
 

 

 كلية التربية األساسية  –الجامعة المستنصرية 
 الرياضياتقسم : 

 الخطة الدراسية للمواد
I. :المعلومات العامة عن المساق (Course information) 

 هذالاسن التدرَسٍ : م.م. تغزَد خضُز  هبادئ االحتوالُت  :اسن الوساق 1

 MAB03P113 الوساق :رهز  2

 اإلجوالٍ عولٍ ًظزٌ  2الساعاث الوعتودة: 3

1 1 2 

 الوزحلت األولً / الفصل األول  الوستىي والفصل الدراسٍ: 4

II. ( :وصف المساقCourse description)  

  
مقدمة فً االحتماالت)تعارٌف , تجارب ,  المتغٌرات العشوائٌة, تعرٌف الطالب بالمفاهٌم االساسٌة  فً االحتماالت ,

 نظرٌات , أمثلة ,أسئلة خارجٌة( , وكذلك أنواع االحتمال , االحتمال الشرطً .
 
 

III  .مخرجات تعلم المساق :(Course outcomes) 

 
 ٌتعلم الطالب كٌفٌة استخدام األسالٌب اإلحصائٌة المختلفة واالحتماالت لحل المشكالت -1

 .معنى التجارب العشوائٌة)اإلحصائٌة(واستخدام المفاهٌم االحتماالت واإلحصاء فٌهاٌتعلم الطالب  -2

 .إكساب الطالب مهارة حساب االحتمالٌة بكل أنواعها وتفاصٌلها والخصائص اإلحصائٌة -3

 
 

 
 

IV .العملً إن وجد ( : –مواضٌع المساق) النظري  كتابة 

األسابٌع / 

 التارٌخ

 ًظزٌ أو عولٍ ًظزٌ

  هفاهُن أساسُت فٍ االحتوال   1/11 1

, تعارَف : التجزبت العشىائُت   8/11 2

 هع األهثلت  فضاء العُي

 

  حلقت ًقاشُت علوُت   15/11 3

  االحتوال وخصائصه   22/11 4

  قىاًُي االحتوال هع األهثلت والحلىل  22/12 5

  االحتوال الشزطٍ وخصائصه        6/12 6



 

 

  الشهز االول اهتحاى                  13/12 7

  هٌاقشت وحل توارَي خارجُت 22/12 8

هقارًت وهفهىم االحتوال والتحلُل  22/12 9

 التىافقٍ 

 

  حلقت ًقاشُت علوُت  3/1 10

  قاًىى بُز وتطبُقاته  12/1 11

  ًظزَت بُز وتطبُقاتها   12/1 12

  هٌاقشت وحل توارَي خارجُت 24/1 13

هٌاقشت وهتابعت األًشطت البحثُت  31/1 14

 للطلبت 

 

  الشهز الثاًٍاهتحاى                   2/2 15

V : الواجبات والمشارٌع . 

 المحاضرات والشرح على السبورة 

 وحل تمارٌن واجب بٌتًالمناقشة بٌن الطلبة 

VV  : مصادر التعلم األساسٌة . 

 مبادئ االحصاء /د.محمود المشهدانً .    1

 . االحتماالت / أ.م علً الغرابً     2

 

 :المصادر المساندة    

 .االنترنت     1

 . المحاضرات     2

الدرجة 

 االمتحانٌة

االهتحاى 

 األول

االهتحاى 

 الثاًٍ

االهتحاى 

 العولٍ

 االهتحاى الٌهائٍ السعٍ الٌشاط

 15 15  12 42  

 الوالحظاث الساعت القاعت الشعبت المحاضراتقاعة 

     

     

 

 توقٌع التدرٌسً :          86tagreed@gmail.comالبرٌد االلكترونً للتدرٌسً : 

 توقٌع رئٌس القسم :                            تواجد التدرٌسً :                             


