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والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا   االحصاء المتقدم تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .والتفكیر في الریاضیات اكتساب المھارات العقلیة  -ح
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  األھداف المعرفیة  -أ

 قدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص النظریات والمبادئ العامة في الدراسة -1أ
 التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة  -2أ

  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة -3أ
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة-4أ
 األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ

    -6أ
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 االحصاء المتقدمتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة مواضیع  .12

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .13
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .14
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  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 أن یبذل الطالب قصارى جھدة في فھم المبادى الریاضیة  -1ج

  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة  -2ج
  ان یحل الطالب بثقة في النفس  -3ج
  ان یشارك الطالب بانشطة مادة الریاضیات   -4ج

  
  طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة   -1
 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2
 كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  االمكانیات المتاحةاستخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق     -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5

  
  
  طرائق التقییم    

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1
  .  كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
  

  ).الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 
 باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة  اجراء التجارب المختبریة المتعلقة  -1د
  بأجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطال  -2د
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	بنیة المقرر -11

ع
األسبو

ت  
الساعا

 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة 

تعریف مفھوم  العینات   3 1
 واحصائیة العینة 

إحصاءه  , العینة العشوائیة 
العینة التي  تتبع التوزیع 

الطبیعي وغیره من 
  التوزیعات

األمتحانات الیومیة  السبورة  والداتا  شو 
و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 
االمتحانات الشھریة 

 والنھائیة
تعریف مفھوم  إحصاءات   3  2

 .مرتبة 
, مفھوم  إحصاءات مرتبة  

  بعض تطبیقاتھا  
 = السبورة  والداتا  شو 

توزیع اإلحصاءات المرتبة   توزیع اإلحصاءات المرتبة 3 3
  مع تطابیقاتھا 

 = السبورة  والداتا  شو 

 = السبورة  والداتا  شو   مفھوم الكفایة مع االمثلة  تعریف  الكفایة  3 4

تعریف عائلة دوال الكثافة   
  فضاء المعلمة, األسیة 

, عائلة دوال الكثافة األسیة 
  .فضاء المعلمة 

 = السبورة  والداتا  شو 

  تعریف  نظریة الغایة  3 5
 

 = السبورة  والداتا  شو   مفھوم الغایة  

تعریف مفھوم المتراجحات   3 6
 األساسیة 

تطبیقات المتراجحات  
  جبجیف, األساسیة 

 = السبورة  والداتا  شو 

 = السبورة  والداتا  شو   مفھوم  أنواع التقارب  , تعریف أنواع التقارب  3 7

      ماھي االعداد الكبیرة   تعریف قانون األعداد الكبیرة  

تعریف  نظریة الغایة  3 8
 المركزیة

مفھوم   نظریة الغایة 
  المركزیة

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف بعض التوزیعات  3 9
المتقطعة ( الخاصة

 )ولمستمرة

انواع التوزیعات المتقطعة 
  والمستمرة 

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم  نظریة  3 10
لمتغیرین عشوائیین ( التوزیع 

 )أو أكثر 

لمتغیرین ( نظریة التوزیع 
  )عشوائیین أو أكثر 

 = السبورة  والداتا  شو 

  = السبورة  والداتا  شو   تعریف المخمن   تعریف نظریة التخمین   3 11
  
  
 

دالة , تعریف  دالة الخسارة  3 12
 المخاطرة

دالة , مفھوم  دالة الخسارة 
  المخاطرة

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف  معدل مربع األخطاء  3 13
االتساق  دالة , الالانحیازیة 

 كثافة االحتمال الحدیثة

مفھوم  معدل مربع األخطاء 
  االتساق, الالانحیازیة 

 = السبورة  والداتا  شو 

, راو  -تعریف كفاءة كرامیر 3 14
 فیشر

, راو  -مفھو م كفاءة كرامیر
  فیشر

 = السبورة  والداتا  شو 
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 البنیة التحتیة  .10

   -Introduction to Mathematical Statistics1  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Hogg and Cruisy  

  2- Probability Theory , Mood'et-al.   

 

حل بعض التمارین المختلفة  3 15
 عن موضوع التخمین 

  =  السبورة  والداتا  شو  تمارین ومناقشة

تعریف مفھوم  مخمن وغیر  3 16
  تباینمنحاز وذو أقل 

ماھو  المخمن ووالمخمن  
  غیر منحاز وذو أقل تباین

 = السبورة  والداتا  شو 

 –تعریف نظریة راو  3  17
 بالكویل ولیمان

بالكویل  –نظریة راو   
  مع تطبیقاتھاولیمان 

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم  طرائق  3 18
األرجحة العظمى ( التخمین 

 ) .والعزوم

األرجحة (  طرائق التخمین
  ) .العظمى والعزوم

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم  فترة عشوائیة  3 19
 حدود الثقة, 

حدود , ماھي الفترة عشوائیة 
  الثقة

 = السبورة  والداتا  شو 

, أسالیب إیجاد حدود الثقة  3 20
حدود الثقة لعدم معالم 

 الشرطي

حدود , كیفیة إیجاد حدود الثقة 
  معالم الثقة لعدة

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف مفھوم اختبار  3 21
 الفرضیات

فرضیة (انواع الفرضیات 
و فرضیة )مركبة وبسیطة 

  العدم والبدیلة 
  

 = السبورة  والداتا  شو 

, فرضیة مركبة وبسیطة  اختبار الفرضیات 3 22
  فرضیة العدم والبدیلة

 = السبورة  والداتا  شو 

اختبار تعریف مفھوم  3 23
 والمنطقة حرجة

مفھوم االختبار ومنطقة 
  حرجة

 = السبورة  والداتا  شو 

 –انواع االخطاء  خطأ نوع  تعریف مفھوم االخطاء  3 24
  .اثنین  –واحد وخطأ  نوع 

  

 = السبورة  والداتا  شو 

 = السبورة  والداتا  شو   دالة قوة االختبار تعریف مفھوم قوة االختبار 3 25

حل بعض التمارین المختلفة  3 26
 عن موضوع االختبار 

 = السبورة  والداتا  شو   تمارین ومناقشة

 –مفھوم نظریة نیمان   بیرسن –نظریة نیمان  3 27
  بیرسن

 = السبورة  والداتا  شو 

تعریف نسبة االرجحیة  3 28
 الرتبیة

 = السبورة  والداتا  شو   نسبة االرجحیة الرتبیة

مفھوم اختبار نسبة تعریف  3  29
 االرجحیة

 = السبورة  والداتا  شو   اختبار نسبة االرجحیة

حل بعض التمارین المختلفة  3 30
عن موضوع اختبار 

 االرجحیة 

 = السبورة  والداتا  شو   تمارین ومناقشة
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   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

(  اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة 

  

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .10

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 الحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعاتالعالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًمي -

 لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفادهالحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ  -

  . المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر - 

 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


