
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

كلیة علوم الحاسوب والریاضیات/جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٤٦٥/ ر٢عملیات تصادفیة اسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

الرابعةالسنة الدراسیة /الثاني الفصل ةالفصل / السن.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
.المفاھیم االساسیة للعملیات التصادفیةعلى الطالب تعرف -
.مفاھیم التقارب والعملیات التصادفیةعلىالطالب تعرف -
العملیات التصادفیة وتكامل العملیات التصادفیة قابلیة  اشتقاق على الطالب تعرف -

المختلفة وعالقتھا باالستمراریة
.على تطبیقات العملیات التصادفیة في مختلف العلومالطالب معرفة -
القدرة على استخدام مفاھیم العملیات التصادفیة في حل المعضالت الریاضیة -

واالحصائیة.



لم والتقییممخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتع.١٠

والفھم المعرفة-أ
معرفة التوزیعات للعینة العشوائیة.الخبرة والمعرفة في اكتساب- ١أ
.التعرف على نوع العملیة التصادفیة من خالل معرفة التوزیعات المتعلقة بھا- ٢أ
.البحث المطروح مدى استخدام المفاھیم الخاصة بالعملیة التصادفیة في - ٣أ

ھارات الخاصة بالموضوع الم-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 . -
إعطاء أمثلة وأسئلة تثیر تفكیر الطالب .-

طرائق التقییم 

المشاركة في قاعة الدرس.
تقدیم األنشطة 

وأنشطة .ئیةونھااختبارات فصلیة

مھارات التفكیر-ج
.المقررالموعدفيوتسلیمھاالواجباتأداءعلىللعملالطالبقدرةتطویر-١ج
في إیجاد حلول المسائلوالریاضیاتي التفكیر المنطقي-٢ج
والمناقشة.الحوارعلىالبالطقدرةتطویر-٣ج



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

طرائق التقییم 
المسؤولیةوتحملھالطالبالتزامدلیلالدرسقاعةفيالفاعلةالمشاركة.
والبحوث.الواجباتتقدیمفيالمحددبالموعدااللتزام
والمھاريالمعرفيلتحصیلطریقة جیدة لوالنھائیةالفصلیةاآلنیة ، 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 المرتبةتعاملالعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتطویر-٤د



بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 
طریقة التقییمطریقة التعلیمالموضوع

٣األول
التعرف على خواص 

بعض العملیات عشوائیة 
الخاصة

تعاریف وخواص عملیات 
برنولي ، عملیات ونر، 

عملیات بواسون
عامة أسئلةنظري

ومناقشة

٣الثاني
التعرف على خواص 

بعض العملیات عشوائیة 
الخاصة

تعاریف وخواص عملیات 
برنولي ، عملیات ونر، 

عملیات بواسون
أسئلة عامة نظري

ومناقشة 

٣الثالث
التعرف على خواص 
ئیة بعض العملیات عشوا

الخاصة

تعاریف وخواص عملیات 
برنولي ، عملیات ونر، 

عملیات بواسون
أسئلة عامة نظري

ومناقشة

٣الرابع
التعرف على خواص 

بعض العملیات عشوائیة 
الخاصة

تعاریف وخواص عملیات 
برنولي ، عملیات ونر، 

عملیات بواسون
أسئلة عامة نظري

ومناقشة

٣الخامس
التعرف على مفھوم 

ب في العملیات التقار
التصادفیة

مفاھیم التقارب دراسة 
أسئلة عامة نظريعلى العملیات التصادفیة 

ومناقشة

٣السادس
التعرف على مفھوم 

التقارب في العملیات 
التصادفیة

دراسة  مفاھیم التقارب 
أسئلة عامة نظريعلى العملیات التصادفیة

ومناقشة

٣السابع
التعرف على مفاھیم 

ریة في االستمرا
العملیات التصادفیة

االستمراریة معرفة مفھوم 
مع في العملیات التصادفیة

طرح المبرھنات واالمثلة 
المتعلقة بالموضوع.

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

٣الثامن
التعرف على مفاھیم 

االستمراریة في 
العملیات التصادفیة

معرفة مفھوم االستمراریة 
مع في العملیات التصادفیة

المبرھنات واالمثلة طرح 
المتعلقة بالموضوع.

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

٣التاسع
التعرف على مفاھیم 

االشتقاق في العملیات 
التصادفیة

التعاریفدراسة 
والمبرھنات المتعلقة 

بالتفاضل التصادفي وطرح 
بعض االمثلة 

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

٣العاشر
التعرف على مفاھیم 

العملیات االشتقاق في
التصادفیة

أمثلة تطبیقیة على التفاضل 
أسئلة عامة نظريالتصادفي

ومناقشة

٣الحادي عشر 
التعرف على مفاھیم 
التكامل في العملیات 

التصادفیة

دراسة التعاریف 
والمبرھنات المتعلقة 

بالتكامل التصادفي وطرح 
بعض األمثلة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

٣الثاني عشر
على مفاھیم التعرف

التكامل في العملیات 
التصادفیة

دراسة التعاریف 
والمبرھنات المتعلقة 

بالتكامل التصادفي وطرح 
بعض األمثلة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة



٣الثالث عشر
التعرف على مفاھیم 
التكامل في العملیات 

التصادفیة

دراسة التعاریف 
والمبرھنات المتعلقة 

بالتكامل التصادفي وطرح 
بعض األمثلة

أسئلة عامة نظري
ومناقشة

٣الرابع عشر
التعرف على مفاھیم 
التكامل في العملیات 

التصادفیة

أمثلة تطبیقیة على التكامل 
أسئلة عامة نظريالتصادفي

ومناقشة

مراجعة لمعرفة فھم ٣الخامس عشر
أسئلة ومناقشةنظريإجراء اختبار للطالبالطالب



البنیة التحتیة .١٢

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- An Introduction to Stochastic Process, Kannan,
D.

2- Stochastic Process, Ross, S.M.
3- Stochastic Process: General Theory, Rao, M.M.

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 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
الثانيى مستوالالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


