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 الطالFب سFوف یFتعلم,لمبFادئ االحتمFاالت فFي المسFتخدمة فFي االتصFاالت والحاسFوب مقدمة أساسیة  ان ھذا المنھج االكادیمي ھو
 القFرارات واتخFاذ الفرضFیات ، الطبیعFي التوزیFع ، االحتمالیFة التوزیعFاتمثFل  ،فFي االحتمFاالت واالحصFاء العناصFر الرئیسFیة 

 -:ویھدف المنھج الى .واالنحدار باطاالرت ، االحصائیة

و أھمیFة اسFتخدامھا  فھم االساسیات في نظFام االحتمFاالت لھدف المطلوب من الطالب لكي یجتاز بنجاح متطلبات المقرر ھو ا .1
 .باإلضافة إلى المجاالت التطبیقیة التي یدخل فیھا ھذا الحقل

 االحتمالیة التوزیعات إدراك الطالب ألنواع .2
 االحصائیة القرارات واتخاذ لحل وتمثیل الفرضیاتتطویر الطالب  .3

  

 

 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10
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  االھداف المعرفیة - أ

  االحتماالت واالحصاء معرفة الطالب في مجال -1أ
 االحتمالیة التوزیعات ألنواع معرفة -2أ .4

 عات االحتمالیة االساسیة لكل من التوزی یحدد الطالب اھم الخصائص -2أ

 معرفة الطالب الساسیات االحصاء وكیفیة االستفادة من ھذا المقرر -3أ

   

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
       مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 
     -4ب

 لم طرائق التعلیم والتع     

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة المختلفة -
  طرق توزیعھاو  االحتمالیة واالحصاء تزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   االنظمة الحدیثة  والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا   -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

   
 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا   - 4
 بیتیةدرجات محددة بواجبات  - 5

  االھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
  .في االحتماالت واالحصاءتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
  .مختلفةیقات لتطب باستخدام االحتماالت تمكین الطلبة من حل المشاكل   -2ج
  -3ج
    -4ج
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المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -1د
  وخارج القطر لمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل ا -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر -3د
 .و مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاصالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة  -4د
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 البنیة التحتیة .12

      الكتب المقررة المطلوبة - 1
" Theory and Problems of Probability, Random 
Variables, and Random Processes ", by Hwei P. 
Hsu, Ph.D.  

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  3   

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 

شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام "ا 

  لتحقيق افضل اداء من دراسة املادة

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  Basic probability 
 محاضرة الكترونیة
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  Finite Probability Space 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  Probability Measure  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  Venn diagrams ,Events 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  Conditional Probability  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  Independence  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  Bayes Theorm 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  Random Variables  
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3  Integer Random Variables
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 یرياختبار شفھي او تحر

11  3  Expectation 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  
Discrete Probability 

Distribution 
 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  
 

Permutations 
And Combinations 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 ر شفھي او تحریرياختبا

14  3  Binomial distribution 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

15  3  Law of Large Numbers 
رونیة محاضرة الكت

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري
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یوصي بھا الكتب والمراجع التي  - أ
   ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة - ب
  ...االنترنت

1. Prasanna Sahoo, “PROBABILITY AND 
MATHEMATIC AL STATISTICS” 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثة علمیةنتائج  البحوث الاالستفادة من مستجدات  •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .اعداد ورش عمل مستقبلیة •

  


