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I. :(     يجبدئ االحزًبالد )       انًؼهىيبد انؼبيخ ػٍ انًسبق 

  يجبدئ االحزًبالد :اسى انًسبق  .1

  MAB03P113 ريز انًسبق ورقًه  .2

 اإلخًبنٍ رذرَت ػًهٍ سًُبر يحبضزح 2 انسبػبد انًؼزًذح:  .3

     ساعاخ2

 االول  انًسزىي وانفصم انذراسٍ:  .4

 تانًفاهُى االساسُح  فٍ االحتًاالختعهُى انطانة  انًزطهجبد انسبثقخ نهًسبق  .5

 َكىَىٌ يطانثٍُ تحم تًارٍَ  تأوراق  انًزطهجبد انًصبحجخ نهًسبق  .6

 انًحاضزج انجزَبيح/انجزايح انزٍ َزى فُهب رذرَس انًسبق  .7

 عزتٍ+اَكهُشٌ نغخ رذرَس انًسبق  .8

 لسى انزَاضُاخ يكبٌ رذرَس انًسبق  .9

 و.و. تغزَذ خضُز هذال اسى يؼذ يىاصفبد انًسبق  .11

  خهخ وربرَخ انًصبدقخ ػهً يىاصفبد انجزَبيح  .11

II. وصف انًسبق( :Course description) 
, انًزغُزاد انؼشىائُخ, يقذيخ فٍ االحزًبالد)رؼبرَف , ردبرة ,  ثبنًفبهُى االسبسُخ  فٍ االحزًبالد  االسبسُخ ثبنًفبهُى انطبنت رؼزَف

 َظزَبد , أيثهخ ,أسئهخ خبرخُخ( , وكذنك أَىاع االحزًبل , االحزًبل انشزطٍ .

 

 

III. يخزخبد رؼهى انًسبق :(Course outcomes) 
 

 األسانُة اإلحصائُح انًختهفح واالحتًاالخ نحم انًشكالخ َتعهى انطانة كُفُح استخذاو -1

 َتعهى انطانة يعًُ انتجارب انعشىائُح)اإلحصائُح(واستخذاو انًفاهُى االحتًاالخ واإلحصاء فُها. -2
 إكساب انطانة يهارج حساب االحتًانُح تكم أَىاعها وتفاصُهها وانخصائص اإلحصائُح. -3
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IV.  ويىاءيزهب ثًخزخبد انزؼهىكزبثخيىاضُغ انًسبق 
 كزبثخ وحذاد /يىاضُغ يحزىي انًسبق

 أوال:اندبَت انُظزٌ                                                        
 الساعات الفعلية ػذد األسبثُغ انًىاضُغ انزفصُهُخ بنًسبقوحذار يخزخبد انزؼهى  انزقى

 انتجزتح يفاهُى اساسُح فٍ االحتًاالخ  1

 انعشىائُح

فضاء انعُُح يع 

 تًارٍَ

4 8 

لىاٍَُ  االحتًال وخصائصه 2

 االحتًال

لاَىٌ انجًع 

 وانضزب

4 8 

لاَىٌ انحىادث  لىاَُُه االحتًال انشزطٍ 3

 انًستمهح

4 8 

 8 4 ايثهح  لاَىٌ تُش لاَىٌ تُش 4

      
    إخًبنٍ األسبثُغ وانسبػبد

 ثبَُب:اندبَت انؼًهٍ:                                            

 ركزت ردبرة )يىاضُغ( انؼًهٍ

 مخرجات التعلم انسبػبد انفؼهُخ ػذد األسبثُغ انزدبرة انًخزجزَخ انزقى

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إخًبنٍ األسبثُغ وانسبػبد

V. :اسززارُدُخ انزذرَس 

 انًحبضزح, انزؼهُى انزؼبوٍَ, انًُبقشخ

 

 

VI. :يصبدر انزؼهى 
 )انًؤنف، انعاو، انعُىاٌ، يكاٌ انُشز وانُاشز(

 ) ال تشَذ عٍ يزجعٍُ( : انًزاخغ انزئُسخ .أ 
 االحزًبالد / أ.و ػهٍ انغزاثٍ -2                    يجبدئ االحصبء /د.يحًىد انًشهذاٍَ -1

 وانذورَبد: انزسبئم انًزاخغ انًسبَذح .ة 
  رًبرٍَ ػٍ االحزًبالد واالحزًبل انشزطٍحم 

 انكزت وانًزاخغ االثزائُخ )انذورَبد انؼهًُخ,...انخ(: .ج 

 االحزًبالد / أ.و ػهٍ انغزاثٍ
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 انًصبدر اإلنكززوَُخ ويىاقغ اإلَززَذ...انخ .د 

www.mathsways.com/3013/11/blog 

VII. :سُبسخ انًسبق وضىاثطه 

1.  
 :  انفؼبنُبد انزؼهًُُخسُبسخ حضىر 

2.  
 : َتى تحذَذ انسُاسح انًتثعح فٍ حاالخ تكزار تأخز انطانة عٍ حضىر انفعانُاخ انتعهًُُحانحضىر انًزأخز

3.  
 تحذَذ انسُاساخ انًتثعح فٍ حاالخ انغُاب عٍ االيتحاٌ و تىصُف انسُاسح انًتثعح فٍ حاالخ تأخز انطانة عٍ االيتحاٌ. :ضىاثظ االيزحبٌ

4.  
 اٌ وجذخ أو انًشارَع ويا َتزتة عهً تأخُز أو عذو تمذًَها فٍ يىاعُذها انىاجثاختحذَذ انضىاتظ انًتعهمح تًىاعُذ تسهُى  :وانًشبرَغانىاخجبد

5.  
 تأٌ وسُهح غش. انىاجثاخ: انسُاسح انًتثعح فٍ حاالخ انغش فٍ االيتحاَاخ أو فٍ إَجاس انغش

6.  
 واإلجزاءاخ انًتثعح فٍ حال حذوثه.: تعزَف االَتحال وحاالته االَزحبل

7.  
 : أٌ سُاساخ أخزي تتعهك تخصىصُح انًساق، أو تحسة نىائح انجايعح.سُبسبد أخزي

 

 

 

 

 ختم وتوقيع رئيس القسم


