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يخزجاخ  انساػاخ األسثىع

انرؼهى 

 انًطهىتح

 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الىحدة / أو المىضىع

1 3 

طانة قادر 

ػهً فهى 

تؼض 

االساسُاخ 

انًهًح 

وذىظُفها فٍ 

انًزاحم 

انالحقح فٍ 

انذراسح 

ورتطها 

كًقذيح 

تاالحصاء 

 واالحرًانُح

Set theory االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

2 3 Algebraic properties of sets algebra االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

3 3 Set functions and its properties االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

4 3 Examples and calculations  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

5 3 Counting samples  االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

6 3 Multiplication rules and 

permutation 
 المحاضرة النظري

 االختبار اليىمي والشهري

7 3 Combination rule and its properties المحاضرة النظري  

8 3 1
st
  term Examination االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

9 3 Probability theory and its 

calculations 
 المحاضرة النظري

 االختبار اليىمي والشهري

12 3 
Unbiased experiments of samples 

space and its counting methods 
 المحاضرة النظري

 االختبار اليىمي والشهري

11 3 Random variables and its definition االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

12 3 Statistical functions and its 

properties  

 المحاضرة النظري
 االختبار اليىمي والشهري

13 
3 

Special distributions of 

continuous and discrete random 

variables  

 المحاضرة النظري

 االختبار اليىمي والشهري

14 3 2
nd

 term Examination االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 

 االختبار اليىمي والشهري المحاضرة النظري 3 15



 


