
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراس ي      

 

طب االسنان كلية:   قسم:   

DEBL202 :العلمي واالحصاء الحيوي  مبادئ البحث رمز املقرر    اسم املقرر  

السابق:املتطلب  - :عملي                             ساعات املعتمدةال  2       نظري: 

 

 التوصيف 

 

يهدف املساااااال عاااااا إ عاء الط اعطاء الطالب  در ممم ممل الةمم واملعرحص ععلم اةحصااااااء الداة ممل لدوات التحليإ ال مي وار با   ل  بت صاااااصااااا   

ت واملعلومات  وبااا إ خاي كر ز املقرر  ي الءزء الول علط ا اساااط الطالب ممارة االسااتةادة ممل البيانا العمليص.الحياة ممل خالل التماريمل املحلولص ممل وا ع 

ابي والوسايس  التي كقوء بجمعما بهدف دراساص ماا لص معي ص ممل خالل   ظيم ه ا البيانات وعرااما واكجاد املقاكاإل اةحصااايص المامص لما ملإ الوساس الحسا 

ا لدراسااااااااص مواااااااااوا االر با  واالنحدار والتباكمل واالنحراف القياساااااااالي ... الا مما طساااااااااعد الطالب علط املقارنص بفة الظواهر امل تلةص ويتعر  ه ا الءزء لك اااااااا  

م، ولما ال طي البساااااايس ال ي كم مل الطالب ممل ام انيص التيبة بقيمص متبف   اعع ملتبف  مسااااااتقإ واالتالي حساااااامل الت طيس للمسااااااتقبإ علط لسااااااا  علمي ساااااالي

 ي التبلب علط الصااااااااعواات التي  واخم   ي   صااااااااصااااااااا    ي   الءزء اللاني حف  ز علط   ميص  درات الطالب ال ه يص  ي القدرة علط اساااااااات داء نظريص االحتماالت

كا اول املسااااااال مقدمص عمل علم اةحصاااااااء ممل حيث التعريب والهميص وطبيعص مواااااااوعا   والعي ات  ما    و ل  ممل خالل المللص العمليص.طب االساااااا اة اليص 

 الخ   اختيارها. ......وطرل  

 املحتوى 

عاملوضو   رقم األسبوع  

علم اةحصاء والعي ات واختيارهامقدمص عمل   الول  

 اللاني التوزيعات الت راريص )العر  الءدولي والبياني(

  اعع التوزيعات الت راريص )التمليإ البياني(

ثاللال مقاكاإل النزعص املر زيص )الوسس الحسابي  

  اعع مقاكاإل النزعص املر زيص )الوسيس + امل وال( 

املطلق والااات اليسبي مقاكاإل الااات   الراعع 

 ال امإل  االر با  ال طي البسيس واالنحدار

الختبار االول ا  الساد  

 اللاممل مقدمص  ي نظريص االحتماالت 

 التاسع االحتمال الارطي ونظريص بيفز 

 العاشر التوزيعات االحتماليص

والتباكمل(التوزيعات االحتماليص امل ةصلص )التو ع الرياضلي   الحادي عار 



 اللاني عار االختبار اللاني

التوزيعات االحتماليص امل ةصلص ) وزيع  و    وزيع بواسوة و قريب  وزيع  و الحدكمل الط  وزيع بواسوة 

 الحدكمل( 
 اللالث عار

)التوزيع الطبيعي والتوزيع الطبيعي القياسلي(  التوزيعات االحتماليص املتصلص  الراعع عار  

مبادئ اختبار الةرايات    ينظريص التقدكر اةحصائ  ال امإل عار  

 الساد  عار مراخعص عامص
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