
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراس ي      

امليكاترونيكس  قسم:  ة هندسال كلية:    

CEFC201 :رمز املقرر Statistics and Probability  اإلحصاء واالحتماالت  اسم املقرر  

السابق:  املتطلب  فيزياء 3        :املعتمدةالساعات   2نظري: عملي: 2     

 التوصيف 

متباينة     –والت زيعات االحتمالية   املتغيرات العشممم ا ية  –االحتمال واالحتمال الشمممر    –قياس النزعة املركزية والتغيرية    –هذا املقرر يتضمممما: اإلحصممماء ال  ممم   

املتغيرات العشمممممم ا ية املتعددة  –الت زيع الطبيعي   –ت زيع ب اسمممممم ن   –الت زيع الثنائ    –نظرية النهاية املركزية   –قان ن األعداد الكبيرة   –)متراجحة(  تشممممممي ي شممممممي  

اختبارات املت سمممممممممممممطات والتباينات   –مجاالت الثقة   –اختبار ال رضممممممممممممميات    –االعتيان ت زيعات   –ير و املتعددة الحدود العشممممممممممممم ا ية الثنا ية التغ املتغيرات –األبعاد 

 )ال ش تات( والنسب .

 املحتوى 

 املفاهيم الرياضيةمراجعة عامة لبعض  •

 وأهميته التطبيقية-وتعريفه-أساسيات علم اإلحصاء •

 عرض البيانات املبوبة والغير مبوبة -التوزيعات التكرارية •

افقي •  مقاييس النزعة املركزية: الوسط الحسابي والهندس ي والتو

 واملنوال من بيانات مبوبة وغير مبوبة الوسيط •

 املعياري واملدىاالنحراف -مقاييس التشتت •

 االنحراف الربيعي واالنحراف املتوسط •

 مفاهيم أولية في نظرية االحتماالت وطرق العد •

طرق جمع وضرب االحتماالت واالحتماالت الشرطية واالحتمال   •

 الكلي

 قانون التوزيع الثنائي -التوزيعات االحتمالية •

 التوزيع الطبيعي والطبيعي املعياري  •

 حتماالت التوزيع الطبيعي وايجاد اال  •

 نظرية النهاية املركزية وتوزيعات املعاينة •

• Overview of Statistics 

• Concepts of statistic Data Collection and Experimental 

Design 

• Data Classification Frequency Distributions and Their 

Graphs  

• Measures of Central Tendency 

• Measures of Position  

• Measures of Variation  

• Measures of Variation  

• Basic Concepts of Probability and Counting  

• The Addition Rule , Additional Topics in Probability and 

Counting, Conditional Probability and the Multiplication 

Rule 

• Probability Distributions Binomial Distributions 

• Introduction to Normal Distributions and the Standard 

Normal Distribution  

• Normal Distributions: Finding Probabilities Finding Values 

• Sampling Distributions and the Central Limit Theorem 

 املراجع 

WALPOLE.R.E. et al .2011. Probability and statistics for Engineers and Scientists.9ed.2011. 
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