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 وصف البرنامج األكاديمي

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 
االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 االحصاء / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بكالوريوس في علوم احصاء

 االحصاءبكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 2016-2015الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي 

 (+ فصلي )كورسات
 معايير اتحاد الجامعات العربية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 / والبرامج التطبيق العملي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/10/2015 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطالب بأهم اسس ومبادئ علم االحصاء . -1

 تعريف الطالب بأهمية علم االحصاء . -2

 تعريف الطالب على العالقة بين االحصاء والعلوم االخرى . -3

 كيفية توظيف علم االحصاء لدراسة الظواهر والمشاكل  في مختلف المجاالت . -4

 استخدام االحصاء في التحليل والبحث العلمي .تعريف الطالب على كيفية  -5

 تعريف الطالب على كيفية تعريف التعامل مع االرقام . -6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
      ان يعرف الطالب  اهم المفاهيم  االحصائية   -1أ

 يتعامل مع الظواهر من خالل االرقامان يعرف الطالب كيف -2أ

  ان يعرف الطالب كيفية تطبيق  الدراسة على الواقع -3أ
 ان يعرف كيف يحلل النتائج .-4أ
 ان يعرف كيف يعبر عن رئية  بالنتائج   -5أ
 -6أ

 برنامج .لخاصة بالا تيةالمهار آاألهداف  –ب 

 مهارات تفاعلية : التواصل مع االستاذ والزمالء . – 1ب 

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  المشكلة والموضوع . – 2ب 

       مهارات تحليلية : القدرة على تحليل االرقام وكل النتائج. – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة. -1
 المناقشة والحوار. -2
 االسئلة وحل التمارين . -3

 االستجواب المباشر.  -4

 تطبيقات عملية . -5

 
 طرائق التقييم      

 اسئلة االختيارات المتعددة . -1

 اسئلة االختبارات واالستنتاج. -2

 اسئلة توضيحية . -3

 الواجبات. -4
 التقييم الذاتي .  -5
 االختبارات )اليومية , الشهرية , الفصلية )النهائية ((. -6
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 التفكير.  -1ج         

 النقد .-2ج

 االبداع.-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة العصف الذهني. -1

 العرض التقدمي .-2

 االختيار بين عدة بدائل . -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومية, شهرية , فصلية او نهائية(. -1

 اختبارات  شفوية .  -2

 واجبات. -3
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات تتعلق بجمع البيانات . -1د

 مهارات تحليل البيانات .-2د

 مهارات  االستنتاجات . -3د

 مهارات صنع القرار . -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 المحاضرة. -1
 المناقشة والحوار. -2
 االسئلة وحل التمارين . -3

 االستجواب المباشر.  -4

 تطبيقات عملية . -5

 
 طرائق التقييم          

 نهائية(. اختبارات متنوعة ) يومية, شهرية , فصلية او -1

 اختبارات  شفوية .  -2

 واجبات. -3
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقاسم  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 - 128 مقدمة في علم االحصاء مبادئ االحصاء االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل على بناء الطالب او االنسان القادر على التعامل مع لغة االرقام والقدرة على التحليل  للظواهر واملشاكل ووضع احللول النظرية 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 املستوى العلمي / الرغبة يف ممارسة االختصاص/احلاجة اىل االختصاص
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 مصادر داخلية تشمل وزارة التعليم العايل والتشكيالت التابعة هلا واملكتبات العراقية . -1

 حاجة السوق من الكوادر البشرية . -2

 التطور احلاصل يف كافة جماالت االقتصاد. -3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوىالسنة / 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االحصاء/ االولى ة

coll1204 
  / / /  / / /  / / /  / / / اساسي مبادئ االحصاء 
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نماذج وصف 

المقرر لنظام 

في  الكورسات

المرحلة األولى 

للعام الدراسي 

2015-2016 
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. كريم قاسم محمد                                     وصف المقرر

 

 .جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية .1

 االحصاء.    / المركز علمي القسم ال .2

 .coll1204مبادئ االحصاء/ اسم / رمز المقرر .3

 للمحاضرات  )الزامي(.الحضور اليومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2016-2015الكورس الدراسي االول والثاني /للعام الدراسي  الفصل / السنة .5

 ( اسبوعيا4( ساعة لكل فصل  وبواقع ) 64) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بأهم مبادئ علم االحصاء وامهيته . -

 ماذا تعين لغة االرقام وكيف حتلل االرقام الناجتة من التحليل االحصائي. -

 ما هي خطوات التحليل االحصائي واهم اساليب املعاينة . -

 ماهي اساليب عرض البيانات . -

 تطوير اسلوب االستنتاج . -

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم تستااد  القصو  من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يعرف الطالب المعلومة االحصائية . -1أ

 ان يعرف الطالب اهم اساسيات علم االحصاء. -2أ

 ان يعرف الطالب اسلوب الحصول على البيانات .  -3أ
 ان يعرف الطالب اسلوب عرض وتحليل البيانات . -4أ
 ان يعرف الطالب اسلوب التحليل واالستنتاج . -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال تيةالمهار آاألهداف   -ب 

 مهارات تفاعلية /تفاعل الطالب  مع المحيط. – 1ب

 مهارات شخصية / القدرة على تشخيص المعلومة  االحصائية  من الواقع . – 2ب

 مهارات تحليلية / القدرة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا . – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .المحاضرة 
 . المناقشة والحوار 
 . االسئلة االثرائية 

 .االستجواب المباشر 
 طرائق التقييم      

 اسئلة االختيارات . -1

 اسئلة التوضيحات . -2

 اسئلة المعاينة والتحليل . -3

 الواجبات . -4

 التقيم الذاتي . -5

 االختبارات ) الشهرية / الفصلية / النهائية (.
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير البسيط ) القدرة على الفحص والتقييم (.-1ج

 التفكير  الناقد ) القدرة على التميز بين المواضيع (.-2ج

 التفكير االبداعي ) القدرة على انتاج افكار حديثة (.-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . طريقة العصف الذهني 

   التقدمي .العرض 
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 طرائق التقييم    

 .) اختبارات متنوعة )يومية, شهرية , فصلية , نهائية 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات جمع وتحليل البيانات . -1د

 مهارات االستنتاج ووضع الحلول  النظرية .  -2د

 مهارات اتخاذ القرار العلمي. -3د

    -4د
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 ) الكورس األول( بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

علم  نشوء وتطور مفاهيم  اساسية /تعاريف 4 1

 االحصاء
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

جمع وتصنيف وتبويب  جمع  البيانات 4 2

 البيانات
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

المحاضرة  اسلوب العينات المعاينة 4 3

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

المحاضرة  عمل االستبيان االستبانة 4 4

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

المحاضرة  تصنيف وتبويب البيانات تصنيف البيانات 4 5

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

انواع التوزيعات  التوزيعات التكرارية 4 6

 والمنحنياتالتكرارية 
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

انواع المتغيرات  المتغيرات العشوائية 4 7

 العشوائية ونواع الخطئ
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

+ اختبار رموز عامة 4 8

 شهري
رموز ومصطلحات 

 /االمتحان رياضية

المحاضرة 

 والنقاش/االمتحان
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

مقايس النزعة المركزية  مقايس /وخصائص 4 9

 /الوسط الحسابي
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

االوساط  مقايس وخصائص 4 10

 الحسابية/المرجحة
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

التوافقي / التربيعي  مقايس وخصائص 4 11

 /الهندسي
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

المحاضرة  المنوال /مزايا وعيوب مقايس مركزية اخرى 4 12

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

المحاضرة  الوسيط /مزايا وعيوب مقايس مركزية /اخرى 4 13

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

الربيعيات  المقاييس التجزيئية 4 14

 والشعيرات/تمارين
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

المحاضرة  مقايس التشتت مفهوم التشتت 4 15

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
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التشتت/االمتحان مقايس  4 16

 الشهري
االنحراف / التباين 

/معامالت  التشتت/االمتحان 

 الشهري

المحاضرة 

والنقاش/ثم 

 االمتحان

التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
 الثاني(  الكورسبنية المقرر) 

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

المحاضرة  العزوم وااللتواء والتفلطح العزوم 4 1

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
مقايس االلتواء المطلقة  االلتواء 4 2

 والنسبية
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
تمارين عن االلتواء  التفلطح 4 3

 والتفلطح
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
مفهوم االرتباط/متغيرات  4 4

 مستقلة ومتغيرات معتمدة
المحاضرة  االرتباط الخطي

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  االرتباط الخطي البسيط العالقة بين المتغيرات 4 5

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  معامل االرتباط الجزئي االرتباط الجزئي 4 6

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  معامل االرتباط المتعدد االرتباط المتعدد 4 7

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  حل تمارين /امتحان حل تمارين /امتحان 4 8

 والنقاش/امتحان
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
معامل ارتباط  الرتب  ارتباط الرتب 4 9

 والصفات
المحاضرة 

 والنقاش/
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
مفهوم االنحدار الخطي   مفهوم االنحدار 4 10

 البسيط
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  االنحدار المتعدد /متغيرين االنحدار المتعدد 4 11

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
مقارنة  تطبيقية  في  4 12

 االنحدار
مقارنة بين االنحدار الخطي 

 البسيط والمتعدد
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
مفهوم االحتمال /قواعد  االحتماالتمقدمة في نظرية  4 13

 عامة
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
مقدمة عن بعض التوزيعات  التوزيعات االحتمالية 4 14

 االحتمالية
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  مفهوم اختبار المعنوية اختبار المعنوية 4 15

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 
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 البنية التحتية  .11

 مبادئ االحصاء /حممد حسن /امري حنا هرمز ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 SPSSكتب مبادئ االحصاء احلديثة / وكتاب برجمة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
/جمالت حملية ودولية خمتصة  2008مبادئ االحصاء /امحد عبد السميع طيبة 

 واالدارة الكمية .يف جمال علم االحصاء 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املكتبة االفرتاضية العراقية /و حبوث االنرتنت اخلارجية .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 استخدام الكتب المنهجية الحديثة . - 

 التطبيق العملي لالختبارات .  -

 الحديثة .استخدام برامج الحاسوب االحصائية  -

 االستفادة من البحوث الجديدة وتطبيقها . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 /الشفوية

المحاضرة  حل تمارين /امتحان حل تمارين / امتحان 4 16

 والنقاش/امتحان
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. هدى مهدي أحمد                     وصف المقرر      

 
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج

 

 جامعة ديالى ـــ كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية -1

 قسم االحصاء / المركزالعلميالقسم -2

 stat 1208التفاضل/    اسم/رمز المقرر-3

)الزامي(وبحسب الجدول الحضور اليومي  اشكال الحضور المتاحة-4

 االسبوعي المقرر

 2016-2015األول للعام الدراسي  الكورس الفصل/السنة-5

( ساعات في 3(ساعه دراسية,وبواقع )45) عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6

 االسبوع

 1/10/2015 تاريخ اعداد هذا الوصف-7

 اهداف المقرر-8
  مادة الرياضيات تعريف الطالب باهم اسس ومبادىء 
 توضيح مفهوم المجموعات ومخططات الدوال  
 ابراز اهمية المجال والمجال المقابل في معرفة شكل الدالة 
 يهدف هذا المقرر إلى دراسة المشتقات والغايات 
 ورسم الدوال ان يستطيع الطالب تطبيق قوانين المشتقه في ايجاد مناطق التزايد والتناقص 

 
             

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم- .9

 جعل الطالب قادرا على -:األهداف المعرفية-أ

 ان يعرف اهم المبادىء والمفاهيم االساسية في الرياضيات-1أ

 ان يحدد انواع الدوال والعالقات على الدوال -2أ

 ان يتعرف على مفهوم المشتقة وقوانين المشتقة-3أ

 ان يبين رأيه بمفاهيم الرياضيات  -4أ

 ان يطبق مفاهيم الرياضيات بامثلة واقعية وحاالت دراسية-5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-ب
 مهارات تفاعلية:امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء.-1ب

 على تشخيص الدوال وتطبيقاتها الواقعية مهارات تشخيصية:القدرة-2ب

 التقارير العلمية-3ب
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 طرائق التعليم والتعلم
ادارة المحاضرة على نحوتطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب إلى موضوع الدرس -1

 دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون الماده مرنة قابلة للفهم والتحليل

 المناقشة والحوار-2

 السئلة االثرائيةا-3

 االستجواب المباشر-4

 طرائق التقييم
 اسئلة التوضيحات -1

 اسئلة الخطأ والصواب-2

 الواجبات-3

 التقييم الذاتي -4

 االختبارات )اليومية, الشهرية,الفصلية,النهائية- 5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج
وايجاد الحلول لهاا علاى اسااس التفكير البسيط:)تحليل المشكلة بشكل احصائي رياضي -1ج 

 النتائج المتوقعة(

 التفكير الناقد:)القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (-2ج

 التفكير االبداعي:)القدرة على انتاج افكار وطرق جديدة في الحل(-3ج         

 طرائق التعليم والتعلم
 طريقة العصف الذهني-1

 القرارات الختبار البديل االفضلاستعمال صنع -2

 العرض التقديمي-3

 طرائق التقييم
 اختبارات متنوعة)يومي ,شهري,فصلي,نهائي(-

 اختبارات شفوية-2

 واجبات-3

)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور والتأهيلية المنقولة المهارات العامة  -د

 الشخصي(.
ات عن مفاهيم الرياضيات وكيفية استخدامها في مجاالت مهارات جمع وتحليل المعلوم-1د

 االحصاء

مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم الرياضيات  في المجاالت -2د

 المختلفة.

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنيت-3د

 

 

 االول( الكورسبنية المقرر)-10

      مخرجات التعلم الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم 

الوحدة/الموضو

 ع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريفات ومفاهيم  3 1

 اساسية

   الدوال والعالقات
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تمارين عامة حول  3 2

 الدالة وانواعها

المحاضرة  =

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

اليومية 

 والشهرية

امثلة تطبيقية للدوال  3 3

 ل االحصاءفي مجا

 امثلة تطبيقية

حل مجموعة من  3 4

االمثلة االضافية مع 

 امتحان يومي

 حل تمارين

مفهوم الغاية  3 5

 واالستمرارية

 وعالقتها بالمشتقة

الغاية 

 واالستمرارية

امثلة تطبيقية للغاية  3 6

 واالستمرارية

= 

مفهوم المشتقة  3 7

 وقوانين المشتقة

 التفاضل

حل مجموعة من  3 8

التمارين مع امتحان 

 يومي

 حل تمارين

امتحان الشهر  امتحان شهري    3 9

 االول

مفهوم االشتقاق  3 10

 الضمني

 التفاضل

 = مفهوم قاعدة السلسلة 3 11

حل مجموعة من  3 12

 واالمثلةالتمارين 

 حل تمارين

مناطق التزايد  3 13

 والتناقص

 تطبيقات المشتقة

 = رسم الدوال 3 14

حل تمارين وامثلة  3 15

 اظافية

 حل تمارين

امتحان الشهر  امتحان شهري  3 16

 الثاني
 

 البنية التحتية .11
 االدارة واالقتصادالتفاضل والتكامل لطلبة كليات كتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

H.Anton:Calculus with Analytic Geometry,5 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
th

 

ed,John Wiely&Sons,New York,1995. 
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

  االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 اظافة مواضيع ومفردات للمادة
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 نموذج وصف المقرر

 

 م. هشام فرعون                          وصف المقرر      

 
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. الطالب 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج

 

جامعة ديالى ـــ كلية االدارة  المؤسسة التعليمية -1

 واالقتصاد

 قسم االحصاء / المركزالعلميالقسم -2

 stat 1208التكامل/    اسم/رمز المقرر-3

الحضور اليومي )الزامي(وبحسب  اشكال الحضور المتاحة-4

 الجدول االسبوعي المقرر

للعام الدراسي  الثاني الكورس الفصل/السنة-5

2015-2016 

عدد الساعات -6

 الدراسية)الكلي(

( 3(ساعه دراسية,وبواقع )45)

 ساعات في االسبوع

 1/10/2015 تاريخ اعداد هذا الوصف-7

 اهداف المقرر-8
  التكاملتعريف الطالب باهم اسس ومبادىء  
 الدالة التكامل في معرفة شكلابراز اهمية  
في ايجاد مناطق التزايد  التكاملان يستطيع الطالب تطبيق قوانين  

  والتناقص
 تعريف الطالب بمفهوم التكامل وتطبيقاته 

 
             

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-.9

 جعل الطالب قادرا على -:األهداف المعرفية-أ

 التكاملان يعرف اهم المبادىء والمفاهيم االساسية في -1أ

 طرق التكامل للدوال المختلفة يعرفان -2أ

 التكاملوقوانين  التكاملان يتعرف على مفهوم -3أ

  التكاملان يبين رأيه بمفاهيم  -4أ

 بامثلة واقعية  التكاملان يطبق مفاهيم -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر-ب
 مهارات تفاعلية:امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء.-1ب
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 للدوال المختلفة تطبيق التكامل مهارات تشخيصية:القدرة على -2ب

 التقارير العلمية-3ب

 طرائق التعليم والتعلم

اة اليومية لجذب الطالب إلى موضوع الدرس ادارة المحاضرة على نحوتطبيقي مرتبط بواقع الحي-1

 دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون الماده مرنة قابلة للفهم والتحليل

 المناقشة والحوار-2

 االسئلة االثرائية-3

 االستجواب المباشر-4

 طرائق التقييم

 اسئلة التوضيحات -1

 اسئلة الخطأ والصواب-2

 الواجبات-3

 التقييم الذاتي -4

 االختبارات )اليومية, الشهرية,الفصلية,النهائية- 5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج
التفكير البسيط:)تحليل المشكلة بشكل احصائي رياضي وايجاد الحلول لهاا علاى اسااس -1ج 

 النتائج المتوقعة(

 التفكير الناقد:)القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (-2ج

 التفكير االبداعي:)القدرة على انتاج افكار وطرق جديدة في الحل(-3ج         

 طرائق التعليم والتعلم
 طريقة العصف الذهني-1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل-2

 العرض التقديمي-3

 طرائق التقييم
 اختبارات متنوعة)يومي ,شهري,فصلي,نهائي(-

 اختبارات شفوية-2

 واجبات-3

)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية والمنقولةالمهارات العامة  -د

 الشخصي(.
مهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم الرياضيات وكيفية استخدامها في مجاالت -1د

 االحصاء

المجاالت مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم الرياضيات  في -2د

 المختلفة.

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنيت-3د
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 الثاني( الكورس)  بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التكامل المحدد والغير  تعريفات ومفاهيم 3 1

 محدد
 
 

 

 

 

 
المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واليومية

طرق التكامل الغير  مفاهيم رئيسة 3 2

 محدد
طرق التكامل الغير  مفاهيم رئيسة 3 3

 محدد
حل التكامل الغير  تمارين عامة 3 4

 محدد
 امتحان الشهر األول شهري اختبار 3 5
التكامل المحدد للدوال  مفاهيم رئيسة 3 6

 المثلثية
التكامل المحدد للدوال  مفاهيم رئيسة 3 7

 المثلثية
التكامل المحدد للدوال  مفاهيم رئيسة 3 8

 المثلثية العكسية
التكامل المحدد للدوال  مفاهيم رئيسة 3 9

 المثلثية العكسية
التكامل المحدد للدوال  تمارين عامة 3 10

المثلثية والمثلثية 

 العكسية
التكامل المحدد للدوال  مفاهيم رئيسة 3 11

الزائدية والزائدية 

 العكسية
التكامل المحدد للدوال  مفاهيم رئيسة 3 12

الزائدية والزائدية 

 العكسية
طرق التكامل, التكامل  مفاهيم رئيسة 3 13

التكامل بالتجزئة, 

للدوال الكسرية, 

التكامل بالتعويضات 

 المثلثية
طرق التكامل, التكامل  مفاهيم رئيسة 3 14

بالتجزئة, التكامل 

للدوال الكسرية, 

التكامل بالتعويضات 

 المثلثية
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 البنية التحتية .11
 التفاضل والتكامل لطلبة كليات االدارة واالقتصادكتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

H.Anton:Calculus with Analytic Geometry,5 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
th

 

ed,John Wiely&Sons,New York,1995. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 اظافة مواضيع ومفردات للمادة
 

 

 

 

 

 

 

طرق التكامل, التكامل  مفاهيم رئيسة 3 15

بالتجزئة, التكامل 

للدوال الكسرية, 

التكامل بالتعويضات 

 المثلثية
 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 16
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر                         م.م سناء ستار أحمد

 
 جامعة ديالى / كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية .1
 قسم االدارة العامة القسم العلمي  / المركز .2
 call 1206/ مبادئ المحاسبة اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4
 2016-2015الدراسي الكورس الثاني   للعام  الفصل / السنة .5
 ساعة في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي(. 6
 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف . 7
 :أهداف المقرر. 8

 .محاسبةفهم اإلطار النظري لمبادئ  علم ال -1
 من خالل التعرف على االسس والمبادئ العامة لهذا العلم . محاسبةتعريف الطلبة على مفهوم علم ال -2

 وماهية المشكلة التي يبحثها هذا العلم. محاسبةتوضيح للطالب المبتدئ بمضمون علم ال -3
 بالعلوم االخرى. محاسبةمعرفة الطالب بعالقة علم ال  -4
 . لمحاسبية جعل الطالب ملم بالقوانين ا -5

 
 
 

يــــوفر وصــــف المقــــرر هــــذا إيجــــازاا مقتضــــياا ألهــــم  صــــائ  المقــــرر وم رجــــات الــــتعلم      
دة القصــــو  مــــن المتوقعــــة مــــن اليالــــر تحقيقهــــا مبرهنــــاا عمــــا إذا كــــان قــــد حقــــ  االســــتفا

 والبد من الربي بينها وبين وصف البرنامج. فر  التعلم المتاحة
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 التعليم والتعلم والتقييمم رجات المقرر ويرائ  . 9

   .األهداف المعرفية -أ
 .  المبادئ المحاسبيةأهم المبادئ واالساسيات  في  -1أ
 .ماليةستخدمة  في معالجة المشاكل الالم محاسبيةساليب الاهم اال -2أ
 .على الواقع تفسير النتائج وتطبق الحل  -3أ
 

 األهداف المهاراتية ال اصة بالمقرر.   -ر 
 القدرة على التواصل مع االستاذ. -مهارات القدرة : – 1ب
 القدرة على تحليل وتشخيص المشاكل. -مهارات شخصية :  - 2ب
 البرامج في حل المشاكل .  استخدام -مهارات  تحليلية : – 3ب
 

 يرائ  التعليم والتعلم      
     .المحاضرة -1
   .المناقشة والحوار  -2
      .االسئلة االفتراضية  -3
  .االستجواب المباشر   -4

 

 يرائ  التقييم      
 

 استعمال االختبارات التحصيلية: -1
  اليومية 
  الشهرية 
  النهائية 
 استعمال االختبارات الشفوية . -2
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 .التفكير البسيط )القدرة على فحص وتقيم  المواضيع ( -1ج
 .دراسة وتميز المواضيع (التفكير الناقد )القدرة  على  -2ج
 

 يرائ  التعليم والتعلم     
  .المحاضرة  -1
    .المناقشة والحوار  -2
   .االسئلة االفتراضية  -3
 .االستجواب المباشر -4

 

 يرائ  التقييم    
األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة  -1

  .المقابلة
  .التقييم الذاتي وتقييم الزميل -2
 االختبارات وتشمل : -3

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . - أ
 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : - ب

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -1
 .االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي  -2
 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي   -3

 
المهـــــارات العامـــــة والتنهيليـــــة المنقولـــــة ) المهـــــارات األ ـــــر  المتعلقـــــة بقابليـــــة التو يـــــف والتيـــــور  -د 

 الش صي (.
 مهارات جمع وتحليل المعلومات . -1د
 مهارات  التدريب والتطوير الشخصي . -2د
 .محاسبيةالمفاهيم المهارات اعداد  -3د
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 ررـــــة المقـــــبني. 10
م رجات التعلم  الساعات األسبوع

 الميلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 يريقة التقييم يريقة التعليم

1 3 
معرفة تاريخ  

 المحاسبة
نشأت وتطور 

 المحاسبة

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

 النظام المحاسبي 3 2
الفروض والمبادئ 

 المحاسبية

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

3 3 
استخدام نظرية القيد 

 نظرية القيد المزدوج المزدوج

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

4 3 

العمليات المالية 
والرأسمالية/ تحديد 
كلفة الموجودات 

وكيفية اجراء التسويات 
 لها

العمليات المحاسبية 
لعمليات رأس 

المال/بيع وشراء 
واستبدال الموجودات 

 الثابتة

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

5 3 
العمليات المالية 

 والرأسمالية
المعالجة المحاسبية 
 للمسحوبات الشخصية

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

العمليات الخاصة  3 6
 بالصندوق

العمليات الخاصة 
بالصندوق/السحوبات 

 والتسوياتوااليداعات 

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية
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 البضاعة 3 7
المشتريات والمبيعات 

والمصاريف 
 ومردوداتها

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

 معرفة مفهوم الخصم 3 8
 الخصم التجاري و

الخصم النقدي وخصم 
 الكمية

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

9 3 

فهم ماهي االوراق 
 التجارية

ومعرفة فوائد استخدام 
 الكمبيالة

المعالجة المحاسبية 
للشيكات واالوراق 

التجارية/ مزايا األوراق 
 والتجارية 
 الكمبيالة

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

10 3 
معرفة فوائد استخدام 
السفتجة ومعرفة كيفية 

 استخدام الصك

 السفتجة
 والشيك )الصك(

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

فهم وتعريف ميزان  3 11
 المراجعة

 ميزان المراجعة

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

الحسابات الختامية  3 12
 وقائمة الميزان

 حساب المتاجرة و
حساب االرباح 

 والخسائر

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

كشف الميزانية  المطابقة الكشف 3 13
 العمومية

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
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 ة ـــــة التحتيــــــالبني. 11
 مبادئ المحاسبة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 
 مقدمة في مبادئ المحاسبة ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 محاسبة متقدمة

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 ي ــــــرر الدراســـــــر المقــــة تيويـــــــ ي.  12

 
   . استخدام الكتب المنهجية الحديثة 
 . االستفادة من البحوث الجديدة وتطبيقها 

 

 والتحريرية واالستجواب

14 3 
استخراج مجمل الربح 

 التسويات القيدية وصافي الربح

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
 والتحريرية

 معرفة االخطاء 3 15
 وأنواعها

 تصحيح األخطاء

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

التقييم الذاتي 
االختبارات و 

 الشفوية
  والتحريرية



 

الصفحة   

30 
 

  

 
 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 م.د نادية مهدي عبد القادر                             وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 واالقتصادكلية اإلدارة   – جامعة ديالى المؤسسة التعليمية1

 االحصاء قسم  القسم العلمي  / المركز2

 206call 1/ولى/ المرحلة اال مبادئ االقتصادمادة  اسم / رمز المقرر3

  
 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة4

 2016-2015للعام الدراسي  الكورس االول            الفصل / السنة5

 في األسبوع ساعة 2( ساعة دراسية بواقع 30) عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف 7
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 أهداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 8

 لمبادئ  علم االقتصادفهم اإلطار النظري  -1
 االسس والمبادئ العامة لهذا العلم . من خالل التعرف علىعلم االقتصادتعريف الطلبة على مفهوم  -2
 المبتدئ بمضمون علم االقتصاد وما هية المشكلة التي يبحثها هذا العلم.توضيح للطالب  -3
هناك اراء متعددة ومختلفة في تحديد مفهوم علم االقتصاد تختلف بحسب اختالف المفكرين تبيين للطالب بأن  -4

 االقتصاديين. 
 االقتصاد بالعلوم االخرى.بعالقة علم معرفة الطالب  -5
 بطرق التحليل االقتصادي وطرق البحث االقتصادي.معرفة الطالب  -6
 بالقوانين االقتصادية. جعل الطالب ملم  -7
 كالتضخم والبطالة.إمكانية الطالب بتشخيص المشاكل االقتصادية   -8

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ
 . بمفهوم علم االقتصاديعرف مفهوم  -1أ
 .المشكلة االقتصاديةيفسر للطالب  -2أ
 انواع الموارد االقتصادية.يُبين للطالب  -3أ
 .االقتصاديةنظريات اليوضح للطالب  -4أ
 .االقتصاديةيعدد للطالب السياسات  -5أ
 والنظريات التي جاء بها.علم االقتصاد وكيفية االستفادة االفكار يعطى للطالب أمثلة عن   -6أ

 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يجمع معلومات عن الظواهر والمشكالت االقتصادية   – 1ب
 يحلل اسباب هذه المشاكل  – 2ب
 الدول في معالجة مثل هذه المشاكل.يقارن بين التجارب  – 3ب
  مهارات االتصال والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة المحاضرة  -1
 استخدام اسلوب السؤال والجواب  -2
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 طرائق التقييم      
 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد, أو اسئلة الصواب والخطأ , وأسئلة المقابلة  -1
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -2
 االختبارات وتشمل : -3

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . - ت
 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : - ث

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -1
 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -2
 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العام الدراسي  -3

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حول الموضوع من قبل الطالب -1ج
 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلول  -2ج
 يفرق بين المشكالت   -3ج
 .يفسر ويحلل الظواهر والمشكالت  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 
 استعمال طريقة العروض التقديمية  . -1
 المخططات التوضيحية .رسم  -2
 طريقة العصف الذهني . -3
 
 طرائق التقييم    
 
 استعمال االختبارات التحصيلية: -1

 اليومية  - أ
 الشهرية  - ب
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    
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 استعمال االختبارات الشفوية . -2
 
 
 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات  -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -2د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاهيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

تعريف علم االقتصاد وطرق  تعاريف ومفاهيم 2 1
 التحليل االقتصادي 

 اختبارات شفوية المحاضرة

المشكلة االقتصادية  الخصائصاستيعاب  2 2
 وخصائصها 

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار
 الزميل

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار الفعاليات االقتصادية  استيعاب الخصائص 2 3
 الزميل

 استيعاب الخصائص 2 4
 الطلب 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 تعاريف ومفاهيم 2 5
النظرية الكالسيكية لسلوك 

 اختبارات شفوية محاضرة المستهلك 

النظرية الحدية لسلوك  عرض وتحليل 2 6
 المستهلك 

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار
 الزميل

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار المعدل الحدي لالحالل  عرض وتحليل 2 7
 الزميل

 للكورسامتحان الشهر األول/   2 8
   الدراسي االول 

 اختبارات شفوية محاضرة العرض  عرض وتحليل 2 9
 اختبارات شفوية محاضرة نظرية االنتاج  عرض وتحليل 2 10
 اختبارات شفوية محاضرة تقييم قانون تناقص الغلة  عرض وتحليل 2 11
 اختبارات شفوية محاضرة التكاليف  عرض وتحليل 2 12

 عرض وتحليل 2 13
العالقة بين منحنيات الناتج 

 اختبارات شفوية محاضرة ومنحنيات التكاليف 

 اختبارات شفوية محاضرة التكاليف في االجل الطويل  عرض وتحليل 2 14

 عرض وتحليل 2 15
 العرض 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

امتحان الشهر الثاني /  ــــــــ ــــــــ 16
الدراسي االول  كورسلل  

 ـــــــــ ــــــــ
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 البنية التحتية  .11
 د. كريم مهدي الحسناوي –مبادئ علم االقتصاد كتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مبادئ االقتصاد . د. عبد المنعم السيد عليكتاب   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها               
 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 االقتصاد . د. بول ساملسونكتاب  

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
 

 شبكة االقتصاديين العراقيين 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
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 نموذج وصف المقرر

 م. حيدر شاكر           وصف المقرر                                    

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء القسم الجامعي / المركز.2

  coll 1207مادة مبادئ االدارة /  اسم / رمز المقرر.3

 بكالوريوس علوم احصاء  البرامج التي يدخل فيها.4

 الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدول االسبوعي المقرر أشكال الحضور المتاحة.5

  2016 – 2015الفصل الدراسي االول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.6

 ( ساعة في االسبوع  2( ساعة دراسية ، وبواقع )  60)  عدد الساعات الدراسية )الكلي(.7

  2015/  10/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر9

 . تعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ علم االدارة 

  . تعريف الطالب بالوظائف االدارية الرئيسة ووظائف المنظمة الرئيسة والثانوية 

 . بيان تطور العلوم االدارية وتسلسلها التاريخي 

 . توضيح أهمية علم االدارة ودورها في المنظمات 

 مات .تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن االدارة تشكل له قاعدة معرفية عن االدارة وتطبيقاتها في المنظ 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 . البرنامج

 م رجات المقرر ويرائ  التعليم والتعلم والتقييم. 10
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 جعل الطالب قادراً على : -: األهداف المعرفية   -أ
 أن يعرف أهم المبادئ والمفاهيم االدارية االساس . -1أ

 أن يحدد الوظائف الرئيسة لإلدارة ، والوظائف الرئيسة والثانوية للمنظمة . -2أ

 االدارية .أن يفسر المفاهيم  -3أ

 أن يطبق المفاهيم االدارية بأمثلة واقعية وحاالت دراسية . -4أ

  أن يحلل صحة النظريات االدارية مع الواقع العملي . -5أ

    أن يبين رأيه بالمفاهيم االدارية . -6أ

 األهداف المهاراتية ال اصة بالمقرر.   -ر 
 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . – 1ب

  مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظريات االدارية وتطبيقاتها الواقعية . – 2ب

    مهارات تحليلية : قدرة تحليل المفاهيم االدارية والعالقات بينها . – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 . المحاضرة 

 . المناقشة والحوار 

 . االسئلة االثرائية 

 . االستجواب المباشر 

   -:طرائق التقييم      

 . أسئلة الخطأ والصواب 

 . أسئلة االختيار من متعدد 

 . أسئلة التوضيحات 

 . الواجبات 

 . التقييم الذاتي 

 . ) االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية 

 والقيمية األهداف الوجدانية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

  التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة ( . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذهني . – 1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل . – 2

 العرض التقديمي . – 3

 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1

 اختبارات شفوية . – 2

 واجبات . – 3
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 األ ر  المتعلقة بقابلية التو يف والتيور الش صي (.المنقولة ) المهارات التنهيلية المهارات العامة و  -د 
 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االدارية وكيفية استخدامها في ادارة المنظمات . -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم االدارية في المجاالت المختلفة . -2د

    مهارات اعداد المفاهيم االدارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . -3د

 ) الكورس الثاني(   بنية المقرر.10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 مهمات المديروطبيعة اإلدارة  تعريفات ومفاهيم ادارية 2 1

ب
وا

ج
ست

ال
وا

ر 
وا

ح
وال

ة 
ش

اق
من

وال
ة 

ضر
حا

لم
ا

 

ء
را

الث
وا

 

ت 
با

ج
وا

وال
ة 

وي
شف

 ال
ت

را
با

خت
ال
وا

ل 
مي

لز
 ا
يم

قي
وت

ي 
ات
لذ

 ا
يم

قي
لت

ا

ية
وم

لي
وا

ة 
ري

ه
ش

 ال
ت

را
با

خت
ال
وا

 

 االداريةالبيئة واإلدارة تطور  مفاهيم رئيسة وفهم العالقات 2 2

مفاهيم رئيسة وخطوات  2 3

 وتطبيقات واقعية نظرية

األهداف والتخطيط االستراتيجي 

 التشغيليو

مفاهيم رئيسة وخطوات  2 4

 وتطبيقات واقعية نظرية

 اتالقراراتخاذ 

 األساليب الكمية في القرار  تمارين عملية 2 5

 امتحان الشهر األول  اختبار شهري 2 6

 الهيكل التنظيميوتصميم الوظيفة  مفاهيم رئيسة واسس ادارية   2 7

 والسلطة الصالحية  مفاهيم رئيسة وفهم العالقات 2 8

تعريفات ومفاهيم واسس  2 9

 ادارية

 ونظرياتها القيادة 

تعريفات ومفاهيم واسس  2 10

 ادارية

 ونظرياته التحفيز

 االتصال خطوات نظرية  2 11

األفاق وطبيعة الرقابة وأنواعها  تمارين عملية 2 12

 اإلستراتيجية للرقابة

 الثانيامتحان الشهر  اختبار شهري 2 13

 إدارة التسويق و إدارة العمليات اسس ادارية 2 14

 والمالية إدارة الموارد البشرية مفاهيم رئيسة  2 15
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
   

 تأليف كتاب في مبادئ االدارة المعاصرة بلغة مبسطة وميسرة للطلبة لتسهيل استيعابها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ االدارة مع التركيز على ادارة االعمال  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 كتار مبادئ اإلدارة  / د . بشير العال  ،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ومبادئ اإلدارة الحديثة / د. حسين حريم

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. يونس كاظم                                 وصف المقرر

 

 واالقتصادجامعة ديالى / كلية االدارة  المؤسسة التعليمية.1

 االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

 univ1101مبادئ حاسوب /  اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

  2017-2016كورس االول والكورس الثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع ساعتان( ساعة دراسية بواقع 12) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

فهم الطالب لتطبيقات الحاسوب ولغات الحاسوب في تحليل وحلول مشاكل االحصائية واالدارية واقتصادية وايجاد 
 الحلول المناسبة .

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يعرف اهم المبادئ والمفاهيم التطبيقية للحاسوب -1أ

 أن يحدد الوظائف الرئيسية للبرامج التي تخدمه في التحليالت االحصائية  -2أ

 أن يفسر نتائج هذه االحصائيات -3أ

 أن يبين رأيه على هذه النتائج االحصائية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة -مهارات القدرة : – 1ب

 القدرة على تشخيص النظريات االحصائية  -مهارات تشخيصية : – 2ب

 قدرة تحليل المفاهيم والبرامج والعالقات بينها -مهارات تحليلية : – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة -1

 المناقشة والحوار -2

 االسئلة المباشرة -3

 االستجواب المباشر -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 اسئلة الخطأ والصواب -1

 اسئلة التوضيحات -2

 الواجبات -3

 التقييم الذاتي -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الوعي  -1ج

 الرغبة في االستقبال المعرفي -2ج

 االنتقائي  االنتباه ضبط االنتباه واختيار الموضوع  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اختبارات متنوعه -1

 اختبارات شفويه -2

 الواجبات -3

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي -2د

 مهارات اعداد المفاهيم االدارية -3د

 االول ( الكورس)  بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 المناقشة والحوار اجيال الحاسبة تعارف ومفاهيم

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
6 

 نظام االرقام

 االعداد العشرية

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 العداد الثنائيةا الكلمات المفتاحية

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 مكونات الحاسبة تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 المحاضرة المذربورد الشاشة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 
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6 
22 

 اجزاء الحاسبة تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 المناقشة والحوار مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 
ايعازات الوقت والتاريخ في 

 نظام الحاسبة
 الدوال الجاهزة في الونيدوز

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 

10 

38 

 المناقشة والحوار  نسخ الملفات تكوين الملفات 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية حذف الملفات

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 فتح ملف جديد في الونيدوز
اغالق الملفات وتكبير واجهة 

 الملف
 المناقشة والحوار 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
48 

13 

50 

 نقل الملفات
نقل الملف في داخل الملف 

 نفسه
 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 المناقشة والحوار خزن الملفات طباعة الملفات
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
 الكورسثاني اختبار شهري 

 األول
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 

 ( الثاني الكورس)  بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 المناقشة والحوار واجهة البرنامج برنامج الوروود

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 
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2 
 تكوين ملف طباعة جديد 6

 

 تكبير الخط 

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 حفظ الملف تصغير الخط

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 انشاء ملف طباعة جديد تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
انواع االيعازات الموجودة في  18

 برنامج الوروود

ايعاز الحجم وجمع بين ملفين 

 الوروود
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

 واجهة برنامج االكسل تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 المناقشة والحوار مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 
الطرق الحسابية في برنامج 

 االكسل
 الدوال الجاهزة

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 

10 

38 
الدوال التقريب والوسط 

 الحسابي
 المناقشة والحوار  المنوال والوسيط

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية الدوال التربيعية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 الدوال المثلثية 
انشاء جداول في برنامج 

 االكسل
 المناقشة والحوار 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
48 

13 

50 
ادخال البيانات االحصائية في 

 االكسل
 المحاضرة ترتيب البيانات

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 52 
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 البنية التحتية .11

 المدخل إلى علم الحاسوب تأليف د. زياد القاضي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

مبادئ الحاسوب و البرمجة بلغة بيسك تأليف د. مروان  .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 (1997)مصطفي ناعه  

 

مبادئ الحاسوب اإللكتروني تأليف د. سعيد عساف  .2

(1997) 

 

لمدخل إلى علم الحاسوب تأليف د. زياد القاضي   م. ا .3

 (1998عبدالرحيم البشيتي  )

 

مقدمة في الحاسبات تجميع وإعداد  م. جودت أبوطه  .4

(2002) 

 

مدخل إلى علوم الحاسب تأليف د. محمد نبهان سويلم  .5

(2001) 
 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 (www.4vbarab.comمنتدى املربجني لغة بيسك )

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

14 

54 

 المناقشة والحوار تطبيق عملي حفظ ملف االكسل في الحاسوب
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
 الكورسثاني اختبار شهري 

 لثانيا
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. بشرى رحيم عبد هللا                    المقرروصف 

 

 كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية.1

 االدارة العامة –االقتصاد  –االحصاء     / المركز علمي القسم ال.2

 univ 1102/ اللغة العربية اسم / رمز المقرر.3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة.4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 الكورسات الفصل / السنة.5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 .يهدف املقرر اىل تذكري طلبتنا االعزاء بقواعد اللغة العربية وترسيخها يف اذهاهنم مبا يضمن التعبري السليم والكتابة الصحيحة .1

. تبصريهم بثقافتهم العربية  االصيلة من خالل ما وصلت اليه هذِه الثقافة من مستوى عايل يف املنتديات اللغوية واالدبية العربية 2
 والعاملية 

 . حماولة اجياد طلبة  متميزون يف موهبة الكتابة )شعراً  أو نثراً (  أو موهبة االلقاء أو موهبة اخلط .3

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 توضيح اهمية اللغة العربية باعتبارها )سيدة اللغات ( بين لغات العالم باعتبارها لغة القرأن الكريم . -1أ

 بيان النطق الصحيح لعالمة االعراب المناسبة  على أخر حرف في الكلمة . -2أ

 معرفة المقاييس الدقيقة لصحة الكالم من خالل فهم الطالب لتراكيب الكالم وتحليله والفائدة منهُ   -3أ
تعريف الطالب بجميع الفنون اللغوية واالدبية واالطالع على المراحل المتطورة والمتقدمة لهذه  -4أ

 وجميع الفنون االخرى . الفنون ومعرفته بأهم الكتّاب واللغويين الذين ساهموا في تطور اللغة واالدب

  مقرر.الخاصة بال األهداف المهاراتية  -ب 

 معرفة نظام الجملة العربية من قبل الطالب ليتسنى له معرفة صياغة الجملة اثناء الحديث . – 1ب

تنمية قدرة الطالب في الكتابة وذلك لتهيئته في معرفة كتابة التقارير والبحوث التي تطلب منه في  – 2ب

 جميع المواد الذي يدرسها خالل العام الدراسي.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 . شرح الموضوع او شرح القاعدة .1      

 . اعطاء االمثلة الموضحة للقاعدة .2 

 . اعطاء تمرين خاص بالموضوع يحل من قبل الطالب داخل القاعة وعلى اللوحة .3 

 
 طرائق التقييم      
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 .االمتحانات التحريرية  ) االختبارات ( .1

 . اختبارات يومية تحريرية لمعرفة درجة استيعاب الطالب للمادة .2
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تنمية مهارة التذوق والحس الوجداني للطالب عند قراءته لمادة شعرية أو نثرية  . -1ج

 معرفة الطالب بطريقة كتابة الجمل بشكل صحيح امالئياً .. -2ج

الشروط الواجب  تنمية قدرة الطالب على كتابة مقالة قصيرة في اي موضوع من خالل معرفة  -3ج

 توفرها عند كتابة اي موضوع ..

  
 طرائق التعليم والتعلم     

.اشرح كل فن من فنون اللغة واالدب واالستعانة بالمصادر لكي يراها الطالب ويتعلم كيفية استخدام 1

 المصدر باستخدام اللوحة ) السبورة ( واجابة الطالب عن جميع تساؤالته .

 . استخدام المكتبة .2

 
 طرائق التقييم    

 تعبير ( تحريرية . –امالء  –ادب  –لغة اختبارات تشمل كافة الفنون ) .1     

 . اختبارات يومية تحريرية خاصة بنوع واحد من انواع اللغة .2

خط ( وتوجيههم التوجيه الصحيح والسليم   -نثر   -. االطالع على المحاوالت الفردية للطالب ) شعر 3

 لتطوير هذه المحاوالت .

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تنمية مهارة القراءة الصحيحة ألي كتاب اخر وخاصة قراءة القرآن الكريم . -1د

االخرى مثل كتابة الشعر من خالل معرفة االوزان الشعرية  تنمية قدرات الطالب المهارية -2د

 والبحور الشعرية  من خالل حفظ قصائد مختلفة االزمنة .

  تنمية مهارة الخط من خالل دراسة موضوعات في مادة االمالء . -3د
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 البنية التحتية .11

 قسام غير االختصاصالكتب الخاصة باللغة العربية أل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 النحو الواضح  –جامع الدروس العربية  –شرح ابن عقيل  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 عالقة باللغة واالدب من المجاالت االدبية واللغويةكل ماله 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

.لغرض االفادة من تدريس مادة اللغة العربية ألقسام غير االختصاص يفضل تزويد الطالب بمنهج دراسي 1  

 اليه في دراسته .مقرر )كتاب منهجي( يستطيع اللجوء 

. جعل المقرر الدراسي يدرس لمدة عام دراسي كامل وليس كورس واحد وذلك لما وجدناه من مستوى علمي 2 

متدني في مادة اللغة العربية ليتسنى للتدريسي اعطاء مواد كثيرة ومكثفة ليصبح الطالب ملماً بها لكي تعينه 

ماد على األخرين ) مكاتب الحاسوب واالنترنت ( وكما على كتابة التقارير والبحوث بنفسه بدل من االعت

 تعلمون . وهللا ولي التوفيق .......

 
 

 

 

 بنية المقرر.10

مخرجات التعلم  تاالساع األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم التعليمطريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 االسئلة الشفوية والتحريرية الشرح واستخدام اللوحة الجملة االسمية  والفعلية  نظام الجملة العربية 2  1/12/2015

 االسئلة الشفوية والتحريرية الشرح واستخدام اللوحة تقدم الخبر –انواع الخبر  نظام الجملة العربية 2  8/12/2015

 االسئلة الشفوية والتحريرية الشرح واستخدام اللوحة كان واخواتها وإن وخواتها نظام الجملة العربية 2 15/12/2015

 اختبار تحريري كتابة نص شعري قراءة نقدية لنص شعري االدب والتعبير 2 23/12/2015

االمالء واساليب  2 31/12/2015

 الكتابة
الخط القياسي والخط غير 

 القياسي
 تمرين تحريري قرأنيةكتابة نصوص 

جمع المذكر سالم وجمع  قواعد اللغة العربية 2 7/1/2016

 المؤنث 
 تمرين تحريريي الشرح وكتابة االمثلة 

رفع الفعل المضارع  قواعد اللغة العربية 2 13/1/2016

 ونصبه
 اعطاء تمرين تحريري الشرح وكتابة االمثلة
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 ررنموذج وصف المق

 م.م قحطان عدنان محمود                               وصف المقرر

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء  / المركز علمي القسم ال.2

 univ 1103حقوق االنسان/ اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2016-2015الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 ( ساعة دراسية بواقع ساعة واحدة في االسبوع15) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2015/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 اعداد كوادر علمية مؤهلة للعمل في هيئات المجتمع المدني . 

 .رفع مستوى مساهمته السياسية وتعزيز مشاركته في الحيات العامة. 

 العدالة والمساواة. تربيته على حل المشكالت مع نظرائه بروح 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9
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  هداف المعرفية األ -أ
 .حقوق االنسان مفهوميبين للطالب  -1أ

 .يحدد للطالب أنواع الحضارات القديمة -2أ

 .يفسر للطالب حقوق االنسان في الشرائع السماوية -3أ

 .حقوق االنسان في الثورات العالمية للطالبيبين  -4أ

 .االعالن العالمي لحقوق االنسان للطالبيبين  -5أ

 يوضح للطالب انواع حقوق االنسان.  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يختار المواضيع بتحديد المسببات والعوائق وايجاد الحلول المناسبة لها. – 1ب

 مساعدة الزمالء والتعاون معهم..يتطوع في مهارات  – 2ب

 ممارسة انواع  حقوق االنسان في الواقع الفعلي. – 3ب

 . يقيم المهارات المكتسبة اليومية  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .استخدام طريقة المحاضرة 
 . استخدام اسلوب السؤال والجواب 
 .استخدام طريقة المناقشة 

 
 طرائق التقييم      

 أسئلة الصواب والخطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ 
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل 
 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ 

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 ات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر.االختبار 
 . االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل 
 . االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ينتبه ويحلل الظواهر الخاصة بالموضوع. -1ج
 .افكار جديدة حول الموضوع يقترح الطالب  -2ج
 المشكالت  يساهم في حل  -3ج

 المناسبة  الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوليعمل  -4ج         

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام طريقة المحاضرة. 
 استخدام اسلوب السؤال والجواب  

 استخدام طريقة المناقشة. 
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 طرائق التقييم    

 أسئلة الصواب والخطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -.األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ1
 .التقييم الذاتي وتقييم الزميل2
 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -.االختبارات وتتضمن :  أ3

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 .االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر.4
 .االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي .5

 
 

 استخدام االختبارات التحصيلية التالية : -1
 االختبارات اليومية - أ
 االختبارات الشهرية - ب
 االختبارات الفصلية - ت
 االختبارات النهائية - ث

 استخدام االختبارات الشفوية . -2

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات في التعرف على حقوق االفراد وحرياتهم. -1د

 مهارات تنظيم العالقة بين الفرد والمجتمع. -2د

 مهارات إجراء العالقات المشتركة عن الموضوع . -3د

    مهارات معرفة المفاهيم الخاصة ذات الصلة بالموضوع . -4د
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 بنية المقرر.10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

حقوق االنسان في مفهوم  تعاريف ومفاهيم 1 1

 الحضارات القديمة

اختبارات  المحاضرة

 شفوية
المناقشة  حضارة وادي الرافدين استيعاب الخصائص 1 2

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل
المناقشة  الحضارة اليونانية  استيعاب الخصائص 1 3

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل
المناقشة  الحضارة الرومانية استيعاب الخصائص 1 4

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل
حقوق االنسان في الشرائع  الخصائص استيعاب 1 5

 السماوية

محاضرة 

+اسلوب 

السؤال 

 والجواب

اختبارات 

 شفوية

المناقشة  الدين اليهودي والمسيبحي عرض وتحليل 1 6

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل

   امتحان الشهر االول  1 7

تقييم الذات  محاضرة الشريعة االسالمية عرض وتحليل 1 8

 الزميلوتقييم 

حقوق االنسان في  عرض وتحليل 1 9

 الثورات العالمية

 محاضرة
+اسلوب 

السؤال 

 والجواب

اختبارات 

 شفوية

حقوق االنسان في  عرض وتحليل 1 10

 الشرعية الدولية

اختبارات  محاضرة

 شفوية

االعالن العالمي لحقوق  تعريف ومفاهيم  1 11

 االنسان

اختبارات  محاضرة

 شفوية

العهد الدولي للحقوق  وتحليلعرض  1 12

االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

 محاضرة
+اسلوب 

السؤال 

 والجواب

اختبارات 

 شفوية

اختبارات  محاضرة انواع حقوق االنسان عرض وتحليل 1 13

 شفوية

مناقشة وتقديم تقرير حول  عرض وتحليل 1 14

 المادة النظرية

اختبارات  محاضرة

 شفوية

   الشهر الثانيامتحان   1 15
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 البنية التحتية .11

 ماهر صبري كاظمالدكتور  –العامة الحريات  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدكتور حميد مجيد الحدراوي –الحريات العامة والديمقراطية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 منظمة حقوق االنسان في االمم المتحدةتقارير ونشرات 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
---- 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 االسالم.ان يشمل المقرر الدراسي معرفة  اجيال حقوق االنسان وكذلك معرفة حقوق االنسان في   
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م قحطان عدنان محمود                       وصف المقرر

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء  / المركز علمي القسم ال.2

 univ 1103حريات/ اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2016-2015الفصل الدراسي االول للعام الدراسي  / السنة الفصل.5

 ( ساعة دراسية بواقع ساعة واحدة في االسبوع15) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2015/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 اعداد المتعلم اعداداً خلقياً منسجماً مع القيم االسالمية في مجتمعه ووطنه . 

 .رفع مستوى مساهمته الثقافية واالجتماعية. 

 .تربيته على النقد والنقاش وتقبل األخرين 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 .الحريات مفهوميبين للطالب  -1أ

 .الحريات المدنية والسياسية للطالبيحدد  -2أ

 .الضمان االجتماعي مضمون يفسر للطالب -3أ

 .حرية تشكيل النقابات للطالبيبين  -4أ

 .انواع الحريات يعدد للطالب -5أ

 يوضح للطالب السالمة الصحية.  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يختار المواضيع بتحديد المسببات والعوائق وايجاد الحلول المناسبة لها. – 1ب

 مهارات مساعدة الزمالء والتعاون معهم..يتطوع في  – 2ب

 ممارسة انواع الحريات في الواقع الفعلي. – 3ب

 . يقيم المهارات المكتسبة اليومية  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .استخدام طريقة المحاضرة 
 . استخدام اسلوب السؤال والجواب 
 .استخدام طريقة المناقشة 

 
 طرائق التقييم      

 أسئلة الصواب والخطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ 
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل 
 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ 

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 ات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر.االختبار 
 . االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل 
 . االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ينتبه ويحلل الظواهر الخاصة بالموضوع. -1ج
 .افكار جديدة حول الموضوع يقترح الطالب  -2ج
 المشكالت  يساهم في حل  -3ج

 المناسبة  الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوليعمل  -4ج         
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 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام طريقة المحاضرة. 
 استخدام اسلوب السؤال والجواب  

 استخدام طريقة المناقشة. 
 

 

 
 طرائق التقييم    

 أسئلة الصواب والخطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ 
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل 
 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ 

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 ات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر.االختبار 
 . االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي 

 
 

 استخدام االختبارات التحصيلية التالية : -3
 االختبارات اليومية - ج
 االختبارات الشهرية - ح
 االختبارات الفصلية - خ
 االختبارات النهائية - د

 استخدام االختبارات الشفوية . -4

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات في التعرف على حقوق االفراد وحرياتهم. -1د

 مهارات تنظيم العالقة بين الفرد والمجتمع. -2د

 مهارات إجراء العالقات المشتركة عن الموضوع . -3د

    مهارات معرفة المفاهيم الخاصة ذات الصلة بالموضوع . -4د
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 بنية المقرر.10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

الحريات المدنية مفهوم  تعاريف ومفاهيم 1 1

 والسياسية

اختبارات  المحاضرة

 شفوية
المناقشة  الحق في الحرية الخصائصاستيعاب  1 2

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل
المناقشة  الحق في الزواج استيعاب الخصائص 1 3

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل
المناقشة  حرية الفكر والتعبير استيعاب الخصائص 1 4

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل
محاضرة  المشاركة السياسيةحرية  استيعاب الخصائص 1 5

+اسلوب 

السؤال 

 والجواب

اختبارات 

 شفوية

المناقشة  المساواة امام القانون عرض وتحليل 1 6

 والحوار
تقييم الذات 

 وتقييم الزميل

   امتحان الشهر االول  1 7

تقييم الذات  محاضرة حرية التملك عرض وتحليل 1 8

 وتقييم الزميل

االقتصادية الحريات  عرض وتحليل 1 9

 واالجتماعية والثقافية

 محاضرة
+اسلوب 

السؤال 

 والجواب

اختبارات 

 شفوية

اختبارات  محاضرة حرية العمل والتعليم عرض وتحليل 1 10

 شفوية

اختبارات  محاضرة الضمان االجتماعي تعريف ومفاهيم  1 11

 شفوية

حرية تشكيل النقابات  عرض وتحليل 1 12

 واالنضمام اليها

 محاضرة
+اسلوب 

السؤال 

 والجواب

اختبارات 

 شفوية

اختبارات  محاضرة السالمة الصحية عرض وتحليل 1 13

 شفوية

مناقشة وتقديم تقرير حول  عرض وتحليل 1 14

 المادة النظرية

اختبارات  محاضرة

 شفوية

   امتحان الشهر الثاني  1 15
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 البنية التحتية .11

 ماهر صبري كاظمالدكتور  –العامة الحريات  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الدكتور حميد مجيد الحدراوي –الحريات العامة والديمقراطية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 االمم المتحدةمنظمة حقوق االنسان في تقارير ونشرات 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
---- 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 ان يشمل المقرر الدراسي معرفة  التطور التاريخي للحريات وكذلك الضمانات االساسية لنجاح الحريات .  
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 نماذج وصف المقرر

للنظام الفصلي في 

المرحلة الثانية 

-2015للعام الدراسي 

2016 
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. هدى مهدي أحمد                       وصف المقرر

 
يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج

 

 جامعة ديالى ـــ كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية -1

 قسم االحصاء القسم الجامعي/ المركز-2

 Stat2312مادة الرياضيات المتقدمة/ اسم/رمز المقرر-3

الحضور اليومي )الزامي(وبحسب الجدول  اشكال الحضور المتاحة-4

 االسبوعي المقرر

الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل/السنة-5

 2015ـــ2014

( ساعات في 3(ساعه دراسية,وبواقع )90) عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6

 االسبوع

 1/10/2015 تاريخ اعداد هذا الوصف-7

 اهداف المقرر-8

 المتقدمة تعريف الطالب باهم اسس ومبادىء مادة الرياضيات .1

 توضيح مفهوم المجاميع والعالقات والدوال والروابط بينها  .2
 ابراز اهمية مفهوم الزمر .3

 يهدف هذا المقرر إلى دراسة المشتقات والغايات .4
 الورسم الدو ان يستطيع الطالب تطبيق قوانين المشتقه في ايجاد مناطق التزايد والتناقص .5

تعريف الطالب بالمتسلسالت والمتتابعات وتشخيص التقارب في المتسلسالت  .6

 العددية

 يهدف هذاالمقررالى دراسة المعادالت التفاضلية وطرق حلها .7
             

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات -9

 جعل الطالب قادرا على -المعرفة والفهم:-أ

 المبادىء والمفاهيم االساسية في الرياضيات المتقدمةان يعرف اهم -1أ

 ان يحدد انواع الدوال والعالقات على الدوال -2أ

 ان يتعرف على مفهوم الزمرة وانواعها-3أ

 ان يبين رأيه بمفاهيم الرياضيات المتقدمة -4أ

 ان يطبق مفاهيم الرياضيات بامثلة واقعية وحاالت دراسية-5أ

 بالموضوعالمهارات الخاصة -ب
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 مهارات تفاعلية:امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء.-1ب

 مهارات تشخيصية:القدرة على تشخيص الدوال وتطبيقاتها الواقعية-2ب

 التقارير العلمية-3ب

 طرائق التعليم والتعلم
ى موضوع الدرس ادارة المحاضرة على نحوتطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب إل-1

 دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون الماده مرنة قابلة للفهم والتحليل

 المناقشة والحوار-2

 االسئلة االثرائية-3

 االستجواب المباشر-4

 طرائق التقييم
 اسئلة التوضيحات -1

 اسئلة الخطأ والصواب-2

 الواجبات-3

 التقييم الذاتي -4

 الشهرية,الفصلية,النهائيةاالختبارات )اليومية, - 5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج
التفكير البسيط:)تحليل المشكلة بشكل احصائي رياضي وايجاد الحلول لهاا علاى اسااس -1ج 

 النتائج المتوقعة(

 التفكير الناقد:)القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (-2ج

 االبداعي:)القدرة على انتاج افكار وطرق جديدة في الحل(التفكير -3ج         

 طرائق التعليم والتعلم
 طريقة العصف الذهني-1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل-2

 العرض التقديمي-3

 طرائق التقييم

 اختبارات متنوعة)يومي ,شهري,فصلي,نهائي(-

 اختبارات شفوية-2

 واجبات-3

)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور والتأهيلية المنقولة المهارات العامة  -د

 الشخصي(.

مهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم الرياضيات وكيفية استخدامها في مجاالت -1د

 االحصاء

دمة في مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم الرياضيات المتق-2د

 المجاالت المختلفة.

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنيت-3د

 

 

 بنية المقرر)الفصل االول(-10

مخرجات التعلم       الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم 

الوحدة/الموضو

 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 ع

تعريفات ومفاهيم  3 1

 اساسية

   الدوال والعالقات

عامة حول تمارين  3 2

 الدالة وانواعها

المحاضرة  =

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

اليومية 

 والشهرية

الزمرة والزمرة  مفهوم الزمرة 3 3

 االبدالية

حل مجموعة من  3 4

االمثلة االضافية مع 

 امتحان يومي

 حل تمارين

مفهوم الغاية  3 5

 واالستمرارية

 وعالقتها بالمشتقة

الغاية 

 واالستمرارية

امثلة تطبيقية للغاية  3 6

 واالستمرارية

= 

نظرية رول ونظرية  3 7

 القيمة المتوسطة

 تطبيقات المشتقه

امتحان  اختبار شهري 3 8

 الشهراالول

المتتابعات العددية     3 9

 وانواعها

المتتابعات 

 والمتسلسالت

امثلة متنوعه عن  3 10

 المتتابعات

= 

حل مجموعة من  3 11

االمثلة االضافية مع 

 امتحان يومي

حل تمارين 

 وامثلة

التقارب والتباعد في  3 12

 المتتابعات

المتتابعات 

 والمتسلسالت

حل تمارين  حل امثلة  3 13

 وامثلة

المتتابعات  المتسلسالت الهندسية 3 14

 والمتسلسالت

حل تمارين وامثلة  3 15

 اظافية

 حل تمارين

امتحان الشهر  امتحان شهري  3 16

 الثاني

 

 بنية المقرر)الفصل الثاني(-

مخرجات التعلم       الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم 

 الوحدة/الموضع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم



 

الصفحة   

65 
 

  

مفهوم التكامل المحدد  3 1

 والغير محدد

   التكامل 

المحاضرة  التكامل تكامل الدوال المثلثية 3 2

والمناقشة 

والحوار 

واالستجوا

 ب واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

اليومية 

 والشهرية

حل مجموعة من االمثلة  3 3

االضافية مع امتحان 

 يومي

 حل تمارين

تعريف المعادالت  3 4

التفاضلية)تصنيفهاوتكو

 ينها(

المعادالت 

 التفاضلية

حل تمارين  حل مجموعة من االمثلة 3 5

 وامثلة

ايجاد الحل للمعادالت  3 6

التفاضلية من الرتبة 

 االولى

المعادالت 

 التفاضلية

طرق حل المعادالت  3 7

 التفاضلية الخطية

= 

االمثلة حل مجموعة من  3 8

االضافية مع امتحان 

 يومي

 حل تمارين

امتحان الشهر  امتحان شهري 3 9

 االول

حل المعادالت  المعادالت الخطية 3 10

 الخطية

طرق حل المعادالت  3 11

 من الدرجة االولى

طرق حل 

 المعادالت 

 حل تمارين وتمارين حل امثلة 3 12

 التكامل المتعدد مفهوم التكامل المتعدد 3 13

حل مجموعة من  3 14

 التمارين

= 

 = تطبيقات التكامل المتعدد 3 15

امتحان الشهر  امتحان شهري 3 16

 الثاني

 

 البنى التحتية-11

,"مبادىء 1990ظافر رشيد, الكتب المقررة المطلوبة-1

الرياضيات لطلبة االدارة",مطبعة دار 

 الحكمة

 R.K.Nagle,E.B.Satt and الرئيسية)المصادر(المراجع -2
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A.D.Snider:Fundementals of 

differential 

equation&Boundary Value 

Problems.Addition 

Wesley,Longman,2000 

الكتب والمراجع التي يوصى -أ

بها )المجالت 

 العلمية,التقارير......(

H.Anton:Calculus with 

Analytic Geometry,5
th

 ed,John 

Wiely&Sons,New York,1995. 

المراجع االلكترونية,مواقع -ب

 االنترنيت

امثلة اضافية من مواقع االنترنيت 

والتقارير العلمية في مواضيع 

 الرياضيات المتقدمة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 اظافة مواضيع ومفردات للمادة
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 نموذج وصف المقرر

 م.م. احمد سمير                                 وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء    القسم الجامعي / المركز.2

  stat2315/  تكنولوجيا المعلوماتمادة  اسم / رمز المقرر.3

 بكالوريوس علوم احصاء  البرامج التي يدخل فيها.4

 وبحسب الجدول االسبوعي المقررالحضور اليومي ) الزامي (  أشكال الحضور المتاحة.5

  2016 – 2015الفصل الدراسي االول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.6

 ( ساعة في االسبوع  2( ساعة دراسية ، وبواقع )  60)  عدد الساعات الدراسية )الكلي(.7

  2015/  10/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر.9

  تكنولوجيا المعلوماتتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ . 

  بمكونات أنظمة تكنولوجيا المعلوماتتعريف الطالب  . 

  تكنولوجيا المعلومات بيان تطور. 

  بشكل خاص في المنظماتو تكنولوجيا المعلومات للدول بشكل عام توضيح أهمية . 

 مختلفة عن  اتعوتزويد الطالب بموضIT  تشكل له قاعدة معرفية عنIT . وتطبيقاتها في المنظمات 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاا مقتضياا ألهم  صائ  المقرر وم رجات التعلم المتوقعة من اليالر تحقيقها 
مبرهناا عما إذا كان قد حق  االستفادة القصو  من فر  التعلم المتاحة. والبد من الربي بينها وبين وصف 

 البرنامج .

 م رجات المقرر ويرائ  التعليم والتعلم والتقييم .10
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 األهداف المعرفية   -أ
 جعل اليالر قادراا على : -: 
 أن يعرف أهم مكونات ومفاهيم أنظمة المعلومات . -1أ

 أن يحدد المكونات الرئيسة ألنظمة المعلومات . -2أ

 أن يفسر مفاهيم االنظمة المعلوماتية . -3أ

 أن يفهم مكونات المكاتب المؤتمتة في المنظمات . -4أ

  أن يحلل المكونات الرئيسة ألنظمة المعلومات مع الواقع العملي . -5أ

    أن يبين رأيه بمفاهيم تكنولوجيا المعلومات . -6أ
 األهداف المهاراتية ال اصة بالمقرر.   -ر 

 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . – 1ب

  مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص مكونات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الواقعية . – 2ب

    والعالقات بينها . ITSو  ITمهارات تحليلية : القدرة على تحليل مكونات  – 3ب
 يرائ  التعليم والتعلم      
 . المحاضرة 
 . المناقشة والحوار 
 . االسئلة االثرائية 
 . االستجوار المباشر 

   -يرائ  التقييم :     
 . أسئلة ال ين والصوار 
 . أسئلة اال تيار من متعدد 
 . أسئلة التوضيحات 
 . الواجبات 
 . التقييم الذاتي 
  ، النهائية ( .اال تبارات ) الشهرية ، الفصلية 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

 التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار جديدة ( . -3ج
 يرائ  التعليم والتعلم     
 يريقة العصف الذهني . – 1
 العرض التقديمي . – 2
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 يرائ  التقييم    
 ا تبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 ا تبارات شفوية . – 2
 
 واجبات . – 3

 التو يف والتيور الش صي (.المهارات العامة والتنهيلية المنقولة ) المهارات األ ر  المتعلقة بقابلية  -د 
 وكيفية استخدامها في المنظمات . ITمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم  -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق التكنولوجيا المعلوماتية في المجاالت المختلفة . -2د

      المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . IT مهارات اعداد مفاهيم  -3د



 

الصفحة   

70 
 

  

 ) الفصل االول (   بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 IT تطور مدخل إلى  تعريفات ومفاهيم 2 1

ر 
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ح
ال
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با
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ة 
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شف
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ت
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خت
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قي
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لذ
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يم

قي
لت

ا
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وم

لي
وا

ة 
ري

ه
ش
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ت

را
با

خت
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وا

 

2 2 IT    البيانات وأشكالها وأنواعها اسس 

 ومكوناتها IT مفهوم  فهم العالقات 2 3

 ITS مكونات  مفاهيم رئيسة  2 4

 المكاتب  أتمتة خطوات نظرية  2 5

 مستلزمات المكتب الرئيسة تطبيقات واقعية 2 6

 مستلزمات المكتب الثانوية تطبيقات واقعية 2 7

 امتحان الشهر األول  اختبار شهري 2 8

 IT مفهوم المورد البشري في  مفاهيم رئيسة 2 9

 أنواع الموارد البشرية مفاهيم رئيسة  2 10

 مع المنظمات IT عالقة  فهم العالقات 2 11

 وأهميتها في المنظمات IT اثر  مفاهيم رئيسة  2 12

  ITاألجهزة المستخدمة في  فهم العالقات 2 13

 الحاسبخصائص ومواصفات  مفاهيم رئيسة  2 14

 مكونات الحاسب المادية  مفاهيم رئيسة 2 15

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 2 16

 ) الفصل الثاني (   المقرربنية  .13

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 البرمجيات مفهومها وأنواعها تعريفات ومفاهيم 2 1

ب
وا

ج
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وا
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ح
ال
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من
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 نظام التشغيل وندوز  اسس ومفاهيم  2 2

 برامج التطبيقات العامة  فهم العالقات 2 3

 البيانات المجدولة  مفاهيم رئيسة  2 4

 معالجة البيانات االلكترونية  خطوات نظرية  2 5

 أهميتها والية عملها تطبيقات واقعية 2 6

 قاعدة البيانات  تمارين عملية 2 7

 امتحان الشهر األول اختبار شهري 2 8

 االتصاالت االلكترونية  تمارين نظرية 2 9

 الشبكات   مفاهيم رئيسة  2 10

  االنترنت اسس ومفاهيم 2 11

 أهم تطبيقات االنترنت  مفاهيم رئيسة  2 12

 مية ينظتلاشبكات العمل  العالقاتفهم  2 13
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
   
 

 بلغة مبسطة وميسرة للطلبة لتسهيل استيعابها  تكنولوجيا المعلومات في المنظمات المعاصرة تأليف كتاب في 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. يونس كاظم                     وصف المقرر

 التجارة االلكترونية مفاهيم رئيسة  2 14

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 2 15

 البنية التحتية .11
 تكنولوجيا المعلومات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 تكنولوجيا المعلومات في المن مات المعاصرة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 م . حيدر شاكر البرزنجي
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 
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 واالقتصادجامعة ديالى / كلية االدارة  المؤسسة التعليمية.1

 االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

 stat2316الماتالب/  اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2017-2016كورس االول والكورس الثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع ساعتان( ساعة دراسية بواقع 8) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 تعريف الطالب باساسيات البرمجة في الماتالب  -1
 تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن الرياضيات وااليعازات المستخدمة في برمجة الماتالب    .  -2
 ودورها في تحليل البيانات االحصائية .توضيح أهمية  البرمجة   -3

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.10
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  هداف المعرفية األ -أ
 برمجة باستخدام لغة ماتالبئ والمفاهيم الأن يعرف اهم المباد -1أ

 أن يحدد الوظائف الرئيسية للبرامج التي تخدمه في التحليالت االحصائية  -2أ

 أن يفسر نتائج هذه االحصائيات -3أ

 أن يبين رأيه على هذه النتائج االحصائية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة -مهارات القدرة : – 1ب

 القدرة على تشخيص النظريات االحصائية  -مهارات تشخيصية : – 2ب

 قدرة تحليل المفاهيم والبرامج والعالقات بينها -مهارات تحليلية : – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة -1

 المناقشة والحوار -2

 االسئلة المباشرة -3

 االستجواب المباشر -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 اسئلة الخطأ والصواب -1

 اسئلة التوضيحات -2

 الواجبات -3

 التقييم الذاتي -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الوعي  -1ج

 الرغبة في االستقبال المعرفي -2ج

 االنتقائي  االنتباه ضبط االنتباه واختيار الموضوع  -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اختبارات متنوعه -1

 اختبارات شفويه -2

 الواجبات -3
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 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي -2د

 مهارات اعداد المفاهيم االدارية -3د
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 االول ( الكورس)  بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 المناقشة والحوار  واجهة لغة الماتالب تعارف ومفاهيم

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 استخدام ايعاز المساعدة 6

 

 المتغيرات

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 نواع البياناتا الكلمات المفتاحية

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 المتغيرات الحرفية تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 االيعازاتانواع 
ايعاز الحجم وجمع بين 

 متغيرين
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

 ايعازات التحويل لالعداد تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 المناقشة والحوار مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 

 الدوال الجاهزة ايعازات الوقت والتاريخ

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 

10 

38 

 الدوال التقريب
دالة القاسم المشنرك االكبر 

 واالصغر
 المناقشة والحوار 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية الدوال التربيعية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

 المناقشة والحوار  دالة الجيب والجيبتمام الدوال المثلثية  46 12
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
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48 

13 

50 

 المحاضرة دالة الوسط الحسابي دالة الظل 

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 المناقشة والحوار يعاز التكرار ا اداة الشرط
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
 الكورسثاني اختبار شهري 

 األول
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 
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 ( الكورس الثاني)  بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

1 

2 

 المناقشة والحوار ايعاز التنفيذ المشروطة التكرار المتداخل

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 استخدام ايعاز المساعدة 6

 

 ايعاز االيقاف

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 االبدالجملة  الكلمات المفتاحية

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 المصفوفات تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

 التقييم الذاتي و

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 المحاضرة مصفوفه ذات بعدين انواع االيعازات
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

 مصفوفات ذات بعد واحد تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 المناقشة والحوار مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 

 الدوال الجاهزة المصفوفات المتناظرة

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةشفاختبارات 

Orally Tests 36 

10 

38 

 المناقشة والحوار  جمع المصفوفات الدوال التقريب

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية طرح المصفوفات

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

 المناقشة والحوار  الدوال المنطقية ايعازات التدقيق  46 12
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
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 البنية التحتية .11

( Programming With Matlabالبرمجة بلغة الماتالب ) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الدكتور سعد عبد العزيز العاني , الدكتورة غادة عبد الرؤوف 

 الهدهود

( Programming With Matlabالبرمجة بلغة الماتالب ) )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

الدكتور سعد عبد العزيز العاني , الدكتورة غادة عبد الرؤوف 

 الهدهود

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 (www.4vbarab.comمنتدى املربجني لغة بيسك )

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 

 

 

 
 

48 

13 

50 

 المحاضرة تدوير المصفوفه تكرار المصفوفه

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 المناقشة والحوار يعاز التكرار ا اداة الشرط
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
 للكورسثاني اختبار شهري 

 ثانيال
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 
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 نموذج وصف المقرر

 

 عقيل ) ماجستير( محاضر خارجي                    وصف المقرر

 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية. 1

 القسم االحصاء / المركز علمي القسم ال.2

  المرحلة الثانية/(Stat 2314) السالسل الزمنية المادةاسم .3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2016-2015الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع ساعتان( ساعة دراسية بواقع 60) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2016/  8/  2 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 :أهداف المقرر.8

 .السالسل الزمنيةأواًل: تعريف الطالب بأسس 
االحصــائية السالســل الزمنيــة اذ تعتبــر مــن بــين اهــم االســاليب  اســلوب  اســتعمال اهميــة ثانيــًا: توضــيح للطالــب 

الحديثــة التــي يمكــن مــن خاللهــا معرفــة طبيعــة التغيــرات علــى قيمــة الظــاهرة مــع الــزمن وتحديــد االســباب 
والنتـائج وتفسـير العالقـات المشـاهدة بينهـا والتنبـس بمـا سـيحدث مـن تغيـر علـى قيمـة الظـاهرة فـي المســتقبل 

 .على ضوء ما حدث لها في الماضي
 .هو التنبس بالظواهر الزمنية  للسالسل الزمنية  األساسي ثالثًا: تبيين للطالب بأن الهدف 

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 :وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال.9

 

 

  هداف المعرفية األ -أ

 .السالسل الزمنيةُيعرف مفهوم   -1أ
 .السالسل الزمنيةيعدد اقسام   -2أ
 بالعلوم األخرى.السالسل الزمنية يرسم شكاًل يوضح فيه عالقة   -3أ
 .في الظواهر التي تعتمد على الزمنيبين العوامل المسثرة في اسباب ظهور المشاكل   -4أ
 .السالسل الزمنيةيوضح منهجية البحث في   -5أ
 .لجميع الظواهر االقتصادية على االرقام القياسية يعطي أمثلة   -6أ
  .السالسل الزمنيةُيفسر الطالب مفاهيم ومشاكل   -7أ

 
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

مهـــارات االتصـــال والتواصـــل: امـــتالك مســـتوى عـــال مـــن المهـــارات فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات، العمـــل مـــع  أوالا:
 .اآلخرين )حب العمل الجماعي(

 
  مهارات تحليلية: مهارات تحديد العالقة بين المفاهيم الرياضية واالحصائية. ثانياا:

 
 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -1
 طريقة المناقشة. -2
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 طرائق التقييم 

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة:
 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -1
   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -2
 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -3

 Homework Assignmentsثانيًا: الواجبات المنزلية 
 Peer and Self - Assessmentثالثًا: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إلى:
 المصاحبة للخطط التدريسية.االختبارات التحصيلية البنائية  -1
 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -2
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -أ 
 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ب 
 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -ج 

 
 

  :األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -1ج
 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول الموضوع. -2ج
 يفرق الطالب بين المشكالت. -3ج

 
  :طرائق التعليم والتعلم

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -1
 طريقة المناقشة. -2
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 طرائق التقييم 

 هذه األسئلة:أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن 
 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -4
   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -5
 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -6

 Homework Assignmentsثانيًا: الواجبات المنزلية 
 Peer and Self - Assessmentتي وتقييم الزميل ثالثًا: التقييم الذا

 رابعًا: االختبارات وتقسم إلى:
 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -3
 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -4
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -د 
 كل فصل دراسي االختبارات الختامية الفصلية في نهاية -ه 
 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -و 

 

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

   
 مجاالت مختلفة.مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االحصائية والتفكير بكيفية استخدامها في  -1د 
 مهارة االستغالل األمثل لما هو متاح من إمكانيات . -2د 
 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم االحصائية في مختلف المجاالت . -3د 
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  .إعداد المفاهيم االحصائية المناسبة التي تستخدم في مختلف المجاالتمهارة   -4د 
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 : الفصل األولبنية المقرر10

 التساعات األتسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اتسم الوحد  / أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

1 2 
تعاريف 
 ومااهيم

 مفهوم السالسل الزمنية ومجاالت استعمالتها
 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

2 2 
تعاريف 
 ومااهيم

االرقـــام القياســـية لالســـعاروالكميات واالرقـــام 
ــــة وبعــــي االرقــــام القياســــية  القياســــية الموزون

 الخاصة بالتبادل التجاري والتضخم

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

3 2 

اتستيعاب 
االتسس في 
 التسالتسل
 الزمنية

 متطلبات حتساب االرقام القياتسية
 

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

 عرض وتحليل 2 4

 صيغ االرقام القياسية البسيطة
 منتسوب التسعرصيغة 

 البتسيطصيغة الوتسط الحتسابي 
صيغة الوتسط الحتسابي لمناتسيب 

 االتسعار
البتسيط  الوتسط الحتسابي الهندتسي

 لمناتسيب االتسعار

المناقشة 
 والحوار

الذاتي  التقييم
 وتقييم الزميل

5 2 
تطبيقات 
 وتمارين

 المحاضر  تطبيق صيغ االقام القياتسية البتسيطة.
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 6

 صيغ االرقام القاسية الموزونة

 صيغة التسبير
 صيغة باش

 صيغة مارشال ايجورت
 صيغة والش
 صيغة فشر

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

7 2 
تطبيقات 
 وتمارين

 المحاضر  تطبيق صيغ االقام القياتسية الموزونة.
الواجبات 
 المنزلية

 ـــــــ اختبار الشهر األول من الاصل األول ــــــــ 2 8
Closed - 

book 

 عرض وتحليل 2 9

تحويل االرقام القياسية من اسـاس الـى اسـاس 
 .اخر

 بعي االرقام القياسية الشائعة االستعمال.

 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

الواجبات  المحاضر تطبيقققق تحويقققل االرققققام القياتسقققية مقققن تطبيقات  2 10
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 اتساس الى اتساس اخر وتمارين 
تطبيقققققق االرققققققام القياتسقققققية الشقققققائعة 

 االتستعمال

 المنزلية

المناقشة  االرقام القياسية بأساس متحرك عرض وتحليل 2 11
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

12 2 
تطبيقات 
 وتمارين

 المحاضر  تطبيق االرقام القياتسية بأتساس متحرك 
الواجبات 
 المنزلية

المناقشة  اختبارات  االرقام القياسية . عرض وتحليل 2 13
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

14 2 
تطبيقات 
 وتمارين

 المحاضر  تطبيق اختبارات االرقام القياتسية  
الواجبات 
 المنزلية

 ـــــــ من الاصل األول الثانياختبار الشهر  ــــــــ 2 15
closed –

BOOK 
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 بنية المقرر: الفصل الثاني

 التساعات األتسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اتسم الوحد  / أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

1 2 
تعاريف 
 ومااهيم

 مصطلحات وتعاريف السالسل الزمنية.
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 عرض وتحليل 2 2

 العناصر المكونة للسلسلة الزمنية .

تحليـــــــــــل السالســـــــــــل الزمنيـــــــــــة والنمـــــــــــاذج. 
 المستعملة فيها.

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

3 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

تطبيقققققق  تحليقققققل التسالتسقققققل الزمنيقققققة 
 والنماذج المتستعملة فيها.

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

4 2 

 
 عرض وتحليل

 تحديد التغيرات االتجاهية)االتجاه العام(.
 طرق تحديد معادلة االتجاه العام .

 طريقة تحديد بأستعمال الرسم البياني.

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

5 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

تطبيقققق تحديقققد معادلقققة االتجقققا  العقققام 
 بأتستعمال الرتسم البياني

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

6 2 

 
 
 

 عرض وتحليل

طريقة تحديد االتجاه العام بأستعمال 
 المعادالت

 طريقة متوسطي نصفي السلسلة الزمنية
طريقة المربعات الصغرى االعتيادية 

(OLS). 

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

7 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

تطبيقققق تحديقققد معادلقققة االتجقققا  العقققام 
 بأتستعمال المعادالت.

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 ـــــــ امتحان الشهر األول من الاصل الثاني ــــــــ 2 8
Closed - 

book 

 عرض وتحليل  2 9

 استبعاد اثر االتجاه العام.

باســــــــــتعمال الرســــــــــم والمعــــــــــادالت  التنبــــــــــاء
 .االتجاهية

ـــة االتجـــاه  بعـــي المؤشـــرات الخاصـــة بمعادل

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية
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  :البنية التحتية11

عبد اللطيف شومان ونزار مصطفى الصراف ) السالسل الدكتور  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية  ( الزمنية واالرقام القياسية

 2013االقتصادية و 
 مديرية ، مبادئ احصاء  ، الدكتور محمد حسن المشهداني  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 .1988، الموصل، والنشر للطباعة الكتب دار 
2- Box, G. E. P. and Jenkins, G. M. (1976). Time 

Series Analysis: Forecasting and Control, 

Revised Edition, Holden-Day, San Francisco. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 .االحصاء االقتصادي تاليف د.محمدصالح الكبيسي

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 

 .العام المستخرجة

10 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

تطبيق علقى اتسقتبعاد اثقر االتجقا  العقام 
 والتنبؤ بأتستعمال المعادالت.

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 11

 الموسمية .التغيرات 
 .طرق تحديد التغيرات الموسمي

 التغيرات الدوية والعرضية.
 طرق تحديد التغيرات الدورية والعرضية.

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

12 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

تطبيقققققات علققققى التغيققققرات الموتسققققمية 
 والتغيرات الدورية والعرضية 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 13

 ارتباط السالسل الزمنية .
ـــــــين  ـــــــي ب ـــــــاط الجزئ اســـــــتعمال معامـــــــل االرتب

 سلسلتين زمنيتين.

 االرتباط الذاتي لالخطاء

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

14 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

تطبيققققق  ارتبقققققاط التسالتسقققققل الزمنيقققققة 
 واالرتباط الذاتي لالخطاء. 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

من الاصل الثاني ثانيالشهر الامتحان  ــــــــ 3 15  ـــــــ 
Closed – 

book 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي 12

 نماذج االنحدار الغير خطية 
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. هدى مهدي أحمد                                       وصف المقرر

 
المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم

الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج

 

 جامعة ديالى ـــ كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية -1

 قسم االحصاء القسم الجامعي/ المركز-2

 Stat2313الجبر الخطي/مادة  اسم/رمز المقرر-3

الحضور اليومي )الزامي(وبحسب الجدول  اشكال الحضور المتاحة-4

 االسبوعي المقرر

الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل/السنة-5

 2015ـــ2014

( ساعات في 3(ساعه دراسية,وبواقع )90) عدد الساعات الدراسية)الكلي(-6

 االسبوع

 1/10/2015 هذا الوصفتاريخ اعداد -7

 اهداف المقرر-8

 تعريف الطالب باهم اسس ومبادىء مادة الجبر الخطي .1
يهدف هذا المقرر إلى دراسة المصفوفات والعمليات عليها وعدد من المفاهيم التي تخدم  .2

 مقررات اخرى
 ان يتعرف الطالب على مفهوم المحددات وانواعها  وطرق حسابها .3
يهدف هذا المقرر إلى دراسة المتجهات في الفضاء الثنائي والثالثي وتقديم المفاهيم  .4

 النظرية ذات العالقه
 ان يستطيع الطالب حساب القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفات .5

             

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات -9

 جعل الطالب قادرا على -المعرفة والفهم:-أ

 ان يعرف اهم المبادىء والمفاهيم االساسية في الجبر-1أ

 ان يحدد انواع المصفوفات والعمليات الجبرية عليها -2أ

 ان يحلل صحة النظريات الجبرية مع الواقع العملي-3أ

 ان يبين رأيه بالمفاهيم الجبرية -4أ

 بامثلة واقعية وحاالت دراسيةان يطبق المفاهيم الجبرية -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع-ب
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 مهارات تفاعلية:امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء.-1ب

 مهارات تشخيصية:القدرة على تشخيص النظريات الجبرية وتطبيقاتها الواقعية-2ب

 تحليل المفاهيم الجبرية والعالقات بينها. مهارات تحليلية:قدرة-3ب

 طرائق التعليم والتعلم
 المحاضرة.-1

 المناقشة والحوار-2

 االسئلة االثرائية-3

 االستجواب المباشر-4

 طرائق التقييم

 اسئلة التوضيحات -1

 اسئلة الخطأ والصواب-2

 الواجبات-3

 التقييم الذاتي -4

 الشهرية,الفصلية,النهائيةاالختبارات )اليومية, - 5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج
 التفكير البسيط:)القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة(-1ج 

 التفكير الناقد:)القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالحتيار بينها (-2ج

 في الحل( التفكير االبداعي:)القدرة على انتاج افكار وطرق جديدة-3ج         

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة العصف الذهني-1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل-2

 العرض التقديمي-3

 طرائق التقييم
 اختبارات متنوعة)يومي ,شهري,فصلي,نهائي(-

 اختبارات شفوية-2

 واجبات-3

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهارات االخرى والتأهيلية المنقولة المهارات العامة  -د

 الشخصي(.
 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم الجبرية وكيفية استخدامها في مجاالت االحصاء-1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم الجبرية في المجاالت المختلفة.-2د

 بة لالستخدام في المجاالت المختلفة.مهارات اعداد المفاهيم الجبرية المناس-3د

 

 بنية المقرر)الفصل االول(-10

الساعا االسبوع

 ت

مخرجات التعلم      

 المطلوبة

اسم 

الوحدة/الموضو

 ع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريفات ومفاهيم  3 1

 اساسية

المصفوفات 

والمصفوفات 

 المتساوية

  

العملياتالجبرية)جمع  3 2

مصفوفتين,طرح 

المصفوفات,ضرب 

 مصفوفه في ثابت(

العمليات الجبرية 

 على المصفوفات

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 
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والواجبات  واالثراء = ضرب مصفوفتين 3 3

واالختبارات 

اليومية 

 والشهرية

حل مجموعة من االمثلة  3 4

امتحان االضافية مع 

 يومي

 حل تمارين

المثلث العلوي والمثلث  3 5

السفلي وبعض االنواع 

 من المصفوفات

المصفوفات 

 القطرية

تجزئة  3 6

المصفوفات,الجمع 

 بالتجزئة

تجزئة 

المصفوفات 

والعمليات 

الجبرية بطريقة 

 التجزئة

مع الضرب بالتجزئة 3 7

 حل تمارين

= 

امتحان  اختبار شهري 3 8

 الشهراالول

)مبدلة  3 9

المصفوفة,المصفوفات 

المتماثلة,المصفوفات 

 الملتوية التماثل(

بعض انواع 

 المصفوفات

مرافقة المصفوفة,مبدلة  3 10

المرافقة,المصفوفة 

الهيرمتية,المصفوفة 

 الهيرمتية الملتوية

= 

حل مجموعة من االمثلة  3 11

االضافية مع امتحان 

 يومي

حل تمارين 

 وامثلة

بعض انواع  معكوس المصفوفة 3 12

 المصفوفات

حل تمارين  حل امثلة  3 13

 وامثلة

التباديل,المحددات,  3 14

 المحدداالول والمرافق

المحددة 

للمصفوفة 

 المربعة

المحيددات وطرق  3 15

 حسابها

طرق حساب 

 المحددات

حل تمارين وامثلة مع  3 16

 امتحان شهري

الشهر امتحان 

 الثاني

 

 بنية المقرر)الفصل الثاني(-

مخرجات التعلم       الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم 

 الوحدة/الموضع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

  المرافقة الثنائية المرافقة الثنائية  3 1
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للمصفوفة وطرق  للمصفوفة المربعة

 حساب المعكوسة

طريقة المرافقة  3 2

طريقة الثنائية و 

 التجزئة

طرق حساب 

معكوسة 

 المصفوفة

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجوا

 ب واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

اليومية 

 والشهرية

حل مجموعة من  3 3

االمثلة االضافية مع 

 امتحان يومي

 حل تمارين

العمليات االولية  رتبة المصفوفة 3 4

والمصفوفات 

 المتكافئة

 = العمليات االولية 3 5

معكوس العمليات  3 6

,المصفوفات  االولية

 المتكافئة

= 

المصفوفات االولية  3 7

وحساب معكوسة 

المصفوفة باستخدام 

 العمليات االولية

= 

حل مجموعة من  3 8

االمثلة االضافية مع 

 امتحان يومي

 حل تمارين

امتحان الشهر  امتحان شهري 3 9

 االول

حل المعادالت  المعادالت الخطية 3 10

 الخطية

طريقة المحددات  3 11

 وطريقة المصفوفات

طرق حل 

 المعادالت االنية

 حل تمارين وتمارين حل امثلة 3 12

تعريف  3 13

المتجه,مجموع 

متجهين,المتجه 

,طرح الصفري

متجهين, المتجهان 

المتكافأن والمتجهان 

 المتعامدان

 المتجهات

الضرب القياسي  3 14

 والضرب االقليدي

المتجهات في 

 الفضاء الثنائي

التركيبة الخطية  3 15

 وايجاد القيم الذاتية

 حساب القيم الذاتية

امتحان الشهر  امتحان شهري 3 16

 الثاني
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 البنى التحتية-11

الجبر الخطي,تأليف االستاذ الدكتور عبد  الكتب المقررة المطلوبة-1

 المجيد حمزة الناصروالمدرسة لميعة باقر جواد

 = المراجع الرئيسية)المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت -أ

 العلمية,التقارير......(

 حامد هويدي:مقدمة في الجبر الخطي

اضافية من مواقع االنترنيت والتقارير امثلة  المراجع االلكترونية,مواقع االنترنيت-ب

 العلمية في مواضيع الجبر

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 تطوير الكتاب المقرر مع استحداث نسخة جديدة منه 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. عمر عادل                                                      وصف المقرر

 

 

 جامعة ديالى / كلية االدارة االقتصاد  المؤسسة التعليمية.1

 االحصاء     / المركز علمي القسم ال.2

 stat 2310المسوح واساليب المعاينة /  اسم / رمز المقرر.3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة.4

 فصلي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع أربع ساعات( ساعة دراسية بواقع 120) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 تعريف اليالر بنسالير المسوح  -1

 

   واساس ل  تشكل نقية انيال  العيناتتزويد اليالر بمواضيع م تلفة عن  -2
 

 . جمع المعلومات عن المجتمع قيد الدراسة  ودورها في  اسالير العينات توضيح أهمية   -3

 التطبيق العملي للعينات من مجتمع الدراسة وتحليل البيانات تحت الدراسة  -4
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 .عيناتأن يعرف الطالب أهم المبادئ و المفاهيم األساسية لل  -1أ

 في العينات  أن يفسر  الطالب المفاهيم االحصائية  -2أ

 الواقع النظري والعملي .في  العينات أن يطبق الطالب المفاهيم االحصائية في  -3أ

 . في العينات الحديثة والمعاصرة االحصائيةأن  يبدع في استخدام المفاهيم   -4أ

 ..   في العينات  أن يبدي رأياً أو يصدر حكما بالمفاهيم االحصائية   -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

امتالك مستوى عال من المهارات في تكنولوجيا المعلومات , العمل مع  -مهارات االتصال والتواصل: – 1ب

 اآلخرين ) حب العمل الجماعي(

 . في العينات . مهارات تحديد العالقة بين المفاهيم الرياضية واالحصائية-مهارات تحليلية: – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة -1

 طريقة المناقشة والحوار -2

 
 طرائق التقييم      

 

 -وتقسم إلى :Objective Test items األسئلة الموضوعية   -1
         True /False Itemsأسئلة الصواب والخطأ   - أ
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  Multiple Choice Itemsـ أسئلة االختيار من متعدد  ب 

    Matching Itemsـ أسئلة المقابلة  ج 
 Homework assignments   ليةالواجبات المنز -2
 Peer and Self-Assessment التقييم الذاتي و تقييم الزميل  -3
 -االختبارات وتقسم إلى: -4

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية - أ

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة : -ب 

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -1
 الختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسيا -2

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ترسيخ مبدأ التعاون -1ج               

 العمل بروح الفريق الواحد -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة المحاضرة -1

 طريقة المناقشة والحوار -2

 
 طرائق التقييم      

 

 -وتقسم إلى :Objective Test items األسئلة الموضوعية   -5
         True /False Itemsأسئلة الصواب والخطأ   - ب
  Multiple Choice Itemsـ أسئلة االختيار من متعدد  ب 

    Matching Itemsـ أسئلة المقابلة  ج 
 Homework assignments   ليةالواجبات المنز -6
 Peer and Self-Assessment التقييم الذاتي و تقييم الزميل  -7
 -االختبارات وتقسم إلى: -8

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية - ب

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة : -ب 

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -3
 الختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسيا -4

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -3

 
 (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي التأهيلية العامة و المهارات -د 

امتالك مستوى عال من المهارات في تكنولوجيا المعلومات , العمل مع  -مهارات االتصال والتواصل: -1د    

 اآلخرين ) حب العمل الجماعي(

 

 . في العينات . مهارات تحديد العالقة بين المفاهيم الرياضية واالحصائية-مهارات تحليلية: -2د

 ) الفصل االول ( بنية المقرر.10  
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 مفاهيم اساسية 

 
 المناقشة والحوار مراجعة 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
3 

2 
5 

 مقدمة 

مقدمة , تعاريف ومصطلحات , 
 المحاضرة االساسية لتصميم العينةالخطوات 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
6 

3 

8 

 طرق و اسايب  

المعاينة العشوائية البسيطة : مقدمة , 
اختيار عينة عشوائية بسيطة , رموز 

ومصطلحات , بعي الجوانب الرياضية 
 , امثلة , تمارين

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

9 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

11 

 تطبيق عملي

, أمثلة   Rحدود الثقة , تقدير النسبة 
 , تمارين 

 

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 12

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
14 

 طرق واساليب
, حدود  Rالتحيز في تقدير النسبة 

 المحاضرة الثقة , أمثلة , تمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  15 

6 
17 

 تطبيق عملي

معاينة النسب : مقدمة ,تباين المقدرات 
 , بعي الجوانب الرياضية

 

 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
18 

7 
20 

 تمارين عملية
  حدود الثقة , امثلة , تمارين

 المناقشة والحوار

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 21 

8 

23 

------------------------ 

تقدير حجم العينة : تحديد حجم  
العينة لتقدير متوسط المجتمع , أمثلة , 

 تمارين
 

------------------  

24  
Closed-book 

Exam 

9 

26 

 طرق  واساليب وتطبيقية

تقدير حجم العينة : تحديد حجم العينة 
لتقدير المجموع الكلي للمجتمع , 

 أمثلة , تمارين

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 27 

10 

29 

 امثلة وتمارين

العينة تقدير حجم العينة : تحديد حجم 
لتقدير المجموع الكلي للمجتمع , 

 أمثلة , تمارين
 

 المناقشة والحوار 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 30 

11 

32 

 طرق  واساليب وتطبيقية
تقدير حجم العينة: تحديد حجم العينة 
 لتقدير النسبة للمجتمع , أمثلة , تمارين

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 33 

12 

35 

 امثلة وتمارين

تقدير حجم العينة : تحديد حجم العينة 
لتقدير متوسط المجتمع عندما يكون 

الخطأ المسموح به نسبة معينة من 
 االنحراف المعياري 

 المناقشة والحوار 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
36 
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 أمثلة , تمارين

13 

38 

 التقدير بفتره 

تقدير حجم العينة : تحديد حجم العينة 
لتقدير النسبة  للمجتمع عندما يكون 
الخطأ المسموح به نسبة معينة من 

 االنحراف المعياري

 أمثلة , تمارين

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 39 

14 

41 

 طرق واساليب تطبيقية

تقدير حجم العينة :تحديد حجم العينة 
لتقدير العدد الكلي في الوحدات التي 

 تتصف بصفة معينة 
 أمثلة , تمارين

 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
42 

15 

44 

 ------------------ امتحان   ------------------------
Closed-book 

Exam 
45 

 ) الفصل الثاني ( بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 تطبيقية طرق واساليب 

المعاينة العشوائية الطبقية : مقدمة , 
 رموز ومصطلحات , أمثلة 

 
 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
6 

 تطبيقيةطرق واساليب \

 حدود الثقة , أمثلة , تمارين
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 
10 

 امثلة وتمارين

المعاينة الطبقية للنسب , أمثلة , 
 تمارين
 المناقشة والحوار  

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
12 

4 
14 

  طرق واساليب تطبيقية 
تقدير حجم العينة : طريقة التوزيع 

 المحاضرة االمثل

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 16 

5 
18 

 
 أمثلة , تمارين

 المحاضرة 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

  طرق واساليب تطبيقية 

تقدير حجم العينة : طريقة التوزيع 
 عرض تقديمي المتناسب 

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 
 أمثلة , تمارين 

 المناقشة والحوار 

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 

------------- 
مقارنة دقة المعاينة العشوائية الطبقية 

 المتناسبة و العشوائية البسيطة

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

  امثلة وتمارين
 أمثلة , تمارين 

 
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 
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 البنية التحتية .11

"العينات نظرية و تطبيق " عبد المجيد حمزة الناصر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 ,صفاء يونس

 "كوكران " االصدار الثالث  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

10 

38 

 مفاهيم 
المعاينة المنتظمة : مقدمة , رموز 

 ومصطلحات , أمثلة
 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 40 

11 

42 

 عرض وتحليل

تقدير المتوسط والتباين , أمثلة , 
 تمارين 

 

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 امثلة وتمارين
المعاينة متعددة المراحل : مقدمة , 

 ومصطلحات , أمثلةرموز 
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests  
48 

13 

50 

  طرق واساليب تطبيقية 

تقدير المتوسط والتباين , أمثلة , 
 تمارين
 

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 المحاضرة مرجعة امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------  ------------------ 
Closed-book 

Exam 
60 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة ديالى / كلية االدارة االقتصاد  المؤسسة التعليمية.1

 االحصاء     / المركز علمي القسم ال.2

 stat2311نظرية االحتماالت  /   اسم / رمز المقرر.3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة.4

 فصلي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع ثالث ساعات ( ساعة دراسية بواقع90) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 تعريف اليالر بن رية االحتماالت  -1

 

   واساس لالحصا  االستداللي تشكل نقية انيال  االحتماالت وتزويد اليالر بمواضيع م تلفة عن  -2
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.



 

الصفحة   

100 
 

  

 . االحصا  االستداللي  ودورها في  الن رية االحتمالية  توضيح أهمية   -3

 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 .لنظرية االحتماالت أن يعرف الطالب أهم المبادئ و المفاهيم األساسية   -1أ

 في االحتماالت  أن يفسر  الطالب المفاهيم االحصائية  -2أ

 الواقع النظري والعملي .النظرية االحتمالية في أن يطبق الطالب مفاهيم   -3أ

 . في النظرية االحتمالية  الحديثة والمعاصرةأن  يبدع في استخدام المفاهيم   -4أ

   . في النظرية االحتمالية  أن يبدي رأياً أو يصدر حكما بالمفاهيم االحصائية   -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

امتالك مستوى عال من المهارات في تكنولوجيا المعلومات , العمل مع  -مهارات االتصال والتواصل:  2ب

 اآلخرين ) حب العمل الجماعي(

 

 . في االحتماالت  . مهارات تحديد العالقة بين المفاهيم الرياضية واالحصائية-مهارات تحليلية:

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة -1

 طريقة المناقشة والحوار -2

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 -وتقسم إلى :Objective Test items األسئلة الموضوعية   -9
         True /False Itemsأسئلة الصواب والخطأ   - ت
  Multiple Choice Itemsـ أسئلة االختيار من متعدد  ب 

    Matching Itemsـ أسئلة المقابلة  ج 
 Homework assignments   ليةالواجبات المنز -10
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 Peer and Self-Assessment التقييم الذاتي و تقييم الزميل  -11
 -االختبارات وتقسم إلى: -12

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية - ت

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة : -ب 

 كل شهر دراسي االختبارات الختامية الشهرية في نهاية -5
 الختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسيا -6

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -3
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ترسيخ مبدأ التعاون -1ج        

 العمل بروح الفريق الواحد -2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرةطريقة  -1

 طريقة المناقشة والحوار -2

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 -وتقسم إلى :Objective Test items األسئلة الموضوعية   -13
         True /False Itemsأسئلة الصواب والخطأ   - ث
  Multiple Choice Itemsـ أسئلة االختيار من متعدد  ب 

    Matching Itemsـ أسئلة المقابلة  ج 
 Homework assignments   ليةالواجبات المنز -14
 Peer and Self-Assessment التقييم الذاتي و تقييم الزميل  -15
 -االختبارات وتقسم إلى: -16

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية - ث

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة : -ب 

 كل شهر دراسي االختبارات الختامية الشهرية في نهاية -7
 الختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسيا -8

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -3
 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

امتالك مستوى عال من المهارات في تكنولوجيا المعلومات , العمل مع  -مهارات االتصال والتواصل: -1د

 اآلخرين ) حب العمل الجماعي(

 

 . في االحتماالت  . مهارات تحديد العالقة بين المفاهيم الرياضية واالحصائية-مهارات تحليلية: -2د
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 -3د

 -4د   
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 ) الفصل االول ( بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 مقدمة 

Set theory : set & 

element , Universal & 

empty set  
examples  

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
3 

2 
 تطبيق  5

 

sub set , Venn diagram , 

examples 
set operation  , examples المحاضرة 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
6 

3 

8 

 تطبيق  

algebra of set , examples 
finite set, class of sets ( 

power of sets) , 

examples ,  
 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 الزميلتقييم 

Peer and Self-

Assessment 

9 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

11 

 تمارين 

exercises   
Techniques of counting : 

permutation , , examples 
 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 12

 التقييم الذاتي و

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
14 

 طرق واساليب

order sample , 

combination , examples 
exercises 

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  15 

6 
17 

 تطبيق عملي

Introduction To 

Probability : sample & 

events , examples  
Exercises  

 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
18 

7 

20 

 تمارين عملية

Conditional probability 

: conditional probability 

, examples 

Multiplication theorem 

of conditional 

probability , finite 

stochastic process & tree 

diagram , examples  

 المناقشة والحوار

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 21 

8 

23 

------------------------ 

baye's low , bay's 

theorem , Independence 

, examples  
------------------  

24  
Closed-book 

Exam 

9 

26 

 طرق  واساليب وتطبيقية

Set theory : set & 

element , Universal & 

empty set  
examples  

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 27 

10 

29 

 امثلة وتمارين

sub set , Venn diagram , 

examples 
set operation  , examples  المناقشة والحوار 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 30 

11 

32 

 وتطبيقيةطرق  واساليب 

algebra of set , examples 
finite set, class of sets ( 

power of sets) , 

examples ,  
 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 33 
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12 

35 

 امثلة وتمارين

exercises   
Techniques of counting : 

permutation , , examples  المناقشة والحوار 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
36 

13 

38 

 التقدير بفتره 

order sample , 

combination , examples 
exercises المحاضرة 

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 39 

14 

41 

 طرق واساليب تطبيقية

Introduction To 

Probability : sample & 

events , examples  
Exercises  

 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
42 

15 

44 

------------------------ 

Conditional probability 

: conditional probability 

, examples ------------------ 
Closed-book 

Exam 
45 

 ) الفصل الثاني ( بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 تطبيقية طرق واساليب 

Random variable : 

definition , 

distribution function 

of discrete random 

variable , examples 
Independent , random 

variable , cumulative 

distribution function , 

examples 

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
3 

2 
5 

 تطبيقيةطرق واساليب \

Exercises 
Expectation and 

random variable , 

examples 
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
6 

3 
8 

 امثلة وتمارين

variance and standard 

deviation ,  examples  
moments , examples   المناقشة والحوار 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
9 

4 
11 

  طرق واساليب تطبيقية 

moment generation 

function , examples  
Exercises 

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 12 

5 

14 

 امثلة وتمارين

discrete probability 

distributions : 

bernoulli dist. , 

binomial , examples  
Poisson dist. ,  

examples 

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  15 

6 
17 

  طرق واساليب تطبيقية 

Exercises 
continuous probability 

distributions: uniform 

dist. ,  examples 

 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
18 

7 
20 

 

exponential dist. , 

normal dist. , 

examples 
 المناقشة والحوار

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 21 
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 البنية التحتية .10

 introduction to probability theory ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
        )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

introduction to applied probability       an 

8 

23 

------------- 

Random variable : 

definition , 

distribution function 

of discrete random 

variable , examples 
Independent , random 

variable , cumulative 

distribution function , 

examples 

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

24 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 

26 

 اختبار الفرضيات 

Exercises 
Expectation and 

random variable , 

examples 
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 27 

10 

29 

 مفاهيم 

variance and standard 

deviation ,  examples  
moments , examples  المحاضرة 

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 30 

11 

32 

 عرض وتحليل

moment generation 

function , examples  
Exercises المحاضرة 

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 33 

12 

35 

 امثلة وتمارين

discrete probability 

distributions : 

bernoulli dist. , 

binomial , examples  
Poisson dist. ,  

examples 

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  
36 

13 

38 

  طرق واساليب تطبيقية 

Exercises 
continuous probability 

distributions: uniform 

dist. ,  examples 
 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 39 

14 

41 

 امثلة وتمارين

exponential dist. , 

normal dist. , 

examples المحاضرة 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
42 

15 

44 

------------------------ 

Random variable : 

definition , 

distribution function 

of discrete random 

variable , examples 

------------------ 
Closed-book 

Exam 
45 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ

.... 
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نماذج وصف المقرر 

في  الفصلي للنظام

 الثالثةالمرحلة 

-2015للعام الدراسي 

2016 
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 نموذج وصف المقرر

 م. م  كريم قاتسم محمد                                                             وصف المقرر

 

 

 .جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية.1

 االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

  stat3317بحوث عمليات/ اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي للمحاضرات  )الزامي(. أشكال الحضور المتاحة.4

 2016-2015الدراسي االول والثاني /للعام الدراسي الفصل  الفصل / السنة.5

 ( اسبوعيا4( ساعة لكل فصل  وبواقع )  )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 تعريف الطالب بأهم مبادئ علم التحليل الكمي وامهيته . -

 االرقام الناجتة من التحليل االحصائي وحبوث العمليات .ماذا تعين لغة االرقام وكيف حتلل  -

 ما هي خطوات التحليل االكمي    . -

 ماهي اساليب التحليل الكمي . -

 تطوير اسلوب االستنتاج الكمي. -

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 ان يعرف الطالب المعلومة االحصائية . -1أ

 ان يعرف الطالب اهم اساسيات علم بحوث العمليات . -2أ

 ان يعرف الطالب اسلوب الحصول على البيانات .  -3أ
 ان يعرف الطالب اسلوب عرض وتحليل البيانات . -4أ
 ان يعرف الطالب اسلوب التحليل واالستنتاج . -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال تيةآالمهار األهداف   -ب 

 مهارات تفاعلية /تفاعل الطالب  مع المحيط. – 1ب

 مهارات شخصية / القدرة على تشخيص المعلومة  االحصائية  من الواقع . – 2ب

 مهارات تحليلية / القدرة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا . – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .المحاضرة 
 . المناقشة والحوار 
 . االسئلة االثرائية 

 .االستجواب المباشر 
 طرائق التقييم      

 اسئلة االختيارات . -1

 اسئلة التوضيحات . -2

 اسئلة المعاينة والتحليل . -3

 الواجبات . -4

 يم الذاتي .يالتق -5

 االختبارات ) الشهرية / الفصلية / النهائية (.
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير البسيط ) القدرة على الفحص والتقييم (.-1ج

 التفكير  الناقد ) القدرة على التميز بين المواضيع (.-2ج

 التفكير االبداعي ) القدرة على انتاج افكار حديثة (.-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . طريقة العصف الذهني 

   التقدمي .العرض 

 
 طرائق التقييم    

 .) اختبارات متنوعة )يومية, شهرية , فصلية , نهائية 

 . اختبارات عملية 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات جمع وتحليل البيانات . -1د

 مهارات االستنتاج ووضع الحلول  النظرية .  -2د

 مهارات المالحظة والتقييم-3د

    -4د
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  بنية المقرر.10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة بمجاالت بحوث  4 1
 العمليات

مقدمة في بحوث العمليات 
 )اهم المجاالت(

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

كيفية صياغة االنموذج  4 2
 الرياضي للمشكلة

االنموذج الرياضي 
 وصياغته

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

كيفية حل االنموذج  4 3
 +عملي الخطي

وطرق البرمجة الخطية 
 الحل

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

 استخدام السمبلكس 4 4
 +عملي

 الحل بأستخدام السمبلكس
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء

استخدام المتغيرات  4 5
 Big-Mطريقة  االصطناعية في الحل

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

6 4 
التحويل من والى  االنموذج المقابل

 االنموذج المقابل
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

7 4 
 حل االنموذج المقابل فوائد االنموذج المقابل

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

العالقة بين المتغيرات في  4 8
االنموذج االولي 

 /امتحانوالمقابل

حل انموذج اولي 
 /امتحانومقابل

المحاضرة 

 والنقاش/االمتحان
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

9 4 
 طرق حل مشاكل النقل مشاكل النقل وتطبيقاتها

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

10 4 
اختبار امثلية حلول  االمثلية في نماذج النقل

 مشاكل النقل
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

11 4 
 حل مشاكل التخصيص مشكلة التخصيص

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

12 4 
 نظرية اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

مبدأ المنافسة واتخاذ  4 13
 القرارات

 نظرية المباريات
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

14 4 
 طرق حل المباريات االستراتيجيات

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

ونظرية البرمجة الخطية  4 15
 المباريات

حل مصفوفة مباراة من 
 nالرتبة 

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

المحاضرة قواعد واساسيات بناء المخططات  4 16

والنقاش/ثم 

التقييم الذاتي 

/االختبارات 



 

الصفحة   

112 
 

  

 البنية التحتية .11

 مقدمة يف حبوث العمليات /عدنان مشخي/ضوية سلمان ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 /الشفوية االمتحان /امتحانشبكات االعمال /امتحانالشبكية

17 4 
 طريقة المسار الحرج المشروعحساب وقت 

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
18 4 

 تقيم المشاريع
تقيم ومراجعة المشاريع 

 )بيرت(
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

19 4 
 تكاليف الوقت للمشاريع

تقيم ومراجعة التكاليف 
 للمشروع

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

20 4 
 تقليص وقت المشروع

خطوات تقليص وقت 
 المشروع

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

21 4 
 اساسيات نظام الخزين ماهي نماذج الخزين

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
22 4 

 نموذج شراء بدون عجز في الخزينالطلبية والعجز 
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
23 4 

 نموذج شراء بعجز الطلب بوجود عجز
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
24 4 

نموذج انتاج بدون  /امتحاناالنتاج بدون عجز
 /امتحانعجز

المحاضرة 

 والنقاش/امتحان
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

25 4 
 نموذج شراء بعجز االنتاج بوجود عجز

المحاضرة 

 والنقاش/
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
26 4 

 مفهوم الخصم
مقدمة عن الخزين في 
 ضل خصم االسعار

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

27 4 
 صفوف االنتظار

مقدمة في صفوف 
 االنتظار

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

28 4 
 نماذج صفوف االنتظار تطبيقات صفوف االنتظار

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
االنموذج الرياضي في  4 29

 صفوف االنتظار
حل مشاكل صفوف 

 االنتظار
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

30 4 
 خطية مفهوم اال

مقدمة في البرمجة الغير 
 خطية

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية

31 4 
 الدوال المقعرة والمحدبة التقعر والتحدب في الدوال

المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
مفهوم البرمجة  4 32

 /امتحانالديناميكية
مقدمة في البرمجة 

 /امتحانالديناميكية
المحاضرة 

 والنقاش/امتحان
التقييم الذاتي 

/االختبارات 

 /الشفوية
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الكتب احلديثة يف االساليب الكمية /صناعة القرار  / وكتاب برجمة  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
winqsp 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
بناء النماذج الرياضية  //جمالت حملية ودولية خمتصة يف جمال علم حبوث 

 العمليات واالدارة الكمية .

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 
 املكتبة االفرتاضية العراقية /و حبوث االنرتنت اخلارجية .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 استخدام الكتب المنهجية الحديثة . - 

 التطبيق العملي لالختبارات .  -

 استخدام برامج الحاسوب الحديثة . -

 االستفادة من البحوث الجديدة وتطبيقها . 
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 نموذج وصف المقرر

 . انعام عبد الرحمن                                                                             م.د                                                                                        وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء    / المركز العلميالقسم .2

 اسم / رمز المقرر.3
  الثالثة  / المرحلة االحصاء الرياضي 

Mathematical statistic Stat 3319  

 الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدول االسبوعي المقرر المتاحةأشكال الحضور .4

  2016 – 2015الفصل الدراسي االول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 ( ساعة في االسبوع  3( ساعة دراسية ، وبواقع )  90) عدد الساعات الدراسية )الكلي(.6

  2015/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

  مبادئ االحصاء الرياضي تعريف الطالب بأهم أسس . 

  كيفية فهم وعرض الموضوع معززا باألمثلة تعريف الطالب . 

  اعطاء الواجبات البيتيه في كل من مواضيع االحصاء الرياضي ومتابعة الطالب في الحل. 

  مجال الحياة المختلفة. تشكل له قاعدة معرفية وتطبيقاتها في االحصاء الرياضي بحيث تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن 

  االحصاء الرياضي وعالقته بالتوزيعات االحصائية .توضيح أهمية 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 . ة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامجكان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاح

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

 جعل الطالب قادراً على : -: المعرفة والفهم  -أ

 أن يعرف أهم المبادئ والمفاهيم االحصائية االساس . -1أ

 أن يحدد المفاهيم الرئيسة لالحصاء  ، والمفاهيم الرئيسة والثانوية لالحصاء  . -2أ

 أن يفسر المفاهيم االحصائية . -3أ

 أن يطبق مفهوم االحصاء الرياضي بأمثلة. -4أ

  تطبيق  من خالل حل الواجب البيتي والتمارين  .أن يحلل صحة النظريات الخاصه باالحصاء الرياضي بال -5أ

   أن يناقش االستاذ  والطلبه حول المفاهيم الرياضية وكيفية حل التمارين.  -6أ
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 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . – 1ب

  مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص وجهات نظر الطالب حول االحصاء الرياضي وتطبيقاتها الرياضية  . – 2ب

    مهارات تحليلية : قدرة تحليل المادة العلمية  وعالقتها مع المواضيع االحصائية  االخرى . – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . المحاضرة 

 . المناقشة والحوار 

  االثرائية .االسئلة 

 . االستجواب المباشر 

   -:طرائق التقييم      

 . أسئلة الخطأ والصواب 

 . أسئلة االختيار من متعدد 

 . أسئلة التوضيحات 

 . الواجبات 

 . التقييم الذاتي 

 . ) االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية 

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

  التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة ( . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذهني . – 1

 استعمال طريقة ايجاد الحلول للمسائل الرياضية في الصف . – 2

 العرض التقديمي . – 3

 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1

 اختبارات شفوية . – 2

 واجبات بيتيه  . – 3

 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. والتأهيلية المنقولةالمهارات  العامة  -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفهوم المتغيرات العشوائية واستخداماتها في المجاالت كافة  . -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تفهم المواضيع المتقدمه  . -2د

    دارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة .مهارات اعداد المفاهيم اال -3د



 

الصفحة   

116 
 

  

 ) الفصل االول (   بنية المقرر.10

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مراجعة: تعريف التجربة  3 1

 العشوائية، 

 

فضاء العينة ، الحوادث 

الجزئية عمليات  ،المجموعة

االتحاد والتقاطع والمتممة حل 

 بعض التمارين داخل الصف

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

اليومية 

والواجبات  

البيتيه 

واالختبارات 

 الشهرية 

تعريف المتغيرات  3 2

 العشوائية 

التوزيعات ، بعض انواع 

حل  , المتغيرات العشوائية  

 بعض االمثلة

طرق ايجاد االحتمال للمتغيرين  تعريف دالة الكثافة االحتمالية  3 3

  المتقطع والمستمر  

دالة التوزيع التراكمية  3 4

للمتغيرين المتقطع 

   والمستمر العشوائي 

دالة التوزيع التراكمية مفهوم 

للمتغيرين المتقطع والمستمر 

   العشوائي 

المنوال والوسيط : حل  3 5

  بعض التمارين 

 طرق ايجاد في حالة المتغيرين 

عالقته مع التطبيقات الواقعية   الربيع: حل بعض التمارين  3 6

 الصحية 

دالة التوزيع التراكمية في  3 7

حالة متغيرين ، حل بعض 

  التمارين 

النظريات االساسيه وهناك 

 اكثر من طريقه 

التوقع الرياضي حل  :    3 8

  بعض التمارين 

  تعاريف وخصائص التوقع 

تعريف وخصائص الدالة  3 9

   حل بعض التمارين 

 

 الدالة المولدة للعزوم اساسيات 

مفكوك الدالة المولدة    3 10

للعزوم : حل بعض 

 التمارين

  االمتحان االول 

الدالة المميزة : حل بعض  3 11

 التمارين  

 كيفية اشتقاق الدالة المميزه

 Chebyتعريف متباينة     3 12

shev's  حل بعض

  ,   التمارين  

 مفهوم المتباينه 

التوزيع الشرطي  3 13

 والمشترك واالستقاللية

العشوائية والدالة 

االحتمالية المشتركة 

 والدالة التراكمية المشتركة

  

 اسس التوزيع الشرطي 

التوزيع الشرطي  في حال  3 14

المتغير العشوائي المستمر 

والمتقطع  والدالة 

حل  ;التراكمية  المشتركة 

 بعض التمارين  

التوزيع الشرطي في حال 

 تنوع المتغيرات 

التوقع الرياضي والتباين  3 15

في حال الدالة الشرطية 

حل بعض  ;والحدية 

 مفهوم ونظريات الدالة الحدية 
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 التمارين  

  اختبار شهري 3 16

 ) الفصل الثاني (   بنية المقرر

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التوقع الشرطي :حل بعض  3 1

   التمارين   

 اساسيات الدوال الشرطية 

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

 واالستجواب

اخذ آراء الطالب 

في تنوع طرق 

 الحل 

التقييم الذاتي 

وتقييم حل 

الطالب  

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

اليومية 

واالختبارات 

الشهرية 

 واليومية

الدالة المولدة للعزوم  3 2

المشتركة  ، حل بعض 

 التمارين  

 مفهوم الدوال المشتركه 

معالم التوزيع في حال  3 3

التوزيعات  المتقطعة  

  والمستمرة  

مفهوم المعلمة في انواع 

 المتغيرات والتوزيعات 

 العشوائية 

التوزيعات المتقطعة هي    3 4

المنتظم وبرنولي وذي 

الحدين ، حل بعض 

 التمارين  

 تعريف التوزيعات المتقطعة 

5 3  trinomial 

,Multinomial dist.  

 التوزيعات الثالثية المتععدة 

توزيع بواسون وذي  3 6

الحدين السالب  ، حل بعض 

  التمارين 

 مفهوم بواسون وذي الحدين 

التوزيعات المستمرة :  3 7

المنتظم ، الطبيعي ، 

الطبيعي بمتغيرين ، حل 

    بعض التمارين 

 طبيعة المتغيرات المستمرة 

التوزيع االسي وكاما : حل  3 8

  بعض التمارين 

 مفهوم  التوزيع االسي وكاما  

توزيع مربع كاي وتوزيع  3 9

  بيتا : حل بعض التمارين 

 وتطبيقاته  اساسيات مربع كاي

التوزيعات المنقطعة : حل  3 10

  بعض التمارين 

 مفهوم التوزيعات المتقطعه 

توزيع دالة المتغيرات   3 11

 العشوائية 

تقنية دالة التوزيع 

التراكمية  : حل بعض 

  التمارين 

مفهوم كيفية ايجاد توزيعات 

 جديده 

تقنية الدالة المولدة للعزوم  3 12

    : حل بعض التمارين 

 انواع الطرق اليجاد توزيعات  

التحويل في حالة المتغير  3 13

العشوئي المتقطع : حل 

    بعض التمارين 

كيفية ايجاد التحويالت 

  للتوزيعات 

التحويل في حالة المتغير  3 14

  العشوئي المستمر

 االمتحان الثاني 

التحويل في حالة متغيرين  3 15

عشوائيين   : حل بعض 

 التمارين 

 شرح طرق التحويالت 
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 البنية التحتية .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحان الشهر الثاني  3 16
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 نموذج وصف المقرر

 

 م. هشام فرعون                                                            وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

 stat 3318المرحلة الثالثة/  –تحليل االنحدار  اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي ) الزامي  ( وبحسب الجدول األسبوعي المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2015-2014للعام الدراسي الفصل الدراسي األول والثاني  الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 30/7/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 تعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ تحليل االنحدار

 تحليل االنحدار في تفسير وتحليل الظواهر االقتصادية بأهمية ودورتعريف الطالب 

 بيان عالقة تحليل االنحدار بالعلوم االحصائية واالقتصادية والرياضية 

 تزويد الطالب باألساليب االحصائية والقياسية الالزمة لتحليل نموذجي االنحدار الخطي البسيط والعام

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9
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 على:جعل الطالب قادراً  -: هداف المعرفية األ -أ
 أهم المبادئ والمفاهيم األساسية في تحليل االنحدار الخطي البسيط والعام -1أ

 أن يحدد الوظائف الرئيسية لتحليل االنحدار الخطي سواء أكان بسيط أو متعدد -2أ

 أن يفسر نتائج تحليل االنحدار -3أ
 أن يطبق مفاهيم تحليل االنحدار بأمثلة واقعية من واقع االقتصاد العراقي وبعض الدول العربية -4أ
 أن يحلل صحة نتائج تحليل االنحدار مع النظرية االقتصادية -5أ
 أن يبين رأيه بتفسير النتائج التي تم التوصل اليها  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تفاعلية: امتالك القدرة على التواصل مع أستاذ المادة والزمالءمهارات  – 1ب

 مهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص النظريات االقتصادية وتطبيقاتها الواقعية – 2ب

 مهارات تحليلية: قدرة تحليل المفاهيم االقتصادية والعالقات بينها – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة 
  والحوارالمناقشة 
 األسئلة االثرائية 
 االستجواب المباشر 

 

 
 طرائق التقييم      

 أسئلة الخطأ والصواب 
 أسئلة االختيار من متعدد 
 أسئلة التوضيحات 
 الواجبات 
 التقييم الذاتي 
 )االختبارات ) الشهرية, الفصلية, النهائية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة  -1ج

 القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بيمها -2ج

 القدرة على انتاج افكار احصائية جديدة -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة العصف الذهني -1
 استعمال صنع القرارات الختبار البديل األفضل -2
 العرض التقديمي -3
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 طرائق التقييم    

 )اختبارات متنوعة ) يومي, شهري, فصلي, نهائي 
 اختبارات شفوية 
 واجبات 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

مهارة جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم تحليل االنحدار وكيفية استخدامها في تحليل الظواهر  -1د

 االقتصادية

مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم تحليل االنحدار في المجاالت  -2د

 المختلفة 

 مهارات اعداد مفاهيم تحليل االنحدار لالستخدام في المجاالت المختلفة -3د

   

 ) الفصل األول( بنية المقرر. 10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  طبيعة تحليل االنحدار تعريفات ومفاهيم 3 1
 

 

 

 

 
المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واليومية

وظائف تحليل  اسس تحليل االنحدار 3 2

 االنحدار
الربط بين المتغير  فهم العالقات 3 3

 الداخلي والخارجي
المؤشرات االحصائية  مفاهيم رئيسة 3 4

 والقياسية 
اشتقاق معالم نموذج  خطوات نظرية 3 5

االنحدار الخطي 

 وتقدير التباين
 تقدير دالة االستهالك تطبيقات واقعية 3 6
تحليل االنحدار الخطي  تمارين عملية 3 7

 البسيط
 امتحان الشهر األول اختبار شهري 3 8
ظواهر دراسة  تمارين عملية 3 9

اقتصادية من واقع 

 االقتصاد العراقي
 جدول تحليل التباين مفاهيم رئيسة 3 10
استخراج المؤشرات  تحليل االنحدارأسس  3 11

االحصائية من تحليل 
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 االنحدار
 الفرضية االحصائية مفاهيم رئيسة 3 12
االرتباط وعالقته  فهم العالقات 3 13

 بمعامل التحديد
 المعنوية االحصائية مفاهيم رئيسة 3 14
 دالة االمكان األعظم مفاهيم رئيسة 3 15
 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 16
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 البنية التحتية .11

 ) الفصل الثاني( بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

طبيعة تحليل االنحدار  ومفاهيمتعريفات  3 1

 الخطي العام
 
 

 

 

 

 
المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واليومية

صياغة تحليل االنحدار  اسس تحليل االنحدار 3 2

 الخطي العام
بين المتغيرات  الربط فهم العالقات 3 3

 الداخلية والخارجي
المؤشرات االحصائية  مفاهيم رئيسة 3 4

 والقياسية 
اشتقاق معالم نموذج  خطوات نظرية 3 5

االنحدار الخطي 

 وتقدير التباين
 تقدير دالة االنتاج تطبيقات واقعية 3 6
تحليل االنحدار الخطي  تمارين عملية 3 7

 العام
 امتحان الشهر األول شهرياختبار  3 8
دراسة ظواهر  تمارين عملية 3 9

اقتصادية من واقع 

 االقتصاد العراقي
جدول تحليل التباين  مفاهيم رئيسة 3 10

 وجدول دولتل
استخراج المؤشرات  أسس تحليل االنحدار 3 11

االحصائية من تحليل 

 االنحدار
 الفرضية االحصائية مفاهيم رئيسة 3 12
االرتباط وعالقته  فهم االرتباط 3 13

 بمعامل التحديد
 المعنوية االحصائية مفاهيم رئيسة 3 14
اختيار أفضل نموذج  مفاهيم رئيسة 3 15

 انحدار
 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 16
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 , د. أموري هادي كاظمفي حليل االنحدار الخطي مقدمة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 طرق االقتصاد القياسي, د. شيخي محمد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 في تطبيق تحليل االنحدار EVIEWS 9ادخال برنامج 
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. هدى مهدي أحمد                                               وصف المقرر

 
ومخرجات التعلم المتوقعة من يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر 

الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج

 

 جامعة ديالى ـــ كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية -1

 قسم االحصاء القسم الجامعي/ المركز-2

 stat 3321/التحليل العدديمادة  المقرر اسم/رمز-3

 بكلوريوس علوم االحصاء البرامج التي يدخل فيها -4

الحضور اليومي )الزامي(وبحسب الجدول  اشكال الحضور المتاحة-5

 االسبوعي المقرر

الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل/السنة-6

 2015ـــ2014

( ساعات في 3(ساعه دراسية,وبواقع )90) الدراسية)الكلي(عدد الساعات -7

 االسبوع

 1/10/2015 تاريخ اعداد هذا الوصف-8

 اهداف المقرر-9
 تعريف الطالب باهم اسس ومبادىء مادة التحليل العددي 
ان يفهم الطالب اهمية التحليل العددي ويدرك اساليبه لحل المسائل العملية التي قد ال  

 حلول تحليليةيتوافر لها 
 تعريف الطالب بنظرية الفروقات والعالقة بينهم 
 يهدف هذا المقرر إلى دراسة المشتقات العددية من الرتب االولى والرتب العليا 
 دراسة التكامالت العددية 
 تعريف الطالب بصيغ االستكمال  

 يهدف هذاالمقررالى دراسة المعادالت التفاضلية وطرق حلها عدديا 
             

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 جعل الطالب قادرا على -المعرفة والفهم:-أ

 ان يعرف اهم المبادىء والمفاهيم االساسية في التحليل العددي-1أ

 ايجاد الحل العددي للمعادالت التفاضلية االعتيادية -2أ

 ان يتمكن الطالب من ايجاد جذور المعادالت-3أ

 بين رأيه بمفاهيم التحليل العدديان ي -4أ

 ان يطبق مفاهيم التحليل العددي بامثلة واقعية وحاالت دراسية-5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع-ب
 مهارات تفاعلية:امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء.-1ب
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 مهارات تشخيصية:القدرة على تشخيص جذور الدوال-2ب

 العلميةالتقارير -3ب

 طرائق التعليم والتعلم

ادارة المحاضرة على نحوتطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب إلى موضوع الدرس -1

 دون االبتعاد عن صلب الموضوع لتكون الماده مرنة قابلة للفهم والتحليل

 المناقشة والحوار-2

 االسئلة االثرائية-3

 االستجواب المباشر-4

 مطرائق التقيي

 اسئلة التوضيحات -1

 اسئلة الخطأ والصواب-2

 الواجبات-3

 التقييم الذاتي -4

 االختبارات )اليومية, الشهرية,الفصلية,النهائية- 5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج
التفكير البسيط:)تحليل المشكلة بشكل احصائي رياضي وايجاد الحلول العددية لها على -1ج 

 اساس النتائج المتوقعة(

 التفكير الناقد:)القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (-2ج

 التفكير االبداعي:)القدرة على انتاج افكار وطرق جديدة في الحل(-3ج         

 طرائق التعليم والتعلم
 طريقة العصف الذهني-1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل-2

 العرض التقديمي-3

 طرائق التقييم
 اختبارات متنوعة)يومي ,شهري,فصلي,نهائي(-

 اختبارات شفوية-2

 واجبات-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 الشخصي(.
مجاالت مهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم التحليل العددي وكيفية استخدامها في -1د

 االحصاء

مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم التحليل العددي في المجاالت -2د

 المختلفة.

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنيت-3د

 

 

 بنية المقرر)الفصل االول(-.10

مخرجات التعلم       الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم 

الوحدة/الموضو

 ع

 طريقة التقييم التعليم طريقة

تعريفات ومفاهيم  3 1

 اساسية

   نظرية الخطأ
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المحاضرة  = انواع الخطأ 3 2

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

اليومية 

 والشهرية

تمارين متنوعة  3 3

  ومحلولة

 حل تمارين

 جذور المعادالت رسم الدوال 3 4

 = التحليل,الخطأين 3 5

نيوتن رافسون,طريقة  3 6

نيوتن رافسون 

اليجاد)الجذر,مقلوب 

 الجذر,مقلوب العدد(

= 

 حل تمارين تمارين متنوعة 3 7

 جذور المعادالت طريقة التنصيف 3 8

امتحان الشهر  امتحان شهري    3 9

 االول

الفروقات االمامية  3 10

والفروقات 

والفروقات الخلفية

 المركزية

 نظرية الفروقات

العوامل المؤثرة  3 11

 والعالقة بينهم

= 

حل مجموعة من  3 12

مع امتحان  النظريات

 يومي

امتحان يومي 

 وحل نظريات

االستكمال باستخدام  3 13

 الفروقات االمامية

 االستكمال

اسس المفكوك  3 14

 االمامي والخلفي

= 

االستكمال باستخدام  3 15

الفروقات الخلفية 

 والمركزية

= 

امتحان الشهر  امتحان شهري  3 16

 الثاني

 

 بنية المقرر)الفصل الثاني(-

مخرجات التعلم       الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم 

 الوحدة/الموضع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

التفاضل  العدديمفهوم التفاضل  3 1

 والتكامل العددي

  

المحاضرة  = طرق التفاضل العددي 3 2

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

حل مجموعة من االمثلة  3 3

االضافية مع امتحان 

 يومي

 حل تمارين
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التفاضل العددي  3 4

باستخدام صيغ 

 االستكمال

التفاضل 

 والتكامل العددي

واالختبارات 

اليومية 

 والشهرية

حل تمارين  حل مجموعة من االمثلة 3 5

 وامثلة

التفاضل  التكامل العددي 3 6

 والتكامل العددي

شبه  3 7

 المنحرف,سيمبسون

بعض طرق 

 التكامل العددي

حل مجموعة من االمثلة  3 8

االضافية مع امتحان 

 يومي

 حل تمارين

امتحان الشهر  امتحان شهري 3 9

 االول

ايجاد الحل العددي  3 10

للمعادالت التفاضلية 

 االعتيادية

حل المعادالت 

 التفاضلية عدديا

طرق حل المعادالت  3 11

 من الدرجة االولى

طرق حل 

 المعادالت 

 حل تمارين وتمارين حل امثلة 3 12

الحل ايجاد  كاوس 3 13

العددي 

للمعادالت 

 التفاضلية

 = كاوس جوردن 3 14

 = جاكوبي 3 15

امتحان الشهر  امتحان شهري 3 16

 الثاني

 

 البنى التحتية-11

الدكتور عادل زينل البياتي,"مقدمة في التحليل  الكتب المقررة المطلوبة-1

 1989العددي",جامعة بغداد,بيت الحكمة,

العددي .تأليف الدكتور مقدمة في التحليل 

 مجدي الطويل

  Numerical Analysis,Richard Burd المراجع الرئيسية)المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت -أ

 العلمية,التقارير......(

Science Direct 

 Math zone المراجع االلكترونية,مواقع االنترنيت-ب

Ask Dr.math 

 منتديات رمز

 الرياضيات التطبيقيةموقع 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 تطويرالمادة بتطبيقها عمليا في الحاسوب

 تطوير المنهج المقرر للدراسة بعمه بامثلة اضافية

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. يونس كاظم                                           وصف المقرر

 

 

 واالقتصادجامعة ديالى / كلية االدارة  المؤسسة التعليمية.1

 االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

 stat 3324/ قواعد البيانات اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2017-2016الفصل االول والفصل الثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع ساعتان( ساعة دراسية بواقع 8) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 تعريف اليالر باساسيات قواعد البيانات  -1
 يالر بمواضيع م تلفة لت زين البيانات كقاعدة بياناتتزويد ال -2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 . قواعد البيانات ودورها في تحليل البيانات االحصائية توضيح أهمية  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 في القواعد البيانات Access واساسيات برنامج بادئ والمفاهيم أن يعرف اهم الم -1أ

 التي تخدمه في التحليالت االحصائية  الموجودة في القواعد البياناتاليعازات واالوامر أن يحدد ا -2أ

 أن يفسر نتائج هذه االحصائيات -3أ

 أن يبين رأيه على هذه النتائج االحصائية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة -مهارات القدرة : – 1ب

 القدرة على تشخيص النظريات االحصائية  -مهارات تشخيصية : – 2ب

 قدرة تحليل المفاهيم والبرامج والعالقات بينها -مهارات تحليلية : – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة -1

 المناقشة والحوار -2

 االسئلة المباشرة -3

 االستجواب المباشر -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 اسئلة الخطأ والصواب -1

 اسئلة التوضيحات -2

 الواجبات -3
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 التقييم الذاتي -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الوعي  -1ج

 الرغبة في االستقبال المعرفي -2ج

 االنتقائي  االنتباه ضبط االنتباه واختيار الموضوع  -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اختبارات متنوعه -1

 اختبارات شفويه -2

 الواجبات -3

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي -2د

 مهارات اعداد المفاهيم االدارية -3د
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 االول ( الفصل)  بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 والحوارالمناقشة  انظمة الملفات التعليمية تعارف ومفاهيم

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 انواع قواعد البيانات  6

 

 المدخالت

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 قواعد البيانات والمستخدمون مصادر جمع البيانات

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 تكونين الجداول تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
محرر البيانات في نافذة  18

 القواعد البيانات
 المحاضرة نافذة محرر المتغيرات

 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

 وصف الجداول تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 المناقشة والحوار مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 

 تعريف القيم المفقودة
هيكيلية نظام وادارة قواعد 

 البيانات

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 

10 

38 

 ادخال البيانات
التعامل مع ملف البيانات 

 كقاعدة بيانات
 المناقشة والحوار 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية حفظ قاعدة البيانات

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 المناقشة والحوار  تحرير البيانات طباعة قاعدة البيانات
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
48 

 المحاضرة هيكية قاعدة البيانات اهداف تكونين قواعد البيانات 50 13
الواجبات المنزلية   

Homework 
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52 
assignments 

14 

54 

 المناقشة والحوار تطبيق عملي بين الجداولانواع العالقات 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
للفصل ثاني اختبار شهري 

 األول
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 
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 ( الفصل الثاني)  بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 
التكرار البيانات في قاعدة 

 البيانات
 المناقشة والحوار تطبيق عملي

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 اعادة الترميز قاعدة البيانات 6

 

 اعداد قواعد البيانت

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 تطبيق عملي اعادة الترميز البيانات

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 نموذج الكينونة العالئقي تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 التطبيع
مميزات التطبيع في قواعد 

 البيانات
 المحاضرة

 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

 الصيغ المعيارية تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 المناقشة والحوار مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 

 وصف البيانات
استكشاف البيانات لقاعدة 

 البيانات

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 

10 

38 

 الجداول التقاطعية
االسئلة ذات االستجابات 

 المتعددة
 المناقشة والحوار 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية اختبار البيانات االحادية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 المناقشة والحوار  مميزاتها قواعد البيانات الفيزيائية
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
48 

 المحاضرة قاعدة البياناتاختبار  التصنيف الثنائي 50 13
الواجبات المنزلية   

Homework 
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 البنية التحتية .12

اساسيات قواعد البيانات )نظري وعملي( , محمد الراميني ,  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ياسر مطيع

اساسيات قواعد البيانات )نظري وعملي( , محمد الراميني ,  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ياسر مطيع

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
( يف العلوم www.4vbarab.comمنتدى املربجني لغة بيسك )

 االحصائية وبرجمة قواعد البيانات

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
assignments 

14 

54 

 المناقشة والحوار استقاللية البيانات تطيق عملي
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
للفصل ثاني اختبار شهري 

 ثانيلا
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 

http://www.4vbarab.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 م.م. يونس كاظم                                                      وصف المقرر

 

 

 واالقتصادجامعة ديالى / كلية االدارة  المؤسسة التعليمية.1

 االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

 SPSS /stat 3323 اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2017-2016الفصل االول والفصل الثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع ساعتان( ساعة دراسية بواقع 12) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 SPSSتعريف اليالر باساسيات البرنامج  -1

 SPSSيالر بمواضيع م تلفة كتحليل البيانات احصائيا است دام برنامج تزويد ال -2

 . ودوره في تحليل البيانات االحصائية SPSSبرنامج  توضيح أهمية   -3
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 SPSSواساسيات برنامج بادئ والمفاهيم أن يعرف اهم الم -1أ
 التي تخدمه في التحليالت االحصائية  SPSSاليعازات والدوال المستخدمه في برنامج أن يحدد ا -2أ

 أن يفسر نتائج هذه االحصائيات -3أ

 أن يبين رأيه على هذه النتائج االحصائية -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة -مهارات القدرة : – 1ب

 القدرة على تشخيص النظريات االحصائية  -مهارات تشخيصية : – 2ب

 قدرة تحليل المفاهيم والبرامج والعالقات بينها -مهارات تحليلية : – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة -1

 المناقشة والحوار -2

 االسئلة المباشرة -3

 االستجواب المباشر -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 اسئلة الخطأ والصواب -1

 اسئلة التوضيحات -2

 الواجبات -3

 التقييم الذاتي -4

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الوعي  -1ج

 الرغبة في االستقبال المعرفي -2ج

 االنتقائي  االنتباه ضبط االنتباه واختيار الموضوع  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اختبارات متنوعه -1

 اختبارات شفويه -2

 الواجبات -3

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية  -1

 االختبارات النظرية -2

 التقارير والدراسات -3

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي -2د

 مهارات اعداد المفاهيم االدارية -3د
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 االول ( الفصل)  بنية المقرر.10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 والحوارالمناقشة  التعرف على واجهة البرنامج تعارف ومفاهيم

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
انواع البيانات والمقاييس  6

 االحصائية

 

 المتغيرات

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 نواع البياناتا مصادر جمع البيانات

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 المتغيرات الحرفية تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 المحاضرة نافذة محرر المتغيرات نافذة محرر البيانات
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

 وصف المتغيرات تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 المناقشة والحوار مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 

 خصائص متغيرات الدراسة تعريف القيم المفقودة

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 

10 

38 

 المناقشة والحوار  التعامل مع ملف البيانات ادخال البيانات

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية حفظ النتائج االحصائية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 المناقشة والحوار  تحرير البيانات االحصائيةطباعة المخرجات 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
48 

 المحاضرة المعادلة الرقمية اجراء العمليات الحسابية 50 13
الواجبات المنزلية   

Homework 
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52 
assignments 

14 

54 

 المناقشة والحوار تطبيق عملي االقترانات
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
للفصل ثاني اختبار شهري 

 األول
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 
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 ( الفصل الثاني)  بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

2 

 التكرار البيانات االحصائية
اداة الشرط في البيانات 

 االحصائية
 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 اعادة الترميز 6

 

 عد القيم

 المحاضرة
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
8 

3 

10 

 تطبيق عملي اعادة الترميز التلقائي

 المناقشة والحوار

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

12 
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 

4 

14 

 المدرجات التكرارية تطبيق عملي

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

 المناقشة والحوار 16

و التقييم الذاتي 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 المحاضرة االشكال البيانية التكرارات
 ويةاختبارات شف

Orally Tests  20 

6 
22 

 لوحة االنتشار تطبيق عملي
 عرض تقديمي

Presentation 

 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 والحوارالمناقشة  مهارات مكتسبة تمارين عملية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 28 

8 

30 

 االحصاء واستكشاف البيانات وصف البيانات

 المحاضرة

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 

32 ------------------ 
Closed-book 

Exam 

9 
34 

 المحاضرة مهارات التطبيق امثلة وتمارين
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 36 

10 

38 

 الجداول التقاطعية
االسئلة ذات االستجابات 

 المتعددة
 المناقشة والحوار 

التقييم الذاتي و 

 تقييم الزميل

Peer and Self-

Assessment 40 

11 

42 

 المحاضرة مهارات عملية اختبار العينة االحادية

الواجبات المنزلية   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 المناقشة والحوار  تحليل التباين االحادي اختبار مان وتني 
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
48 

 المحاضرة اختبار التوزيع االحادي التصنيف الثنائي 50 13
الواجبات المنزلية   

Homework 
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 البنية التحتية .11

, الدكتور   SPSSالتحليل االحصائي للبيانات باستخدام برمجية  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 محمد خير "سليم ابو زيد"

, الدكتور   SPSSالتحليل االحصائي للبيانات باستخدام برمجية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 محمد خير "سليم ابو زيد"

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
( يف العلوم www.4vbarab.comلغة بيسك ) منتدى املربجني

 االحصائية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 

 

 

 
 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 فائز حامد م.م.                                              وصف المقرر

52 
assignments 

14 

54 

 المناقشة والحوار استقاللية المشاهدات تطيق عملي
 ويةاختبارات شف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
للفصل ثاني اختبار شهري 

 ثانيلا
------------------ 

Closed-book 

Exam 
60 

http://www.4vbarab.com/
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 المؤسسة التعليمية.1
 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ديالى 

 / المركز علمي القسم ال.2
  حصاءقسم اإل

 stat3322/ (Biostatisticsاإلحصاء الحيوي ) اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر  أشكال الحضور المتاحة.4

الفصل الدراسي االول +الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

2015-2016 
 ساعة دراسية بواقع ساعتين في األسبوع 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2015-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

  أهداف المقرر.8

 .االحصاء الحيوي  ومبادئ  ريف الطالب بأسسأواًل: تع
 . االساليب االحصائية للوالدات والوفيات   ثانيًا: توضيح للطالب كيف يتم استخدام 

وكيفيـــه صـــياغتها ومـــدى مالئمتهـــا للواقـــع مـــن خـــالل امثلـــة حصـــاء االقتصـــادي اال تفهـــيم الطالـــب بأســـسثالثـــًا: 
 تطبيقية 
 جعل الطالب قادرا على ادراك وتمييز بين االساليب االحصائية وتطبيقاتها   رابعا :

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9
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  هداف المعرفية األ -أ
 االحصاء الحيوي يُعرف مفهوم  -1أ

 .ذكر االساليب االحصائية لالحصاء الحيوي ي  -2أ

 بالعلوم األخرى. االحصاء الحيوي يرسم شكالً يوضح فيه عالقة   -3أ
 ايجاد االرقام القياسية لألسعار  للمستهلك والتضخم . -4أ
 التطبيقات االحصائية في مجاالت الوالدات والوفيات  يوضح  -5أ
 على على االحصاء الحيوي يعطي أمثلة   -6أ

 . انتائج االحصاءات الحيوية   يُفسر الطالب   -7أ

 

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تفسير االحصاءات و االرقام  مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من المهارات في - 1ب

 ., العمل مع اآلخرين )حب العمل الجماعي(القياسية 

 

 . االرقام القياسية واالحصاءات  مهارات تحليلية: مهارات تحديد/ 2ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .األلقاء طريقة  -3
 طريقة المناقشة. -4
 طريقة المشاركة . -5

 
 طرائق التقييم      

 األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: أوجه بعض

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأوالً: األسئلة الموضوعية 
  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -7
   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -8
 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -9

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 
 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 
 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -5
 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -6
 دراسياالختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر  -ز 
 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ح 
 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -ط 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -1ج         

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول الموضوع. -2ج

  بين المشكالت.يفرق الطالب  -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .بيانات واجراء العمليات االحصائية مهارة جمع وتحليل ال -1د

 .ايجاد االحصاءات للوالدات والوفيات  مهارة  -2د 

 . االحصائية الحيوية   مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم  -3د 
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 بنية المقرر.10

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

1 
 المناقشة xتعريف واهداف االحصاء الحيوي  تعاريف ومفاهيم 2

 والحوار
التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

2 
استيعاب االسس في  2

مبادئ الطريقة 
 االحصائية

و  محاضرة مراحل الطريقة االحصائية

 مشاركة
 

اختبارات 
 شاوية

3 
استيعاب االسس في  2

مبادئ الطريقة 
 االحصائية

 محاضرة ةمراحل الطريقة االحصائي

 ومشاركة
 

الواجبات 
 المنزلية

4 
توضيح المقاييس  2

االحصائية االكثر 
 استعماالا 

الواجبات  محاضرة مقاييس النزعة المركزية 
 المنزلية

5 
استيعاب استخدام  2

 المتوسطات للبيانات
 رةمحاض مقاييس التشتت 

  مشاركة
 

الواجبات 
 المنزلية

6 
دراسة احصاءات  2

الوفيات والوالدات 
 والزواج

اختبارات  محاضرة االحصاء الحيوي 
 شاوية

7 
شرح مصادر الزيادة  2

 والنقصان للسكان
 محاضرة مقاييس الوالدات 

 مشاركة

واجبات 

 منزلية

8 
شرح مصادر الزيادة  2

 والنقصان للسكان
محاضرة  مقاييس الوالدات 

 مشاركة

واجبات 
 منزلية

9 
شرح مصادر الزيادة  2

 والنقصان للسكان
اختبارات  محاضرة مقاييس الوفيات 

 شاوية

10 
الواجبات  محاضرة مقاييس الوفيات  عرض وتحليل 2

 المنزلية

11 
 - Closed  - اختبار الشهر األول من الفصل األول - 2

book 

12 
 استيعاب جداول 2

 الحياة 
الواجبات  محاضرة جداول الحياة  

 المنزلية

13 
 استيعاب جداول 2

 الحياة 
الواجبات  محاضرة جداول الحياة  

 المنزلية

14 
 استيعاب جداول 2

 الحياة 
الواجبات  محاضرة جداول الحياة  

 المنزلية

15 
 – Closed  - اختبار الشهر الثاني الفصل االول  - 2

book 

 

بنية 
المقرر: 
الفصل 
 الثاني

    

 

      األتسبوع
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 البنية التحتية .11

االحصاء الحيوي تأليف د عدنان شمخي جبر, االحصاء الحيوي جامعة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 2011بغداد, بيت الحكمة,  

واين دانيال ترجمة الدكتور زياد رشاد عبد اهلل, الجامعة  .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 المستنصرية

 االحصاء السكاني تأليف الدكتور عبد الحسن زيني. .2
 

 

1 
الواجبات  محاضرة احصاءات االمراض تعاريف ومفاهيم 2

 المنزلية

2 
 توضيح مقاييس  2

 األمراض
الواجبات  محاضرة احصاءات االمراض

 المنزلية

3 
 توضيح مقاييس  2

 األمراض
الواجبات  محاضرة احصاءات االمراض

 المنزلية

4 
التقييم الذاتي  محاضرة مفاهيم اساسية في اختبار الفرضيات  تعاريف ومفاهيم 2

 وتقييم الزميل

5 
اختبارات  محاضرة مفاهيم اساسية في اختبار الفرضيات ومفاهيم تعاريف 2

 شاوية

6 
الواجبات  محاضرة مفاهيم اساسية في اختبار الفرضيات تعاريف ومفاهيم 2

 المنزلية

7 
 Closed - اختبار الشهر األول الفصل الثاني - 2

book  

8 
الواجبات  محاضرة تطبيقات على اختبار الفرضيات تطبيقات  وتمارين 2

 المنزلية

9 
استيعاب بعض  2

 التوزيعات األحتمالية
بعض التوزيعات االحتماليةتطبيقات على  اختبارات  محاضرة 

 شاوية

10 
استيعاب بعض  2

 التوزيعات األحتمالية
بعض التوزيعات االحتماليةتطبيقات على   محاضرة 

 والمشاركة 

واجبات 

 منزلية 

11 
استيعاب بعض  2

األحتماليةالتوزيعات   
بعض التوزيعات االحتماليةتطبيقات على  اختبارات  محاضرة 

 شاوية

12 
استيعاب بعض  2

 التوزيعات األحتمالية
بعض التوزيعات االحتماليةتطبيقات على  اختبارات  محاضرة 

 شاوية

13 
نظرية الغاية  2

 المركزية
الواجبات  محاضرة تطبيقات على النظرية

 المنزلية

14 
الغاية نظرية  2

 المركزية
اختبارات  محاضرة تطبيقات على النظرية

 شاوية

15 
 - Closed - اختبار الشهر الثاني الفصل الثاني - 2

book 

      



 

الصفحة   

148 
 

  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 االحصاء السكاني  تأليف عبد الحسين زيني 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

الصفحة   

149 
 

  

 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 حامد م.م. فائز                                                            وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية.1
 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ديالى 

 / المركز علمي القسم ال.2
 حصاءقسم اال

 (field work sitatisticsإحصاءات حقل العمل ) اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر  أشكال الحضور المتاحة.4

الفصل الدراسي االول +الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

2015-2016 
 ساعة دراسية بواقع ثالث ساعات في األسبوع90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2015-10-1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

  أهداف المقرر.8

 .واحصاءات حقل العمل  ياالقتصاداالحصاء  ومبادئ  ريف الطالب بأسسأواًل: تع
 . االساليب االحصائية في حقل العمل   ثانيًا: توضيح للطالب كيف يتم استخدام 

وكيفيـــه صـــياغتها ومـــدى مالئمتهـــا للواقـــع مـــن خـــالل امثلـــة حصـــاء االقتصـــادي اال تفهـــيم الطالـــب بأســـسثالثـــًا: 
 تطبيقية 
 جعل الطالب قادرا على ادراك وتمييز بين االساليب االحصائية وتطبيقاتها   رابعا :

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 االحصاء االقتصادييُعرف مفهوم  -1أ

 .ذكر االساليب االحصائية لحقل العمل للقطاع الزراعي والصناعي  ي  -2أ

 بالعلوم األخرى. االحصاء االقتصادي يرسم شكالً يوضح فيه عالقة   -3أ
 لألسعار  للمستهلك والتضخم .ايجاد االرقام القياسية  -4أ
 التطبيقات االحصائية في مجاالت حقل العمل  يوضح  -5أ
 على االرقام القياسية واحصاءات القطاع الزرعي والصناعي يعطي أمثلة   -6أ

 . اتجاهات االرقام القياسية واحصاءات الناتج والدخل القومي  يُفسر الطالب   -7أ

 

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تفسير االحصاءات و االرقام  مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من المهارات في - 1ب

 ., العمل مع اآلخرين )حب العمل الجماعي(القياسية  

 

 . االرقام القياسية واالحصاءات  مهارات تحليلية: مهارات تحديد/ 2ب

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .األلقاء طريقة  -6
 طريقة المناقشة. -7
 طريقة المشاركة . -8
 العصف الذهني. -9

 
 طرائق التقييم      

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأوالً: األسئلة الموضوعية 
  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -10
   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -11
 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -12

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 
 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 
 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 المصاحبة للخطط التدريسية.االختبارات التحصيلية البنائية  -7
 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -8
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ي 
 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ك 
 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -ل 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -1ج         

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول الموضوع. -2ج

  يفرق الطالب بين المشكالت. -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .بيانات واجراء العمليات االحصائية مهارة جمع وتحليل ال -1د

 .ايجاد االرقام القياسية  مهارة  -2د 

 . االحصائية في حقل العمل  مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم  -3د 
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 بنية المقرر.10

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

1 
عاريف ومفاهيمت 3 تعريف واهداف االحصاء االقتصادي وإحصاءات حقل  

 العمل
التقييم الذاتي  محاضرة

 وتقييم الزميل

2 
استيعاب  3

إحصاءات الناتج 
 واألسعار

القياسيةاحصاءات الناتج واالسعار واالرقام  و  محاضرة 

 مشاركة
 

اختبارات 
 شاوية

3 
 استيعاب 3

إحصاءات الناتج 
 واألسعار

الواجبات  محاضرة إحصاءات الناتج واألسعار واألرقام القياسية
 المنزلية

4 
 استيعاب 3

إحصاءات قوة 
 العمل ووقت العمل

الواجبات  محاضرة إحصاءات قوة العمل ووقت العمل وإنتاجية العمل 
 المنزلية

5 
 المناقشة تعريف واهداف االحصاء الزراعي  تعاريف ومفاهيم 3

 والحوار
 

 التقييم الذاتي
 وتقييم الزميل

6 
استيعاب األسس  3

في اإلحصاء 
 الزراعي

اختبارات  محاضرةال التعدادات الزراعية وإحصاءات األراضي الزراعية
 شاوية

7 
لألراضببي المسببتغلة والمقبباييس  المناسببب حإلحصبباءي  عرض وتحليل 3

 حإلحصاءي  لتغير غلة الدونم 
 محاضرة

 مشاركة

واجبات 

 منزلية

8 
 تطبيقات إحصاء الناتج الزراعي واإلحصاءات تطبيقات وتمارين 3

 الزراعية األخرى  
محاضرة 

 مشاركة

واجبات 
 منزلية

9 
 Close - اختبار الشهر األول من الفصل األول   - 3

book 

10 
 األرقام القياسية للقطاع الزراعي واإلحصاءات وتحليل عرض 3

 الزراعية  
 مناقش

 والحوار

 التقييم الذاتي
 وتقييم الزميل

11 
 تعاريف 3

 ومفاهيم 
 التعدادات الصناعية

 احصاءات الناتج الصناعي احصاء العمل في الصناعة
 احصاء انتاجية العمل واحصاء االجور

 مناقش

 والحوار
 التقييم الذاتي
 وتقييم الزميل

12 
 مناقش االرقام القياسية الخاصة بالناتج الصناعي عرض وتحليل 3

 والحوار

 التقييم الذاتي
 وتقييم الزميل

13 
 مناقش الرقم القياسي لسعر المستهلك   عرض وتحليل 3

 والحوار

 التقييم الذاتي
 وتقييم الزميل

14 
 مناقش االرقام القياسية السعار الجملة  عرض وتحليل 3

 والحوار

 التقييم الذاتي
 وتقييم الزميل

15 
 Close    - اختبار الشهر الثاني من الفصل األول  - 3

book 
 

بنية 
المقرر: 
الفصل 
 الثاني

    

 

      األتسبوع

الواجبات  محاضرة مقاييس وإحصاءات التضخم استيعاب موضوع  3 1
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 البنية التحتية .11

االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل /د عبداللطيف شومان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 االدارية واالقتصاديةدار الدكتور للعلوم 2011

.االحصاء االقتصادي ؟د عبد الحسن زيني , اإلحصاء االقتصادي 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 1990مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, موصل 

2- un. Stat office, principles of 
Reccommentation for th 1970, population 
censuses series, M, No, 44, N, Y, 1967 

 

 المنزلية التضخم

2 
الواجبات  محاضرة احصاءات التكاليف  تعارف ومفاهيم 3

 المنزلية

3 
الواجبات  محاضرة األجوراحصاءات  تعارف ومفاهيم 3

 المنزلية

4 
التقييم الذاتي  محاضرة احصاءات األندثار تعارف ومفاهيم 3

 وتقييم الزميل

5 
استيعاب مفهوم  3

السيطرة 
 النوعية

اختبارات  محاضرة خرائط المراقبة 
 شاوية

6 
استيعاب مفهوم  3

السيطرة 
 النوعية

الواجبات  محاضرة خرائط المراقبة
 المنزلية

7 
احصاءات  3

 التجارة الداخلية
احصاءات األسعار واألرقام القياسية والمقاييس 

 النقدية للناتج التجاري 
الواجبات  محاضرة

 المنزلية

8 
الواجبات  محاضرة تطبيق اإلحصاءات السابقة  تطبيقات وتمارين 3

 المنزلية

9 
 Close - امتحان الشهر األول من الفصل الثاني - 3

book 

 

10 
مفهوم التجارة  3

 الخارجية
 محاضرة احصاءات ونظم التجارة الخارجية 

 والمشاركة 

واجبات 

 منزلية 

11 
مفهوم ميزان  3

 المدفوعات
التقييم الذاتي  محاضرة تطبيق عن ميزان المدفوعات 

 وتقييم الزميل

12 
نسب التبادل  3

 التجاري
التقييم الذاتي  محاضرة مفهوم التبادل التجاري

 وتقييم الزميل

13 
احصاءات الناتج  3

القومي والدخل 
 القومي

التقييم الذاتي  محاضرة ت  احصاءات الناتج القومي والدخل القومي  اتطبيق
 وتقييم الزميل

14 
احصاءات الناتج  3

القومي والدخل 
 القومي

احصاءات الناتج القومي والدخل القوميتطبيقات   ت اختبارات  محاضرة   
 شاوية

15 
 - Closed - امتحان الشهر الثاني من الفصل الثاني - 3

book 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 االحصاء االقتصادي / د محمد صالح الكبيسي  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
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نماذج وصف المقرر 

في  الفصلي للنظام

 الرابعةالمرحلة 

-2015للعام الدراسي 

2016 
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 نموذج وصف المقرر

 م.د. انعام عبد الرحمن                                                                                        وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء    / المركز العلميالقسم .2

 اسم / رمز المقرر.3
 الرابعة  / المرحلةلعمليات العشوائية ا

STOCHASTIC PROSESS  Stat4328 

 الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدول االسبوعي المقرر الحضور المتاحةأشكال .4

  2016 – 2015الفصل الدراسي االول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة5

 ( ساعة في االسبوع  3( ساعة دراسية ، وبواقع )  90) عدد الساعات الدراسية )الكلي(.6

  2015/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

  مبادئ العمليات العشوائية تعريف الطالب بأهم أسس. 

  كيفية فهم وعرض الموضوع معززا باألمثلة تعريف الطالب . 

  اعطاء الواجبات البيتيه في كل من مواضيع العمليات العشوائية ومتابعة الطالب في الحل. 

  مجال الحياة تشكل له قاعدة معرفية وتطبيقاتها في العمليات العشوائية بحيث تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن

 المختلفة. 

  العمليات العشوائية وعالقته بالتوزيعات االحصائية .توضيح أهمية 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 . التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .9

 جعل الطالب قادراً على : -:  األهداف المعرفية -أ

 أن يعرف أهم المبادئ والمفاهيم االحصائية االساس . -1أ

 أن يحدد مفاهيم العمليات العشوائية  ، والتطبيقات الرئيسة والثانوية للعمليات العشوائية  . -2أ

 أن يفسر المفاهيم االساسية  . -3أ

 أن يطبق المفاهيم االساسية بأمثلة واقعية وحاالت دراسية . -4أ

  يات اللعمليات العشوائية  مع الواقع العملي .أن يحلل صحة النظر -5أ

   أن يبين رأيه بالعمليات العشوائية سواء لبرنولي  او بواسون  او سالسل ماركوف  .  -6أ
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  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . – 1ب

  مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظريات  االساسية للعمليات  وتطبيقاتها الواقعية . – 2ب

    مهارات تحليلية : قدرة تحليل المفاهيم  العمليات االساسية العشوئية والعالقات بينها . – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة . 91

 المناقشة والحوار . 92

 االسئلة االثرائية . 93

 االستجواب المباشر . 94

   -:طرائق التقييم      

 . أسئلة الخطأ والصواب 

 . أسئلة االختيار من متعدد 

 . أسئلة التوضيحات 

 . الواجبات 

 . التقييم الذاتي 

 . ) االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية 

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

  التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة ( . -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذهني . – 1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل . – 2

 العرض التقديمي . – 3

 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1

 اختبارات شفوية . – 2

 واجبات . – 3

 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. والتأهيلية المنقولةالمهارات  العامة  -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االولية  وكيفية استخدامها في تصنيف العمليات العشوائية . -1د

 جاالت المختلفة استخدام مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق العمليات العشوائية االساسية في الم  -2د

    مهارات استخدام جميع العمليات العشوائية وتطبيقها في مجاالت الحياة كافة من اجل ايجاد حلول للمشاكل . -3د
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 ) الفصل االول (   بنية المقرر.10       

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 تعريفات ومفاهيم 3 1

 احتمالية

 االحتماالت طبيعة مراجعة 

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذاتي وتقييم 

الزميل واالختبارات 

اليومية والواجبات  

البيتيه واالختبارات 

 الشهرية 

 مفاهيم  التوقع الرياضي والشرطي  التوقع الرياضي   3 2

 محاوالت برنولي وعدد حاالت النجاح  عمليات برنولي  3 3

 شرح مفهوم عمليات برنولي   عمليات النجاح في برنولي  3 4

 شرح اساسيات عمليات بواسون  عمليات بواسون   3 5

 تطبيقات عملية  تطبيقات وحل امثلة  3 6

 اوقات الوصول  تمارين عملية 3 7

 امتحان الشهر األول  اختبار شهري 3 8

  عملية بواسون المركبة  خاصية فقدان الذاكرة  3 9

 حل تمارين تطبيقيه  حل امثلة حول بواسون   3 10

 مناقشات عامة حول تطبيقات بواسون اوقات التوقف  3 11

 مقدمه عامة  سالسل ماركوف  3 12

 االحتماالت االنتقاليةمدخل الى  االحتماالت االنتقالية  3 13

 تصنيف الحاالت  االنتقال الى حالة معينة  3 14

 مفهوم تصنيفات سالسل ماركوف تصنيفات الحاالت وأسئلة 3 15

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 16

 ) الفصل الثاني (   بنية المقرر    

 طريقة التقييم طريقة التعليم / المساق أو الموضوع اسم الوحدة مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 تطبيقات على سالسل ماركوف  تعريفات ومفاهيم الغايات 3 1

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذاتي وتقييم 

الزميل واالختبارات 

الشفوية والواجبات 

واالختبارات الشهرية 

 واليومية

 مفهوم حالة الثبات  حالة الثبات  3 2

 مشاركة الطالب بالقيام بالحل في الصف  تطبيقات عملية وحل امثلة  3 3

 تطبيقات  للنظرية من الواقع  حاالت الزوال  3 4

متابعة الحلول مع الطالب وجمع الظواهر من  حل االسئلة والواجب البيتي  3 5

 الواقع 

 تطبيق للنظريات حول الحاالت الدوريه والزوال  تطبيقات واقعية 3 6

 طبيعة الرقابة وأنواعها تمارين عملية 3 7

 امتحان الشهر األول اختبار شهري 3 8

 تطبيق حول سلوك المستهلك تطبيقات اخرى لسالسل  3 9

 تطبيقات في صفوف االنتظار  مفاهيم رئيسة  3 10

 مفهوم عملية التفرع  عمليات التفرع  3 11

 حلول وتمارين وتطبيقات عملية  اسئلة عامة   3 12

 متسلسالت  فوريير  مدخل الى متسلسالت  فوريير 3 13

 مفهوم متسلسلة فوريير  الدالة التوزيعية المشتركة  3 14

 فوريير  تطبيقات حول تكامل حول تكامل  فوريير  3 15
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 البنى التحتية-11

 العمليات العشوائية  الكتب المقررة المطلوبة-1

  المراجع الرئيسية)المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها )المجالت -أ

 العلمية,التقارير......(

 

  المراجع االلكترونية,مواقع االنترنيت-ب

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي-12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 16
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 نموذج وصف المقرر

 

 ا.د. ابراهيم جواد كاظم                                                     وصف المقرر

 

 جامعة ديالى / كلية االدارة واالقتصاد  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

 stat 4325تصميم وتحليل التجارب /  اسم / رمز المقرر.3

 الحظور اليومي )الزامي ( حسب الجدول االسبوعي المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2016 -2015الفصل الدراسي االول والثاني /   الفصل / السنة.5

 ساعة اسبوعية 3( ساعة دراسية بواقع 90) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

  أهداف المقرر.8

 تعريف الطالب باهم اسس املبادئ تصميم  وحتليل التجارب -1

 تصميم التجارب يف ميادين العلم العلم املختلفة تعريف الطالب بامهية-2

 تزويد الطالب مببادئ واسس تصميم التجارب لغرض االطالع عليها واالسنفادة منها  -3

 تعريف الطالب العالقة بني علم االحصاء وعلم نصميم التجارب  -4

 اطالع الطالب على امهية التجارب العلمية االحصائية خلدمة البحث العلمي  -5

 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9
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  هداف المعرفية األ -أ
 ان يعرف اهم مفاهيم وتعاريف علم تصميم التجارب االحصائية  -1أ

 وتصميم التجارب االحصائية  ان يحدد المفاصل الرئيسة الجراء -2أ

 القدرة على تفسير كافة المفاهيم ذات العالقة بتنفيذ التجارب االحصائية  -3أ
 ان يطلع على كافة انواع تصميم التجارب وفهمها  -4أ
 ان يقدر الطالب التمييز بين انواع التجارب االحصائية ومجاالت استخدامها -5أ
 ذات العالقة بالتجارب االحصائية  ان يفهم االلسسوالمكونات  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع االساتذة العاملين في ذات االختصاص  – 1ب

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص المكونات الرئيسية للتجارب االحصائية العلمية  – 2ب

 مهارات تحليلية : القدرة على تحليل مكونات اسس تصميم التجارب والعالقة فيمابينها  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة  -1
 المناقشة والحوار  -2
 االسئلة االثرائية  -3
 االستجواب المباشر  -4

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اسلة الخطأ والصواب  -1
 اسئلة االختيار من المتعدد -2
 اسئلة التوضيحات  -3
 الواجبات  -4
 االختبارات )الشهرية والفصلية والنهائية ( -5

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز جانب الشخصية لدى الطالب من خالل فهم اهمية تصميم وتحليل التجارب  -1ج

 اغناء شخصية الطالب من خالل تدريبه على القيام بتصميم  التجارب واجرائها  -2ج

 اغناء شخصية الطالب من خالل تعويده على القدرة في تنفيذ التجارب العلمية -3ج

   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذهني  -1
 العرض التقديمي  -2
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 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة  ) يومية , شهرية , فصلية , فصلية, نهائية ( -1
 اختبارات شفهية  -2
 واجبات اسبوعية  -3

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات جمع وتحليل البيانات والمعلومات عن مفاهيم تصميم التجارب وتحليلها  -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي عن كيفية استيعاب واستخدام تصميم التجارب وتحليلها  -2د

 مهارات القدرة على تنفيذ وتصميم التجارب في الميادين المختلفة  -3د

 مهارات المناورة على استخدام التجارب وتصميمها  -4د
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 ) الفصل األول( بنية المقرر.10

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  تعريفات ومفاهيم االدراك والفهم 3 ٍ  

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 

وتقييم ذوي 

االختصاص 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واالسبوعية

 تصميم التجارب اسس التصميم 3 2

 تحليل التباين المفاهيم الرئيسية 3 3

بارات تجانس اخت تطبيق عملي 3 4

 التباين

 التحويل اللوغارتمي = 3 5

المفهوم والتطبيق  3 6

 العملي

تحليل التباين لمعيار 

 واحد

 تحليل التباين لمعيارين = 3 7

 امتحان الشهراالول الشهرياالختبار   3 8

االختبارات ذات  مفاهيم رئيسية 3 9

 جزئةالعالقة بالت

يقي المفهوم والتطب 3 10

 العمل

 تصميم تام التعشية

 تقدير مكونات التباين مفاهيم رئيسية 3 11

المفهوم والتطبيق  3 12

 العملي

تصميم القطاعات 

 ة العشوائيةالكامل

 الكفاية النسبية مفاهيم رئيسية  3 13

التطبيق العملي  3 14

 والمفهوم

تصميم القطاعات غير 

 الكاملة المتزنة

 تصميم المربع الالتيني = 3 15

 امتحان الشهر الثاني االختبار الشهري 3 16
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 البنية التحتية .11

 تصميم وحتليل التجارب االحصائية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االحصاء االستداليل  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 تصميم وحتليل التجارب الزراعية 

 مبادى االحصاء 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ) الفصل الثاني( بنية المقرر.10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

المفهوم والتطبيق  3 ٍ  

 العملي

  تصميم العبور

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 

وتقييم ذوي 

االختصاص 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واالسبوعية

 تقدير التأثيرات العابرة مفاهيم رئيسة 3 2

المفهوم والتطبيق  3 3

 العملي

تصميم المربع الالتيني 

 االغريقي

المفهوم والتطبيق  3 4

 العملي

 مربعات يودن

 تحليل التغاير اسس ومفاهيم 3 5

الكفاية النسبية لتحليل  تطبيق عملي 3 6

 التغاير

 العامليةالتجارب  اسس ومفاهيم 3 7

 امتحان شهري اختبار شهري 3 8

التأثيرات البسيطة  اسس ومفاهيم 3 9

 للعوامل

 االدماج تطبيق عملي 3 10

 االدماج الجزئي تطبيق عملي 3 11

التكرار الجزئي  اسس ومفاهيم 3 12

 للتجارب العاملية

 تجارب القطع المنشقة تطبيق عملي 3 13

 التصميم المتداخل تطبيق عملي 3 14

 مراجعة مختصرة اسس ومفاهيم 3 15

 امتحان شهري اختبار شهري 3 16
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 اغناء وبناء اساس الطالب في موضوع مبادئ االحصاء  -1
 اللجوء الى المصادر ذات العالقة بتصميم وتحليل التجارب االحصائية من خالل المكتبة العلمية  -2
  وتحليل التجارب االحصائية  اعتماد اساتذة ذوي خبرة ودراية في تنفيذ تصميم  -3
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 نموذج وصف المقرر

 

 م. هشام فرعون                                                             وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء    / المركز علمي القسم ال.2

 stat 4327/ الرابعةالمرحلة  – القياس االقتصادي اسم / رمز المقرر.3

 األسبوعي المقررالحضور اليومي ) الزامي  ( وبحسب الجدول  أشكال الحضور المتاحة.4

 2015-2014الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 1/10/2015 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 القياس االقتصاديتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ 

 تحليل االنحدار معالجة مشاكلفي  القياسيالتحليل  بأهمية ودورتعريف الطالب 

  في التوصل الى افضل مقدر غير ماحيز التحليل القياسيبيان عالقة 

نموذجي االنحدار الخطي البسيط  لمعالجة مشاكلتزويد الطالب باألساليب االحصائية والقياسية الالزمة 

 والعام

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج.9
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 جعل الطالب قادراً على: -: هداف المعرفية األ -أ
 ان يعرف أهم المبادئ والمفاهيم األساسية في معالجة مشاكل االنحدار الخطي البسيط والعام -1أ

 أن يحدد الوظائف الرئيسية للتحليل القياسي في نموذج االنحدار الخطي سواء أكان بسيط أو متعدد -2أ

 أن يفسر نتائج االختبارات القياسية  -3أ
 أن يطبق مفاهيم تحليل االنحدار بأمثلة واقعية من واقع االقتصاد العراقي وبعض الدول العربية -4أ
 أن يحلل صحة نتائج تحليل االنحدار مع النظرية االقتصادية -5أ
 أن يبين رأيه بتفسير النتائج التي تم التوصل اليها  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةمهاراتالاألهداف   -ب 

 مهارات تفاعلية: امتالك القدرة على التواصل مع أستاذ المادة والزمالء – 1ب

 مهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص النظريات االقتصادية وتطبيقاتها الواقعية – 2ب

 مهارات تحليلية: قدرة تحليل المفاهيم االقتصادية والعالقات بينها – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 األسئلة االثرائية 
 االستجواب المباشر 

 

 
 طرائق التقييم      

 أسئلة الخطأ والصواب 
 أسئلة االختيار من متعدد 
 أسئلة التوضيحات 
 الواجبات 
 التقييم الذاتي 
 )االختبارات ) الشهرية, الفصلية, النهائية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة  -1ج

 القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بيمها -2ج

 القدرة على انتاج افكار احصائية جديدة -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة العصف الذهني 
  البديل األفضلاستعمال صنع القرارات الختبار 
 العرض التقديمي 

 



 

الصفحة   

168 
 

  

 

 

 طرائق التقييم    

 )اختبارات متنوعة ) يومي, شهري, فصلي, نهائي 
 اختبارات شفوية 
 واجبات 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

مهارة جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم التحليل القياسي وكيفية استخدامها في حل مشاكل تحليل  -1د

 االنحدار

مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم التحليل القياسي في المجاالت  -2د

 المختلفة 

 المختلفةمهارات اعداد مفاهيم التحليل القياسي لالستخدام في المجاالت  -3د

   

 ) الفصل األول( بنية المقرر. 10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  طبيعة التحليل القياسي تعريفات ومفاهيم 3 1
 

 

 

 

 
المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واليومية

وظائف التحليل  اسس التحليل القياسي 3 2

 القياسي
الربط بين المتغير  فهم العالقات 3 3

 الداخلي والخارجي
المؤشرات االحصائية  مفاهيم رئيسة 3 4

 والقياسية 
 olsبيان ان طريقة  خطوات نظرية 3 5

هي أفضل تقدير خطي 

 غير متحيز

 تقدير دالة االستهالك تطبيقات واقعية 3 6
تحليل االنحدار الخطي  تمارين عملية 3 7

 البسيط
 امتحان الشهر األول اختبار شهري 3 8
دراسة ظواهر  تمارين عملية 3 9

اقتصادية من واقع 

 االقتصاد العراقي
نموذج االنحدار  مفاهيم رئيسة 3 10



 

الصفحة   

169 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 الخطي العام
استخراج المؤشرات  أسس التحليل القياسي 3 11

االحصائية والقياسية 

 من تحليل االنحدار
 الفرضية االحصائية مفاهيم رئيسة 3 12
االرتباط وعالقته  فهم العالقات 3 13

 بمعامل التحديد
 المعنوية االحصائية مفاهيم رئيسة 3 14
 دالة االمكان األعظم رئيسة مفاهيم 3 15
 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 16

 ) الفصل الثاني( بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

طبيعة تحليل االنحدار  تعريفات ومفاهيم 3 1

 الخطي العام
 
 

 

 

 

 
المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واليومية

 مشكلة االرتباط الذاتي مفاهيم رئيسة 3 2
 مشكلة االرتباط الذاتي مفاهيم رئيسة 3 3
 مشكلة االرتباط الذاتي تمارين عامة 3 4
 olsبيان ان طريقة  خطوات نظرية 3 5

هي أفضل تقدير خطي 

 غير متحيز

 تقدير دالة االنتاج تطبيقات واقعية 3 6
تحليل االنحدار الخطي  تمارين عملية 3 7

 العام
 امتحان الشهر األول اختبار شهري 3 8
 مشكلة التعدد الخطي مفاهيم رئيسة 3 9
 التعدد الخطيمشكلة  مفاهيم رئيسة 3 10
 مشكلة التعدد الخطي تمارين عامة 3 11
 عدم تجانس التباين مفاهيم رئيسة 3 12
 عدم تجانس التباين مفاهيم رئيسة 3 13
 عدم تجانس التباين تمارين عامة 3 14
منظومة المعادالت  مفاهيم رئيسة 3 15

 اآلنية
 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 16
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 البنية التحتية .11

 , د. أموري هادي كاظمطرق االقتصاد القياسي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 طرق االقتصاد القياسي, د. شيخي محمد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 في تطبيق التحليل القياسي EVIEWS 9ادخال برنامج 

 

 

 
 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 ا.م.د. هيثم يعقوب يوسف                                                وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االتستااد  القصو  من فرص 

 ؛البرنامج.
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 كلية اإلدارة واالقتصاد –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 القسم االحصاء / المركز علمي القسم ال.2

  المرحلة الرابعة/(Stat 4329) نظرية القرارات المادةاسم .3

 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

 2016-2015الفصل الدراسي األول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 في األسبوع ساعتان ( ساعة دراسية بواقع 60) )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 2015/  10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 :أهداف المقرر.8

 .نظرية القراراتأواًل: تعريف الطالب بأسس 
نظريــة القــرارات اذ تعتبــر مــن بــين اهــم االســاليب االحصــائية  اســلوب  اســتعمال اهميــة ثانيــًا: توضــيح للطالــب 

الحديثة التي تستخدم في اتخاذ القرارت الصائبة باستخدام معايير رياضية معينة من اجل اتخـاذ الدقـة فـي 
 .القرارات المتخذة باالستناد الى البيانات المتاحة او التجارب السابقة

 

 

 :وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال.9

 

 

  هداف المعرفية األ -أ

 .نظرية القراراتُيعرف مفهوم   -1أ
 يتعرف الطالب على بيئات اتخاذ القرار  -2أ
 .يتعرف الطالب على هيكل عملية اتخاذ القرار   -3أ
 .يتعرف على معايير اتخاذ القرار تحت ظروف عدم التأكد  -4أ
 .التعرف على نظرية بيز واستخدامها في اتخاذ القرار باستخدام التوزيع االولي   -5أ
التعـــرف علـــى دمـــج التوزيـــع الشـــرطي المشـــاهد مـــع التوزيـــع االولـــي باســـتخدام قاعـــدة بيـــز العكســـية   -6أ

 .للوصول الى التوزيع الالحق
  .يتعرف على جميع التوزيعات االحتمالية المستمرة والمنفصلة  -7أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

تحليــل النتــائج والوصــول الــى افضــل مهــارات االتصــال والتواصــل: امــتالك مســتوى عــال مــن المهــارات فــي  أوالا:
 القرارات المتخذة التي تسدي الى تقليل الخسائر الى الحد االدنى او تعظيم المنفعة.

 
دمـج التوزيـع الشـرطي المشـاهد مـع التوزيـع االولـي باسـتخدام قاعـدة بيـز  مهارات تحليلية: مهـارات  ثانياا:

 .العكسية للوصول الى التوزيع الالحق وبالتالي ايجاد مقدر بيز 
  

 
 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -10
 طريقة المناقشة. -11

 

 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم 

 للدرس ومن هذه األسئلة:أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة 
 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -13
   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -14
 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -15

 Homework Assignmentsثانيًا: الواجبات المنزلية 
 Peer and Self - Assessmentثالثًا: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إلى:
 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -9
 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -10
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -م 
 مية الفصلية في نهاية كل فصل دراسياالختبارات الختا -ن 
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 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العام الدراسي -س 
 

 

  :األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -1ج
 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول الموضوع. -2ج
 .بين مختلف التوزيعات االحتمالية المستمرة والمنفصلة وكيفية الموائمة بينهما يفرق الطالب  -3ج

 
  :طرائق التعليم والتعلم

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -3
 طريقة المناقشة. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم 

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة:
 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -16
   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -17
 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -18

 Homework Assignmentsثانيًا: الواجبات المنزلية 
 Peer and Self - Assessmentثالثًا: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إلى:
 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -11
 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -12
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ع 
 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ف 
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 النهائية في نهاية العام الدراسي االختبارات الختامية -ص 
 

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

   
 مجاالت مختلفة.مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االحصائية والتفكير بكيفية استخدامها في  -1د 
 االستغالل األمثل لما هو متاح من إمكانيات .مهارة  -2د 
 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم االحصائية في مختلف المجاالت . -3د 
  .مهارة إعداد المفاهيم االحصائية المناسبة التي تستخدم في مختلف المجاالت  -4د 
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 : الفصل األولبنية المقرر.10

 التساعات األتسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اتسم الوحد  / أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

1 2 
تعاريف 
 ومااهيم

 ملية اتخاذ القرار عع

Decision Making 

Process 

 االت الطبيعة ححState of 

Nature 

  االقراراتDecision 

 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

2 2 
تعاريف 
 ومااهيم

  بعببببض انببببواع دوال الخسببببارة

Some kinds of Loss 

Functions 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

3 2 

اتستيعاب 
االتسس في 
نظرية 
 القرارات

 Squareدالققة ختسققار  مربققأ الخطققأ 
Error Loss Function 

 
 المحاضر 

اختبارات 
 شاوية

 عرض وتحليل 2 4
 Absoluteدالة خسارة مطلقة الخطأ 

Error Loss Function 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

5 2 
تطبيقات 
 وتمارين

 (Zero-One)دالة الختسار  الثابتة
Constant Loss Function 

  Loss Tableجدول الختسار  
 mxnلمتسالة اتخاذ القرار من الرتبة 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 6

عملية اتخاذ القرار في ظل عدم توفر معلومات 
 Non-Bayesianعــن حــاالت الطبيعــة 

Decision Theory 

مقيــاس الحــد االدنــى للحــد االعلــى للخســارة   
Minimax Criterion 

 Laplace Criterionمقياس البالس 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

7 2 
تطبيقات 
 وتمارين

 Hurwicz Criterionمقياس هروز 
اتسققققققققققققققلوب تعشققققققققققققققية القققققققققققققققرارات 
Randomized Decision 

Procedure 
الققققققققققققققققرارات  يقققققققققققققققر المقبولقققققققققققققققة 

Inadmissible Decisions 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 ـــــــ اختبار الشهر األول من الاصل األول ــــــــ 2 8
Closed - 

book 
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 عرض وتحليل 2 9

عمليـــة اتخـــاذ القـــرار عنـــد تـــوفر معلومـــات عـــن 
 Bayesian Decisionحـاالت الطبيعـة 

Theory 

مقارنقققة مبتسقققطة بقققين اتسقققتددالل  -
 بيز واالتستدالل التقليدي

التوزيققققققققأ االولققققققققي للمعلمققققققققة  -
 Priorالعشقققققققققققوائية 

Distribution  
اتسلوب بيز في اتخاذ القرار عند  -

 Non-dataعدم توفر البيانات 
Base 

في اتخاذ القرار عند  اتسلوب بيز -
 Data Baseتوفر البيانات 

 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

10 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

التوزيقققققأ الالحقققققق للمعلمقققققة العشقققققوائية 
Posterior Distribution 

 دالة كثافة احتمالية 
دالقققة كثافقققة احتماليقققة معلوماتيقققة و يقققر 
معلوماتيققققققققققققققققققققققققققققققة تسققققققققققققققققققققققققققققققابقة 

Informative&non-
Informative Prior Function 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 11

 Jeffrey's Formulaقاعدة جيفري 
دالةةةةةةةةةةةةة الكثافةةةةةةةةةةةةة االحتماليةةةةةةةةةةةةة املرفقةةةةةةةةةةةةة الطبيعيةةةةةةةةةةةةة 

Natural Conjugate Prior 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

12 2 
تطبيقات 
 وتمارين

بعقققض النظريقققات المتعلققققة باتسقققلوب بيقققز  
 القياتسي في التقدير

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 13

مقــــدر بيــــز مقبــــول دائمــــاً لدالــــة خســــارة مربــــع 
الخطأ مقدر بيز القياسي للمعلمة العشوائية هو 
وســــط التوزيــــع الالحــــق وخســــارة بيــــز الالحــــق  

 كدالة التباين الالحق 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

14 2 
تطبيقات 
 وتمارين

 دالة ختسار  مطلقة الخطأ , مقدر 
 بيز للمعلمة العشوائيةهو الوتسيط  

 للتوزيأ الالحق
 المحاضر 

الواجبات 
 المنزلية

 ـــــــ من الاصل األول الثانياختبار الشهر  ــــــــ 2 15
closed –

BOOK 
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 الفصل الثانيبنية المقرر: 

 التساعات األتسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اتسم الوحد  / أو الموضوع

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

1 2 
تعاريف 
 ومااهيم

 Conjugateدالـة مرافقـة طبيعيـة سـابقة 

Prior. 
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 المحاضر  Poisson - Gamma عرض وتحليل 2 2
اختبارات 
 شاوية

3 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

Binomial - Beta  المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

4 2 
 

 عرض وتحليل

Uniform - Pareto. 
 المحاضر 

اختبارات 
 شاوية

5 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

Normal- Normal  المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

6 2 
 

 عرض وتحليل

Exponential - Gamma 
 المحاضر 

اختبارات 
 شاوية

7 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

اختبققار الارضققيات باتسققتخدام أتسققتدالل 
  Bayes Inferenceبيز 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 ـــــــ امتحان الشهر األول من الاصل الثاني ــــــــ 2 8
Closed - 

book 

 عرض وتحليل  2 9

 Simple Testingالفرضـية البسـيطة  

Hypothesis 

 Composite Testingالفرضةية املركبةة 

Hypothesis 

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

10 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

Minimum-Error-Rate-
Classification. 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 11

 أسلوب بيز التجريبي في أتخاذ القرار 

Empirical Bayes Decision 

Procedure 

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

12 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

 تعاريف 

  مقققدر بيقققز التجريبققي للمعلمقققة
 العشوائية

 متتابعة مقدرات بيز التجريبي 

 المشاهدات الحديثة 

  تقققققدير دوال الكثافقققققة الحديقققققة
والكثافققققققة الحديققققققة للمتغيققققققر 

 العشوائي المشاهد

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية
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  :التحتيةالبنية .11

)  استاذ مساعد صباح هادي الجاسم والدكتور زكي جواد الصراف ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
الحكمة للطباعة والنشر بغداد: دار  ( نظرية القرارات االحصائية

1992 
 االستاذ صباح هادي الجاسم و م.م علي حميد يوسف السراي  -3 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

مكتب الجزيرة  ، نظرية القرارات االحصائية وتطبيقاتها  ،
 2012للطباعة والنشر ،بغداد ، 

4- Hamada,Michaels &Wilson , Alysong &Reese , 

C.Shanc& MartzHarry.(2008)"Bayesian 

Reliability" Springer Series Statistics 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
مقارنة بين اسلوب بيز وطريقة االمكان االعظم لتقدير دالة 
المعولية للنظام المتسلسل والنظام المتوازي مع تطبيق عملي 
/رسالة ماجستير كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد للطالب علي 

 عرض وتحليل 2 13

التجريبققي لققبعض التوزيعققات  مقــدر بيــز

 االحصائية المتقطعة

  توزيقققأ المشقققاهدات الشقققرطي
 Poissonبواتسقققققققون 

Conditional 

  توزيقققأ المشقققاهدات الشقققرطي
التوزيقققققققققققققققققأ الهندتسقققققققققققققققققي 

Geometric 
Conditional 

 

 المحاضر 
اختبارات 
 شاوية

14 2 
تطبيقات 
 وتمارين 

مقدر بيز التجريبقي لقبعض التوزيعقات 
 االحصائية المتستمر 

  توزيققأ المشققاهدات الشققرطي
هققو التوزيققأ الطبيعققي بتبققاين 

 Normalمعلقققققققققوم 
Conditional 

  توزيققأ المشققاهدات الشققرطي
هقققققققققو التوزيقققققققققأ االتسقققققققققي 

Exponential 
Conditional 

 المحاضر 
الواجبات 
 المنزلية

من الاصل الثاني ثانيامتحان الشهر ال ــــــــ 3 15  ـــــــ 
Closed – 

book 
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 2011حميد يوسف /
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع

 االنترنيت ....
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 نماذج االنحدار الغير خطية 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 م. حيدر شاكر     وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية.1

 قسم االحصاء    القسم الجامعي / المركز.2

  الرابعة/ المرحلة  البحث العلميمادة  اسم / رمز المقرر.3

 الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدول االسبوعي المقرر أشكال الحضور المتاحة.4

  2016 – 2015الفصل الدراسي االول والثاني للعام الدراسي  الفصل / السنة.5

 في االسبوع نظري وساعتين عملي ( ساعة دراسية ، وبواقع ساعة  90)  عدد الساعات الدراسية )الكلي(.6

  2015/  10/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاا مقتضياا ألهم  صائ  المقرر وم رجات التعلم المتوقعة من اليالر تحقيقها 
القصو  من فر  التعلم المتاحة. والبد من الربي بينها وبين وصف  مبرهناا عما إذا كان قد حق  االستفادة

 البرنامج .
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 أهداف المقرر،8

  كتابة البحث العلميتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ . 

  بمكونات منهجية البحث العلميتعريف الطالب   . 

  البحث العلميبيان تطور . 

  في تطور المجتمعات البحث العلميتوضيح أهمية . 

 الواقعتطبيقاتها في لتشكل له قاعدة معرفية  البحث العلميمختلفة عن  اتعوتزويد الطالب بموض . 

 م رجات المقرر ويرائ  التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل اليالر قادراا على : -: 
 .البحث العلمي أن يعرف أهم مفاهيم  -1أ
 .للبحث العلميأن يحدد المكونات الرئيسة  -2أ
 .البحث العلمي أن يفسر مفاهيم  -3أ
 . واجزا  البحث العلميأن يفهم مكونات  -4أ
 الواقع العملي .  المشاكل فيأن يحلل  -5أ
    .عند كتابة وت ليل المشاكل في البحث العلمي أن يبين رأي   -6أ
 األهداف المهاراتية ال اصة بالمقرر.   -ر 

 والزمال  .مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة  – 1ر
 . وتحليلها وتقديم الحلول لها وتيبيقاتها الواقعية  المشاكلمهارات تش يصية : القدرة على تش ي   – 2ر
    . وتقديم الحلول لها والعالقات بينهاالمشكالت رات تحليلية : القدرة على تحليل مها – 3ر
 يرائ  التعليم والتعلم      
 . المحاضرة 
 . المناقشة والحوار 
 . االسئلة االثرائية 
 . االستجوار المباشر 

   -يرائ  التقييم :     
 . أسئلة ال ين والصوار 
 . أسئلة اال تيار من متعدد 
 . أسئلة التوضيحات 
 . الواجبات 
 . التقييم الذاتي 
 . ) اال تبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية 
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 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

 التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار جديدة ( . -3ج
 يرائ  التعليم والتعلم     
 الذهني .يريقة العصف  – 1
 العرض التقديمي . – 2

 يرائ  التقييم    
 ا تبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 ا تبارات شفوية . – 2
 واجبات . – 3

 المهارات العامة والتنهيلية المنقولة ) المهارات األ ر  المتعلقة بقابلية التو يف والتيور الش صي (. -د 
 مهارات جمع وتحليل المعلومات وكيفية استخدامها في البحث العلمي . -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق وكتابة البحث العلمي في المجاالت المختلفة . -2د

      والمواضيع المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . مهارات اعداد المفاهيم  -3د
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 ) الفصل االول (   المقرربنية .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 مفهوم وأهمية منهجية البحث العلمي تعريفات ومفاهيم 2 1
ب

وا
ج

ست
ال
وا
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ت
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كتابة البحث  ومقومات دوافع وأسس اسس البحث العلمي  2 2
 العلمي

أنواع و صائ  البحوث العلمية  مع  فهم العالقات 2 3
 صفات الباحث الجيد

 الم يي العام لموضوعات البحث العلمي مفاهيم رئيسة  2 4
 مقدمات البحث وعرض محتويات  خطوات نظرية  2 5
صفحة العنوان ومست ل  البحث   تطبيقات واقعية 2 6

وجدول المحتويات وقائمة الجداول 
 وقائمة األشكال

 اإليار العام للبحث تطبيقات واقعية 2 7
 امتحان الشهر األول اختبار شهري 2 8
ا تيار مجال البحث وتحديد مشكلت   مفاهيم رئيسة 2 9

 وأهداف وأهمية البحث
 وم يي  )األنموذج( فروض البحث مفاهيم رئيسة  2 10
 إجرا ات البحث فهم العالقات 2 11
 منهج البحث وا تيار مجتمع  مفاهيم رئيسة  2 12

 ا تيار ووصف عينة البحث
 عينات البحثمسائل رياضية في أنواع  فهم العالقات 2 13
أسالير جمع البيانات والمعلومات )أداة  مفاهيم رئيسة  2 14

 البحث( االستبانة والمالح ة والمقابلة
حدود البحث ومجاالتها ومصيلحات   مفاهيم رئيسة 2 15

 الرئيسة والوسائل اإلحصائية المست دمة
 مفهوم وأهمية منهجية البحث العلمي اختبار شهري 2 16

 ) الفصل الثاني (   بنية المقرر

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

ال الدراسات السابقة فوائدها وأهميتها تعريفات ومفاهيم 2 1 م ح ا ض ر ة  و ال م نا ق ش ة  و ال ح و ا ر  و ا ال س ت ج و ا ب
 

و ا ال ث ر ا ء
 

ال ت ق ي م 
ي ال ذا ت ي  و ت ق ي م 
ي ال ز م ل 
ي وا ال خ ت با را ت  ال ش ف و ة 
ي وا و
ل ا ج با ت  وا ال خ ت با را ت  ال ش ه ر ة 
ي وا ل يو م ية
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 اإليار الن ري للبحث اسس ومفاهيم  2 2
 اإليار التحليلي )التيبيقي( للبحث فهم العالقات 2 3
 اإليار ال تامي للبحث مفاهيم رئيسة  2 4
 النواحي الفنية في كتار البحث خطوات نظرية  2 5
 امتحان الشهر األول تطبيقات واقعية 2 6
 االقتباس والهوامش والحواشي والتقميش تمارين عملية 2 7

 واست دام العالمات واإلشارات في البحوث
مالح ات لكتابة المصادر والمراجع في  اختبار شهري 2 8

 البحوث العلمية
 

 يريقة كتابة المصادر أو المراجع  تمارين نظرية 2 9
العناصر الرئيسة النهائية في كتابة  مفاهيم رئيسة  2 10

  البحث العلمي
 امتحان الشهر الثاني  اسس ومفاهيم 2 11
 مراجعة شاملة مفاهيم رئيسة  2 12
13 2   

 2 14 تسليم بحوث الت رج )الجانر العملي( اختبار شهري

15 2 

 البنية التحتية .11
 اصول البحث العلمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البحث العلمي منهجية كتابة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 م . حيدر شاكر البرزنجي
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
.... 
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 بلغة مبسطة وميسرة للطلبة لتسهيل استيعابها  منهجية كتابة البحث العلمي تأليف كتاب في 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


