
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٢١٦رإحصاء ریاضي / اسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

ثانیةالالسنة الدراسیة /األولفصل الالفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤تاریخ إعداد ھذا الوصف.٨

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

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازًا مقتضیًا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف المتاحة.التعلم مبرھنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

البرنامج.

أھداف المقرر.٩
.لإلحصاء الریاضيالتعرف على المفاھیم األساسیة -
.التوزیعات وأھمیتھا التعرف على-
.توزیعات المعاینة العشوائیةالتعرف على -
.ي مختلف العلومفالتوزیعات معرفة تطبیقات -
.التعرف على مبدأ اإلحصاءات المرتبة وتوزیعاتھا-



مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم المعرفة-أ
معرفة التوزیعات للعینة العشوائیة.الخبرة والمعرفة في اكتساب- ١أ
لمولدة للعزوم.معرفة توزیعات المتغیرات العشوائیة باستخدام الدوال ا- ٢أ
معرفة توزیعات المتغیرات العشوائیة باستخدام التحویالت.- ٣أ
X ،2Sمعرفة توزیعات الوسط الحسابي والتباین - ٤أ
.tوتوزیع Fالتعرف على بعض التوزیعات المھمة مثل توزیع - ٥أ
مرتبة وتوزیعاتھا.التعرف على مفھوم اإلحصاءات ال-٦أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
تقاریر علمیة - ١ب
بحوث تخرج- ٢ب

طرائق التعلیم والتعلم 

. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
أنشطة في قاعة الدرس . -
إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . -
لة تثیر تفكیر الطالب .إعطاء أمثلة وأسئ-

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
ل المسائلفي إیجاد حلووالریاضیاتي التفكیر المنطقي-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٣ج



طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
. تشجیع اإلجابات الصحیحة ومناقشة اإلجابات الخاطئة بدال من اعتماد العقاب فیھا
الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
الجماعیة.لألنشطةالدرجةمننسبةیصتخص
. استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيلتحصیلطریقة جیدة لةوالنھائیالفصلیةاآلنیة ، االختباراتبرتتع.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
.التوزیعات وطرق معرفة بعض التحویالتاستخدام علىالطالبقدرةتنمیة-١د
.التوزیعاترف على أنواع تعبالالطالبقدرةتنمیة-٢د
.مع التوزیعات واإلحصاءات المرتبةالتعاملعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

معرفة التوزیعات٣األول
ة عن بعض نبذ

التوزیعات 
وخصائصھا

عامة أسئلةنظري
ومناقشة

معرفة مفھوم المعاینة ٣الثاني
والمؤثر اإلحصائي

تعریف مفھوم المعاینة 
ومفھوم المؤثرات 

اإلحصائیة
عامة أسئلةنظري

ومناقشة 

توزیعات معرفة مفھوم ٣الثالث
المعاینة

توزیعات دراسة بعض 
، الدوال المولدة المعاینة

م لمتغیر عشوائي عزولل
واحد أو أكثر

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

معرفة مفھوم توزیعات ٣الرابع
المعاینة

دراسة بعض توزیعات 
المعاینة، الدوال المولدة 
للعزوم لمتغیر عشوائي 

واحد أو أكثر

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

معرفة مفھوم توزیعات ٣الخامس
المعاینة

دراسة بعض توزیعات 
معاینة، التحویالت ال

لمتغیر عشوائي واحد أو 
أكثر

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

معرفة توزیع بعض ٣السادس
الدوال

معرفة توزیع معدل 
أسئلة عامة نظريالعینة وتباینھا

ومناقشة

معرفة مفھوم نظریة ٣السابع
الغایة المركزیة

معرفة مفھوم نظریة 
الغایة المركزیة وبعض 

بعض التطبیقات على 
التوزیعات

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

مفھوم بعض التوزیعات ٣الثامن
الخاصة

دراسة بعض التوزیعات 
الخاصة مثل توزیع 
Fمربع كاي وتوزیع 

tوتوزیع 

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

مفھوم بعض التوزیعات ٣التاسع
الخاصة

دراسة بعض التوزیعات 
الخاصة مثل توزیع 
Fمربع كاي وتوزیع 

tتوزیع و

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

مفھوم بعض التوزیعات ٣العاشر
الخاصة

دراسة بعض التطبیقات 
أسئلة عامة نظريعلى التوزیعات الخاصة

ومناقشة

مفھوم بعض التوزیعات ٣الحادي عشر 
الخاصة

أمثلة على التطبیقات 
أسئلة عامة نظريالخاصة

ومناقشة

مفھوم اإلحصاءات٣الثاني عشر
المرتبة

دراسة مفھوم 
اإلحصاءات المرتبة 

وتوزیعاتھا
أسئلة عامة نظري

ومناقشة
أسئلة عامة نظريدراسة توزیعات مفھوم اإلحصاءات ٣الثالث عشر



اإلحصاءات المرتبة المرتبة
لمتغیر واحد أو 

من nمتغیرین أو لـ 
المتغیرات العشوائیة

ومناقشة

أسئلة عامة نظرياملة للمادةمراجعة شمراجعة عامة٣الرابع عشر
ومناقشة

أسئلة ومناقشةنظريیحلھا الطالبأمثلة معرفة فھم الطالب للمادة٣الخامس عشر



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- Mathematical Statistics "Hogg and Grage"
2- Mathematical Statistics "Mode and Graybile"
3-

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

والمواقع االلكترونیة )

املواقع االلكرتونية الرصينة.
 )www. Freescience.info/math(

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

والدراسات المیدانیة ) المھني 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
الثانيمستوى الالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


