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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم    ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري    إجباري ب.

: السنة الثانية يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 / المستوى الثالث

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
 الرياضيات االدارية

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 ما ينطبق()اختر كل نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 36 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 %20 9  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات ا،سيت كار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تققييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

  - معرفة المفاهيم االساسية في علم االحصاء واالحتماالت.

فهم وتطبيق المقاييس المختلفة في علم االحصاء واالحتماالت. -  

النتائج. إلىوالوصول  اإلحصائيةتحليل وتفسير البيانات الوصفية  -  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ي البيانااات الكميااة والوصاافية فااي الطالاام مهااارة فهاام وتطبيااق وتحلياال المقاااييس االحصااائية ومقاااييس االحتماااالت فاا إكساااب

 المختلفة.االدارة مجاالت 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز 

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

   المعارف 1

االحصاء واالحتماالتيعرف المفاهيم االساسية في  1.1  

 

 LO 1-1 

 LO 1-2    يذكر مصادر البيانات وطرق جمع البيانات وعرضها،  1.2

مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت ،خصائص االرتباط واالنحدار، أنواع الحوادث  يحدد 1.3

 والمتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية المتصلة والمنفصلة

 LO 1-3 

   المهارات 2

 LO 2-1  طرق العرض الجدولي والبياني قواعد بناء جدول التوزيع التكراري،  شرحي 2.1

، مقاييس التشتت، قوانين االرتباط ومعادلة خط االنحدار  مقاييس النزعة المركزيةيميز بين  2.2

 الخطي البسيط

 LO 2-2 

الحوادث البسيطة والمركبة، المتنافية وغير المتنافية، المستقلة و طبقي 2.3  

االحتمال الكلي ونظرية بييز،  غير المستقلة، المتغيرات العشوائية  المتصلة والمنفصلة،

 التوزيعات االحتمالية المتصلة والمنفصلة

 LO 2-3 

   الكفاءات 3

    بفاعلية كتابياً وشفهيامع االخرين يتواصل  3.1
 

 LO 3-1 

 يستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في الموضوعات ذات الصلة بالمقرر 3.2
 

 LO 3-2 

 اإلدارية والمالية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص والعام باستخدام األساليم  يحلل المشكالت: 3.3

 المناسبةاالحصائية 
 LO 3-3 

 LO 3-4  النجاز الواجبات يعمل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
مفاهيم أساسية في علم اإلحصاء ) علم اإلحصاء ، المجتمع و العينة ، المتغيرات ، البيانات ، 

 المعلمة واإلحصاءة ،مصادر جمع البيانات االحصائية...الخ(

3 

 3 وعرضها ، الجدول التكراري للبيانات الوصفية والكميةتنظيم البيانات وتلخيصها  2

3 
التكراري الجدول التكراري النسبي والمئوي للبيانات الكمية، طول الفئة ومركزها ، الجدول 

 ، العرض البياني للجدول التكراريالمتجمع

3 

 3 الموضع ( المتوسط الحسابي ، الوسيط ، المنوال مقاييس النزعة المركزية ) مقاييس 4

 3 الربيعات والعشيرات و المئينات ، مقاييس التشتت )االختالف( ، المدى ، نصف المدى الربيعي 5

 3 التباين واالنحراف المعياري ، معامل االختالف )التغير(  6

 3 معامل االقتران ، خط االنحدار سيبرماناالرتباط واالنحدار ، معامل ارتباط بيرسون ، معامل ارتباط   7

8 

مفاهيم اساسية في االحتمال : التجربة العشوائية ، فضاء )فراغ( العينة ، الحادثة أو الحدث ، 

العمليات على الحوادث )جبر الحوادث( ، الحوادث المتنافية )المنفصلة( ، الحوادث الشاملة ، 

، مسلمات المواتية للحادثة، االحتمال، احتمال الحادثة ، الحاالتالحاالت متساوية )متكافئة( الفرص

 )بديهيات( االحتمال وبعض نتائجها

3 

 3 ، قانون االحتمال الكلي ، قانون بييزاالحتمال الشرطي، الحوادث المستقلة 9

10 
المتغير العشوائي ، المتغير العشوائي المتقطع  المتغيرات العشوائية والتوزيعات االحتمالية :

 )المنفصل( و دالة كتلته االحتمالية وتوقعه )متوسطة(

6 

 3 ، توزيع بيرنولليتباين المتغير العشوائي 11

 3 توزيع ذي الحدين 12

13 
التوزيع الطبيعي )االعتيادي( ، التوزيع الطبيعي المعياري  المتغير العشوائي المستمر )المتصل( ،

 )القياسي( و إيجاد احتماالته

6 
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 45 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يعرف المفاهيم االساسية في االحصاء 

 واالحتماالت

 المحاضرة النظرية -

 المناقشات. -

 اإللكترونيالتعلم  -

ات التحريريااااااااة االختبااااااااار

 الفصلية والنهائية

1.2 

يذكر مصادر البيانات وطرق جمع البيانات 

وعرضها، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس 

االرتباط واالنحدار، أنواع  التشتت ،خصائص

الحوادث والمتغيرات العشوائية والتوزيعات 

 االحتمالية المتصلة والمنفصلة

 .المحاضرة النظرية-

 المناقشات .-

 اإللكتروني.التعلم -

التحريريااااااااة االختبااااااااارات 

 الفصلية والنهائية

 المهارات 2.0

2.1 

يطبق  قواعد بناء جدول التوزيع التكراري ،طرق 

الجدولي والبياني، مقاييس النزعة العرض 

المركزية، مقاييس التشتت، قوانين االرتباط 

 ومعادلة خط االنحدار الخطي البسيط

 .المحاضرة النظرية-

 المناقشات.-

 اإللكترونيالتعلم -

ات التحريرية االختبار

 الفصلية والنهائية

2.2 

ية يحل انواع الحوادث البسيطة والمركبة، المتناف

المتنافية، المستقلة ووغير   

غير المستقلة، المتغيرات العشوائية  المتصلة 

والمنفصلة ،االحتمال الكلي ونظرية بييز، 

 التوزيعات االحتمالية المتصلة والمنفصلة

 .المحاضرة النظرية-

 المناقشات.-

 اإللكترونيالتعلم  -

التحريرية االختبارات 

 الفصلية والنهائية

 الكفاءات 3.0

3.1 
 إلنجلللازيعملللف بلاعليلللة بصلللورج فرديلللة وجماعيلللة 

 الواجبات
 

 والحوارالمناقشة 

 تعاونيالتعلم ال
 المالحظة المباشرة

3.2 
يسللتخدم شللبكة المعلومللات والتقنيللة الحديثللة فللي 

 الموضوعات ذات الصلة بالمقرر
 

 والحوارالمناقشة 

 التعلم الذاتي
 المالحظة المباشرة

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السادس األول التحريري الفصلياالختبار  1

 %20 الثاني عشر الثاني التحريري الفصلياالختبار  2

3 
طوال الفصل  وأبحاث عن موضوعات المقرر وعروض التقديم الواجبات

 الدراسي

10% 

 %50 السادس عشر التحريري النهائي.االختبار  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تقريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
تواجد خالله )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن ي الفردي للطلبةترتيبات ضمان اتاحة أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي 

 أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.

 6 ساعات أسبوعيا   لذلكالمحتاج من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالم 

 

 .ساعات أسبوعيا مكتبية لتواجد أعضاء هيئة التدريس 6
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

د. محمد صبحي ابو صالح ، مبادئ االحصاء، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  للمقرر المرجع الرئيس

 2010االردن ،

 المساندةالمراجع 

د. عبدهللا عبد الكريم الشيحة، ،د. عدنان ماجد وبري .مقدمة في االحصاء واالحتماالت 

المملكة العربية -الشقري للنشر والتوزيع ، الرياضوتطبيقاتها باستخدام اكسل، ، مكتبة 

 هـ  1428السعودية

 

 اإللكترونيةالمصادر 

  //:nu.edu.sa/digitailibbry.aspxlibhttp..   المكتبة الرقمية

 رابط المقرر على البالك بورد:

https://lms.nu.edu.sa/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course

_id 

 

  ىأخر

 تقارير التنمية البشرية. -

 الكتاب االحصائي للمملكة. -

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ( مقعد35قاعة دراسية، سعة القاعة ) إلخ(...  ، قاعات المقاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( ال كية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكيةالسبورة ، 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس  

)تقييم  المسؤول عن تدريس المقرر

 الكتروني(

 مباشر ، الطالباتالطالب

 مباشر أعضاء لجنة الورقة االختبارية تقييم الورقة االختبارية
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تقصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجا،ت التقويم 

 تقديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 
 مجلس قسم إدارة االعمال جهة االعتماد

 هـ1441-3/3/3/1440رقم  رقم الجلسة

 هـ17/2/1441االربعاء الـموافق  تاريخ الجلسة
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