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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

المستوى :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة االولى /ألولا

 

 ال يوجد :وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد :وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 4 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %50 4  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

 --- إستوديوأو معمل  2

 --- إضافيةدروس  3

 30 )تذكر(ى أخر 4

 60 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

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

 

  للمقرر الهدف الرئيس. 2

 امعية األولى.معالجة بعض المسائل اإلحصائية التي يمكن أن تواجهه خالل مسيرته التدريسية في المرحلة الجللطالب إعداد ا
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  عشوائية، احتماالت الحوادث، المتغيرا ت العشوائية.الفضاء االحتمالي لتجربة  1.1

  التمثيل البياني للبيانات، الخصائص العددية للبيانات. 1.2

  نولي.فترات الثقة لمعالم مجتمع طبيعي وبرنولي، اختبار الفرضيات لمعالم مجتمع طبيعي وبر 1.3

  البسيط.الخطي البسيط وتحليل االنحدار الخطي االرتباط  ...1

  المهارات 2

  .بعض المهارات في الحساب االحتماليالطالب اكساب  2.1

  ئي.اإلحصاالتحليل بعض المهارات في الطالب اكساب  2.2

  .تقدير القيم لبيانات متزاوجة تتوّزع خطيا  بعض المهارات في الطالب اكساب  2.3
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  القيم 3

  والمجدولة.القدرة على معالجة البيانات بأنواعها الخام  3.1

  القدرة على حساب احتماالت الحوادث المتعلِّّقة بالتجارب العشوائية. 3.2

  .إحصائيمعالم مجتمع بة قالقدرة على اختبار الفرضيات المتعلّ  3.3

  حدار.تحليل االنتقدير بعض القيم من خالل البسيط و الخطي القدرة على حساب معامل االرتباط 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 20 اإلحصاء الوصفي 1

 16 االحتماالت 2

 16 اإلحصاء االستداللي 3

 8 االنحدارتحليل االرتباط و 4

 60 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 

ن التعرف على ، دتهئوفا طبيعة اإلحصااااااء اإلحصااااااء: يتضااااامَّ

للبيااانااات،  البيااانيااةعروض الكراريااة للبيااانااات، الت اتتوزيعااال

. التقاادير النقطي للبياااناااتحساااااااااب بعض المقاااييس العاادديااة 

اختبار الفرضيات والفتراتي لمتوسط ونسبة مجتمع إحصائي. 

 اإلحصائية لمتوسط ونسبة مجتمع إحصائي.

الاااتاااعااالااام الاااتاااعااااوناااي 

المتمركز حول الطااالااب 

 والتعلم الذاتي

واجااباااان، اخااتاابااااري 

 ختبااااروا منتصااااااف،

 .نهائي

1.2 
ناالحتماالت ب حساااب احتماالت لحوادث متعلِّّقة بتجار : تتضاامَّ

 عشوائية، المتغيِّّرات العشوائية وخصائصها العددية والتعرف

 .الشهيرة التوزيعات االحتماليةعلى بعض 

الاااتاااعااااوناااي  الاااتاااعااالااام

المتمركز حول الطااالااب 

 والتعلم الذاتي

واجااباااان، اخااتاابااااري 

 ختبااااروا منتصااااااف،

 نهائي

 المهارات 2.0

2.1 
. يةالرساااوم البيانية للتوزيعات التكرارجدولة البيانات وإنشااااء 

 .اختبار الفرضيات اإلحصائية
الاااارساااااااااام الااااياااادوي 

مج  برا ل تخااادام ا واسااااااا

 اإلحصائية

 ي منتصاااااافاختباااار

 والتعلم الذاتي

2.2 
ماالت لحوادث تتبع بعض  ية حسااااااااب احت مال عات االحت التوزي

 الشهيرة.

الاااتاااعااالااام الاااتاااعااااوناااي 

المتمركز حول الطااالااب 

 والتعلم الذاتي

 ي منتصاااااافاختباااار

 والتعلم الذاتي

 تحّمل على والقدرة اآلخرين مع الشااااااخصااااااية العالقاتتطوير  2.3

 المسئولية.

ماع حدث ،االساااااات  ،والت

 الجماعيوالحوار 

 المناقشات

ماع بعضهم البعض اآلخر. لمهارات الطلبة تقييم 2.4 حدث ،االساااااات  ،والت

 الجماعيوالحوار 

 المناقشات

 المسائل اإلحصائية البسيطة.حل  2.5

 

العمااال التعااااوني داخااال 

 الفصل الدراسي.

 واجاااابااااات وحاااال الاااا

 المناقشات 

 القيم 3.0

3.1 
لتعلم الاااذاتي على تقديم نماذج لمسائل إحصائية الطلبةقدرة  لتعلم ، ا ا

والتعاااماال مع  التعاااوني

 الشبكة العنكبوتية.   

 .واجبانو المناقشات

 المناقشات وواجبان. ال يوجد نماذج لتجارب عشوائية. على بناء الطلبةقدرة  3.2

3.3 
قدرة الطالب على اسااااتنباط تقديرات بوساااااطة االنحدار الخطي 

 البسيط.

 المناقشات وواجبان. ال يوجد
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 

 تجميع البيانات وتصنيفها.

ساب بعض مقاييس النزعة المركزية للبيانات مثل: ح -

 المتوسط، الوسيط والمنوال.

راف مقاييس التشتت مثل: المدى، االنححساب بعض  -

 المتوسط، التباين واالنحراف المعياري.

يين بعض مقاييس الموضع مثل: الربيعيات والمئينات.تع -  

 ات.والتعرف على شكل توزيع البيان ملخص األعداد الخمسة، -

ضاء الحوادث االبتدائية لتجربة عشوائية.فتعيين  -  

.حساب احتمال وقوع حادث -  

ع. - تعيين التوزيع االحتمالي لمتغير عشوائي متقّطِّ  

ساب بعض المميِّّزات العددية للمتغيرات العشوائية ح -

عة مثل: المتوسط )القيمة المتوقعة(، التباين وا النحراف المتقّطِّ

ع.  المعياري لمتغّيِّر عشوائي متقّطِّ

.ات المتقّطعة الشهيرةالتوزيع بعض التعرف على  

ئصه.الطبيعي وخصا التعرف على التوزيع -  

تعيين فترات الثقة لمعالم مجتمع طبيعي وبرنولي،  -  

.طبيعي وبرنولي اختبار فرضية إحصائية تتعلّق بمجتمع -  

امل االرتباط الخطي البسيط لــ بيرسون.حساب ُمع-  

 مستقيم االنحدار الخطي البسيط. تعيين معادلة-

 المحاضرات.

 التعلم الذاتي.

 التعلم التعاوني.

  الواجبات المنزلية

االختبارات النصفية و

 الفصلية

 

    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 إجماليالنسبة من 

 يميالتقدرجة 

 %20 كل خمسة أسابيع  وتعلم ذاتين واجبا 1

 %30 عشر الحادياألسبوع  اختبار منتصف )مقالي وموضوعي( 2

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

4    

5    

6    

7    

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .األسبوعيثالث ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس مدرجه بالجدول  -

ر يساعت -  .مراجعة أسبوعيا  للطالب المتعثرين في تحصيل المقرَّ

 .مراجعة ألي طالبساعة  -

  ترة، وذلك خالل عملية التعليم عن بُعد.فلكل  تينساعبطول محاضرات إثرائية على ثالث فترات من اليوم  -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 Introduction to Probability and Statistics, Fourth Edition 2020 للمقرر الرئيسالمرجع 

 المساندةالمراجع 

1-Nicholas, Jackie. Introduction to Descriptive Statistics. 

Mathematics Learning Centre, University of Sydney, 1990. 

2-Samules, M.L., Witmer, J.A and Schaffner, A., Statistics for the 

Life Sciences. Fourth edition, Pearson, New York, 2012. 

3-Walpole, R.E., Myers, R.H. and Myers, S.L. and Ye, K., Probability 

     and Statistics for Engineers and Scientists, Ninth Edition, Prentice, 

     New York, 2012. 

 الملف اإللكتروني للكتاب على موقع البالك بورد. اإللكترونيةالمصادر 

 برامج إحصائية  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

ذكية وجهاز عرض قاعات دراساااية مجهزة بمنصاااة الكترونية وسااابورة  -

 .ا  طالب 30لـ  تسع

  30 لـ مختبر كمبيوتر مجهز تكنولوجيا  ومجهز بأجهزة حاسب آلي يسع -

 .واحد طالب جهاز ا  بحيث يكون لكلطالب   

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

 سبورة ذكية + ةهزة كمبيوتر مجهزة ببرامج احصائيجأ

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

ر لعملية التعلم داخل  تقييم منسااااق المقرَّ

 القاعة الدراسية.
 المنسق

لقاعات التدريسية أثناء الفصل ازيارات 

 الدراسي

 استبانة المدربون .المدربينتقييم  -

 استبانة الطالب .للطالبتقييم 

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

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

 (مباشر مباشر وغير)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 التوقيع          كلهالععويّد  ديحم .د. أ             منسق البرنامج :    جهة االعتماد

 

 التوقيع            الدكتور شعالن القرني العلوم األساسية : سمرئيس ق

 4 رقم الجلسة

 21/9/2020 تاريخ الجلسة

 


