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 ... وصف المساق الدراسي ...
 .................1029-1028العام الدراسي : ......  ...........                             عربيالالقسم ..

I. :(   االحصبء انززثىٌ )      انًؼهىيبد انؼبيخ ػٍ انًضبق 

  االحصبء انززثىٌ :اصى انًضبق  .1

  MAB03ES225: ريز انًضبق ورقًه  .2

 اإلخًبنٍ رذرَت ػًهٍ صًُبر يحبضزح 3 انضبػبد انًؼزًذح:  .3

     ساعاخ3

 زاتع/ انثاَُحان  انًضزىي وانفصم انذراصٍ:  .4

 االحصاء , يفهىيح ,اَىاعحتعهُى انطانة عهً  انًزطهجبد انضبثقخ نهًضبق  .5

 َكىَىٌ يطانثٍُ تحم تًارٍَ  تأوراق  انًزطهجبد انًصبحجخ نهًضبق  .6

 انًحاضزج انجزَبيح/انجزايح انزٍ َزى فُهب رذرَش انًضبق  .7

 عزتٍ نغخ رذرَش انًضبق  .8

 عزتٍلسى ان يكبٌ رذرَش انًضبق  .9

 و.و. تغزَذ خضُز هذال اصى يؼذ يىاصفبد انًضبق  .11

  انجزَبيحخهخ وربرَخ انًصبدقخ ػهً يىاصفبد   .11

II. وصف انًضبق( :Course description) 
 أَىاع وكذنك( , خبرخُخ أصئهخ, أيثهخ, رؼبرَف)االحصبء فٍ يقذيخ وانًقُبس,,  االحصبء فٍ  االصبصُخ ثبنًفبهُى انطبنت رؼزَف

 انًقبَُش اَىاع, االحصبء

 

III. يخزخبد رؼهى انًضبق :(Course outcomes) 
 

 

 األسانُة اإلحصائُح انًختهفح نحم انًشكالخَتعهى انطانة كُفُح استخذاو  -1

 .استخذاو اَىاع انًماَُسَتعهى انطانة  -2
 تكم أَىاعها وتفاصُهها وانخصائص اإلحصائُح. حصاءإكساب انطانة يهارج حساب اال -3
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IV. كزبثخيىاضُغ انًضبق ويىاءيزهب ثًخزخبد انزؼهى 
 كزبثخ وحذاد /يىاضُغ يحزىي انًضبق

 أوال:اندبَت انُظزٌ                                                        

 ػذد األصبثُغ انًىاضُغ انزفصُهُخ بنًضبقوحذار يخزخبد انزؼهى  انزقى
الساعات 

 الفعلية
 االعًذج انثُاَُح, االحصاء يفهىيه , االحصاء,  1

انًضهع انتكزارٌ 

انخط انًُحٍُ 

 انتكزارٌ

3 9 

يقبَُش انُزػخ  انُزػخ انًزكزَخ يقبَُش 2

 )اَىاعه(انًزكزَخ
انىصظ انحضبثٍ, 

 انىصظ انًزخح

3 9 

يقبَُش  يقبَُش انزشزذ 3

 )اَىاعه(انزشزذ
يؼبيم اررجبط 

 ,سثُزياٌثُزصىٌ

3 9 

االحصبء   االحصبء االصزذالنٍ                             4

          االصزذالنٍ,انفزضُبد

االحصبء 

         االصزذالنٍ,انفزضُبد

,يستىي 

 انذالنح,درجح انحزَح

3 9 

      
    إخًبنٍ األصبثُغ وانضبػبد

 ثبَُب:اندبَت انؼًهٍ:                                            

 ركزت ردبرة )يىاضُغ( انؼًهٍ

 مخرجات التعلم انضبػبد انفؼهُخ ػذد األصبثُغ انزدبرة انًخزجزَخ انزقى

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إخًبنٍ األصبثُغ وانضبػبد

V. :اصززارُدُخ انزذرَش 

 انًحبضزح, انزؼهُى انزؼبوٍَ, انًُبقشخ

 

 

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

 ) ال تشَذ عٍ يزجعٍُ( : انًزاخغ انزئُضخ .أ 
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 انًذخم انً االحصبء/د.خبشغ يحًذ انزاوٌ -2    يجبدئ االحصبء /د.يحًىد انًشهذاٍَ . -1

 : انزصبئم وانذورَبدانًزاخغ انًضبَذح .ة 
  رًبرٍَ ثأصزخذاو اَىاع انًقبَُش انُزػخ انًزكزَخ.ويقبَُش انزشزذحم 

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

 االحصبء/د.خبشغ يحًذ انزاوٌانًذخم انً 

 انًصبدر اإلنكززوَُخ ويىاقغ اإلَززَذ...انخ .د 

www.yzeeed.com/vb/showthreac 

VII. :صُبصخ انًضبق وضىاثطه 

1.  
 :  صُبصخ حضىر انفؼبنُبد انزؼهًُُخ

2.  
 انتعهًُُح: َتى تحذَذ انسُاسح انًتثعح فٍ حاالخ تكزار تأخز انطانة عٍ حضىر انفعانُاخ انحضىر 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 انضىاتط انًتعهمح تًىاعُذ تسهُى  :وانًشبرَغانىاخجبد

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

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

7.  
 تتعهك تخصىصُح انًساق, أو تحسة نىائح انجايعح.: أٌ سُاساخ أخزي صُبصبد أخزي

 

 

 س القسمختم وتوقيع رئي                                                                                                                                                                                                  


