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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 ولى المشتركةالسنة ال  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 اليوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 4 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 60 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تطبيق( تذكر()ى أخر 4

 60 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

 40 المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 40 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 مقرر:لالعام لوصف ال. 1

ر من الرياضيات التطبيقية يهدف إلى إكساب الطالب بعض العلوم األولية في االحتماالت واإلحصاء.  مقرَّ

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

، ةكزيالمر باس النزعة قيميمكا للطيلب  سااي  فهم اساايسااايح اء واايت واء تميءحن بتضااما ق ت ثرا ا بمااا ال اي يحن 
خطي ن يمكا الطيلب ما م رفة بحلاا اء حدار ال سي  ق ت مقيباس التشتتعلى  الطيلب قيدرضعن ساكون المو  ومقييس

 تغار ال شوا يفهم مفهوم الم قيدرًا علىالطيلب ال ساطن يمكا الطيلب ما م رفة المفيهام اءسيساة في اء تميءحن ساكون 
 شوا ى المستمر والتوزيع الط ا يالتوزيع الحدا ي نمفهوم المتغار ال ، وبوزي ه اء تميلي المتقطع

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  التمريل الجدولي للبيانات.. 1.1

  التمريل البياني للبيانات، الخصائص العددية للبيانات. 1.2

  احتماالت الحوادث، المتغيرا ت العشوائية.الفضاء االحتمالي لتجربة عشوائية،  1.3

  االرتباط البسيط وتحليل االنحدار البسيط. ...1

  المهارات 2

  اكتساب بعض المهارات في الحساب االحتمالي 2.1

  اكتساب بعض المهارات في اإلحصاء الوصفي 2.2

  اكتساب بعض المهارات في اإلحصاء االستداللي 2.3

2...   

  الكفاءات 3

  القدرة على معالجة البيانات بأنواعها الخام والمجدولة. 3.1

  القدرة على حساب احتماالت الحوادث المتعل ِّقة بالتجارب العشوائية. 3.2

  القدرة على إحتساب معالم المجتمع. 3.3

  القدرة على إحتساب معامل االرتباط البسيط وتحليل االنحدار. ...3

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 8 مفيهام اسيساة ما الرييضايح 1

 24 اء ويت الوصفي 2

 4 ءرب يط واء حدار الخطيا 3

 12 التجير  ال شوا اة وا تميءح الحوادث 4

 12 المتغاراح ال شوا اة وبوزي يبهي 5

.....   

 60 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

ن حصااااء: اإل  طبيعة اإلحصااااء التعرف علىيتضااام 

عال، وفائدته يانات، الت اتتوزي عروض الكرارية للب

حساااااااب بعا المقاييس العددية للبيانات،  البيانية

 التقدير النقطي والفتراتي لمتوسط ونسبة .للبيانات

اختبار الفرضاااايات اإلحصااااائية  مجتمع إحصااااائي.

 لمتوسط ونسبة مجتمع إحصائي.

التعلم التعاوني المتمركز حول 

 الطالب والتعلم الذاتي

ختباااارات ا الواجباااات المنزلياااة

 نهائية ختباراتنصفية وا

1.2 

ن :االحتماالت حساااااااب احتماالت لحواد   تتضاااااام 

متعل ِّقة بتجارب عشاااااوائية، المتاي ِّرات العشاااااوائية 

وخصاااااااااائصااااااهاااا العاااددياااة والتعرف على بعا 

 .التوزيعات االحتمالية

التعلم التعاوني المتمركز حول 

 الطالب والتعلم الذاتي

واالمتحااانااات  الواجبااات المنزليااة

 النصفية واالمتحانات النهائية

…    

 المهارات 2.0

2.1 
 الرسااوم البيانية للتوزيعاتجدولة البيانات وإنشاااء 

 اختبار الفرضيات اإلحصائية. التكرارية

يدوي واسااااااتخدام  الرساااااام ال

 البرامج اإلحصائية

 والتعلم الذاتي الواجبات المنزلية

2.2 
التوزيعات حسااااااااب احتماالت لحواد  تتبع بعا 

 الشهيرة.االحتمالية 

التعاوني المتمركز حول التعلم 

 الطالب والتعلم الذاتي

 والتعلم الذاتي الواجبات المنزلية

… 
 اآلخرين مع الشاااخصاااية العالقات لمهارات وصاااف

ل على والقدرة  تطويرها. المطلوب المسئولية تحم 

طرح  ،االسااااااتماااع والتحااد 

 العماال في فريق و األساااااائلااة

 تعاوني. 

 المناقشات

3.0 
 العالقات لمهارات الطلبة اكتساب تقييم طرق

 المسئولية تحمل على وقدرتهم الشخصية 

 الواجبات المنزلية والتعلم الذاتي التعلم التعاوني

3.1 

ية  - االتصال ومهارات العددية المهارات يات الحسااااااااب يذ العمل تنف

توزيعاااات  ل بنااااء ا ل لالزماااة  ا

 .التكرارية

حسااااااب االحتماالت ألحدا   -

وتاعايايان باعاا الاتاوزياعاااات 

 االحتمالية

 حل التمارين واألمثلة

3.2 
 وتقنية االتصااااااال، لمهارات الطلبة اكتساااااااب تقييم

 .المعلومات

لذاتي عاوني، التعلم ا  التعلم الت

والااتااعاااامااال مااع الشاااااااابااكاااة 

 العنكبوتية.   

واالمتحااانااات  الواجبااات المنزليااة

 النصفية واالمتحانات النهائية

… 
 ذات عضاااالية مهارات) الحركية للمهارات وصااااف

 (نفسي منشأ

 موجودة غير ال يوجد

 موجودة غير ال يوجد الحركية المهارات تطوير 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 كل خمسة أسابيع  واجبات و تعلم ذاتي 1

 %50 األسبوع السابع والثاني عشر اختباري منتصف )مقالي وموضوعي( 2

 %40 األسبوع السادس عشر اختبار نهائي )مقالي وموضوعي( 3

4    

5    

6    

7    

8    
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .مكتبية لكل عضو هيئة تدريس مدرجه بالجدول األسبوعيثال  ساعات  -

ر -  .ساعتين مراجعة أسبوعياً للطالب المتعثرين في تحصيل المقر 

 ساعة للمراجعه -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 Introduction to Probability and Statistics, Fourth Edition 2019 للمقرر المرجع الرئيس

 http://www.mcgraw-hill.co.uk/custom المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

http://ksu.edu.sa/sites/py/ar/mpy/departments/math/Pages/stat140

_vedio.aspx 

http://www.mcgraw-hill.co.uk/custom 

http://www.mathzone.com/ 

  ىأخر
1- MINITAB Student Release 17 

2- SPSS student Version for windows 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 إلخ(...  المحاكاة

قاعات دراسية مجهزة بمنصة الكترونية وسبورة ذكية وجهاز عرض 

 .طالب 30تسع 

 30مختبر كمبيوتر مجهز تكنولوجياً ومجهز بأجهزة حاسااااب يلي يسااااع  -

 .جهازطالب لكل طالب 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة ذكية   اجهزة كمبيوتر مجهزة ببرامج احصائية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.mcgraw-hill.co.uk/custom
http://www.mcgraw-hill.co.uk/custom
http://www.mathzone.com/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ر  لعملية التعلم داخل تقييم منسااااق المقر 

 القاعة الدراسية.
  تقييم المنسق  -

   . رتقييم مشرف المقر   -

   .التقييم الذاتي للطالب

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

 التوقيع                                            د. محمد خشان :البرنامجمنسق  جهة االعتماد

 

 التوقيع    القرني                     رئيس قسم العلوم األساسية : د. شعالن 

 4 رقم الجلسة

 21/9/2020 تاريخ الجلسة

 


