
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

ریاضیات قسم علوم الالقسم الجامعي / المركز.٢

٢١٥ر/احتمالیةاسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

ام رسميدوأشكال الحضور المتاحة.٥

ثانیةالسنة الدراسیة ال/الفصل االول الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف .٨

:أھداف المقرر-٩

وآلیة االستخدام .اعطاء الطالب فكرة عن مبادئ االحصاء الوصفي -أ
یر المعطیات .ترجمة المشكلة بصیغة ریاضیة لتوقع النتیجة في حال تغی-ب
إعطاء الطالب خبرة في بناء الجداول االحصائیة وكیفیة بناء العالقات بین المتغیرات بشكل علمي -ج

ریاضي .
ر ھذا المقرر للطالب امكانیة الطالب وقدرتھ على معرفة وتخمین االحتماالت المتوقعة لحدث ما یوف-د

ئجھا المستقبلیةومشكلة معینة وكیفیة التعبیر عنھا وتوقع نتا

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

دراسة االحصاء الوصفي كقاعدة رصینة للسیر قدما في ھذا المقرر ، دراسة االحداث والعینة والمجتمع 
فة االحتمالیة والتوزیعات للمتغیرات االحصائي والتجربة العشوائیة ، المتغیر العشوائي ، االحتمال ، دالة الكثا

.بنوعیھا المستمر والمتقطع 



مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.٩

المعرفة والفھم -أ
القدرة الفكریة في تحلیل المشكلة االحصائیة وایجاد احتماالتھا سواء بالفشل او النجاح.اكتساب-
.بینھا ة رسم المتغیرات بھیئة مخططات بیانیة واشكال لمعرفة مدى العالقةاكتساب مھار-

قادر على تصنیف المتغیرات واتباعھا النواع معینة من التوزیعات االحتمالیة .الطالبانمنالتأكد-
لنظریات والقوانین االحصائیة واالحتمالیة بمشاكل ومواضیع من الواقع ومحاولة ایجاد الحلول لھا اربط-

من خالل بحوث التخرج ومناقشتھا 

الموضوع المھارات الخاصة ب-ب 
التدریب الصیفي–١ب
بحوث تخرج –٢ب
تقاریر علمیة –٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

.االختبارات الیومیة المفاجئة واالسبوعیة المستمرة-
التدریبات واألنشطة في قاعة الدرس . -
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -
الفرصة للطالب للتعبیر عن رأیھ في موضوع معین باستخدام مبدأ او قانون من قوانین االحتمالیة .إتاحة-

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيتسلیمھاوالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
تحلیل  المشكلة بشكل احصائي ریاضي وایجاد الحلول لھا على اساس النتائج المتوقعة-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج
-٤ج



طرائق التعلیم والتعلم 
طالب الى موضوع الدرس تطبیقي مرتبط بواقع الحیاة الیومیة لجذب النحوعلىالمحاضرةإدارة

.دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون المادة مرنھ قابلھ للفھم والتحلیل 
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
لواجبات الیومیة واالختبارات .لالدرجةمننسبةتخصیص

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھلبالطاالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيوالتحصیلااللتزامعنوالنھائیةالفصلیةاالختباراتتعبر.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
التقنیة.وسائلمعالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-١د
اإلنترنت.معالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٢د
المتعددة.الوسائلمعالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



بنیة المقرر.١٠

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

لمساق اسم الوحدة / ا
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

اإلحصاء الوصفي٣االول
تمع، العينة ت ،ا مجع البيا
، يع التكراريجدول التوز اإلحصائية، 

ت .عرض البيا

نظري + 
مناقشة

اسئلة عامة 
ومناقشة

احلسايب، الوسيط، املنوالطالوسمقاييس النزعة املركزية٣الثاني
نظري + 

ةمناقش
اسئلة عامة 
ومناقشة او 
امتحان اني

،  مقاييس التشتت املطلق (املدىمقاييس التشتت٣الثالث
)االحنراف املعياري

نظري + 
مناقشة

أسئلة عامة 
ومناقشة 

ث، احلوادث، احلوادمعىن االحتماليةاالحتمالية٣الرابع
، املتنافية

نظري + 
امتحان انيمناقشة

، قوانني دث املستقلة وغري املستقلةحلواااالحتمالية٣الخامس
.االحتمال

نظري + 
مناقشة

أسئلة عامة 
ومناقشة او 
امتحان اني

٣السادس
االحتمال الشرطي ونظرية 

يز
يز ، مفهوم االحتمال الشرطي، قانون 

يز .نظرية 

نظري + 
مناقشة

اسئلة عامة و 
مناقشة

، دالة املنفصلملتغري العشوائي مفهوم ااملتغري العشوائي املنفصل٣السابع
املنفصليالتوزيع للمتغري العشوائ

نظري + 
اسئلة عامةمناقشة

دالة الكثافة االحتمالية للمتغري املتغري العشوائي املنفصل٣الثامن
.العشوائي املنفصل

نظري + 
مناقشة

الواجبات
الجماعیة

لعشوائي املستمر، دالة مفهوم املتغري ارماملتغري العشوائي املست٣التاسع
املستمريالتوزيع للمتغري العشوائ

نظري + 
اسئلة عامةمناقشة

دالة الكثافة االحتمالية للمتغري رماملتغري العشوائي املست٣العاشر
.العشوائي املستمر

نظري + 
مناقشة

امتحان 
شھري

وقع والتباینالت٣الحادي عشر 
نالتوقــع والتبــای

ي ئواالعشــتغیر للم
ستمرملمنفصــل والا

نظري + 
اسئلة عامةمناقشة

بعض التوزیعات ٣الثاني عشر
االحتمالیة 

لیــة اتوزیعــات احتم
–رنوليب(منفصلة 

–لحدینذي ا
)بواسون

نظري + 
مناقشة و مناقشة

امتحان اني

التوزیع الطبیعي وزیعات االحتمالیةالت٣الثالث عشر
.ھوتطبیقات

نظري + 
اسئلة عامةقشةمنا

امثلة التوزیعات ٣الرابع عشر
نظري + 

مناقشة
الواجبات
+الجماعیة

مناقشة

نظري + امثلةالتوزیعات٣الخامس عشر
مناقشة

امتحان 
شھري



البنیة التحتیة .١١

القراءات المطلوبة :
كتب المقرر
اخرى

(1) Perm S. Mann : Introductory Statistics , John
wiley and sons, Inc., 2001
(2) Harry Frank, Steven C. Althoen : Statistics
concepts and Applications. Cambridge
University Press, 1994.(3) Introduction to mathematical Statistics,

R.Hogg and A.Grage , 1974 اعیل الغربي وعلي محمد سلیم إسم،مبادئ اإلحصاء(4)
العراق- مطبعة جامعة بغداد١٩٨٥،سیفيصادق 

ةمتطلبات خاص

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 
.ومشاريع حبوث التخرجيف الشركات والدوائر ذات العالقة العمليالتطبيق

القبول .١٢
ال توجدالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٠أكبر عدد من الطلبة 


