، اإلداريــة المعلومــات نظــم تطــور، اإلداريــة المعلومات لنظم الوظيفية الفرعية األنظمة، اإلدارية

 الماديــة المســتلزمات، البشــرية المســتلزمات،االتصاالت نظــام، االســترجاع نظــام، المعلومــات قواعــد
، المســتفيدين أنــواع، المســتفيد مفهــوم، اإلداريــة المعلومــات نظــم فــي البرامجيــات(، والمعــدات األجهــزة)

 الــدور، القــرارات صــنع عملية في اإلدارية المعلومات نظم دور، النظام فاعلية تعزيز في المستفيد دور

 دورة،  التنافسية المزايا تحقيق في اإلدارية المعلومات نظم دور،  اإلدارية المعلومات لنظم االستراتيجي

 .النظام تنفيذ،  النظام تصميم،  النظام تحليل،  اإلدارية المعلومات نظام حياة
 
 

  : أمنية معلومات اسم المادة 
 : دراسة طرق التشفير و حماية البيانات وطرق كسر الشفرات. المادةاهداف  
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   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 وادواتها: اهداف  المادة

 2عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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 التقليديةحوسبالفي الى تزويد الطالب باساليب ذكية    تهدف المادة:  اهداف  المادة
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   2عملي:   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 المعلومات )اسم المادة 
 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   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 ( 2نظرية المعلومات ) :اسم المادة 

 3عدد الوحدات:   1مناقشة:   0عملي:   3نظري:   415م   :الممهد
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 
االحصائية المستخدمة في  ساليب  بعض االب الطالب تزويدالى  تهدف المادة: اهداف  المادة

 النماط اتمييز 
 3عدد الوحدات:   0مناقشة:   2عملي:   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. 
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