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 ٔفف انجشَبيظ األكبدًٚٙ

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي ىذا  اجيازاً مقتضياً ألىم خصائص الربانمج وسلرجات التعلم ادلتوقعة من 
. ويصاحبو وصف لكل الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة 

 مقرر ضمن الربانمج

 

 و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك –عبِؼخ ك٠بٌٝ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 االؽظبء / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ثىبٌٛه٠ًٛ فٟ ػٍَٛ اؽظبء

 ثىبٌٛه٠ًٛ ػٍَٛ االؽظبء اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5
 ٍٕٛٞ /ِموهاد /أفوٜ 

 2020- 2019اٌفظً اٌلهاٍٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

 (+ فظٍٟ )وٛهٍبد
 ِؼب١٠و ارؾبك اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

 / ٚاٌجواِظ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ اٌّإصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

 1/11/2019 ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثأُ٘ اٌٍ ِٚجبكئ ػٍُ االؽظبء . -1

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثأ١ّ٘خ ػٍُ االؽظبء . -2

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ االؽظبء ٚاٌؼٍَٛ االفوٜ . -3

 و١ف١خ رٛظ١ف ػٍُ االؽظبء ٌلهاٍخ اٌظٛا٘و ٚاٌّشبوً  فٟ ِقزٍف اٌّغبالد . -4

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ .رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اٍزقلاَ االؽظبء فٟ اٌزؾ١ًٍ  -5

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ رؼو٠ف اٌزؼبًِ ِغ االهلبَ . -6
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 اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .11

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ
      اْ ٠ؼوف اٌطبٌت  اُ٘ اٌّفب١ُ٘  االؽظبئ١خ   -1أ

 االهلبَاْ ٠ؼوف اٌطبٌت و١ف ٠زؼبًِ ِغ اٌظٛا٘و ِٓ فالي -2أ

  اْ ٠ؼوف اٌطبٌت و١ف١خ رطج١ك  اٌلهاٍخ ػٍٝ اٌٛالغ -3أ
 اْ ٠ؼوف و١ف ٠ؾًٍ إٌزبئظ .-4أ
 اْ ٠ؼوف و١ف ٠ؼجو ػٓ هئ١خ  ثبٌٕزبئظ   -5أ
 -6أ

 جؤبِظ .ٌقبطخ ثبٌا ر١خاٌّٙبه آاأل٘لاف  –ة 

 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ : اٌزٛاطً ِغ االٍزبم ٚاٌيِالء . – 1ة 

 اٌملهح ػٍٝ رشق١ض  اٌّشىٍخ ٚاٌّٛػٛع .ِٙبهاد رشق١ظ١خ :  – 2ة 

       ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ : اٌملهح ػٍٝ رؾ١ًٍ االهلبَ ٚوً إٌزبئظ. – 3ة 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػوح. -1
 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه. -2
 االٍئٍخ ٚؽً اٌزّبه٠ٓ . -3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو.  -4

 رطج١مبد ػ١ٍّخ . -5

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفز١بهاد اٌّزؼلكح .اٍئٍخ  -1

 اٍئٍخ االفزجبهاد ٚاالٍزٕزبط. -2

 اٍئٍخ رٛػ١ؾ١خ . -3

 اٌٛاعجبد. -4
 اٌزم١١ُ اٌنارٟ .  -5
 االفزجبهاد )ا١ِٛ١ٌخ , اٌشٙو٠خ , اٌفظ١ٍخ )إٌٙبئ١خ ((. -6
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌزفى١و.  -1ط         

 إٌمل .-2ط

 االثلاع.-3ط

 -4ط   
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘. -1

 اٌؼوع اٌزملِٟ .-2

 االفز١به ث١ٓ ػلح ثلائً . -2
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 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 افزجبهاد ِزٕٛػخ ) ١ِٛ٠خ, شٙو٠خ , فظ١ٍخ اٚ ٔٙبئ١خ(. -1

 افزجبهاد  شف٠ٛخ .  -2

 ٚاعجبد. -3
 

 

 .اٌشقظٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 ِٙبهاد رزؼٍك ثغّغ اٌج١بٔبد . -1ك

 ِٙبهاد رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد .-2ك

 ِٙبهاد  االٍزٕزبعبد . -3ك

 ِٙبهاد طٕغ اٌمواه . -4ك   

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 اٌّؾبػوح. -1
 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه. -2
 االٍئٍخ ٚؽً اٌزّبه٠ٓ . -3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو.  -4

 رطج١مبد ػ١ٍّخ . -5

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ          

 ٔٙبئ١خ(. افزجبهاد ِزٕٛػخ ) ١ِٛ٠خ, شٙو٠خ , فظ١ٍخ اٚ -1

 افزجبهاد  شف٠ٛخ .  -2

 ٚاعجبد. -3
 
 

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق هِي اٌّموه أٚ اٌَّبق اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 ػٍّٟ     ٔظوٞ      

 - 128 ِملِخ فٟ ػٍُ االؽظبء ِجبكئ االؽظبء االٌٚٝ
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 اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .12

 العمل على بناء الطالب او االنسان القادر على التعامل مع لغة االرقام والقدرة على التحليل  للظواىر وادلشاكل ووضع احللول النظرية 
 
 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚػغِؼ١به اٌمجٛي  .13

 ادلستوى العلمي / الرغبة يف شلارسة االختصاص/احلاجة اىل االختصاص
 
 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ .14

 مصادر داخلية تشمل وزارة التعليم العايل والتشكيالت التابعة ذلا وادلكتبات العراقية . -1

 حاجة السوق من الكوادر البشرية . -2

 التطور احلاصل يف كافة رلاالت االقتصاد. -3
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 يخطو يٓبساد انًُٓظ

 ٚشعٗ ٔمغ اؽبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبمؼخ نهزمٛٛى

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ 

 أعبعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انًغزٕٖانغُخ / 

 أو اخزٛبس٘
 ٛخانًٓبساراألْذاف  خ ٛانًؼشفاألْذاف 

 جشَبيظ انخبفخ ثبن

األْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ 
ٔانزأْٛهٛخ بساد انؼبيخ انًٓ

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انؾخقٙ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

االؽقبء/ االٔنٗ ح

coll1204 
  / / /  / / /  / / /  / / / اعبعٙ يجبدئ االؽقبء 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

  ْؾبو فشػٌٕو.                            ٔفف انًمشس

 

 .عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ االداسح ٔااللزقبد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 االؽظبء.    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .2

 .coll1204/2ِجبكئ االؽظبء  اٍُ / هِي اٌّموه .3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ٌٍّؾبػواد  )اٌياِٟ(. أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .4

 2121-2119اٌىٛهً اٌلهاٍٟ االٚي ٚاٌضبٟٔ /ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ .5

 ( اٍجٛػ١ب4( ٍبػخ ٌىً فظً  ٚثٛالغ ) 64) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 تعريف الطالب أبىم مبادئ علم االحصاء وامهيتو . -

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

 ما ىي خطوات التحليل االحصائي واىم اساليب ادلعاينة . -

 ماىي اساليب عرض البياانت . -

 تطوير اسلوب االستنتاج . -

 
 
 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٌّؼٍِٛخ االؽظبئ١خ . -1أ

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اُ٘ اٍب١ٍبد ػٍُ االؽظبء. -2أ

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٍٍٛة اٌؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد .  -3أ
 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٍٍٛة ػوع ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد . -4أ
 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٍٍٛة اٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط . -5أ
   -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ر١خاٌّٙبه آاأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ /رفبػً اٌطبٌت  ِغ اٌّؾ١ؾ. – 1ة

 ِٙبهاد شقظ١خ / اٌملهح ػٍٝ رشق١ض اٌّؼٍِٛخ  االؽظبئ١خ  ِٓ اٌٛالغ . – 2ة

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ / اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٌٍّؼٍِٛخ اٌول١ّخ ٚالؼ١ب . – 3ة

     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .اٌّؾبػوح 
 . إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه 
 . االٍئٍخ االصوائ١خ 

 .االٍزغٛاة اٌّجبشو 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 اٍئٍخ االفز١بهاد . -1

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد . -2

 اٍئٍخ اٌّؼب٠ٕخ ٚاٌزؾ١ًٍ . -3

 اٌٛاعجبد . -4

 اٌزم١ُ اٌنارٟ . -5

 االفزجبهاد ) اٌشٙو٠خ / اٌفظ١ٍخ / إٌٙبئ١خ (.
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزفى١و اٌج١َؾ ) اٌملهح ػٍٝ اٌفؾض ٚاٌزم١١ُ (.-1ط

 اٌزفى١و  إٌبلل ) اٌملهح ػٍٝ اٌز١ّي ث١ٓ اٌّٛاػ١غ (.-2ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ ) اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه ؽل٠ضخ (.-3ط

   -4ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . ٟٕ٘ؽو٠مخ اٌؼظف اٌن 

   اٌزملِٟ .اٌؼوع 
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 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 .) افزجبهاد ِزٕٛػخ )١ِٛ٠خ, شٙو٠خ , فظ١ٍخ , ٔٙبئ١خ 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد . -1ك

 ِٙبهاد االٍزٕزبط ٚٚػغ اٌؾٍٛي  إٌظو٠خ .  -2ك

 ِٙبهاد ارقبم اٌمواه اٌؼٍّٟ. -3ك

    -4ك
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 ) اٌىٛهً األٚي( ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ػهى  َؾٕء ٔرطٕس يفبْٛى  اعبعٛخ /رؼبسٚف 4 1

 االؽقبء
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

عًغ ٔرقُٛف ٔرجٕٚت  عًغ  انجٛبَبد 4 2

 انجٛبَبد
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

انًؾبمشح  اعهٕة انؼُٛبد انًؼبُٚخ 4 3

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

انًؾبمشح  ػًم االعزجٛبٌ االعزجبَخ 4 4

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

انًؾبمشح  رقُٛف ٔرجٕٚت انجٛبَبد رقُٛف انجٛبَبد 4 5

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

إَاع انزٕصٚؼبد  انزٕصٚؼبد انزكشاسٚخ 4 6

 ٔانًُؾُٛبدانزكشاسٚخ 
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

إَاع انًزغٛشاد  انًزغٛشاد انؼؾٕائٛخ 4 7

 انؼؾٕائٛخ َٕٔاع انخطئ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

+ اخزجبس سيٕص ػبيخ 4 8

 ؽٓش٘
سيٕص ٔيقطهؾبد 

 /االيزؾبٌ سٚبمٛخ

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ/االيزؾبٌ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

يمبٚظ انُضػخ انًشكضٚخ  يمبٚظ /ٔخقبئـ 4 9

 /انٕعو انؾغبثٙ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

االٔعبه  يمبٚظ ٔخقبئـ 4 11

 انؾغبثٛخ/انًشعؾخ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

انزٕافمٙ / انزشثٛؼٙ  يمبٚظ ٔخقبئـ 4 11

 /انُٓذعٙ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

انًؾبمشح  انًُٕال /يضاٚب ٔػٕٛة يمبٚظ يشكضٚخ اخشٖ 4 12

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

انًؾبمشح  انٕعٛو /يضاٚب ٔػٕٛة يمبٚظ يشكضٚخ /اخشٖ 4 13

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

انشثٛؼٛبد  انًمبٚٛظ انزغضٚئٛخ 4 14

 ٔانؾؼٛشاد/رًبسٍٚ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

انًؾبمشح  يمبٚظ انزؾزذ يفٕٓو انزؾزذ 4 15

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
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انزؾزذ/االيزؾبٌ يمبٚظ  4 16

 انؾٓش٘
االَؾشاف / انزجبٍٚ 

/يؼبيالد  انزؾزذ/االيزؾبٌ 

 انؾٓش٘

انًؾبمشح 

ٔانُمبػ/صى 

 االيزؾبٌ

انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
 انضبَٙ(  انكٕسطثُٛخ انًمشس) 

 انزمٛٛىهشٚمخ  هشٚمخ انزؼهٛى اعى انٕؽذح / أٔ انًٕمٕع يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع

انًؾبمشح  انؼضٔو ٔاالنزٕاء ٔانزفهطؼ انؼضٔو 4 1

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
يمبٚظ االنزٕاء انًطهمخ  االنزٕاء 4 2

 ٔانُغجٛخ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
رًبسٍٚ ػٍ االنزٕاء  انزفهطؼ 4 3

 ٔانزفهطؼ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
يفٕٓو االسرجبه/يزغٛشاد  4 4

 يغزمهخ ٔيزغٛشاد يؼزًذح
انًؾبمشح  االسرجبه انخطٙ

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
انًؾبمشح  االسرجبه انخطٙ انجغٛو انؼاللخ ثٍٛ انًزغٛشاد 4 5

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
انًؾبمشح  يؼبيم االسرجبه انغضئٙ االسرجبه انغضئٙ 4 6

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
انًؾبمشح  يؼبيم االسرجبه انًزؼذد االسرجبه انًزؼذد 4 7

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
انًؾبمشح  ؽم رًبسٍٚ /ايزؾبٌ ؽم رًبسٍٚ /ايزؾبٌ 4 8

 ٔانُمبػ/ايزؾبٌ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
يؼبيم اسرجبه  انشرت  اسرجبه انشرت 4 9

 ٔانقفبد
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ/
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
يفٕٓو االَؾذاس انخطٙ   يفٕٓو االَؾذاس 4 11

 انجغٛو
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
انًؾبمشح  االَؾذاس انًزؼذد /يزغٛشٍٚ االَؾذاس انًزؼذد 4 11

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
يمبسَخ  رطجٛمٛخ  فٙ  4 12

 االَؾذاس
يمبسَخ ثٍٛ االَؾذاس انخطٙ 

 انجغٛو ٔانًزؼذد
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
يفٕٓو االؽزًبل /لٕاػذ  االؽزًبالديمذيخ فٙ َظشٚخ  4 13

 ػبيخ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
يمذيخ ػٍ ثؼل انزٕصٚؼبد  انزٕصٚؼبد االؽزًبنٛخ 4 14

 االؽزًبنٛخ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
انًؾبمشح  يفٕٓو اخزجبس انًؼُٕٚخ اخزجبس انًؼُٕٚخ 4 15

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 مبادئ االحصاء /دمحم حسن /امري حنا ىرمز ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 SPSSكتب مبادئ االحصاء احلديثة / وكتاب بررلة  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
/رلالت زللية ودولية سلتصة  2002مبادئ االحصاء /امحد عبد السميع طيبة 

 واالدارة الكمية .يف رلال علم االحصاء 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

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

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .12

 اٍزقلاَ اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌؾل٠ضخ . - 

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌالفزجبهاد .  -

 اٌؾل٠ضخ .اٍزقلاَ ثواِظ اٌؾبٍٛة االؽظبئ١خ  -

 االٍزفبكح ِٓ اٌجؾٛس اٌغل٠لح ٚرطج١مٙب . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 /انؾفٕٚخ

انًؾبمشح  ؽم رًبسٍٚ /ايزؾبٌ ؽم رًبسٍٚ / ايزؾبٌ 4 16

 ٔانُمبػ/ايزؾبٌ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 انزذسٚغٙ: ايم ْبد٘                     ٔفف انًمشس      

 
ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا اٚغبصا يمزنٛب ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ 

االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْب ػًب ارا كبٌ لذ ؽمك 

 ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ ـــ و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لَُ االؽظبء / اٌّووياٌؼٍّٟاٌمَُ -2

 stat 1208اٌزفبػً/    اٍُ/هِي اٌّموه-3

)اٌياِٟ(ٚثؾَت اٌغلٚي اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ  اشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ-4

 االٍجٛػٟ اٌّموه

 2117-2116األٚي ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌىٛهً اٌفظً/إٌَخ-5

( ٍبػبد فٟ 3(ٍبػٗ كها١ٍخ,ٚثٛالغ )45) ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ)اٌىٍٟ(-6

 االٍجٛع

 1/11/2119 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف-7

 ا٘لاف اٌّموه-8
  ِبكح اٌو٠بػ١بد رؼو٠ف اٌطبٌت ثبُ٘ اٌٍ ِٚجبكٜء 
 رٛػ١ؼ ِفَٙٛ اٌّغّٛػبد ِٚقططبد اٌلٚاي  
 اثواى ا١ّ٘خ اٌّغبي ٚاٌّغبي اٌّمبثً فٟ ِؼوفخ شىً اٌلاٌخ 
 ٠ٙلف ٘نا اٌّموه ئٌٝ كهاٍخ اٌّشزمبد ٚاٌغب٠بد 
 ٚهٍُ اٌلٚاي اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رطج١ك لٛا١ٔٓ اٌّشزمٗ فٟ ا٠غبك ِٕبؽك اٌزيا٠ل ٚاٌزٕبلض 

 
             

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ- .9

 عؼً اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -:األ٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 اْ ٠ؼوف اُ٘ اٌّجبكٜء ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ اٌو٠بػ١بد-1أ

 اْ ٠ؾلك أٛاع اٌلٚاي ٚاٌؼاللبد ػٍٝ اٌلٚاي -2أ

 اْ ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّشزمخ ٚلٛا١ٔٓ اٌّشزمخ-3أ

 اْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ثّفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد  -4أ

 اْ ٠طجك ِفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد ثبِضٍخ ٚالؼ١خ ٚؽبالد كها١ٍخ-5أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس-ة
 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ:اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح ٚاٌيِالء.-1ة

 ػٍٝ رشق١ض اٌلٚاي ٚرطج١مبرٙب اٌٛالؼ١خ ِٙبهاد رشق١ظ١خ:اٌملهح-2ة

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ-3ة
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 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
اكاهح اٌّؾبػوح ػٍٝ ٔؾٛرطج١مٟ ِورجؾ ثٛالغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌغنة اٌطبٌت ئٌٝ ِٛػٛع اٌلهً -1

 كْٚ االثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزىْٛ اٌّبكٖ ِؤخ لبثٍخ ٌٍفُٙ ٚاٌزؾ١ًٍ

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه-2

 الٍئٍخ االصوائ١خا-3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو-4

 هشائك انزمٛٛى
 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -1

 اٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة-2

 اٌٛاعجبد-3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4

 االفزجبهاد )ا١ِٛ١ٌخ, اٌشٙو٠خ,اٌفظ١ٍخ,إٌٙبئ١خ- 5

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط
ٚا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙاب ػٍاٝ اٍابً اٌزفى١و اٌج١َؾ:)رؾ١ًٍ اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئٟ ه٠بػٟ -1ط 

 إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ(

 اٌزفى١و إٌبلل:)اٌملهح ػٍٝ ٔمل ٚر١١ّي اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ ٚاالفز١به ث١ٕٙب (-2ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ:)اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه ٚؽوق عل٠لح فٟ اٌؾً(-3ط         

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘-1

 اٌمواهاد الفزجبه اٌجل٠ً االفؼًاٍزؼّبي طٕغ -2

 اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ-3

 هشائك انزمٛٛى
 افزجبهاد ِزٕٛػخ)٠ِٟٛ ,شٙوٞ,فظٍٟ,ٔٙبئٟ(-

 افزجبهاد شف٠ٛخ-2

 ٚاعجبد-3

)انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ انًٓبساد انؼبيخ  -د

 انؾخقٙ(.
اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب فٟ ِغبالد ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ -1ك

 االؽظبء

ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك ِفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد  فٟ اٌّغبالد -2ك

 اٌّقزٍفخ.

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االٔزو١ٔذ-3ك

 

 

 االٚي( اٌىٛهًث١ٕخ اٌّموه)-11

اٌزؼٍُ       ِقوعبد اٌَبػبد االٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

اٌٛؽلح/اٌّٛػٛ

 ع

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘  3 1

 اٍب١ٍخ

   اٌلٚاي ٚاٌؼاللبد
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رّبه٠ٓ ػبِخ ؽٛي  3 2

 اٌلاٌخ ٚأٛاػٙب

اٌّؾبػوح  =

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌشٙو٠خ

اِضٍخ رطج١م١خ ٌٍلٚاي  3 3

 ي االؽظبءفٟ ِغب

 اِضٍخ رطج١م١خ

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 4

االِضٍخ االػبف١خ ِغ 

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ؽً رّبه٠ٓ

ِفَٙٛ اٌغب٠خ  3 5

 ٚاالٍزّواه٠خ

 ٚػاللزٙب ثبٌّشزمخ

اٌغب٠خ 

 ٚاالٍزّواه٠خ

اِضٍخ رطج١م١خ ٌٍغب٠خ  3 6

 ٚاالٍزّواه٠خ

= 

ِفَٙٛ اٌّشزمخ  3 7

 ٚلٛا١ٔٓ اٌّشزمخ

 اٌزفبػً

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 8

اٌزّبه٠ٓ ِغ اِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 ؽً رّبه٠ٓ

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ    3 9

 االٚي

ِفَٙٛ االشزمبق  3 11

 اٌؼّٕٟ

 اٌزفبػً

 = ِفَٙٛ لبػلح اٌٍٍََخ 3 00

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 12

 ٚاالِضٍخاٌزّبه٠ٓ 

 ؽً رّبه٠ٓ

ِٕبؽك اٌزيا٠ل  3 13

 ٚاٌزٕبلض

 رطج١مبد اٌّشزمخ

 = هٍُ اٌلٚاي 3 14

ؽً رّبه٠ٓ ٚاِضٍخ  3 15

 اظبف١خ

 ؽً رّبه٠ٓ

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ  3 16

 اٌضبٟٔ
 

 البنية التحتية .00
 االدارة واالقتصادالتفاضل والتكامل لطلبة كليات كتاب  ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0

H.Anton:Calculus with Analytic Geometry,5 ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  0
th

 

ed,John Wiely&Sons,New York,1995. 
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اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 

  االنرتنيت ....ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ-12

 اظبفخ ِٛاػ١غ ِٚفوكاد ٌٍّبكح
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 انزذسٚغٙ: ايم ْبد٘ سؽٛذ              ٔفف انًمشس      

 
ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا اٚغبصا يمزنٛب ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ 

يجشُْب ػًب ارا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ.  انطبنت رؾمٛمٓب

 ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ

 

عبِؼخ ك٠بٌٝ ـــ و١ٍخ االكاهح  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 ٚااللزظبك

 لَُ االؽظبء / اٌّووياٌؼٍّٟاٌمَُ -2

 stat 1208اٌزىبًِ/    اٍُ/هِي اٌّموه-3

اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ )اٌياِٟ(ٚثؾَت  اٌؾؼٛه اٌّزبؽخاشىبي -4

 اٌغلٚي االٍجٛػٟ اٌّموه

ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌضبٟٔ اٌىٛهً اٌفظً/إٌَخ-5

2119-2121 

ػلك اٌَبػبد -6

 اٌلها١ٍخ)اٌىٍٟ(

( 3(ٍبػٗ كها١ٍخ,ٚثٛالغ )45)

 ٍبػبد فٟ االٍجٛع

 1/11/2119 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف-7

 ا٘لاف اٌّموه-8
  اٌزىبًِرؼو٠ف اٌطبٌت ثبُ٘ اٌٍ ِٚجبكٜء  
 اٌلاٌخ اٌزىبًِ فٟ ِؼوفخ شىًاثواى ا١ّ٘خ  
فٟ ا٠غبك ِٕبؽك اٌزيا٠ل  اٌزىبًِاْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رطج١ك لٛا١ٔٓ  

  ٚاٌزٕبلض
 رؼو٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اٌزىبًِ ٚرطج١مبرٗ 

 
             

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ-.9

 عؼً اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -:األ٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 اٌزىبًِاْ ٠ؼوف اُ٘ اٌّجبكٜء ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ -1أ

 ؽوق اٌزىبًِ ٌٍلٚاي اٌّقزٍفخ ٠ؼوفاْ -2أ

 اٌزىبًِٚلٛا١ٔٓ  اٌزىبًِاْ ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ -3أ

  اٌزىبًِاْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ثّفب١ُ٘  -4أ

 ثبِضٍخ ٚالؼ١خ  اٌزىبًِاْ ٠طجك ِفب١ُ٘ -5أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبفخ ثبنًمشس-ة
 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ:اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح ٚاٌيِالء.-1ة
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 ٌٍلٚاي اٌّقزٍفخ رطج١ك اٌزىبًِ ِٙبهاد رشق١ظ١خ:اٌملهح ػٍٝ -2ة

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ-3ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

بح ا١ِٛ١ٌخ ٌغنة اٌطبٌت ئٌٝ ِٛػٛع اٌلهً اكاهح اٌّؾبػوح ػٍٝ ٔؾٛرطج١مٟ ِورجؾ ثٛالغ اٌؾ١-1

 كْٚ االثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزىْٛ اٌّبكٖ ِؤخ لبثٍخ ٌٍفُٙ ٚاٌزؾ١ًٍ

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه-2

 االٍئٍخ االصوائ١خ-3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو-4

 هشائك انزمٛٛى

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -1

 اٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة-2

 اٌٛاعجبد-3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4

 االفزجبهاد )ا١ِٛ١ٌخ, اٌشٙو٠خ,اٌفظ١ٍخ,إٌٙبئ١خ- 5

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط
اٌزفى١و اٌج١َؾ:)رؾ١ًٍ اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئٟ ه٠بػٟ ٚا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙاب ػٍاٝ اٍابً -1ط 

 إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ(

 اٌزفى١و إٌبلل:)اٌملهح ػٍٝ ٔمل ٚر١١ّي اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ ٚاالفز١به ث١ٕٙب (-2ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ:)اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه ٚؽوق عل٠لح فٟ اٌؾً(-3ط         

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘-1

 اٍزؼّبي طٕغ اٌمواهاد الفزجبه اٌجل٠ً االفؼً-2

 اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ-3

 هشائك انزمٛٛى
 افزجبهاد ِزٕٛػخ)٠ِٟٛ ,شٙوٞ,فظٍٟ,ٔٙبئٟ(-

 افزجبهاد شف٠ٛخ-2

 جبدٚاع-3

)انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انزأْٛهٛخ ٔانًُمٕنخانًٓبساد انؼبيخ  -د

 انؾخقٙ(.
ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب فٟ ِغبالد -1ك

 االؽظبء

فٟ اٌّغبالد ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك ِفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد  -2ك

 اٌّقزٍفخ.

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االٔزو١ٔذ-3ك
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 اٌضبٟٔ( اٌىٛهً)  ث١ٕخ اٌّموه

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزىبًِ اٌّؾلك ٚاٌغ١و  رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘ 3 1

 ِؾلك
 
 

 

 

 

 
اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

 

 

 

 

 

 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشٙو٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ

ؽوق اٌزىبًِ اٌغ١و  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 2

 ِؾلك
ؽوق اٌزىبًِ اٌغ١و  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 3

 ِؾلك
ؽً اٌزىبًِ اٌغ١و  رّبه٠ٓ ػبِخ 3 4

 ِؾلك
 اِزؾبْ اٌشٙو األٚي شٙوٞ افزجبه 3 5
اٌزىبًِ اٌّؾلك ٌٍلٚاي  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 6

 اٌّضٍض١خ
اٌزىبًِ اٌّؾلك ٌٍلٚاي  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 7

 اٌّضٍض١خ
اٌزىبًِ اٌّؾلك ٌٍلٚاي  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 8

 اٌّضٍض١خ اٌؼى١َخ
اٌزىبًِ اٌّؾلك ٌٍلٚاي  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 9

 اٌّضٍض١خ اٌؼى١َخ
اٌزىبًِ اٌّؾلك ٌٍلٚاي  رّبه٠ٓ ػبِخ 3 11

اٌّضٍض١خ ٚاٌّضٍض١خ 

 اٌؼى١َخ
اٌزىبًِ اٌّؾلك ٌٍلٚاي  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 11

اٌيائل٠خ ٚاٌيائل٠خ 

 اٌؼى١َخ
اٌزىبًِ اٌّؾلك ٌٍلٚاي  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 12

اٌيائل٠خ ٚاٌيائل٠خ 

 اٌؼى١َخ
ؽوق اٌزىبًِ, اٌزىبًِ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 13

اٌزىبًِ ثبٌزغيئخ, 

ٌٍلٚاي اٌىَو٠خ, 

اٌزىبًِ ثبٌزؼ٠ٛؼبد 

 اٌّضٍض١خ
ؽوق اٌزىبًِ, اٌزىبًِ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 14

ثبٌزغيئخ, اٌزىبًِ 

ٌٍلٚاي اٌىَو٠خ, 

اٌزىبًِ ثبٌزؼ٠ٛؼبد 

 اٌّضٍض١خ
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 البنية التحتية .00
 التفاضل والتكامل لطلبة كليات االدارة واالقتصادكتاب  ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0

H.Anton:Calculus with Analytic Geometry,5 ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  0
th

 

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

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 

  ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ-12

 اظبفخ ِٛاػ١غ ِٚفوكاد ٌٍّبكح
 

 

 

 

 

 

 

ؽوق اٌزىبًِ, اٌزىبًِ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 15

ثبٌزغيئخ, اٌزىبًِ 

ٌٍلٚاي اٌىَو٠خ, 

اٌزىبًِ ثبٌزؼ٠ٛؼبد 

 اٌّضٍض١خ
 اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ افزجبه شٙوٞ 3 16
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 و. عُبء عزبس أؽًذ            ٔفف انًمشس             

 
 جامعة ديالى / كمية االدارة واالقتراد السؤسدة التعميسية .1
 قدم االدارة العامة القدم العمسي  / السركز .2
 call 1206/ مبادئ السحاسبة اسم / رمز السقرر .3

 الزامي أشكال الحزور الستاحة .4
 2121-2119الكورس الثاني   لمعام الدراسي  الفرل / الدشة .5
 ساعة في األسبوع 3دراسية بواقع ( ساعة 45) عدد الداعات الدراسية )الكمي(. 6
 1/11/2119 تاريخ إعداد ىذا الوصف . 7
 :أىداف السقرر. 8

 .سحاسبةفيؼ اإلطار الشغخي لسبادئ  عمؼ ال -1
 مؽ خالل التعخف عمى االسذ والسبادئ العامة ليحا العمؼ . سحاسبةتعخيف الظمبة عمى مفيؾم عمؼ ال -2

 وماهية السذكمة التي يبحثيا ىحا العمؼ. سحاسبةتؾضيح لمظالب السبتجئ بسزسؾن عمؼ ال -3
 بالعمؾم االخخى. سحاسبةمعخفة الظالب بعالقة عمؼ ال  -4
 . لسحاسبية جعل الظالب ممؼ بالقؾانيؽ ا -5

 
 
 

يــــوفر وصــــف السقــــرر ىــــذا إيجــــازاا مقتزــــياا ألىــــم  رــــائص السقــــرر ومخرجــــات الــــتعمم      
دة القرــــو  مــــ  الستوقعــــة مــــ  اليالــــر تحًيقيــــا مبرىشــــاا عســــا إ ا كــــان قــــد حقــــ  االســــتفا

 والبد م  الربط بيشيا وبي  وصف البرنامج. فرص التعمم الستاحة
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 مخرجات السقرر وطرائ  التعميم والتعمم والتقييم. 9

   .األىجاف السعخفية -أ
 .  السحاسبيةالسبادئ أىؼ السبادئ واالساسيات  في  -1أ
 .ساليةدتخجمة  في معالجة السذاكل الالس سحاسبيةساليب الاىؼ اال -2أ
 .عمى الؾاقع تفديخ الشتائج وتظبق الحل  -3أ
 

 األىداف السياراتية الخاصة بالسقرر.   -ب 
 القجرة عمى التؾاصل مع االستاذ. -ميارات القجرة : – 1ب
 وتذخيص السذاكل.القجرة عمى تحميل  -ميارات شخرية :  - 2ب
 البخامج في حل السذاكل .  استخجام -ميارات  تحميمية : – 3ب
 

 طرائ  التعميم والتعمم      
     .السحاضخة -1
   .السشاقذة والحؾار  -2
      .االسئمة االفتخاضية  -3
  .االستجؾاب السباشخ   -4

 

 طرائ  التقييم      
 

 استعسال االختبارات التحريمية: -1
  اليؾمية 
  الذيخية 
  الشيائية 
 استعسال االختبارات الذفؾية . -2
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 األىداف الوجدانية والًيسية  -ج
 .التفكيخ البديط )القجرة عمى فحص وتقيؼ  السؾاضيع ( -1ج
 .التفكيخ الشاقج )القجرة  عمى دراسة وتسيد السؾاضيع ( -2ج
 

 طرائ  التعميم والتعمم     
  .السحاضخة  -1
    .السشاقذة والحؾار  -2
   .االسئمة االفتخاضية  -3
 .االستجؾاب السباشخ -4

 

 طرائ  التقييم    
األسئمة السؾضؾعية وتشقدؼ إلى : اسئمة االختيار مؽ متعجد، أو اسئمة الرؾاب والخظأ ، وأسئمة  -1

  .السقابمة
  .التقييؼ الحاتي وتقييؼ الدميل -2
 االختبارات وتذسل : -3

 لمخظط التجريدية .االختبارات التحريمية البشائية  السراحبة  - أ
 االختبارات التحريمية الختامية وتتزسؽ : - ب

 االختبارات الختامية الذيخية في نياية كل شيخ دراسي . -1
 .االختبارات الختامية  الفرمية في نياية فرل دراسي  -2
 .االختبارات الختامٌة النهائٌة  فً نهائٌة العام الدراسً   -3

 
السشقولـــــة ) السيـــــارات األ ـــــر  الستعمقـــــة بقابميـــــة التو يـــــ  والتيـــــور السيـــــارات العامـــــة والت ىيميـــــة  -د 

 الذخري (.
 ميارات جسع وتحميل السعمؾمات . -1د
 ميارات  التجريب والتظؾيخ الذخري . -2د
 .سحاسبيةميارات اعجاد السفاهيؼ ال -3د
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 ررـــــة السقـــــبشي. 11
مخرجات التعمم  الداعات األسبوع

 السيموبة
الوحدة / أو اسم 

 السوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 3 
معخفة تاريخ  

 السحاسبة
نذأت وتظؾر 

 السحاسبة

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

 الشغام السحاسبي 3 2
الفخوض والسبادئ 

 السحاسبية

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

3 3 
استخجام نغخية القيج 

 نغخية القيج السددوج السددوج

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

4 3 

العسميات السالية 
والخأسسالية/ تحجيج 
كمفة السؾجؾدات 

اجخاء التدؾيات  وكيفية
 ليا

العسميات السحاسبية 
لعسميات رأس 

السال/بيع وشخاء 
واستبجال السؾجؾدات 

 الثابتة

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

5 3 
العسميات السالية 

 والخأسسالية
السعالجة السحاسبية 
 لمسدحؾبات الذخرية

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

العسميات الخاصة  3 6
 بالرشجوق 

العسميات الخاصة 
بالرشجوق/الدحؾبات 
 وااليجاعات والتدؾيات

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية
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 البزاعة 3 7
السذتخيات والسبيعات 

والسراريف 
 ومخدوداتيا

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

 معخفة مفيؾم الخرؼ 3 8
 الخرؼ التجاري و

الخرؼ الشقجي وخرؼ 
 الكسية

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

9 3 

فيؼ ماىي االوراق 
 التجارية

ومعخفة فؾائج استخجام 
 الكسبيالة

السعالجة السحاسبية 
لمذيكات واالوراق 

التجارية/ مدايا األوراق 
 التجارية و
 الكسبيالة

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

11 3 
معخفة فؾائج استخجام 
الدفتجة ومعخفة كيفية 

 استخجام الرػ

 الدفتجة
 والذيػ )الرػ(

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

فيؼ وتعخيف ميدان  3 11
 السخاجعة

 ميدان السخاجعة

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

الحدابات الختامية  3 12
 وقائسة السيدان

 حداب الستاجخة و
حداب االرباح 

 والخدائخ

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

كذف السيدانية  السظابقة الكذف 3 13
 العسؾمية

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية



 

انقفؾخ   

29 
 

  

 
 

 ة ـــــة التحتيــــــالبشي. 11
 مبادئ السحاسبة ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1

 
 مقجمة في مبادئ السحاسبة ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

 
يؾصى بيا                 اـ الكتب والسخاجع التي 

 ) السجالت العمسية ، التقاريخ ،....  (
 محاسبة متقجمة

ب ـ السخاجع االلكتخونية، مؾاقع االنتخنيت 
.... 

 

 
 ي ــــــرر الدراســـــــر السقــــة تيويـــــــ ي.  12

 
   . استخجام الكتب السشيجية الحجيثة 
 . االستفادة مؽ البحؾث الججيجة وتظبيقيا 

 

 والتحخيخية واالستجؾاب

14 3 
استخخاج مجسل الخبح 

 التدؾيات القيجية وصافي الخبح

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
 والتحخيخية

 معخفة االخظاء 3 15
 وأنؾاعيا

 األخظاء ترحيح

السحاضخة 
والسشاقذة 
والحؾار 
 واالستجؾاب

التقييؼ الحاتي 
االختبارات و 

 الذفؾية
  والتحخيخية
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 اؽًذ فبنؼو.                             ٔفف انًمشس

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة دايىل ادلؤسسة التعليمية0

 االحصاء قسم  القسم العلمي  / ادلركز0

 016call 1/وىل/ ادلرحلة اال مبادئ االقتصادمادة  اسم / رمز ادلقرر3

  
 إلزامي  أشكال احلضور ادلتاحة4

 0101-0109للعام الدراسي  الكورس االول            الفصل / السنة5

 يف األسبوع ساعة 0( ساعة دراسية بواقع 31) عدد الساعات الدراسية )الكلي(6

 1/11/2119 اتريخ إعداد ىذا الوصف 7
 أىداف ادلقرر: إن يكون الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على 8

 دلبادئ  علم االقتصادفهم اإلطار النظري  -0
 االسس وادلبادئ العامة ذلذا العلم . من خالل التعرف علىعلم االقتصادتعريف الطلبة على مفهوم  -0
 ادلبتدئ مبضمون علم االقتصاد وما ىية ادلشكلة اليت يبحثها ىذا العلم.توضيح للطالب  -3
ىناك اراء متعددة وسلتلفة يف حتديد مفهوم علم االقتصاد ختتلف حبسب اختالف ادلفكرين تبيني للطالب أبن  -4
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 االقتصاديني. 
 بعالقة علم االقتصاد ابلعلوم االخرى.معرفة الطالب  -5
 بطرق التحليل االقتصادي وطرق البحث االقتصادي.معرفة الطالب  -6
 ابلقوانني االقتصادية. جعل الطالب ملم  -7
 كالتضخم والبطالة.إمكانية الطالب بتشخيص ادلشاكل االقتصادية   -8

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األىداف ادلعرفية   -أ
 . مبفهوم علم االقتصاديعرف مفهوم  -0أ
 .ادلشكلة االقتصاديةيفسر للطالب  -0أ
 انواع ادلوارد االقتصادية.يُبني للطالب  -3أ
 .االقتصاديةنظرايت اليوضح للطالب  -4أ
 .االقتصاديةيعدد للطالب السياسات  -5أ
 علم االقتصاد وكيفية االستفادة االفكار والنظرايت اليت جاء هبا.يعطى للطالب أمثلة عن   -6أ

 
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة ابدلقرر.   -ب 

 جيمع معلومات عن الظواىر وادلشكالت االقتصادية   – 0ب
 حيلل اسباب ىذه ادلشاكل  – 0ب
 الدول يف معاجلة مثل ىذه ادلشاكل.يقارن بني التجارب  – 3ب
  مهارات االتصال والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة احملاضرة  -0
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب  -0
 

 طرائق التقييم      
 

 األسئلة ادلوضوعية وتنقسم إىل : اسئلة االختيار من متعدد, أو اسئلة الصواب واخلطأ , وأسئلة ادلقابلة  -0
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -0
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 االختبارات وتشمل : -3
 االختبارات التحصيلية البنائية  ادلصاحبة للخطط التدريسية . - ت
 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن : - ث

 اخلتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي .االختبارات  -0
 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -0
 .االختبارات اخلتامية النهائية  يف هنائية العام الدراسي  -3

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حول ادلوضوع من قبل الطالب -0ج
 قدرة الطالب على تقييم ادلوضوع واعطاء احللول  -0ج
 يفرق بني ادلشكالت   -3ج
 .يفسر وحيلل الظواىر وادلشكالت  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 
 استعمال طريقة العروض التقدميية  . -0
 رسم ادلخططات التوضيحية . -0
 طريقة العصف الذىين . -3
 
 طرائق التقييم    
 
 االختبارات التحصيلية:استعمال  -0

 اليومية  - أ
 الشهرية  - ب
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    
 استعمال االختبارات الشفوية . -0
 
 
 



 

انقفؾخ   

33 
 

  

 

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخدام ادلراجع وادلصطلحات . -0د   

 مهارات يف مجع البياانت حول ادلوضوع وحتليلها . -0د
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت . -3د
 مهارات اجراء ادلقارانت عن ادلوضوع .  -4د
 مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع. 5د 
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 البنية التحتية  .00
 د. كرمي مهدي احلسناوي –مبادئ علم االقتصاد كتاب  ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0

 مبادئ االقتصاد . د. عبد ادلنعم السيد عليكتاب   ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  0

 بنية ادلقرر .01

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ادلوضوع التعلم ادلطلوبةسلرجات  الساعات األسبوع

تعريف علم االقتصاد وطرق  تعاريف ومفاىيم 0 0
 التحليل االقتصادي 

 اختبارات شفوية احملاضرة

 تقييم الذات وتقييم الزميل ادلناقشة واحلوار ادلشكلة االقتصادية وخصائصها  استيعاب اخلصائص 0 0
 تقييم الذات وتقييم الزميل ادلناقشة واحلوار الفعاليات االقتصادية  استيعاب اخلصائص 0 3
 تقييم الذات وتقييم الزميل ادلناقشة واحلوار الطلب  استيعاب اخلصائص 0 4

النظرية الكالسيكية لسلوك  تعاريف ومفاىيم 0 5
 ادلستهلك 

 اختبارات شفوية زلاضرة

النظرية احلدية لسلوك  عرض وحتليل 0 6
 ادلستهلك 

 تقييم الذات وتقييم الزميل ادلناقشة واحلوار

 تقييم الذات وتقييم الزميل ادلناقشة واحلوار ادلعدل احلدي لالحالل  عرض وحتليل 0 7

8 0  
 للكورسامتحان الشهر األول/ 
   الدراسي االول 

 اختبارات شفوية زلاضرة العرض  عرض وحتليل 0 9
 اختبارات شفوية زلاضرة نظرية االنتاج  عرض وحتليل 0 01
 اختبارات شفوية زلاضرة تقييم قانون تناقص الغلة  عرض وحتليل 0 00
 اختبارات شفوية زلاضرة التكاليف  عرض وحتليل 0 00

العالقة بني منحنيات الناتج  عرض وحتليل 0 03
 ومنحنيات التكاليف 

 اختبارات شفوية زلاضرة

 اختبارات شفوية زلاضرة التكاليف يف االجل الطويل  وحتليلعرض  0 04
 تقييم الذات وتقييم الزميل ادلناقشة واحلوار العرض  عرض وحتليل 0 05

 كورسامتحان الشهر الثاين / لل ــــــــ ــــــــ 06
 الدراسي االول 

 ـــــــــ ــــــــ
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اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 االقتصاد . د. بول ساملسونكتاب  

 ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....ب ـ 
 

 شبكة االقتصاديني العراقيني 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .12

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 سؽًٍ يؾًٕدٔفف انًمشس                                  و. 
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 كهٛخ االداسح ٔااللزقبد   –عبيؼخ دٚبنٗ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ.1

 لغى االؽقبء انمغى انغبيؼٙ / انًشكض.2

  coll 1207يبدح يجبدئ االداسح /  انًمشساعى / سيض .3

 ثكبنٕسٕٚط ػهٕو اؽقبء  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب.4

 انؾنٕس انٕٛيٙ ) انضايٙ ( ٔثؾغت انغذٔل االعجٕػٙ انًمشس أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ.5

  2121 – 2119انفقم انذساعٙ االٔل ٔانضبَٙ نهؼبو انذساعٙ  انفقم / انغُخ.6

 ( عبػخ فٙ االعجٕع  2( عبػخ دساعٛخ ، ٔثٕالغ )  61)  انذساعٛخ )انكهٙ(ػذد انغبػبد .7

  2119/  11/  1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف .8

 أْذاف انًمشس9

 . رؼشٚف انطبنت ثأْى أعظ ٔيجبدئ ػهى االداسح 

  . رؼشٚف انطبنت ثبنٕظبئف االداسٚخ انشئٛغخ ٔٔظبئف انًُظًخ انشئٛغخ ٔانضبَٕٚخ 

 االداسٚخ ٔرغهغهٓب انزبسٚخٙ . ثٛبٌ رطٕس انؼهٕو 

 . رٕمٛؼ أًْٛخ ػهى االداسح ٔدٔسْب فٙ انًُظًبد 

 . رضٔٚذ انطبنت ثًٕامٛغ يخزهفخ ػٍ االداسح رؾكم نّ لبػذح يؼشفٛخ ػٍ االداسح ٔرطجٛمبرٓب فٙ انًُظًبد 

انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد 

يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف 

 . انجشَبيظ

 مخرجات السقرر وطرائ  التعميم والتعمم والتقييم. 11
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 انطبنت لبدساً ػهٗ :عؼم  -: األىداف السعرفية   -أ
 أٌ ٚؼشف أْى انًجبدئ ٔانًفبْٛى االداسٚخ االعبط . -1أ

 أٌ ٚؾذد انٕظبئف انشئٛغخ نإلداسح ، ٔانٕظبئف انشئٛغخ ٔانضبَٕٚخ نهًُظًخ . -2أ

 أٌ ٚفغش انًفبْٛى االداسٚخ . -3أ

 أٌ ٚطجك انًفبْٛى االداسٚخ ثأيضهخ ٔالؼٛخ ٔؽبالد دساعٛخ . -4أ

  أٌ ٚؾهم فؾخ انُظشٚبد االداسٚخ يغ انٕالغ انؼًهٙ . -5أ

    أٌ ٚجٍٛ سأّٚ ثبنًفبْٛى االداسٚخ . -6أ

 األىداف السياراتية الخاصة بالسقرر.   -ب 
 يٓبساد رفبػهٛخ : ايزالن انمذسح ػهٗ انزٕافم يغ اعزبر انًبدح ٔانضيالء . – 1ة

  يٓبساد رؾخٛقٛخ : انمذسح ػهٗ رؾخٛـ انُظشٚبد االداسٚخ ٔرطجٛمبرٓب انٕالؼٛخ . – 2ة

    يٓبساد رؾهٛهٛخ : لذسح رؾهٛم انًفبْٛى االداسٚخ ٔانؼاللبد ثُٛٓب . – 3ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      
 . انًؾبمشح 

 . انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

 . االعئهخ االصشائٛخ 

 . االعزغٕاة انًجبؽش 

   -:هشائك انزمٛٛى      

 . أعئهخ انخطأ ٔانقٕاة 

 . أعئهخ االخزٛبس يٍ يزؼذد 

 . أعئهخ انزٕمٛؾبد 

 . انٕاعجبد 

 . ٙانزمٛٛى انزار 

 . ) االخزجبساد ) انؾٓشٚخ ، انفقهٛخ ، انُٓبئٛخ 

 األىداف الوجدانية والًيسية -ج

 انزفكٛش انجغٛو : ) انمذسح ػهٗ فؾـ  ٔرمٛٛى انًٕامٛغ انًطشٔؽخ ( .  -1ط

 انزفكٛش انُبلذ : ) انمذسح ػهٗ َمذ ٔرًٛٛض انًٕامٛغ انًطشٔؽخ ٔاالخزٛبس ثُٛٓب ( . -2ط

  انزفكٛش االثذاػٙ : ) انمذسح ػهٗ إَزبط افكبس إداسٚخ عذٚذح ( . -3ط

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
 هشٚمخ انؼقف انزُْٙ . – 1

 اعزؼًبل فُغ انمشاساد الخزجبس انجذٚم االفنم . – 2

 انؼشك انزمذًٚٙ . – 3

 هشائك انزمٛٛى    
 اخزجبساد يزُٕػخ ) ٕٚيٙ ، ؽٓش٘ ، فقهٙ ، َٓبئٙ ( – 1

 اخزجبساد ؽفٕٚخ . – 2

 ٔاعجبد . – 3
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 الستعمقة بقابمية التو ي  والتيور الذخري (.السشقولة ) السيارات األ ر  الت ىيمية السيارات العامة و  -د 
 يٓبساد عًغ ٔرؾهٛم انًؼهٕيبد ػٍ انًفبْٛى االداسٚخ ٔكٛفٛخ اعزخذايٓب فٙ اداسح انًُظًبد . -1د

 يٓبساد انزذسٚت ٔانزطٕٚش انؾخقٙ ػهٗ كٛفٛخ رطجٛك انًفبْٛى االداسٚخ فٙ انًغبالد انًخزهفخ . -2د

    يٓبساد اػذاد انًفبْٛى االداسٚخ انًُبعجخ نالعزخذاو فٙ انًغبالد انًخزهفخ . -3د

 ) انكٕسط انضبَٙ(   ثُٛخ انًمشس.11

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 

 انًٕمٕع

هشٚمخ 

 انزؼهٛى

هشٚمخ 

 انزمٛٛى

 يًٓبد انًذٚشٔهجٛؼخ اإلداسح  رؼشٚفبد ٔيفبْٛى اداسٚخ 2 1

ة
ٕا

غ
عز

ال
ٔا

س 
ٕا

ؾ
ٔان

خ 
ؾ

بل
ًُ

ٔان
ح 

مش
ؾب

نً
ا

 

ء
شا

الص
ٔا

 

د 
جب

ع
ٕا

ٔان
خ 

ٕٚ
ؾف

 ان
د

سا
جب

خز
ال
ٔا

م 
يٛ

نض
 ا
ٛى

مٛ
ٔر

 ٙ
ار
نز

 ا
ٛى

مٛ
نز

ا

ٛخ
ٕي

نٛ
ٔا

خ 
شٚ

ٓ
ؾ

 ان
د

سا
جب

خز
ال
ٔا

 

 االداسٚخانجٛئخ ٔاإلداسح رطٕس  يفبْٛى سئٛغخ ٔفٓى انؼاللبد 2 2

يفبْٛى سئٛغخ ٔخطٕاد  2 3

 ٔرطجٛمبد ٔالؼٛخ َظشٚخ

األْذاف ٔانزخطٛو االعزشارٛغٙ 

 انزؾغٛهٙٔ

يفبْٛى سئٛغخ ٔخطٕاد  2 4

 ٔرطجٛمبد ٔالؼٛخ َظشٚخ

 ادانمشاسارخبر 

 األعبنٛت انكًٛخ فٙ انمشاس  رًبسٍٚ ػًهٛخ 2 5

 ايزؾبٌ انؾٓش األٔل  اخزجبس ؽٓش٘ 2 6

 انٓٛكم انزُظًٛٙٔرقًٛى انٕظٛفخ  يفبْٛى سئٛغخ ٔاعظ اداسٚخ   2 7

 ٔانغهطخ انقالؽٛخ  يفبْٛى سئٛغخ ٔفٓى انؼاللبد 2 8

رؼشٚفبد ٔيفبْٛى ٔاعظ  2 9

 اداسٚخ

 َٔظشٚبرٓب انمٛبدح 

رؼشٚفبد ٔيفبْٛى ٔاعظ  2 11

 اداسٚخ

 َٔظشٚبرّ انزؾفٛض

 االرقبل خطٕاد َظشٚخ  2 11

األفبق ٔهجٛؼخ انشلبثخ ٔإَٔاػٓب  رًبسٍٚ ػًهٛخ 2 12

 اإلعزشارٛغٛخ نهشلبثخ

 انضبَٙايزؾبٌ انؾٓش  اخزجبس ؽٓش٘ 2 13

 إداسح انزغٕٚك ٔ إداسح انؼًهٛبد اعظ اداسٚخ 2 14

 ٔانًبنٛخ إداسح انًٕاسد انجؾشٚخ يفبْٛى سئٛغخ  2 15
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 خظة تظؾيخ السقخر الجراسي .12
   

 تأليف كتاب في مبادئ االدارة السعاصخة بمغة مبدظة وميدخة لمظمبة لتدييل استيعابيا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ االدارة مع التركيز عمى ادارة االعسال  ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1
 كتاب مبادئ اإلدارة  / د . بذير العالق ،  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا                 
 ) السجالت العمسية ، التقاريخ ،....  (

 ومبادئ اإلدارة الحديثة / د. حدي  حريم

ب ـ السخاجع االلكتخونية، مؾاقع االنتخنيت 
.... 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 و.و. َٕٚظ كبظى                                 ٔفف انًمشس

 

 ٚااللزظبكعبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ االكاهح  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 االؽظبء    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 univ1101ِجبكئ ؽبٍٛة /  اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ثؾَت اٌغلٚي اٌّموه أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

  2121-2119وٛهً االٚي ٚاٌىٛهً اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 فٟ األٍجٛع ٍبػزبْ( ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ 12) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

فهم الطالب لتطبيقات احلاسوب ولغات احلاسوب يف حتليل وحلول مشاكل االحصائية واالدارية واقتصادية واجياد احللول 
 ادلناسبة .

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 أْ ٠ؼوف اُ٘ اٌّجبكئ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌزطج١م١خ ٌٍؾبٍٛة -1أ

 أْ ٠ؾلك اٌٛظبئف اٌوئ١َ١خ ٌٍجواِظ اٌزٟ رقلِٗ فٟ اٌزؾ١ٍالد االؽظبئ١خ  -2أ

 أْ ٠فَو ٔزبئظ ٘نٖ االؽظبئ١بد -3أ

 أْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ػٍٝ ٘نٖ إٌزبئظ االؽظبئ١خ -4أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح -ِٙبهاد اٌملهح : – 1ة

 اٌملهح ػٍٝ رشق١ض إٌظو٠بد االؽظبئ١خ  -ِٙبهاد رشق١ظ١خ : – 2ة

 للهح رؾ١ًٍ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌجواِظ ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب -ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ : – 3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -1

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه -2

 االٍئٍخ اٌّجبشوح -3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو -4

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 اٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة -1

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -2

 اٌٛاعجبد -3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌٛػٟ  -1ط

 اٌوغجخ فٟ االٍزمجبي اٌّؼوفٟ -2ط

 االٔزمبئٟ  االٔزجبٖ ػجؾ االٔزجبٖ ٚافز١به اٌّٛػٛع  -3ط
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 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 افزجبهاد ِزٕٛػٗ -1

 افزجبهاد شف٠ٛٗ -2

 اٌٛاعجبد -3

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -1ك

 ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ -2ك

 ِٙبهاد اػلاك اٌّفب١ُ٘ االكاه٠خ -3ك

 االٔل ( انكٕسط)  ثُٛخ انًمشس.11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس اعٛبل انؾبعجخ رؼبسف ٔيفبْٛى

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
6 

 َظبو االسلبو

 االػذاد انؼؾشٚخ

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
8 

3 

11 

 الػذاد انضُبئٛخا انكهًبد انًفزبؽٛخ

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

12 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

14 

 يكَٕبد انؾبعجخ رطجٛك ػًهٙ

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 16

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 انًؾبمشح انًزسثٕسد انؾبؽخ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  21 
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6 
22 

 اعضاء انؾبعجخ رطجٛك ػًهٙ
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس يٓبساد يكزغجخ رًبسٍٚ ػًهٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 28 

8 

31 
اٚؼبصاد انٕلذ ٔانزبسٚخ فٙ 

 َظبو انؾبعجخ
 انذٔال انغبْضح فٙ انَٕٛذٔص

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 
34 

 انًؾبمشح يٓبساد انزطجٛك ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 36 

11 

38 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  َغخ انًهفبد ركٍٕٚ انًهفبد 

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 41 

11 

42 

 انًؾبمشح يٓبساد ػًهٛخ ؽزف انًهفبد

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 فزؼ يهف عذٚذ فٙ انَٕٛذٔص
اغالق انًهفبد ٔركجٛش ٔاعٓخ 

 انًهف
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
48 

13 

51 

 َمم انًهفبد
َمم انًهف فٙ داخم انًهف 

 َفغّ
 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس خضٌ انًهفبد ؽجبػخ اٌٍّفبد
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
 انكٕسطصبَٙ اخزجبس ؽٓش٘ 

 األٔل
------------------ 

Closed-book 

Exam 
61 

 ( انضبَٙ انكٕسط)  ثُٛخ انًمشس

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس ٔاعٓخ انجشَبيظ ثشَبيظ انٕسٔٔد

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
4 
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2 
 ركٍٕٚ يهف هجبػخ عذٚذ 6

 

 ركجٛش انخو 

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
8 

3 

11 

 ؽفع انًهف رقغٛش انخو

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

12 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

14 

 اَؾبء يهف هجبػخ عذٚذ رطجٛك ػًهٙ

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 16

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
إَاع االٚؼبصاد انًٕعٕدح فٙ  18

 ثشَبيظ انٕسٔٔد

اٚؼبص انؾغى ٔعًغ ثٍٛ يهفٍٛ 

 انٕسٔٔد
 انًؾبمشح

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  21 

6 
22 

 ٔاعٓخ ثشَبيظ االكغم رطجٛك ػًهٙ
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس يٓبساد يكزغجخ رًبسٍٚ ػًهٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 28 

8 

31 
انطشق انؾغبثٛخ فٙ ثشَبيظ 

 االكغم
 انذٔال انغبْضح

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 
34 

 انًؾبمشح يٓبساد انزطجٛك ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 36 

11 

38 
انذٔال انزمشٚت ٔانٕعو 

 انؾغبثٙ
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  انًُٕال ٔانٕعٛو

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 41 

11 

42 

 انًؾبمشح يٓبساد ػًهٛخ انذٔال انزشثٛؼٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 انذٔال انًضهضٛخ 
اَؾبء عذأل فٙ ثشَبيظ 

 االكغم
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
48 

13 

51 
ادخبل انجٛبَبد االؽقبئٛخ فٙ 

 االكغم
 انًؾبمشح رشرٛت انجٛبَبد

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 52 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 اٌّلفً ئٌٝ ػٍُ اٌؾبٍٛة رأ١ٌف ك. ى٠بك اٌمبػٟ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ِجبكئ اٌؾبٍٛة ٚ اٌجوِغخ ثٍغخ ث١َه رأ١ٌف ك. ِوٚاْ  .1 )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 (1997)ِظطفٟ ٔبػٗ  

 

ِجبكئ اٌؾبٍٛة اإلٌىزوٟٚٔ رأ١ٌف ك. ٍؼ١ل ػَبف  .2

(1997) 

 

ٌّلفً ئٌٝ ػٍُ اٌؾبٍٛة رأ١ٌف ك. ى٠بك اٌمبػٟ   َ. ا .3

 (1998ػجلاٌوؽ١ُ اٌجش١زٟ  )

 

ِملِخ فٟ اٌؾبٍجبد رغ١ّغ ٚئػلاك  َ. عٛكد أثٛؽٗ  .4

(2112) 

 

ِلفً ئٌٝ ػٍَٛ اٌؾبٍت رأ١ٌف ك. دمحم ٔجٙبْ ٠ٍٍُٛ  .5

(2111) 
 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

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

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

14 

54 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 يشٔح يٓذ٘و.و.                     انًمشسٔفف 

 

 و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّإٍَخ.1

 االكاهح اٌؼبِخ –االلزظبك  –االؽظبء     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 univ 1102/ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌياِٟ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 اٌىٛهٍبد اٌفظً / إٌَخ.5

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

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

. تبصريىم بثقافتهم العربية  االصيلة من خالل ما وصلت اليو ىذِه الثقافة من مستوى عايل يف ادلنتدايت اللغوية واالدبية العربية 2
 والعادلية 

 . زلاولة اجياد طلبة  متميزون يف موىبة الكتابة )شعراً  أو نثراً (  أو موىبة االلقاء أو موىبة اخلط .3

 
 
 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رٛػ١ؼ ا١ّ٘خ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبػزجبه٘ب )١ٍلح اٌٍغبد ( ث١ٓ ٌغبد اٌؼبٌُ ثبػزجبه٘ب ٌغخ اٌموأْ اٌىو٠ُ . -1أ

 ث١بْ إٌطك اٌظؾ١ؼ ٌؼالِخ االػواة إٌّبٍجخ  ػٍٝ أفو ؽوف فٟ اٌىٍّخ . -2أ

 ِؼوفخ اٌّمب١٠ٌ اٌلل١مخ ٌظؾخ اٌىالَ ِٓ فالي فُٙ اٌطبٌت ٌزواو١ت اٌىالَ ٚرؾ١ٍٍٗ ٚاٌفبئلح ُِٕٗ   -3أ
رؼو٠ف اٌطبٌت ثغ١ّغ اٌفْٕٛ اٌٍغ٠ٛخ ٚاالكث١خ ٚاالؽالع ػٍٝ اٌّواؽً اٌّزطٛهح ٚاٌّزملِخ ٌٙنٖ  -4أ

 ٚع١ّغ اٌفْٕٛ االفوٜ . اٌفْٕٛ ِٚؼوفزٗ ثأُ٘ اٌىزّبة ٚاٌٍغ١٠ٛٓ اٌن٠ٓ ٍبّ٘ٛا فٟ رطٛه اٌٍغخ ٚاالكة

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ األ٘لاف اٌّٙبهار١خ  -ة 

 ِؼوفخ ٔظبَ اٌغٍّخ اٌؼوث١خ ِٓ لجً اٌطبٌت ١ٌزَٕٝ ٌٗ ِؼوفخ ط١بغخ اٌغٍّخ اصٕبء اٌؾل٠ش . – 1ة

ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت فٟ اٌىزبثخ ٚمٌه ٌز١ٙئزٗ فٟ ِؼوفخ وزبثخ اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رطٍت ِٕٗ فٟ  – 2ة

 ع١ّغ اٌّٛاك اٌنٞ ٠لهٍٙب فالي اٌؼبَ اٌلهاٍٟ.  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . شوػ اٌّٛػٛع اٚ شوػ اٌمبػلح .1      

 . اػطبء االِضٍخ اٌّٛػؾخ ٌٍمبػلح .2 

 . اػطبء رّو٠ٓ فبص ثبٌّٛػٛع ٠ؾً ِٓ لجً اٌطبٌت كافً اٌمبػخ ٚػٍٝ اٌٍٛؽخ .3 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      
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 .االِزؾبٔبد اٌزؾو٠و٠خ  ) االفزجبهاد ( .1

 . افزجبهاد ١ِٛ٠خ رؾو٠و٠خ ٌّؼوفخ كهعخ اٍز١ؼبة اٌطبٌت ٌٍّبكح .2
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٌزنٚق ٚاٌؾٌ اٌٛعلأٟ ٌٍطبٌت ػٕل لواءرٗ ٌّبكح شؼو٠خ أٚ ٔضو٠خ  . -1ط

 ِؼوفخ اٌطبٌت ثطو٠مخ وزبثخ اٌغًّ ثشىً طؾ١ؼ اِالئ١بً .. -2ط

اٌشوٚؽ اٌٛاعت  ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ وزبثخ ِمبٌخ لظ١وح فٟ اٞ ِٛػٛع ِٓ فالي ِؼوفخ  -3ط

 رٛفو٘ب ػٕل وزبثخ اٞ ِٛػٛع ..

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

.اشوػ وً فٓ ِٓ فْٕٛ اٌٍغخ ٚاالكة ٚاالٍزؼبٔخ ثبٌّظبكه ٌىٟ ٠وا٘ب اٌطبٌت ٠ٚزؼٍُ و١ف١خ اٍزقلاَ 1

 اٌّظله ثبٍزقلاَ اٌٍٛؽخ ) اٌَجٛهح ( ٚاعبثخ اٌطبٌت ػٓ ع١ّغ رَبؤالرٗ .

 . اٍزقلاَ اٌّىزجخ .2

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 رؼج١و ( رؾو٠و٠خ . –اِالء  –اكة  –ٌغخ افزجبهاد رشًّ وبفخ اٌفْٕٛ ) .1     

 . افزجبهاد ١ِٛ٠خ رؾو٠و٠خ فبطخ ثٕٛع ٚاؽل ِٓ أٛاع اٌٍغخ .2

فؾ ( ٚرٛع١ُٙٙ اٌزٛع١ٗ اٌظؾ١ؼ ٚا١ٌٍَُ   -ٔضو   -. االؽالع ػٍٝ اٌّؾبٚالد اٌفوك٠خ ٌٍطالة ) شؼو 3

 ٌزط٠ٛو ٘نٖ اٌّؾبٚالد .

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٌمواءح اٌظؾ١ؾخ ألٞ وزبة افو ٚفبطخ لواءح اٌموآْ اٌىو٠ُ . -1ك

االفوٜ ِضً وزبثخ اٌشؼو ِٓ فالي ِؼوفخ االٚىاْ اٌشؼو٠خ  ر١ّٕخ للهاد اٌطالة اٌّٙبه٠خ -2ك

 ٚاٌجؾٛه اٌشؼو٠خ  ِٓ فالي ؽفع لظبئل ِقزٍفخ االىِٕخ .

  ر١ّٕخ ِٙبهح اٌقؾ ِٓ فالي كهاٍخ ِٛػٛػبد فٟ ِبكح االِالء . -3ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 قسام غري االختصاصالكتب اخلاصة ابللغة العربية أل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 النحو الواضح  –جامع الدروس العربية  –شرح ابن عقيل  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 

 

 عالقة ابللغة واالدب من اجملاالت االدبية واللغويةكل مالو 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

.ٌغوع االفبكح ِٓ رله٠ٌ ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ أللَبَ غ١و االفزظبص ٠فؼً ري٠ٚل اٌطبٌت ثّٕٙظ كهاٍٟ 1  

 ا١ٌٗ فٟ كهاٍزٗ .ِموه )وزبة ِٕٙغٟ( ٠َزط١غ اٌٍغٛء 

. عؼً اٌّموه اٌلهاٍٟ ٠لهً ٌّلح ػبَ كهاٍٟ وبًِ ١ٌٌٚ وٛهً ٚاؽل ٚمٌه ٌّب ٚعلٔبٖ ِٓ َِزٜٛ ػٍّٟ 2 

ِزلٟٔ فٟ ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ١ٌزَٕٝ ٌٍزله٠َٟ اػطبء ِٛاك وض١وح ِٚىضفخ ١ٌظجؼ اٌطبٌت ٍِّبً ثٙب ٌىٟ رؼ١ٕٗ 

ّبك ػٍٝ األفو٠ٓ ) ِىبرت اٌؾبٍٛة ٚاالٔزؤذ ( ٚوّب ػٍٝ وزبثخ اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس ثٕفَٗ ثلي ِٓ االػز

 رؼٍّْٛ . ٚهللا ٌٟٚ اٌزٛف١ك .......

 
 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  دباٌَبػ األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ٍُؽو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع

 االٍئٍخ اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾو٠و٠خ اٌشوػ ٚاٍزقلاَ اٌٍٛؽخ اٌغٍّخ اال١ٍّخ  ٚاٌفؼ١ٍخ  ٔظبَ اٌغٍّخ اٌؼوث١خ 2  1/12/2116

 االٍئٍخ اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾو٠و٠خ اٌشوػ ٚاٍزقلاَ اٌٍٛؽخ رملَ اٌقجو –أٛاع اٌقجو  ٔظبَ اٌغٍّخ اٌؼوث١خ 2  8/12/2116

 االٍئٍخ اٌشف٠ٛخ ٚاٌزؾو٠و٠خ اٌشوػ ٚاٍزقلاَ اٌٍٛؽخ وبْ ٚافٛارٙب ٚئْ ٚفٛارٙب ٔظبَ اٌغٍّخ اٌؼوث١خ 2 15/12/2116

 افزجبه رؾو٠وٞ وزبثخ ٔض شؼوٞ لواءح ٔمل٠خ ٌٕض شؼوٞ االكة ٚاٌزؼج١و 2 23/12/2116

االِالء ٚاٍب١ٌت  2 31/12/2116

 اٌىزبثخ
اٌقؾ اٌم١بٍٟ ٚاٌقؾ غ١و 

 اٌم١بٍٟ
 رّو٠ٓ رؾو٠وٞ لوأ١ٔخوزبثخ ٔظٛص 

عّغ اٌّنوو ٍبٌُ ٚعّغ  لٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١خ 2 7/1/2116

 اٌّإٔش 
 رّو٠ٓ رؾو٠و٠ٟ اٌشوػ ٚوزبثخ االِضٍخ 

هفغ اٌفؼً اٌّؼبهع  لٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١خ 2 13/1/2116

 ٚٔظجٗ
 اػطبء رّو٠ٓ رؾو٠وٞ اٌشوػ ٚوزبثخ االِضٍخ
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 شسًَٕرط ٔفف انًم

 دمحم طارقم.م                                ٔفف انًمشس

 

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك –عبِؼخ ك٠بٌٝ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لَُ االؽظبء  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 univ 1103ؽمٛق االَٔبْ/ اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ثؾَت اٌغلٚي اٌّموه أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2121-2119اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 ( ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ ٍبػخ ٚاؽلح فٟ االٍجٛع15) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 2119/ 11/ 1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 اعداد كوادر علمية مؤىلة للعمل يف ىيئات اجملتمع ادلدين . 

 .رفع مستوى مسامهتو السياسية وتعزيز مشاركتو يف احليات العامة. 

 العدالة وادلساواة. تربيتو على حل ادلشكالت مع نظرائو بروح 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 .ؽمٛق االَٔبْ ِف٠َٛٙج١ٓ ٌٍطبٌت  -1أ

 .٠ؾلك ٌٍطبٌت أٔٛاع اٌؾؼبهاد اٌمل٠ّخ -2أ

 .٠فَو ٌٍطبٌت ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌشوائغ اٌَّب٠ٚخ -3أ

 .ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌضٛهاد اٌؼب١ٌّخ ٌٍطبٌت٠ج١ٓ  -4أ

 .االػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق االَٔبْ ٌٍطبٌت٠ج١ٓ  -5أ

 ٠ٛػؼ ٌٍطبٌت أٛاع ؽمٛق االَٔبْ.  -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠قزبه اٌّٛاػ١غ ثزؾل٠ل اٌَّججبد ٚاٌؼٛائك ٚا٠غبك اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٙب. – 1ة

 َِبػلح اٌيِالء ٚاٌزؼبْٚ ِؼُٙ..٠زطٛع فٟ ِٙبهاد  – 2ة

 ِّبهٍخ أٛاع  ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌٛالغ اٌفؼٍٟ. – 3ة

 . ٠م١ُ اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ ا١ِٛ١ٌخ  -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .اٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌّؾبػوح 
 . اٍزقلاَ اٍٍٛة اٌَإاي ٚاٌغٛاة 
 .اٍزقلاَ ؽو٠مخ إٌّبلشخ 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 أٍئٍخ اٌظٛاة ٚاٌقطأ  –أٍئٍخ افز١به٠خ  ة  -األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ ٚرزأٌف ِٓ : أ 
 ًاٌزم١١ُ اٌنارٟ ٚرم١١ُ اٌي١ِ 
 افزجبهاد اٌزؾظ١ً اٌجٕبئ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍقطؾ اٌزله١َ٠خ  -االفزجبهاد ٚرزؼّٓ :  أ 

 االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ ٚرزؼّٓ :-ة                                     

 اد اٌقزب١ِخ اٌشٙو٠خ فٟ ٔٙب٠خ وً شٙو.االفزجبه 
 . ًاالفزجبهاد اٌقزب١ِخ اٌفظ١ٍخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظ 
 . ٍٟاالفزجبهاد اٌقزب١ِخ إٌٙبئ١خ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلها 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ينتبو وحيلل الظواىر اخلاصة ابدلوضوع. -1ط
 .افكار جديدة حول ادلوضوع يقرتح الطالب  -0ج
 ادلشكالت  يساىم يف حل  -3ج

 إٌّبٍجخ  الطالب على تقييم ادلوضوع واعطاء احللوليعمل  -4ج         

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌّؾبػوح. 
 اٍزقلاَ اٍٍٛة اٌَإاي ٚاٌغٛاة  

 اٍزقلاَ ؽو٠مخ إٌّبلشخ. 



 

انقفؾخ   

53 
 

  

 

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 أٍئٍخ اٌظٛاة ٚاٌقطأ  –أٍئٍخ افز١به٠خ  ة  -.األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ ٚرزأٌف ِٓ : أ1
 .اٌزم١١ُ اٌنارٟ ٚرم١١ُ اٌي2ً١ِ
 افزجبهاد اٌزؾظ١ً اٌجٕبئ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍقطؾ اٌزله١َ٠خ  -.االفزجبهاد ٚرزؼّٓ :  أ3

 االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ ٚرزؼّٓ :-ة                                     

 .االفزجبهاد اٌقزب١ِخ اٌشٙو٠خ فٟ ٔٙب٠خ وً شٙو.4
 .االفزجبهاد اٌقزب١ِخ إٌٙبئ١خ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ .5

 
 

 اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ اٌزب١ٌخ : -1
 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ - أ
 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ - ة
 االفزجبهاد اٌفظ١ٍخ - د
 االفزجبهاد إٌٙبئ١خ - س

 اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌشف٠ٛخ . -2

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد فٟ اٌزؼوف ػٍٝ ؽمٛق االفواك ٚؽو٠برُٙ. -1ك

 ِٙبهاد رٕظ١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفوك ٚاٌّغزّغ. -2ك

 ِٙبهاد ئعواء اٌؼاللبد اٌّشزووخ ػٓ اٌّٛػٛع . -3ك

    ِٙبهاد ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ اٌقبطخ ماد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع . -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع

ؽمٛق االَٔبْ فٟ ِفَٙٛ  رؼبه٠ف ِٚفب١ُ٘ 1 1

 اٌؾؼبهاد اٌمل٠ّخ

افزجبهاد  اٌّؾبػوح

 شف٠ٛخ
إٌّبلشخ  ؽؼبهح ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ اٍز١ؼبة اٌقظبئض 1 2

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ
إٌّبلشخ  اٌؾؼبهح ا١ٌٛٔب١ٔخ  اٍز١ؼبة اٌقظبئض 1 3

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ
إٌّبلشخ  اٌؾؼبهح اٌوِٚب١ٔخ اٍز١ؼبة اٌقظبئض 1 4

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ
ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌشوائغ  اٌقظبئض اٍز١ؼبة 1 5

 اٌَّب٠ٚخ

ِؾبػوح 

+اٍٍٛة 

اٌَإاي 

 ٚاٌغٛاة

افزجبهاد 

 شف٠ٛخ

إٌّبلشخ  اٌل٠ٓ ا١ٌٙٛكٞ ٚا١ٌَّجؾٟ ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 6

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ

   اِزؾبْ اٌشٙو االٚي  1 7

رم١١ُ اٌناد  ِؾبػوح اٌشو٠ؼخ االٍال١ِخ ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 8

 اٌي١ًِٚرم١١ُ 

ؽمٛق االَٔبْ فٟ  ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 9

 اٌضٛهاد اٌؼب١ٌّخ

 ِؾبػوح
+اٍٍٛة 

اٌَإاي 

 ٚاٌغٛاة

افزجبهاد 

 شف٠ٛخ

ؽمٛق االَٔبْ فٟ  ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 11

 اٌشوػ١خ اٌل١ٌٚخ

افزجبهاد  ِؾبػوح

 شف٠ٛخ

االػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق  رؼو٠ف ِٚفب١ُ٘  1 11

 االَٔبْ

افزجبهاد  ِؾبػوح

 شف٠ٛخ

اٌؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍؾمٛق  ٚرؾ١ًٍػوع  1 12

االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

 ٚاٌضمبف١خ

 ِؾبػوح
+اٍٍٛة 

اٌَإاي 

 ٚاٌغٛاة

افزجبهاد 

 شف٠ٛخ

افزجبهاد  ِؾبػوح أٛاع ؽمٛق االَٔبْ ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 13

 شف٠ٛخ

ِٕبلشخ ٚرمل٠ُ رمو٠و ؽٛي  ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 14

 اٌّبكح إٌظو٠خ

افزجبهاد  ِؾبػوح

 شف٠ٛخ

   اٌشٙو اٌضبٟٔاِزؾبْ   1 15
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 ماىر صربي كاظمالدكتور  –العامة احلرايت  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 الدكتور محيد رليد احلدراوي –احلرايت العامة والدميقراطية  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 منظمة حقوق االنسان يف االمم ادلتحدةتقارير ونشرات 

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
---- 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

   

 االٍالَ.اْ ٠شًّ اٌّموه اٌلهاٍٟ ِؼوفخ  اع١بي ؽمٛق االَٔبْ ٚونٌه ِؼوفخ ؽمٛق االَٔبْ فٟ   
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 دمحم طارقم.م                        ٔفف انًمشس

 

 

 

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك –عبِؼخ ك٠بٌٝ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لَُ االؽظبء  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 univ 1103ؽو٠بد/ اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ثؾَت اٌغلٚي اٌّموه أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2121-2119اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  إٌَخاٌفظً / .5

 ( ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ ٍبػخ ٚاؽلح فٟ االٍجٛع15) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 2119/ 11/ 1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 اعداد ادلتعلم اعداداً خلقياً منسجماً مع القيم االسالمية يف رلتمعو ووطنو . 

 .رفع مستوى مسامهتو الثقافية واالجتماعية. 

 .تربيتو على النقد والنقاش وتقبل األخرين 
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 .اٌؾو٠بد ِف٠َٛٙج١ٓ ٌٍطبٌت  -1أ

 .اٌؾو٠بد اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٌٍطبٌت٠ؾلك  -2أ

 .اٌؼّبْ االعزّبػٟ ِؼّْٛ ٠فَو ٌٍطبٌت -3أ

 .ؽو٠خ رشى١ً إٌمبثبد ٌٍطبٌت٠ج١ٓ  -4أ

 .أٛاع اٌؾو٠بد ٠ؼلك ٌٍطبٌت -5أ

 ٠ٛػؼ ٌٍطبٌت اٌَالِخ اٌظؾ١خ.  -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠قزبه اٌّٛاػ١غ ثزؾل٠ل اٌَّججبد ٚاٌؼٛائك ٚا٠غبك اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٙب. – 1ة

 َِبػلح اٌيِالء ٚاٌزؼبْٚ ِؼُٙ..٠زطٛع فٟ ِٙبهاد  – 2ة

 ِّبهٍخ أٛاع اٌؾو٠بد فٟ اٌٛالغ اٌفؼٍٟ. – 3ة

 . ٠م١ُ اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ ا١ِٛ١ٌخ  -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .اٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌّؾبػوح 
 . اٍزقلاَ اٍٍٛة اٌَإاي ٚاٌغٛاة 
 .اٍزقلاَ ؽو٠مخ إٌّبلشخ 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 أٍئٍخ اٌظٛاة ٚاٌقطأ  –أٍئٍخ افز١به٠خ  ة  -األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ ٚرزأٌف ِٓ : أ 
 ًاٌزم١١ُ اٌنارٟ ٚرم١١ُ اٌي١ِ 
 افزجبهاد اٌزؾظ١ً اٌجٕبئ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍقطؾ اٌزله١َ٠خ  -االفزجبهاد ٚرزؼّٓ :  أ 

 االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ ٚرزؼّٓ :-ة                                     

 اد اٌقزب١ِخ اٌشٙو٠خ فٟ ٔٙب٠خ وً شٙو.االفزجبه 
 . ًاالفزجبهاد اٌقزب١ِخ اٌفظ١ٍخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظ 
 . ٍٟاالفزجبهاد اٌقزب١ِخ إٌٙبئ١خ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلها 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ينتبو وحيلل الظواىر اخلاصة ابدلوضوع. -1ط
 .افكار جديدة حول ادلوضوع يقرتح الطالب  -0ج
 ادلشكالت  يساىم يف حل  -3ج

 إٌّبٍجخ  الطالب على تقييم ادلوضوع واعطاء احللوليعمل  -4ج         
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 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌّؾبػوح. 
 اٍزقلاَ اٍٍٛة اٌَإاي ٚاٌغٛاة  

 اٍزقلاَ ؽو٠مخ إٌّبلشخ. 
 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 أٍئٍخ اٌظٛاة ٚاٌقطأ  –أٍئٍخ افز١به٠خ  ة  -األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ ٚرزأٌف ِٓ : أ 
 ًاٌزم١١ُ اٌنارٟ ٚرم١١ُ اٌي١ِ 
 افزجبهاد اٌزؾظ١ً اٌجٕبئ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍقطؾ اٌزله١َ٠خ  -االفزجبهاد ٚرزؼّٓ :  أ 

 االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ ٚرزؼّٓ :-ة                                     

 اد اٌقزب١ِخ اٌشٙو٠خ فٟ ٔٙب٠خ وً شٙو.االفزجبه 
 . ٍٟاالفزجبهاد اٌقزب١ِخ إٌٙبئ١خ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلها 

 
 

 اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ اٌزب١ٌخ : -3
 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ - ط
 االفزجبهاد اٌشٙو٠خ - ػ
 االفزجبهاد اٌفظ١ٍخ - ؿ
 االفزجبهاد إٌٙبئ١خ - ك

 اٍزقلاَ االفزجبهاد اٌشف٠ٛخ . -4

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد فٟ اٌزؼوف ػٍٝ ؽمٛق االفواك ٚؽو٠برُٙ. -1ك

 ِٙبهاد رٕظ١ُ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفوك ٚاٌّغزّغ. -2ك

 ِٙبهاد ئعواء اٌؼاللبد اٌّشزووخ ػٓ اٌّٛػٛع . -3ك

    ِٙبهاد ِؼوفخ اٌّفب١ُ٘ اٌقبطخ ماد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع . -4ك



 

انقفؾخ   

59 
 

  

 
 

 ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع

اٌؾو٠بد اٌّل١ٔخ ِفَٙٛ  رؼبه٠ف ِٚفب١ُ٘ 1 1

 ٚا١ٌَب١ٍخ

افزجبهاد  اٌّؾبػوح

 شف٠ٛخ
إٌّبلشخ  اٌؾك فٟ اٌؾو٠خ اٌقظبئضاٍز١ؼبة  1 2

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ
إٌّبلشخ  اٌؾك فٟ اٌيٚاط اٍز١ؼبة اٌقظبئض 1 3

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ
إٌّبلشخ  ؽو٠خ اٌفىو ٚاٌزؼج١و اٍز١ؼبة اٌقظبئض 1 4

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ
ِؾبػوح  اٌّشبهوخ ا١ٌَب١ٍخؽو٠خ  اٍز١ؼبة اٌقظبئض 1 5

+اٍٍٛة 

اٌَإاي 

 ٚاٌغٛاة

افزجبهاد 

 شف٠ٛخ

إٌّبلشخ  اٌَّبٚاح اِبَ اٌمبْٔٛ ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 6

 ٚاٌؾٛاه
رم١١ُ اٌناد 

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ

   اِزؾبْ اٌشٙو االٚي  1 7

رم١١ُ اٌناد  ِؾبػوح ؽو٠خ اٌزٍّه ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 8

 ٚرم١١ُ اٌي١ًِ

االلزظبك٠خ اٌؾو٠بد  ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 9

 ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ

 ِؾبػوح
+اٍٍٛة 

اٌَإاي 

 ٚاٌغٛاة

افزجبهاد 

 شف٠ٛخ

افزجبهاد  ِؾبػوح ؽو٠خ اٌؼًّ ٚاٌزؼ١ٍُ ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 11

 شف٠ٛخ

افزجبهاد  ِؾبػوح اٌؼّبْ االعزّبػٟ رؼو٠ف ِٚفب١ُ٘  1 11

 شف٠ٛخ

ؽو٠خ رشى١ً إٌمبثبد  ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 12

 ٚاالٔؼّبَ ا١ٌٙب

 ِؾبػوح
+اٍٍٛة 

اٌَإاي 

 ٚاٌغٛاة

افزجبهاد 

 شف٠ٛخ

افزجبهاد  ِؾبػوح اٌَالِخ اٌظؾ١خ ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 13

 شف٠ٛخ

ِٕبلشخ ٚرمل٠ُ رمو٠و ؽٛي  ػوع ٚرؾ١ًٍ 1 14

 اٌّبكح إٌظو٠خ

افزجبهاد  ِؾبػوح

 شف٠ٛخ

   اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ  1 15
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 ماىر صربي كاظمالدكتور  –العامة احلرايت  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 الدكتور محيد رليد احلدراوي –احلرايت العامة والدميقراطية  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 االمم ادلتحدةمنظمة حقوق االنسان يف تقارير ونشرات 

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
---- 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

   

 اْ ٠شًّ اٌّموه اٌلهاٍٟ ِؼوفخ  اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍؾو٠بد ٚونٌه اٌؼّبٔبد االٍب١ٍخ ٌٕغبػ اٌؾو٠بد .  
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ْذٖ يٓذ٘و.                       ٔفف انًمشس

 
ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا اٚغبصا يمزنٛب ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ 

كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْب ػًب ارا 

 ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ ـــ و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لَُ االؽظبء اٌمَُ اٌغبِؼٟ/ اٌّووي-2

 Stat2312/ِؼبكالد رفبػ١ٍخ  اٍُ/هِي اٌّموه-3

اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ )اٌياِٟ(ٚثؾَت اٌغلٚي  اشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ-4

 االٍجٛػٟ اٌّموه

اٌفظً اٌلهاٍٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً/إٌَخ-5

2119- 2020 

( ٍبػبد فٟ 3(ٍبػٗ كها١ٍخ,ٚثٛالغ )91) ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ)اٌىٍٟ(-6

 االٍجٛع

 1/11/2119 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف-7

 ا٘لاف اٌّموه-8

 اٌّزملِخ رؼو٠ف اٌطبٌت ثبُ٘ اٌٍ ِٚجبكٜء ِبكح اٌو٠بػ١بد .1

 رٛػ١ؼ ِفَٙٛ اٌّغب١ِغ ٚاٌؼاللبد ٚاٌلٚاي ٚاٌوٚاثؾ ث١ٕٙب  .2
 اثواى ا١ّ٘خ ِفَٙٛ اٌيِو .3

 ٠ٙلف ٘نا اٌّموه ئٌٝ كهاٍخ اٌّشزمبد ٚاٌغب٠بد .4
 ايٚهٍُ اٌلٚ اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رطج١ك لٛا١ٔٓ اٌّشزمٗ فٟ ا٠غبك ِٕبؽك اٌزيا٠ل ٚاٌزٕبلض .5

رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌّزٍََالد ٚاٌّززبثؼبد ٚرشق١ض اٌزمبهة فٟ اٌّزٍََالد  .6

 اٌؼلك٠خ

 ٠ٙلف ٘نااٌّموهاٌٝ كهاٍخ اٌّؼبكالد اٌزفبػ١ٍخ ٚؽوق ؽٍٙب .7
             

 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد -9

 عؼً اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ:-أ

 اٌّجبكٜء ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ اٌو٠بػ١بد اٌّزملِخاْ ٠ؼوف اُ٘ -1أ

 اْ ٠ؾلك أٛاع اٌلٚاي ٚاٌؼاللبد ػٍٝ اٌلٚاي -2أ

 اْ ٠زؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌيِوح ٚأٛاػٙب-3أ

 اْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ثّفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد اٌّزملِخ -4أ

 اْ ٠طجك ِفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد ثبِضٍخ ٚالؼ١خ ٚؽبالد كها١ٍخ-5أ

 



 

انقفؾخ   

63 
 

  

 

 ثبنًٕمٕعانًٓبساد انخبفخ -ة
 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ:اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح ٚاٌيِالء.-1ة

 ِٙبهاد رشق١ظ١خ:اٌملهح ػٍٝ رشق١ض اٌلٚاي ٚرطج١مبرٙب اٌٛالؼ١خ-2ة

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ-3ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
ِورجؾ ثٛالغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌغنة اٌطبٌت ئٌٝ ِٛػٛع اٌلهً  اكاهح اٌّؾبػوح ػٍٝ ٔؾٛرطج١مٟ-1

 كْٚ االثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزىْٛ اٌّبكٖ ِؤخ لبثٍخ ٌٍفُٙ ٚاٌزؾ١ًٍ

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه-2

 االٍئٍخ االصوائ١خ-3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو-4

 هشائك انزمٛٛى
 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -1

 اٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة-2

 اٌٛاعجبد-3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4

 االفزجبهاد )ا١ِٛ١ٌخ, اٌشٙو٠خ,اٌفظ١ٍخ,إٌٙبئ١خ- 5

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط
اٌزفى١و اٌج١َؾ:)رؾ١ًٍ اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئٟ ه٠بػٟ ٚا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙاب ػٍاٝ اٍابً -1ط 

 إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ(

 ١به ث١ٕٙب (اٌزفى١و إٌبلل:)اٌملهح ػٍٝ ٔمل ٚر١١ّي اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ ٚاالفز-2ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ:)اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه ٚؽوق عل٠لح فٟ اٌؾً(-3ط         

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘-1

 اٍزؼّبي طٕغ اٌمواهاد الفزجبه اٌجل٠ً االفؼً-2

 اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ-3

 هشائك انزمٛٛى
 افزجبهاد ِزٕٛػخ)٠ِٟٛ ,شٙوٞ,فظٍٟ,ٔٙبئٟ(-

 شف٠ٛخ افزجبهاد-2

 ٚاعجبد-3

)انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ انًٓبساد انؼبيخ  -د

 انؾخقٙ(.
ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِفب١ُ٘ اٌو٠بػ١بد ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب فٟ ِغبالد -1ك

 االؽظبء

ُ اٌو٠بػ١بد اٌّزملِخ فٟ ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك ِفب١٘-2ك

 اٌّغبالد اٌّقزٍفخ.

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االٔزو١ٔذ-3ك

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه)اٌفظً االٚي(-11
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ِقوعبد اٌزؼٍُ       اٌَبػبد االٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

اٌٛؽلح/اٌّٛػٛ

 ع

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘  3 1

 اٍب١ٍخ

   اٌلٚاي ٚاٌؼاللبد

رّبه٠ٓ ػبِخ ؽٛي  3 2

 اٌلاٌخ ٚأٛاػٙب

اٌّؾبػوح  =

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌشٙو٠خ

اٌيِوح ٚاٌيِوح  ِفَٙٛ اٌيِوح 3 3

 االثلا١ٌخ

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 4

ِغ  االِضٍخ االػبف١خ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ؽً رّبه٠ٓ

ِفَٙٛ اٌغب٠خ  3 5

 ٚاالٍزّواه٠خ

 ٚػاللزٙب ثبٌّشزمخ

اٌغب٠خ 

 ٚاالٍزّواه٠خ

اِضٍخ رطج١م١خ ٌٍغب٠خ  3 6

 ٚاالٍزّواه٠خ

= 

ٔظو٠خ هٚي ٚٔظو٠خ  3 7

 اٌم١ّخ اٌّزٍٛطخ

 رطج١مبد اٌّشزمٗ

اِزؾبْ  افزجبه شٙوٞ 3 8

 اٌشٙواالٚي

اٌّززبثؼبد اٌؼلك٠خ     3 9

 ٚأٛاػٙب

اٌّززبثؼبد 

 ٚاٌّزٍََالد

اِضٍخ ِزٕٛػٗ ػٓ  3 11

 اٌّززبثؼبد

= 

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 11

االِضٍخ االػبف١خ ِغ 

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

ؽً رّبه٠ٓ 

 ٚاِضٍخ

اٌزمبهة ٚاٌزجبػل فٟ  3 12

 اٌّززبثؼبد

اٌّززبثؼبد 

 ٚاٌّزٍََالد

ؽً رّبه٠ٓ  ؽً اِضٍخ  3 13

 ٚاِضٍخ

اٌّززبثؼبد  اٌّزٍََالد إٌٙل١ٍخ 3 14

 ٚاٌّزٍََالد

ؽً رّبه٠ٓ ٚاِضٍخ  3 15

 اظبف١خ

 ؽً رّبه٠ٓ

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ  3 16

 اٌضبٟٔ

 

 ث١ٕخ اٌّموه)اٌفظً اٌضبٟٔ(-
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ِقوعبد اٌزؼٍُ       اٌَبػبد االٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

 اٌٛؽلح/اٌّٛػغ

ؽو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُؽو٠مخ 

ِفَٙٛ اٌزىبًِ اٌّؾلك  3 1

 ٚاٌغ١و ِؾلك

   اٌزىبًِ 

اٌّؾبػوح  اٌزىبًِ رىبًِ اٌلٚاي اٌّضٍض١خ 3 2

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛا

 ة ٚاالصواء

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌشٙو٠خ

ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ  3 3

االػبف١خ ِغ اِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 ؽً رّبه٠ٓ

رؼو٠ف اٌّؼبكالد  3 4

اٌزفبػ١ٍخ)رظ١ٕفٙبٚرىٛ

 ٠ٕٙب(

اٌّؼبكالد 

 اٌزفبػ١ٍخ

ؽً رّبه٠ٓ  ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ 3 5

 ٚاِضٍخ

ا٠غبك اٌؾً ٌٍّؼبكالد  3 6

اٌزفبػ١ٍخ ِٓ اٌورجخ 

 االٌٚٝ

اٌّؼبكالد 

 اٌزفبػ١ٍخ

ؽوق ؽً اٌّؼبكالد  3 7

 اٌزفبػ١ٍخ اٌقط١خ

= 

ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ  3 8

االػبف١خ ِغ اِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 ؽً رّبه٠ٓ

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ 3 9

 االٚي

ؽً اٌّؼبكالد  اٌّؼبكالد اٌقط١خ 3 11

 اٌقط١خ

ؽوق ؽً اٌّؼبكالد  3 11

 ِٓ اٌلهعخ االٌٚٝ

ؽوق ؽً 

 اٌّؼبكالد 

 رّبه٠ٓؽً  ٚرّبه٠ٓ ؽً اِضٍخ 3 12

 اٌزىبًِ اٌّزؼلك ِفَٙٛ اٌزىبًِ اٌّزؼلك 3 13

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 14

 اٌزّبه٠ٓ

= 

 = رطج١مبد اٌزىبًِ اٌّزؼلك 3 15

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ 3 16

 اٌضبٟٔ

 

 اٌجٕٝ اٌزؾز١خ-11

,"ِجبكٜء 1991ظبفو هش١ل, اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ-1

االكاهح",ِطجؼخ كاه اٌو٠بػ١بد ٌطٍجخ 
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 اٌؾىّخ

 R.K.Nagle,E.B.Satt and اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ)اٌّظبكه(-2

A.D.Snider:Fundementals of 

differential 

equation&Boundary Value 

Problems.Addition 

Wesley,Longman,2000 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ -أ

ثٙب )اٌّغالد 

 اٌؼ١ٍّخ,اٌزمبه٠و......(

H.Anton:Calculus with 

Analytic Geometry,5
th

 ed,John 

Wiely&Sons,New York,1995. 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ,ِٛالغ -ة

 االٔزو١ٔذ

اِضٍخ اػبف١خ ِٓ ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

ٚاٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ فٟ ِٛاػ١غ 

 اٌو٠بػ١بد اٌّزملِخ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ-12

 اظبفخ ِٛاػ١غ ِٚفوكاد ٌٍّبكح
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 و.و. َٕٚظ كبظى                     ٔفف انًمشس

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 االؽظبء    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 stat2316اٌّبرالة/  اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ثؾَت اٌغلٚي اٌّموه أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2020-2019وٛهً االٚي ٚاٌىٛهً اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 فٟ األٍجٛع ٍبػزبْ( ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ 8) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2019 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 تعريف الطالب ابساسيات الربرلة يف ادلاتالب  -0
 تزويد الطالب مبواضيع سلتلفة عن الرايضيات وااليعازات ادلستخدمة يف بررلة ادلاتالب    .  -0
 توضيح أمهية  الربرلة ودورىا يف حتليل البياانت االحصائية .  -3

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.11

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 جوِغخ ثبٍزقلاَ ٌغخ ِبرالةئ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌاٌّجبك أْ ٠ؼوف اُ٘ -1أ

 أْ ٠ؾلك اٌٛظبئف اٌوئ١َ١خ ٌٍجواِظ اٌزٟ رقلِٗ فٟ اٌزؾ١ٍالد االؽظبئ١خ  -2أ

 أْ ٠فَو ٔزبئظ ٘نٖ االؽظبئ١بد -3أ

 أْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ػٍٝ ٘نٖ إٌزبئظ االؽظبئ١خ -4أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح -:ِٙبهاد اٌملهح  – 1ة

 اٌملهح ػٍٝ رشق١ض إٌظو٠بد االؽظبئ١خ  -ِٙبهاد رشق١ظ١خ : – 2ة

 للهح رؾ١ًٍ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌجواِظ ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب -ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ : – 3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -1

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه -2

 االٍئٍخ اٌّجبشوح -3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو -4

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 اٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة -1

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -2

 اٌٛاعجبد -3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌٛػٟ  -1ط

 اٌوغجخ فٟ االٍزمجبي اٌّؼوفٟ -2ط

 االٔزمبئٟ  االٔزجبٖ ػجؾ االٔزجبٖ ٚافز١به اٌّٛػٛع  -3ط
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 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 افزجبهاد ِزٕٛػٗ -1

 افزجبهاد شف٠ٛٗ -2

 اٌٛاعجبد -3

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 

 
 ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -1ك

 ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ -2ك

 ِٙبهاد اػلاك اٌّفب١ُ٘ االكاه٠خ -3ك



 

انقفؾخ   

71 
 

  

 االٔل ( انكٕسط)  ثُٛخ انًمشس.10

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  ٔاعٓخ نغخ انًبرالة رؼبسف ٔيفبْٛى

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 اعزخذاو اٚؼبص انًغبػذح 6

 

 انًزغٛشاد

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
8 

3 

11 

 َٕاع انجٛبَبدا انكهًبد انًفزبؽٛخ

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

12 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

14 

 انًزغٛشاد انؾشفٛخ رطجٛك ػًهٙ

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 16

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 إَاع االٚؼبصاد
اٚؼبص انؾغى ٔعًغ ثٍٛ 

 يزغٛشٍٚ
 انًؾبمشح

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  21 

6 
22 

 اٚؼبصاد انزؾٕٚم نالػذاد رطجٛك ػًهٙ
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس يكزغجخيٓبساد  رًبسٍٚ ػًهٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 28 

8 

31 

 انذٔال انغبْضح اٚؼبصاد انٕلذ ٔانزبسٚخ

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 
34 

 انًؾبمشح يٓبساد انزطجٛك ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 36 

11 

38 

 انذٔال انزمشٚت
دانخ انمبعى انًؾُشن االكجش 

 ٔاالفغش
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 41 

11 

42 

 انًؾبمشح يٓبساد ػًهٛخ انذٔال انزشثٛؼٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 44 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  دانخ انغٛت ٔانغٛجزًبو انذٔال انًضهضٛخ  46 12
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
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48 

13 

51 

 انًؾبمشح دانخ انٕعو انؾغبثٙ دانخ انظم 

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس ٚؼبص انزكشاس ا اكاح اٌشوؽ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
 انكٕسطصبَٙ اخزجبس ؽٓش٘ 

 األٔل
------------------ 

Closed-book 

Exam 
61 
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 ( انكٕسط انضبَٙ)  ثُٛخ انًمشس

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 انًٕمٕع أٔ
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس اٚؼبص انزُفٛز انًؾشٔهخ انزكشاس انًزذاخم

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 اعزخذاو اٚؼبص انًغبػذح 6

 

 اٚؼبص االٚمبف

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
8 

3 

11 

 عًهخ االثذال انكهًبد انًفزبؽٛخ

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

12 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

14 

 انًقفٕفبد رطجٛك ػًهٙ

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 ٔانؾٕاسانًُبلؾخ  16

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 انًؾبمشح يقفٕفّ راد ثؼذٍٚ إَاع االٚؼبصاد
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  21 

6 
22 

 يقفٕفبد راد ثؼذ ٔاؽذ رطجٛك ػًهٙ
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس يٓبساد يكزغجخ رًبسٍٚ ػًهٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 28 

8 

31 

 انذٔال انغبْضح انًقفٕفبد انًزُبظشح

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 
34 

 انًؾبمشح انزطجٛكيٓبساد  ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 36 

11 

38 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  عًغ انًقفٕفبد انذٔال انزمشٚت

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 41 

11 

42 

 انًؾبمشح يٓبساد ػًهٛخ هشػ انًقفٕفبد

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 44 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  انذٔال انًُطمٛخ اٚؼبصاد انزذلٛك  46 12
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

( Programming With Matlabاٌجوِغخ ثٍغخ اٌّبرالة ) ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

اٌلوزٛه ٍؼل ػجل اٌؼي٠ي اٌؼبٟٔ , اٌلوزٛهح غبكح ػجل اٌوؤٚف 

 اٌٙل٘ٛك

( Programming With Matlabاٌجوِغخ ثٍغخ اٌّبرالة ) )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

اٌلوزٛه ٍؼل ػجل اٌؼي٠ي اٌؼبٟٔ , اٌلوزٛهح غبكح ػجل اٌوؤٚف 

 اٌٙل٘ٛك

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 (www.4vbarab.comمنتدى ادلربجني لغة بيسك )

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

   

 

 

 

 
 

48 

13 

51 

 انًؾبمشح رذٔٚش انًقفٕفّ ركشاس انًقفٕفّ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس ٚؼبص انزكشاس ا اكاح اٌشوؽ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
 نهكٕسطصبَٙ اخزجبس ؽٓش٘ 

 ضبَٙان
------------------ 

Closed-book 

Exam 
61 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 د. ْٛضى ٚؼمٕة ٕٚعف                    ٔفف انًمشس

 كهٛخ اإلداسح ٔااللزقبد –عبيؼخ دٚبنٗ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ. 1

 انمغى االؽقبء / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان.2

  انشاثؼخانًشؽهخ /(Stat 2314) انغالعم انضيُٛخ انًبدحاعى .3

 انؾنٕس انٕٛيٙ ثؾغت انغذٔل انًمشس أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ.4

 2121-2119انفقم انذساعٙ األٔل ٔانضبَٙ نهؼبو انذساعٙ  انفقم / انغُخ.5

 فٙ األعجٕع عبػزبٌ( عبػخ دساعٛخ ثٕالغ 61) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ .6

 2119/  8/  1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف .7

 :أْذاف انًمشس.8

 .الدالسل الدمشيةأواًل: تعخيف الظالب بأسذ 
االحرــائية الدالســل الدمشيــة اذ تعتبــخ مــؽ بــيؽ اىــؼ االســاليب  اســمؾب  اســتعسال اىسيــة ثانيــًا: تؾضــيح لمظالــب 

الحجيثــة التــي يسكــؽ مــؽ خالليــا معخفــة طبيعــة التغيــخات عمــى زيســة الغــاىخة مــع الــدمؽ وتحجيــج االســباب 
والشتائج وتفدـيخ العالقـات السذـاىجة بيشيـا والتشبـ  بسـا سـيحجث مـؽ تغيـخ عمـى زيسـة الغـاىخة فـي السدـتقبل 

 .عمى ضؾء ما حجث ليا في الساضي
 .ىؾ التشب  بالغؾاىخ الدمشية  لمدالسل الدمشية  األساسي ثالثًا: تبييؽ لمظالب بأن اليجف 

 

 

 

 

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 :ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشعبد ان.9

 

 

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ

 .الدالسل الدمشيةُيعخف مفيؾم   -1أ
 .الدالسل الدمشيةيعجد اقدام   -2أ
 بالعمؾم األخخى.الدالسل الدمشية يخسؼ شكاًل يؾضح فيو عالقة   -3أ
 .في الغؾاىخ التي تعتسج عمى الدمؽيبيؽ العؾامل الس ثخة في اسباب عيؾر السذاكل   -4أ
 .الدالسل الدمشيةيؾضح مشيجية البحث في   -5أ
 .لجسيع الغؾاىخ االقترادية عمى االرقام القياسية يعظي أمثمة   -6أ
  .الدالسل الدمشيةُيفدخ الظالب مفاهيؼ ومذاكل   -7أ

 
 

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 

ميـــارات االترـــال والتؾاصـــل: امـــتالك مدـــتؾى عـــال مـــؽ السيـــارات فـــي تكشؾلؾجيـــا السعمؾمـــات، العســـل مـــع  أوالا:
 .اآلخخيؽ )حب العسل الجساعي(

 
  ميارات تحميمية: ميارات تحجيج العالقة بيؽ السفاهيؼ الخياضية واالحرائية. ثانياا:

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 .طخيقة ألقاء والسحاضخة -1
 طخيقة السشاقذة. -2
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 هشائك انزمٛٛى 

 أوجو بعض األسئمة لمتأكج مؽ فيؼ الظمبة لمجرس ومؽ ىحه األسئمة:
 وتقدؼ إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئمة السؾضؾعية 

  True / False Itemsأسئمة الرؾاب والخظأ  -1
   Multiple Choice Itemsأسئمة االختيار مؽ متعجد  -2
 Matching Itemsأسئمة السقابمة  -3

 Homework Assignmentsثانيًا: الؾاجبات السشدلية 
 Peer and Self - Assessmentثالثًا: التقييؼ الحاتي وتقييؼ الدميل 

 رابعًا: االختبارات وتقدؼ إلى:
 السراحبة لمخظط التجريدية.االختبارات التحريمية البشائية  -1
 االختبارات التحريمية الختامية الستشؾعة: -2
 االختبارات الختامية الذيخية في نياية كل شيخ دراسي -أ 
 االختبارات الختامية الفرمية في نياية كل فرل دراسي -ة 
 االختبارات الختامية الشيائية في نياية العام الجراسي -ط 

 
 

  :األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 قجرة الظالب عمى تقييؼ السؾضؾع. -1ج
 مداعجة الظالب عمى طخح أفكار ججيجة حؾل السؾضؾع. -2ج
 يفخق الظالب بيؽ السذكالت. -3ج

 
  :هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .طخيقة ألقاء والسحاضخة -1
 طخيقة السشاقذة. -2
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 هشائك انزمٛٛى 

 ىحه األسئمة:أوجو بعض األسئمة لمتأكج مؽ فيؼ الظمبة لمجرس ومؽ 
 وتقدؼ إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئمة السؾضؾعية 

  True / False Itemsأسئمة الرؾاب والخظأ  -4
   Multiple Choice Itemsأسئمة االختيار مؽ متعجد  -5
 Matching Itemsأسئمة السقابمة  -6

 Homework Assignmentsثانيًا: الؾاجبات السشدلية 
 Peer and Self - Assessmentتي وتقييؼ الدميل ثالثًا: التقييؼ الحا

 رابعًا: االختبارات وتقدؼ إلى:
 االختبارات التحريمية البشائية السراحبة لمخظط التجريدية. -3
 االختبارات التحريمية الختامية الستشؾعة: -4
 االختبارات الختامية الذيخية في نياية كل شيخ دراسي -ك 
 كل فرل دراسي االختبارات الختامية الفرمية في نياية -ٖ 
 االختبارات الختامية الشيائية في نياية العام الجراسي -ٚ 

 

 

 

 

 
 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

   
 مجاالت مختمفة.ميارة جسع وتحميل السعمؾمات عؽ السفاهيؼ االحرائية والتفكيخ بكيفية استخجاميا في  -1د 
 ميارة االستغالل األمثل لسا ىؾ متاح مؽ إمكانيات . -2د 
 ميارة التجريب والتظؾيخ الذخري عمى كيفية تظبيق السفاهيؼ االحرائية في مختمف السجاالت . -3د 
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  .إعجاد السفاهيؼ االحرائية السشاسبة التي تدتخجم في مختمف السجاالتميارة   -4د 
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 : انفقم األٔلثُٛخ انًمشس10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريمة 
 التعليم

 طريمة التمييم

1 2 
تعاريف 
 ومفاهيم

 مفهوم السالسل الزمنية ورلاالت استعمالتها
 

المنالشة 
 والحوار

التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

2 2 
تعاريف 
 ومفاهيم

االرقـــام القياســـية لالســـعاروالكميات واالرقـــام 
القياســـــية ادلوزونـــــة وبعـــــي االرقـــــام القياســـــية 

 اخلاصة ابلتبادل التجاري والتضخم

المنالشة 
 والحوار

التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

3 2 

استيعاب 
االسس في 

 السالسل
 الزمنية

 متطلبات حساب االرلام المياسية
 

 المحاضرة
اختبارات 

 شفوية

 عرض وتحليل 2 4

 صيغ االرقام القياسية البسيطة
 منسوب السعرصيغة 

 البسيطصيغة الوسط الحسابي 
صيغة الوسط الحسابي لمناسيب 

 االسعار
البسيط  الوسط الحسابي الهندسي

 لمناسيب االسعار

المنالشة 
 والحوار

الذاتي  التمييم
 وتمييم الزميل

5 2 
تطبيمات 
 وتمارين

 المحاضرة تطبيك صيغ االلام المياسية البسيطة.
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 6

 صيغ االرقام القاسية ادلوزونة

 صيغة السبير
 صيغة باش

 صيغة مارشال ايجورت
 صيغة والش
 صيغة فشر

المنالشة 
 والحوار

التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

7 2 
تطبيمات 
 وتمارين

 المحاضرة تطبيك صيغ االلام المياسية الموزونة.
الواجبات 
 المنزلية

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

book 

 عرض وتحليل 2 9

حتويــل االرقــام القياســية مــن اســاس اىل اســاس 
 .اخر

 بعي االرقام القياسية الشائعة االستعمال.

 

المنالشة 
 والحوار

التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

الواجبات  المحاضرةتطبيقققك تحويقققل االرلقققام المياسقققية مقققن تطبيمات  2 11
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 اساس الى اساس اخر وتمارين 
تطبيقققققك االرلقققققام المياسقققققية الشقققققائعة 

 االستعمال

 المنزلية

المنالشة  االرقام القياسية أبساس متحرك عرض وتحليل 2 11
 والحوار

التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

12 2 
تطبيمات 
 وتمارين

 المحاضرة تطبيك االرلام المياسية بأساس متحرن 
الواجبات 
 المنزلية

المنالشة  اختبارات  االرقام القياسية . عرض وتحليل 2 13
 والحوار

التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

14 2 
تطبيمات 
 وتمارين

 المحاضرة تطبيك اختبارات االرلام المياسية  
الواجبات 
 المنزلية

 ـــــــ من الفصل األول الثانياختبار الشهر  ــــــــ 2 15
closed –

BOOK 
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 بنٌة المقرر: الفصل الثانً

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريمة 
 التعليم

 طريمة التمييم

1 2 
تعاريف 
 ومفاهيم

 مصطلحات وتعاريف السالسل الزمنية.
المنالشة 
 والحوار

التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

 عرض وتحليل 2 2

 العناصر ادلكونة للسلسلة الزمنية .

حتليـل السالسـل الزمنيــة والنمـاذج. ادلســتعملة 
 فيها.

 المحاضرة
اختبارات 

 شفوية

3 2 
تطبيمات 
 وتمارين 

تطبيقققققك  تحليقققققل السالسقققققل الزمنيقققققة 
 والنماذج المستعملة فيها.

 المحاضرة
الواجبات 
 المنزلية

4 2 

 
 عرض وتحليل

 حتديد التغريات االجتاىية)االجتاه العام(.
 طرق حتديد معادلة االجتاه العام .

 طريقة حتديد أبستعمال الرسم البياين.

 المحاضرة
اختبارات 

 شفوية

5 2 
تطبيمات 
 وتمارين 

تطبيقققك تحديقققد معادلقققة االتجقققا  العقققام 
 بأستعمال الرسم البياني

 المحاضرة
الواجبات 
 المنزلية

6 2 

 
 
 

 عرض وتحليل

طريقة حتديد االجتاه العام أبستعمال 
 ادلعادالت

 طريقة متوسطي نصفي السلسلة الزمنية
طريقة ادلربعات الصغرى االعتيادية 

(OLS). 

 المحاضرة
اختبارات 

 شفوية

7 2 
تطبيمات 
 وتمارين 

تطبيقققك تحديقققد معادلقققة االتجقققا  العقققام 
 بأستعمال المعادالت.

 المحاضرة
الواجبات 
 المنزلية

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

book 

 عرض وتحليل  2 9

 استبعاد اثر االجتاه العام.

 .ابستعمال الرسم وادلعادالت االجتاىية التنباء

بعــي ادلؤشــرات اخلاصــة مبعادلــة االجتــاه العــام 
 .ادلستخرجة

 المحاضرة
اختبارات 

 شفوية
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  :انجُٛخ انزؾزٛخ11

عبج المظيف شؾمان وندار مرظفى الرخاف ) الدالسل الجكتؾر  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
بغداد: دار الدكتور للعلوم االدارية  ( الدمشية واالرقام القياسية

 2013االقتصادية و 
  مجيخية ٬ مبادئ احراء  ٬ الجكتؾر دمحم حدؽ السذيجاني  -1 )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 .1988، السؾصل، والشذخ لمظباعة 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 اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 .االحراء االقترادي تاليف د.دمحمصالح الكبيدي

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ 12

11 2 
تطبيمات 
 وتمارين 

تطبيك علقى اسقتبعاد اثقر االتجقا  العقام 
 والتنبؤ بأستعمال المعادالت.

 المحاضرة
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 11

 ادلومسية .التغريات 
 .طرق حتديد التغريات ادلومسي

 التغريات الدوية والعرضية.
 طرق حتديد التغريات الدورية والعرضية.

 المحاضرة
اختبارات 

 شفوية

12 2 
تطبيمات 
 وتمارين 

تطبيمققققات علققققى التغيققققرات الموسققققمية 
 والتغيرات الدورية والعرضية 

 المحاضرة
الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل 2 13

 ارتباط السالسل الزمنية .
استعمال معامل االرتباط اجلزئي بني سلسلتني 

 زمنيتني.

 االرتباط الذايت لالخطاء

 المحاضرة
اختبارات 

 شفوية

14 2 
تطبيمات 
 وتمارين 

تطبيققققك  ارتبقققققاط السالسقققققل الزمنيقققققة 
 واالرتباط الذاتي لالخطاء. 

 المحاضرة
الواجبات 
 المنزلية

من الفصل الثاني ثانيالشهر الامتحان  ــــــــ 3 15  ـــــــ 
Closed – 

book 
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 ّٔبمط االٔؾلاه اٌغ١و فط١خ 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ايم ْبد٘ سؽٛذ ) يبعغزٛش(                                       ٔفف انًمشس

 
انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا اٚغبصا يمزنٛب ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد 

انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْب ػًب ارا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. 

 ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ ـــ و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لَُ االؽظبء اٌمَُ اٌغبِؼٟ/ اٌّووي-2

 Stat2313ِبكح اٌغجو اٌقطٟ/ اٍُ/هِي اٌّموه-3

اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ )اٌياِٟ(ٚثؾَت اٌغلٚي  اشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ-4

 االٍجٛػٟ اٌّموه

اٌفظً اٌلهاٍٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً/إٌَخ-5

 2121ـــ2119

( ٍبػبد فٟ 3(ٍبػٗ كها١ٍخ,ٚثٛالغ )91) ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ)اٌىٍٟ(-6

 االٍجٛع

 1/11/2119 اػلاك ٘نا اٌٛطفربه٠ـ -7

 ا٘لاف اٌّموه-8

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبُ٘ اٌٍ ِٚجبكٜء ِبكح اٌغجو اٌقطٟ .1
٠ٙلف ٘نا اٌّموه ئٌٝ كهاٍخ اٌّظفٛفبد ٚاٌؼ١ٍّبد ػ١ٍٙب ٚػلك ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌزٟ رقلَ  .2

 ِموهاد افوٜ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّؾلكاد ٚأٛاػٙب  ٚؽوق ؽَبثٙب .3
٠ٙلف ٘نا اٌّموه ئٌٝ كهاٍخ اٌّزغٙبد فٟ اٌفؼبء اٌضٕبئٟ ٚاٌضالصٟ ٚرمل٠ُ اٌّفب١ُ٘  .4

 إٌظو٠خ ماد اٌؼاللٗ
 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت ؽَبة اٌم١ُ اٌنار١خ ٚاٌّزغٙبد اٌنار١خ ٌٍّظفٛفبد .5

             

 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّموهِقوعبد -9

 كها ػٍٝ عؼً اٌطبٌت لب-اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ:-أ

 اْ ٠ؼوف اُ٘ اٌّجبكٜء ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ اٌغجو-1أ

 اْ ٠ؾلك أٛاع اٌّظفٛفبد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌغجو٠خ ػ١ٍٙب -2أ

 اْ ٠ؾًٍ طؾخ إٌظو٠بد اٌغجو٠خ ِغ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ-3أ

 اْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ثبٌّفب١ُ٘ اٌغجو٠خ -4أ

 اْ ٠طجك اٌّفب١ُ٘ اٌغجو٠خ ثبِضٍخ ٚالؼ١خ ٚؽبالد كها١ٍخ-5أ

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع-ة
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 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ:اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح ٚاٌيِالء.-1ة

 ِٙبهاد رشق١ظ١خ:اٌملهح ػٍٝ رشق١ض إٌظو٠بد اٌغجو٠خ ٚرطج١مبرٙب اٌٛالؼ١خ-2ة

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ:للهح رؾ١ًٍ اٌّفب١ُ٘ اٌغجو٠خ ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب.-3ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 اٌّؾبػوح.-1

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه-2

 االٍئٍخ االصوائ١خ-3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو-4

 هشائك انزمٛٛى

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -1

 اٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة-2

 اٌٛاعجبد-3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4

 االفزجبهاد )ا١ِٛ١ٌخ, اٌشٙو٠خ,اٌفظ١ٍخ,إٌٙبئ١خ- 5

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط
 اٌج١َؾ:)اٌملهح ػٍٝ فؾض ٚرم١١ُ اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ(اٌزفى١و -1ط 

 اٌزفى١و إٌبلل:)اٌملهح ػٍٝ ٔمل ٚر١١ّي اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ ٚاالؽز١به ث١ٕٙب (-2ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ:)اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه ٚؽوق عل٠لح فٟ اٌؾً(-3ط         

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘-1

 اٌمواهاد الفزجبه اٌجل٠ً االفؼً اٍزؼّبي طٕغ-2

 اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ-3

 هشائك انزمٛٛى
 افزجبهاد ِزٕٛػخ)٠ِٟٛ ,شٙوٞ,فظٍٟ,ٔٙبئٟ(-

 افزجبهاد شف٠ٛخ-2

 ٚاعجبد-3

)انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ انًٓبساد انؼبيخ  -د

 انؾخقٙ(.
 ِبد ػٓ اٌّفب١ُ٘ اٌغجو٠خ ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب فٟ ِغبالد االؽظبءِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍٛ-1ك

 ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك اٌّفب١ُ٘ اٌغجو٠خ فٟ اٌّغبالد اٌّقزٍفخ.-2ك

 ِٙبهاد اػلاك اٌّفب١ُ٘ اٌغجو٠خ إٌّبٍجخ ٌالٍزقلاَ فٟ اٌّغبالد اٌّقزٍفخ.-3ك

 

 ث١ٕخ اٌّموه)اٌفظً االٚي(-11

اٌَبػب االٍجٛع

 د

ِقوعبد اٌزؼٍُ      

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

اٌٛؽلح/اٌّٛػٛ

 ع

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘  3 1

 اٍب١ٍخ

اٌّظفٛفبد 

ٚاٌّظفٛفبد 

 اٌّزَب٠ٚخ

  

اٌؼ١ٍّبربٌغجو٠خ)عّغ  3 2

ِظفٛفز١ٓ,ؽوػ 

اٌّظفٛفبد,ػوة 

 ِظفٛفٗ فٟ صبثذ(

اٌؼ١ٍّبد اٌغجو٠خ 

 ػٍٝ اٌّظفٛفبد

اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 
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ٚاٌٛاعجبد  ٚاالصواء = ػوة ِظفٛفز١ٓ 3 3

ٚاالفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌشٙو٠خ

ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ  3 4

االػبف١خ ِغ اِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 ؽً رّبه٠ٓ

اٌّضٍش اٌؼٍٛٞ ٚاٌّضٍش  3 5

ٚثؼغ االٔٛاع اٌَفٍٟ 

 ِٓ اٌّظفٛفبد

اٌّظفٛفبد 

 اٌمطو٠خ

رغيئخ  3 6

اٌّظفٛفبد,اٌغّغ 

 ثبٌزغيئخ

رغيئخ 

اٌّظفٛفبد 

ٚاٌؼ١ٍّبد 

اٌغجو٠خ ثطو٠مخ 

 اٌزغيئخ

ِغ اٌؼوة ثبٌزغيئخ 3 7

 ؽً رّبه٠ٓ

= 

اِزؾبْ  افزجبه شٙوٞ 3 8

 اٌشٙواالٚي

)ِجلٌخ  3 9

اٌّظفٛفخ,اٌّظفٛفبد 

 اٌّزّبصٍخ,اٌّظفٛفبد

 اٌٍّز٠ٛخ اٌزّبصً(

ثؼغ أٛاع 

 اٌّظفٛفبد

ِوافمخ اٌّظفٛفخ,ِجلٌخ  3 11

اٌّوافمخ,اٌّظفٛفخ 

ا١ٌٙوِز١خ,اٌّظفٛفخ 

 ا١ٌٙوِز١خ اٌٍّز٠ٛخ

= 

ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ  3 11

االػبف١خ ِغ اِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

ؽً رّبه٠ٓ 

 ٚاِضٍخ

ثؼغ أٛاع  ِؼىًٛ اٌّظفٛفخ 3 12

 اٌّظفٛفبد

ؽً رّبه٠ٓ  ؽً اِضٍخ  3 13

 ٚاِضٍخ

اٌزجبك٠ً,اٌّؾلكاد,  3 14

 اٌّؾلكاالٚي ٚاٌّوافك

اٌّؾلكح 

ٌٍّظفٛفخ 

 اٌّوثؼخ

اٌّؾ١لكاد ٚؽوق  3 15

 ؽَبثٙب

ؽوق ؽَبة 

 اٌّؾلكاد

ؽً رّبه٠ٓ ٚاِضٍخ ِغ  3 16

 اِزؾبْ شٙوٞ

اِزؾبْ اٌشٙو 

 اٌضبٟٔ

 

 ث١ٕخ اٌّموه)اٌفظً اٌضبٟٔ(-

ِقوعبد اٌزؼٍُ       اٌَبػبد االٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

 اٌٛؽلح/اٌّٛػغ

ؽو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

  اٌّوافمخ اٌضٕبئ١خ اٌّوافمخ اٌضٕبئ١خ  3 1
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ٌٍّظفٛفخ ٚؽوق  ٌٍّظفٛفخ اٌّوثؼخ

 ؽَبة اٌّؼىٍٛخ

ؽو٠مخ اٌّوافمخ  3 2

اٌضٕبئ١خ ٚ ؽو٠مخ 

 اٌزغيئخ

ؽوق ؽَبة 

ِؼىٍٛخ 

 اٌّظفٛفخ

اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛا

 ة ٚاالصواء

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌشٙو٠خ

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 3

االِضٍخ االػبف١خ ِغ 

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ؽً رّبه٠ٓ

اٌؼ١ٍّبد اال١ٌٚخ  هرجخ اٌّظفٛفخ 3 4

ٚاٌّظفٛفبد 

 اٌّزىبفئخ

 = اال١ٌٚخاٌؼ١ٍّبد  3 5

ِؼىًٛ اٌؼ١ٍّبد  3 6

,اٌّظفٛفبد  اال١ٌٚخ

 اٌّزىبفئخ

= 

اٌّظفٛفبد اال١ٌٚخ  3 7

ٚؽَبة ِؼىٍٛخ 

اٌّظفٛفخ ثبٍزقلاَ 

 اٌؼ١ٍّبد اال١ٌٚخ

= 

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 8

االِضٍخ االػبف١خ ِغ 

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

 ؽً رّبه٠ٓ

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ 3 9

 االٚي

ؽً اٌّؼبكالد  اٌقط١خاٌّؼبكالد  3 11

 اٌقط١خ

ؽو٠مخ اٌّؾلكاد  3 11

 ٚؽو٠مخ اٌّظفٛفبد

ؽوق ؽً 

 اٌّؼبكالد اال١ٔخ

 ؽً رّبه٠ٓ ٚرّبه٠ٓ ؽً اِضٍخ 3 12

رؼو٠ف  3 13

اٌّزغٗ,ِغّٛع 

ِزغ١ٙٓ,اٌّزغٗ 

,ؽوػ اٌظفوٞ

ِزغ١ٙٓ, اٌّزغٙبْ 

اٌّزىبفأْ ٚاٌّزغٙبْ 

 اٌّزؼبِلاْ

 اٌّزغٙبد

اٌؼوة اٌم١بٍٟ  3 14

 ٚاٌؼوة االل١ٍلٞ

اٌّزغٙبد فٟ 

 اٌفؼبء اٌضٕبئٟ

اٌزوو١جخ اٌقط١خ  3 15

 ٚا٠غبك اٌم١ُ اٌنار١خ

 ؽَبة اٌم١ُ اٌنار١خ

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ 3 16

 اٌضبٟٔ
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 اٌجٕٝ اٌزؾز١خ-11

االٍزبم اٌلوزٛه ػجل  اٌغجو اٌقطٟ,رأ١ٌف اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ-1

 اٌّغ١ل ؽّيح إٌبطوٚاٌّلهٍخ ١ٌّؼخ ثبلو عٛاك

 = اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ)اٌّظبكه(-2

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب )اٌّغالد -أ

 اٌؼ١ٍّخ,اٌزمبه٠و......(

 ؽبِل ٠ٛ٘لٞ:ِملِخ فٟ اٌغجو اٌقطٟ

االٔزو١ٔذ ٚاٌزمبه٠و اِضٍخ اػبف١خ ِٓ ِٛالغ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ,ِٛالغ االٔزو١ٔذ-ة

 اٌؼ١ٍّخ فٟ ِٛاػ١غ اٌغجو

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ-12

 رط٠ٛو اٌىزبة اٌّموه ِغ اٍزؾلاس َٔقخ عل٠لح ِٕٗ 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ْؾبو فشػٌٕ ػجذ انهطٛفو.                                          ٔفف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ االكاهح االلزظبك  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 االؽظبء     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 stat 2310اٌَّٛػ ٚاٍب١ٌت اٌّؼب٠ٕخ /  اٍُ / هِي اٌّموه.3

 ٠ِٟٛ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 فظٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 فٙ األعجٕع أسثغ عبػبد( عبػخ دساعٛخ ثٕالغ 121) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/10/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 تعري  اليالر ب سالير السدوح  -0

 

 ق واساس لو تذكل نقية انيال  العيشاتتزويد اليالر بسواضيع مختمفة ع   -0
 

 . جسع السعمومات ع  السجتسع قيد الدراسة  ودورىا في  اسالير العيشات توضيح أىسية   -3

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌٍؼ١ٕبد ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد رؾذ اٌلهاٍخ  -4
 
 
 
 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 .ؼ١ٕبدأْ ٠ؼوف اٌطبٌت أُ٘ اٌّجبكئ ٚ اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ ٌٍ  -1أ

 فٟ اٌؼ١ٕبد  أْ ٠فَو  اٌطبٌت اٌّفب١ُ٘ االؽظبئ١خ  -2أ

 اٌٛالغ إٌظوٞ ٚاٌؼٍّٟ .فٟ  اٌؼ١ٕبد أْ ٠طجك اٌطبٌت اٌّفب١ُ٘ االؽظبئ١خ فٟ  -3أ

 . فٟ اٌؼ١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٚاٌّؼبطوح االؽظبئ١خأْ  ٠جلع فٟ اٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘   -4أ

 ..   فٟ اٌؼ١ٕبد  أْ ٠جلٞ هأ٠بً أٚ ٠ظله ؽىّب ثبٌّفب١ُ٘ االؽظبئ١خ   -5أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

اِزالن َِزٜٛ ػبي ِٓ اٌّٙبهاد فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد , اٌؼًّ ِغ  -ِٙبهاد االرظبي ٚاٌزٛاطً: – 1ة

 ا٢فو٠ٓ ) ؽت اٌؼًّ اٌغّبػٟ(

 . فٟ اٌؼ١ٕبد . ِٙبهاد رؾل٠ل اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠بػ١خ ٚاالؽظبئ١خ-ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ: – 2ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ؽو٠مخ اٌّؾبػوح -1

 ؽو٠مخ إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه -2

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 -ٔرمغى إنٗ :Objective Test items األعئهخ انًٕمٕػٛخ   -1
         True /False Itemsأعئهخ انقٕاة ٔانخطأ   - أ

  Multiple Choice Itemsـ أعئهخ االخزٛبس يٍ يزؼذد  ة 
    Matching Itemsـ أعئهخ انًمبثهخ  ط 

 Homework assignments   نٛخانٕاعجبد انًُض -2
 Peer and Self-Assessment انزمٛٛى انزارٙ ٔ رمٛٛى انضيٛم  -3
 -االخزجبساد ٔرمغى إنٗ: -4

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انجُبئٛخ انًقبؽجخ نهخطو انزذسٚغٛخ - أ

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انخزبيٛخ انًزُٕػخ : -ة 

 االخزجبساد انخزبيٛخ انؾٓشٚخ فٙ َٓبٚخ كم ؽٓش دساعٙ -1
 الخزجبساد انخزبيٛخ انفقهٛخ فٙ َٓبٚخ كم فقم دساعٙا -2

 االخزجبساد انخزبيٛخ انُٓبئٛخ فٙ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ -3

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رو١ٍـ ِجلأ اٌزؼبْٚ -1ط               

 اٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل -2ط
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 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ؽو٠مخ اٌّؾبػوح -1

 ؽو٠مخ إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه -2

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 -ٔرمغى إنٗ :Objective Test items األعئهخ انًٕمٕػٛخ   -5
         True /False Itemsأعئهخ انقٕاة ٔانخطأ   - ة
  Multiple Choice Itemsـ أعئهخ االخزٛبس يٍ يزؼذد  ة 

    Matching Itemsـ أعئهخ انًمبثهخ  ط 
 Homework assignments   نٛخانٕاعجبد انًُض -6
 Peer and Self-Assessment انزمٛٛى انزارٙ ٔ رمٛٛى انضيٛم  -7
 -االخزجبساد ٔرمغى إنٗ: -8

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انجُبئٛخ انًقبؽجخ نهخطو انزذسٚغٛخ - ة

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انخزبيٛخ انًزُٕػخ : -ة 

 االخزجبساد انخزبيٛخ انؾٓشٚخ فٙ َٓبٚخ كم ؽٓش دساعٙ -3
 الخزجبساد انخزبيٛخ انفقهٛخ فٙ َٓبٚخ كم فقم دساعٙا -4

 االخزجبساد انخزبيٛخ انُٓبئٛخ فٙ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ -3

 
 (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

اِزالن َِزٜٛ ػبي ِٓ اٌّٙبهاد فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد , اٌؼًّ ِغ  -ِٙبهاد االرظبي ٚاٌزٛاطً: -1ك    

 ا٢فو٠ٓ ) ؽت اٌؼًّ اٌغّبػٟ(

 

 . فٟ اٌؼ١ٕبد . ِٙبهاد رؾل٠ل اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠بػ١خ ٚاالؽظبئ١خ-ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ: -2ك
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 ) انفقم االٔل ( ثُٛخ انًمشس.11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 يفبْٛى اعبعٛخ 

 
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس مراجعة 

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
3 

2 
5 

 يمذيخ 

مقدمة , تعاريف ومصطلحات , 
 انًؾبمشح االساسية لتصميم العينةاخلطوات 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
6 

3 

8 

 هشق ٔ اعبٚت  

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

ومصطلحات , بعي اجلوانب الرايضية 
 , امثلة , دتارين

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

9 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

11 

 رطجٛك ػًهٙ

, أمثلة   Rحدود الثقة , تقدير النسبة 
 , دتارين 

 

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 12

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
14 

 هشق ٔاعبنٛت
, حدود  Rالتحيز يف تقدير النسبة 

 انًؾبمشح الثقة , أمثلة , دتارين
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  15 

6 
17 

 رطجٛك ػًهٙ

معاينة النسب : مقدمة ,تباين ادلقدرات 
 , بعي اجلوانب الرايضية

 

 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
18 

7 
21 

 رًبسٍٚ ػًهٛخ
  حدود الثقة , امثلة , دتارين

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 21 

8 

23 

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

تقدير حجم العينة : حتديد حجم العينة  
 لتقدير متوسط اجملتمع , أمثلة , دتارين

 

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

24  
Closed-book 

Exam 

9 

26 

 هشق  ٔاعبنٛت ٔرطجٛمٛخ

تقدير حجم العينة : حتديد حجم العينة 
لتقدير اجملموع الكلي للمجتمع , أمثلة 

 , دتارين

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 27 

11 

29 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

العينة تقدير حجم العينة : حتديد حجم 
لتقدير اجملموع الكلي للمجتمع , أمثلة 

 , دتارين
 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 31 

11 

32 

 هشق  ٔاعبنٛت ٔرطجٛمٛخ
تقدير حجم العينة: حتديد حجم العينة 
 لتقدير النسبة للمجتمع , أمثلة , دتارين

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 33 

12 

35 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

تقدير حجم العينة : حتديد حجم العينة 
لتقدير متوسط اجملتمع عندما يكون 

اخلطأ ادلسموح بو نسبة معينة من 
 االحنراف ادلعياري 

 أمثلة , دتارين

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
36 
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13 

38 

 انزمذٚش ثفزشِ 

تقدير حجم العينة : حتديد حجم العينة 
لتقدير النسبة  للمجتمع عندما يكون 

اخلطأ ادلسموح بو نسبة معينة من 
 االحنراف ادلعياري

 أمثلة , دتارين

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 39 

14 

41 

 هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ

تقدير حجم العينة :حتديد حجم العينة 
لتقدير العدد الكلي يف الوحدات اليت 

 تتصف بصفة معينة 
 أمثلة , دتارين

 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
42 

15 

44 

 ------------------ ايزؾبٌ   ------------------------
Closed-book 

Exam 
45 

 ) انفقم انضبَٙ ( ثُٛخ انًمشس

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 رطجٛمٛخ هشق ٔاعبنٛت 

ادلعاينة العشوائية الطبقية : مقدمة , 
 رموز ومصطلحات , أمثلة 

 
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
6 

 رطجٛمٛخهشق ٔاعبنٛت \

 حدود الثقة , أمثلة , دتارين
 انًؾبمشح

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
8 

3 
11 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

ادلعاينة الطبقية للنسب , أمثلة , 
 دتارين
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
12 

4 
14 

  هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ 
تقدير حجم العينة : طريقة التوزيع 

 انًؾبمشح االمثل

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 16 

5 
18 

 
 أمثلة , دتارين

 انًؾبمشح 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  21 

6 
22 

  هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ 

تقدير حجم العينة : طريقة التوزيع 
 ػشك رمذًٚٙ ادلتناسب 

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 
 أمثلة , دتارين 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 28 

8 

31 

------------- 
مقارنة دقة ادلعاينة العشوائية الطبقية 

 ادلتناسبة و العشوائية البسيطة

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 
34 

  ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 أمثلة , دتارين 

 
 انًؾبمشح

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 36 

 يفبْٛى  38 11
ادلعاينة ادلنتظمة : مقدمة , رموز 

 ومصطلحات , أمثلة
 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

"العينات نظرية و تطبيق " عبد اجمليد محزة الناصر ,صفاء  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 يونس

 "كوكران " االصدار الثالث  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

  ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

 

 

 

41 
assignments 

11 

42 

 ػشك ٔرؾهٛم

تقدير ادلتوسط والتباين , أمثلة , 
 دتارين 
 

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ
ادلعاينة متعددة ادلراحل : مقدمة , 

 ومصطلحات , أمثلةرموز 
 انًؾبمشح

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  
48 

13 

51 

  هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ 

تقدير ادلتوسط والتباين , أمثلة , 
 دتارين
 

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 52 

14 

54 

 انًؾبمشح مرجعة ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
56 

15 

58 

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

Exam 
61 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ٔفف انًمشس

 

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ االكاهح االلزظبك  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 االؽظبء     / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 stat2311ٔظو٠خ االؽزّبالد  /   اٍُ / هِي اٌّموه.3

 ٠ِٟٛ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 فظٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 فٙ األعجٕع صالس عبػبد ( عبػخ دساعٛخ ثٕالغ91) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 تعري  اليالر بشظرية االحتساالت  -0

 

 ق واساس لالحرا  االستداللي تذكل نقية انيال  االحتساالت وتزويد اليالر بسواضيع مختمفة ع   -0
 

 . االحرا  االستداللي  ودورىا في  الشظرية االحتسالية  توضيح أىسية   -3

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

  
 96انقفؾخ 

 
  

 
 
 
 
 

 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 .ٌٕظو٠خ االؽزّبالد أْ ٠ؼوف اٌطبٌت أُ٘ اٌّجبكئ ٚ اٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ   -1أ

 فٟ االؽزّبالد  أْ ٠فَو  اٌطبٌت اٌّفب١ُ٘ االؽظبئ١خ  -2أ

 اٌٛالغ إٌظوٞ ٚاٌؼٍّٟ .إٌظو٠خ االؽزّب١ٌخ فٟ أْ ٠طجك اٌطبٌت ِفب١ُ٘   -3أ

 . فٟ إٌظو٠خ االؽزّب١ٌخ  اٌؾل٠ضخ ٚاٌّؼبطوحأْ  ٠جلع فٟ اٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘   -4أ

   . فٟ إٌظو٠خ االؽزّب١ٌخ  أْ ٠جلٞ هأ٠بً أٚ ٠ظله ؽىّب ثبٌّفب١ُ٘ االؽظبئ١خ   -5أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 - 1ة

اِزالن َِزٜٛ ػبي ِٓ اٌّٙبهاد فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد , اٌؼًّ ِغ  -ِٙبهاد االرظبي ٚاٌزٛاطً:  2ة

 ا٢فو٠ٓ ) ؽت اٌؼًّ اٌغّبػٟ(

 

 . فٟ االؽزّبالد  . ِٙبهاد رؾل٠ل اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠بػ١خ ٚاالؽظبئ١خ-ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ:

  - 3ة

     -4ة
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ؽو٠مخ اٌّؾبػوح -1

 ؽو٠مخ إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه -2

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 -ٔرمغى إنٗ :Objective Test items األعئهخ انًٕمٕػٛخ   -9
         True /False Itemsأعئهخ انقٕاة ٔانخطأ   - د
  Multiple Choice Itemsـ أعئهخ االخزٛبس يٍ يزؼذد  ة 

    Matching Itemsـ أعئهخ انًمبثهخ  ط 
 Homework assignments   نٛخانٕاعجبد انًُض -11
 Peer and Self-Assessment انزمٛٛى انزارٙ ٔ رمٛٛى انضيٛم  -11
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 -االخزجبساد ٔرمغى إنٗ: -12

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انجُبئٛخ انًقبؽجخ نهخطو انزذسٚغٛخ - د

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انخزبيٛخ انًزُٕػخ : -ة 

 كم ؽٓش دساعٙ االخزجبساد انخزبيٛخ انؾٓشٚخ فٙ َٓبٚخ -5
 الخزجبساد انخزبيٛخ انفقهٛخ فٙ َٓبٚخ كم فقم دساعٙا -6

 االخزجبساد انخزبيٛخ انُٓبئٛخ فٙ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ -3

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رو١ٍـ ِجلأ اٌزؼبْٚ -1ط        

 اٌؼًّ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبػوحؽو٠مخ  -1

 ؽو٠مخ إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه -2

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 -ٔرمغى إنٗ :Objective Test items األعئهخ انًٕمٕػٛخ   -13
         True /False Itemsأعئهخ انقٕاة ٔانخطأ   - س
  Multiple Choice Itemsـ أعئهخ االخزٛبس يٍ يزؼذد  ة 

    Matching Itemsـ أعئهخ انًمبثهخ  ط 
 Homework assignments   نٛخانٕاعجبد انًُض -14
 Peer and Self-Assessment انزمٛٛى انزارٙ ٔ رمٛٛى انضيٛم  -15
 -االخزجبساد ٔرمغى إنٗ: -16

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انجُبئٛخ انًقبؽجخ نهخطو انزذسٚغٛخ - س

 االخزجبساد انزؾقٛهٛخ انخزبيٛخ انًزُٕػخ : -ة 

 كم ؽٓش دساعٙ االخزجبساد انخزبيٛخ انؾٓشٚخ فٙ َٓبٚخ -7
 الخزجبساد انخزبيٛخ انفقهٛخ فٙ َٓبٚخ كم فقم دساعٙا -8

 االخزجبساد انخزبيٛخ انُٓبئٛخ فٙ َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ -3
 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

اِزالن َِزٜٛ ػبي ِٓ اٌّٙبهاد فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد , اٌؼًّ ِغ  -ِٙبهاد االرظبي ٚاٌزٛاطً: -1ك

 ا٢فو٠ٓ ) ؽت اٌؼًّ اٌغّبػٟ(

 

 . فٟ االؽزّبالد  . ِٙبهاد رؾل٠ل اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠بػ١خ ٚاالؽظبئ١خ-ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ: -2ك

 -3ك
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 ) انفقم االٔل ( ثُٛخ انًمشس.11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 يمذيخ 

Set theory : set & 

element , Universal & 

empty set  
examples  

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
3 

2 
 رطجٛك  5

 

sub set , Venn diagram , 

examples 
set operation  , examples انًؾبمشح 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
6 

3 

8 

 رطجٛك  

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

power of sets) , 

examples ,  
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 انضيٛمرمٛٛى 

Peer and Self-

Assessment 

9 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

11 

 رًبسٍٚ 

exercises   
Techniques of counting : 

permutation , , examples 
 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 12

 انزمٛٛى انزارٙ ٔ

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
14 

 هشق ٔاعبنٛت

order sample , 

combination , examples 
exercises 

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  15 

6 
17 

 رطجٛك ػًهٙ

Introduction To 

Probability : sample & 

events , examples  
Exercises  

 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
18 

7 

21 

 رًبسٍٚ ػًهٛخ

Conditional probability 

: conditional probability 

, examples 

Multiplication theorem 

of conditional 

probability , finite 

stochastic process & tree 

diagram , examples  

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 21 

8 

23 

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

baye's low , bay's 

theorem , Independence 

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

24  
Closed-book 

Exam 

9 

26 

 هشق  ٔاعبنٛت ٔرطجٛمٛخ

Set theory : set & 

element , Universal & 

empty set  
examples  

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 27 

11 

29 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

sub set , Venn diagram , 

examples 
set operation  , examples  انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 31 

11 

32 

 ٔرطجٛمٛخهشق  ٔاعبنٛت 

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

power of sets) , 

examples ,  
 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 33 



 

انقفؾخ   

111 
 

  

12 

35 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

exercises   
Techniques of counting : 

permutation , , examples  انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
36 

13 

38 

 انزمذٚش ثفزشِ 

order sample , 

combination , examples 
exercises انًؾبمشح 

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 39 

14 

41 

 هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ

Introduction To 

Probability : sample & 

events , examples  
Exercises  

 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
42 

15 

44 

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

Conditional probability 

: conditional probability 

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

Exam 
45 

 ) انفقم انضبَٙ ( ثُٛخ انًمشس

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 رطجٛمٛخ هشق ٔاعبنٛت 

Random variable : 

definition , 

distribution function 

of discrete random 

variable , examples 
Independent , random 

variable , cumulative 

distribution function , 

examples 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
3 

2 
5 

 رطجٛمٛخهشق ٔاعبنٛت \

Exercises 
Expectation and 

random variable , 

examples 
 انًؾبمشح

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
6 

3 
8 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

variance and standard 

deviation ,  examples  
moments , examples   انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
9 

4 
11 

  هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ 

moment generation 

function , examples  
Exercises 

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 12 

5 

14 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

discrete probability 

distributions : 

bernoulli dist. , 

binomial , examples  
Poisson dist. ,  

examples 

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  15 

6 
17 

  هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ 

Exercises 
continuous probability 

distributions: uniform 

dist. ,  examples 

 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
18 

7 
21 

 

exponential dist. , 

normal dist. , 

examples 
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 21 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 introduction to probability theory ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
        )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 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 

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 

26 

 اخزجبس انفشمٛبد 

Exercises 
Expectation and 

random variable , 

examples 
 انًؾبمشح

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 27 

11 

29 

 يفبْٛى 

variance and standard 

deviation ,  examples  
moments , examples  انًؾبمشح 

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 31 

11 

32 

 ػشك ٔرؾهٛم

moment generation 

function , examples  
Exercises انًؾبمشح 

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 33 

12 

35 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

discrete probability 

distributions : 

bernoulli dist. , 

binomial , examples  
Poisson dist. ,  

examples 

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  
36 

13 

38 

  هشق ٔاعبنٛت رطجٛمٛخ 

Exercises 
continuous probability 

distributions: uniform 

dist. ,  examples 
 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 39 

14 

41 

 ايضهخ ٔرًبسٍٚ

exponential dist. , 

normal dist. , 

examples انًؾبمشح 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
42 

15 

44 

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

Random variable : 

definition , 

distribution function 

of discrete random 

variable , examples 

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

Exam 
45 
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ  ة ـ

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انقفؾخ   

113 
 

  

 

 

 

 للنظاممناذج وصف املقرر 
للعام  الثالثةيف املرحلة  الفصلي

 9191-9102الدراسي 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 م. كريم لاسم دمحم                                                             ٔفف انًمشس

 

 

 .عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ االداسح ٔااللزقبد اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 االؽظبء    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

  stat3317ثؾٛس ػ١ٍّبد/ اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ٌٍّؾبػواد  )اٌياِٟ(. أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2121-2119اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي ٚاٌضبٟٔ /ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 ( اٍجٛػ١ب4( ٍبػخ ٌىً فظً  ٚثٛالغ )  )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 تعريف الطالب أبىم مبادئ علم التحليل الكمي وامهيتو . -

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

 ما ىي خطوات التحليل االكمي    . -

 ماىي اساليب التحليل الكمي . -

 تطوير اسلوب االستنتاج الكمي. -

 
 
 

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٌّؼٍِٛخ االؽظبئ١خ . -1أ

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اُ٘ اٍب١ٍبد ػٍُ ثؾٛس اٌؼ١ٍّبد . -2أ

 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٍٍٛة اٌؾظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد .  -3أ
 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٍٍٛة ػوع ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد . -4أ
 اْ ٠ؼوف اٌطبٌت اٍٍٛة اٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط . -5أ
   -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ر١خآاٌّٙبه األ٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ /رفبػً اٌطبٌت  ِغ اٌّؾ١ؾ. – 1ة

 ِٙبهاد شقظ١خ / اٌملهح ػٍٝ رشق١ض اٌّؼٍِٛخ  االؽظبئ١خ  ِٓ اٌٛالغ . – 2ة

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ / اٌملهح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٌٍّؼٍِٛخ اٌول١ّخ ٚالؼ١ب . – 3ة

     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .اٌّؾبػوح 
 . إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه 
 . االٍئٍخ االصوائ١خ 

 .االٍزغٛاة اٌّجبشو 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 اٍئٍخ االفز١بهاد . -1

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد . -2

 اٍئٍخ اٌّؼب٠ٕخ ٚاٌزؾ١ًٍ . -3

 اٌٛاعجبد . -4

 ١ُ اٌنارٟ .١اٌزم -5

 االفزجبهاد ) اٌشٙو٠خ / اٌفظ١ٍخ / إٌٙبئ١خ (.
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزفى١و اٌج١َؾ ) اٌملهح ػٍٝ اٌفؾض ٚاٌزم١١ُ (.-1ط

 اٌزفى١و  إٌبلل ) اٌملهح ػٍٝ اٌز١ّي ث١ٓ اٌّٛاػ١غ (.-2ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ ) اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه ؽل٠ضخ (.-3ط

   -4ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . ٟٕ٘ؽو٠مخ اٌؼظف اٌن 

   اٌزملِٟ .اٌؼوع 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 .) افزجبهاد ِزٕٛػخ )١ِٛ٠خ, شٙو٠خ , فظ١ٍخ , ٔٙبئ١خ 

 . افزجبهاد ػ١ٍّخ 
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد . -1ك

 ِٙبهاد االٍزٕزبط ٚٚػغ اٌؾٍٛي  إٌظو٠خ .  -2ك

 ِٙبهاد اٌّالؽظخ ٚاٌزم١١ُ-3ك

    -4ك
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  ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

معخفة بسجاالت بحؾث  4 1
 العسميات

مقجمة في بحؾث العسميات 
 )اىؼ السجاالت(

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

كيفية صياغة االنسؾذج  4 2
 الخياضي لمسذكمة

االنسؾذج الخياضي 
 وصياغتو

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

كيفية حل االنسؾذج  4 3
 +عسمي الخظي

وطخق البخمجة الخظية 
 الحل

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

 استخجام الدسبمكذ 4 4
 +عسمي

 الحل بأستخجام الدسبمكذ
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ/االصشاء

استخجام الستغيخات  4 5
 Big-Mطخيقة  االصظشاعية في الحل

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

6 4 
التحؾيل مؽ والى  االنسؾذج السقابل

 االنسؾذج السقابل
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

7 4 
 حل االنسؾذج السقابل فؾائج االنسؾذج السقابل

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

العالقة بيؽ الستغيخات في  4 8
االنسؾذج االولي 

 /امتحانوالسقابل

حل انسؾذج اولي 
 /امتحانومقابل

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ/االيزؾبٌ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

9 4 
 طخق حل مذاكل الشقل مذاكل الشقل وتظبيقاتيا

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

11 4 
اختبار امثمية حمؾل  االمثمية في نساذج الشقل

 مذاكل الشقل
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

11 4 
 حل مذاكل التخريص مذكمة التخريص

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

12 4 
 نغخية اتخاذ القخارات اتخاذ القخارات

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

مبجأ السشافدة واتخاذ  4 13
 القخارات

 نغخية السباريات
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

14 4 
 طخق حل السباريات االستخاتيجيات

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

ونغخية البخمجة الخظية  4 15
 السباريات

حل مرفؾفة مباراة مؽ 
 nالختبة 

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

انًؾبمشح قؾاعج واساسيات بشاء السخظظات  4 16

ٔانُمبػ/صى 

انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 مقدمة يف حبوث العمليات /عدانن مشخي/ضوية سلمان ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 /انؾفٕٚخ االيزؾبٌ /امتحانشبكات االعسال /امتحانالذبكية

17 4 
 طخيقة السدار الحخج السذخوعحداب وقت 

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
18 4 

 تقيؼ السذاريع
تقيؼ ومخاجعة السذاريع 

 )بيخت(
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

19 4 
 تكاليف الؾقت لمسذاريع

تقيؼ ومخاجعة التكاليف 
 لمسذخوع

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

21 4 
 تقميص وقت السذخوع

خظؾات تقميص وقت 
 السذخوع

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

21 4 
 اساسيات نغام الخديؽ ماىي نساذج الخديؽ

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
22 4 

 نسؾذج شخاء بجون عجد في الخديؽالظمبية والعجد 
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
23 4 

 نسؾذج شخاء بعجد الظمب بؾجؾد عجد
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
24 4 

نسؾذج انتاج بجون  /امتحاناالنتاج بجون عجد
 /امتحانعجد

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ/ايزؾبٌ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

25 4 
 نسؾذج شخاء بعجد االنتاج بؾجؾد عجد

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ/
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
26 4 

 مفيؾم الخرؼ
مقجمة عؽ الخديؽ في 
 ضل خرؼ االسعار

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

27 4 
 صفؾف االنتغار

مقجمة في صفؾف 
 االنتغار

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

28 4 
 نساذج صفؾف االنتغار تظبيقات صفؾف االنتغار

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
االنسؾذج الخياضي في  4 29

 صفؾف االنتغار
حل مذاكل صفؾف 

 االنتغار
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

31 4 

 خظية مفيؾم اال
مقجمة في البخمجة الغيخ 

 خظية
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ

31 4 
 الجوال السقعخة والسحجبة التقعخ والتحجب في الجوال

انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
مفيؾم البخمجة  4 32

 /امتحانالجيشاميكية
مقجمة في البخمجة 

 /امتحانالجيشاميكية
انًؾبمشح 

 ٔانُمبػ/ايزؾبٌ
انزمٛٛى انزارٙ 

/االخزجبساد 

 /انؾفٕٚخ
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الكتب احلديثة يف االساليب الكمية /صناعة القرار  / وكتاب بررلة  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
winqsp 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
بناء النماذج الرايضية  //رلالت زللية ودولية سلتصة يف رلال علم حبوث 

 العمليات واالدارة الكمية .

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ 

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

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

 اٍزقلاَ اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌؾل٠ضخ . - 

 اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌالفزجبهاد .  -

 اٍزقلاَ ثواِظ اٌؾبٍٛة اٌؾل٠ضخ . -

 االٍزفبكح ِٓ اٌجؾٛس اٌغل٠لح ٚرطج١مٙب . 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

  اَؼبو ػجذ انشؽًٍ َؼًبٌو.د.                                                                          ٔفف انًمشس

 

 كهٛخ االداسح ٔااللزقبد   –عبيؼخ دٚبنٗ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ.1

 لغى االؽقبء    / انًشكض انؼهًٙانمغى .2

 اعى / سيض انًمشس.3
  انضبنضخ  / انًشؽهخ االؽقبء انشٚبمٙ 

Mathematical statistic Stat 3319  

 انؾنٕس انٕٛيٙ ) انضايٙ ( ٔثؾغت انغذٔل االعجٕػٙ انًمشس أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ.4

  2121 – 2119انفقم انذساعٙ االٔل ٔانضبَٙ نهؼبو انذساعٙ  انفقم / انغُخ.5

 ( عبػخ فٙ االعجٕع  3( عبػخ دساعٛخ ، ٔثٕالغ )  91) انذساعٛخ )انكهٙ(ػذد انغبػبد .6

  2119/  11/ 1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف .7

 أْذاف انًمشس.8

  يجبدئ االؽقبء انشٚبمٙ رؼشٚف انطبنت ثأْى أعظ . 

  كٛفٛخ فٓى ٔػشك انًٕمٕع يؼضصا ثبأليضهخ رؼشٚف انطبنت . 

 ّٛفٙ كم يٍ يٕامٛغ االؽقبء انشٚبمٙ ٔيزبثؼخ انطبنت فٙ انؾم  اػطبء انٕاعجبد انجٛز. 

  ٍيغبل انؾٛبح انًخزهفخ. رؾكم نّ لبػذح يؼشفٛخ ٔرطجٛمبرٓب فٙ االؽقبء انشٚبمٙ ثؾٛش رضٔٚذ انطبنت ثًٕامٛغ يخزهفخ ػ 

  االؽقبء انشٚبمٙ ٔػاللزّ ثبنزٕصٚؼبد االؽقبئٛخ .رٕمٛؼ أًْٛخ 

ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا إٚغبصاً يمزنٛبً ألْى خقبئـ انًمشس 

 . كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ

 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًمشسيخشعبد .9

 عؼم انطبنت لبدساً ػهٗ : -: انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 أٌ ٚؼشف أْى انًجبدئ ٔانًفبْٛى االؽقبئٛخ االعبط . -1أ

 أٌ ٚؾذد انًفبْٛى انشئٛغخ نالؽقبء  ، ٔانًفبْٛى انشئٛغخ ٔانضبَٕٚخ نالؽقبء  . -2أ

 أٌ ٚفغش انًفبْٛى االؽقبئٛخ . -3أ

 أٌ ٚطجك يفٕٓو االؽقبء انشٚبمٙ ثأيضهخ. -4أ

  أٌ ٚؾهم فؾخ انُظشٚبد انخبفّ ثبالؽقبء انشٚبمٙ ثبنزطجٛك  يٍ خالل ؽم انٕاعت انجٛزٙ ٔانزًبسٍٚ  . -5أ

   أٌ ُٚبلؼ االعزبر  ٔانطهجّ ؽٕل انًفبْٛى انشٚبمٛخ ٔكٛفٛخ ؽم انزًبسٍٚ.  -6أ
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 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع   -ة 

 رفبػهٛخ : ايزالن انمذسح ػهٗ انزٕافم يغ اعزبر انًبدح ٔانضيالء .يٓبساد  – 1ة

  يٓبساد رؾخٛقٛخ : انمذسح ػهٗ رؾخٛـ ٔعٓبد َظش انطالة ؽٕل االؽقبء انشٚبمٙ ٔرطجٛمبرٓب انشٚبمٛخ  . – 2ة

    يٓبساد رؾهٛهٛخ : لذسح رؾهٛم انًبدح انؼهًٛخ  ٔػاللزٓب يغ انًٕامٛغ االؽقبئٛخ  االخشٖ . – 3ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . انًؾبمشح 

 . انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

 . االعئهخ االصشائٛخ 

 . االعزغٕاة انًجبؽش 

   -:هشائك انزمٛٛى      

 . أعئهخ انخطأ ٔانقٕاة 

 . أعئهخ االخزٛبس يٍ يزؼذد 

 . أعئهخ انزٕمٛؾبد 

 . انٕاعجبد 

 . ٙانزمٛٛى انزار 

  ، انُٓبئٛخ ( .االخزجبساد ) انؾٓشٚخ ، انفقهٛخ 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 انزفكٛش انجغٛو : ) انمذسح ػهٗ فؾـ  ٔرمٛٛى انًٕامٛغ انًطشٔؽخ ( .  -1ط

 انزفكٛش انُبلذ : ) انمذسح ػهٗ َمذ ٔرًٛٛض انًٕامٛغ انًطشٔؽخ ٔاالخزٛبس ثُٛٓب ( . -2ط

  انزفكٛش االثذاػٙ : ) انمذسح ػهٗ إَزبط افكبس إداسٚخ عذٚذح ( . -3ط

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 هشٚمخ انؼقف انزُْٙ . – 1

 اعزؼًبل هشٚمخ اٚغبد انؾهٕل نهًغبئم انشٚبمٛخ فٙ انقف . – 2

 انؼشك انزمذًٚٙ . – 3

 هشائك انزمٛٛى    

 اخزجبساد يزُٕػخ ) ٕٚيٙ ، ؽٓش٘ ، فقهٙ ، َٓبئٙ ( – 1

 اخزجبساد ؽفٕٚخ . – 2

 ٔاعجبد ثٛزّٛ  . – 3

 ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (. ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخانًٓبساد  انؼبيخ  -د 

 يٓبساد عًغ ٔرؾهٛم انًؼهٕيبد ػٍ يفٕٓو انًزغٛشاد انؼؾٕائٛخ ٔاعزخذايبرٓب فٙ انًغبالد كبفخ  . -1د

 يٓبساد انزذسٚت ٔانزطٕٚش انؾخقٙ ػهٗ كٛفٛخ رفٓى انًٕامٛغ انًزمذيّ  . -2د

    يٓبساد اػذاد انًفبْٛى االداسٚخ انًُبعجخ نالعزخذاو فٙ انًغبالد انًخزهفخ . -3د
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 ) انفقم االٔل (   انًمشسثُٛخ .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

يشاعؼخ: رؼشٚف انزغشثخ  3 1

 انؼؾٕائٛخ، 

 

فنبء انؼُٛخ ، انؾٕادس 

،انًغًٕػخ انغضئٛخ ػًهٛبد 

االرؾبد ٔانزمبهغ ٔانًزًًخ ؽم 

 داخم انقفثؼل انزًبسٍٚ 

انًؾبمشح 

ٔانًُبلؾخ 

ٔانؾٕاس 

 ٔاالعزغٕاة

 ٔاالصشاء

انزمٛٛى انزارٙ 

ٔرمٛٛى انضيٛم 

ٔاالخزجبساد 

انٕٛيٛخ 

ٔانٕاعجبد  

انجٛزّٛ 

ٔاالخزجبساد 

 انؾٓشٚخ 

رؼشٚف انًزغٛشاد  3 2

 انؼؾٕائٛخ 

انزٕصٚؼبد ، ثؼل إَاع 

ؽم  , انًزغٛشاد انؼؾٕائٛخ  

 ثؼل االيضهخ

هشق اٚغبد االؽزًبل نهًزغٛشٍٚ  رؼشٚف دانخ انكضبفخ االؽزًبنٛخ  3 3

  انًزمطغ ٔانًغزًش  

دانخ انزٕصٚغ انزشاكًٛخ  3 4

نهًزغٛشٍٚ انًزمطغ 

   ٔانًغزًش انؼؾٕائٙ 

دانخ انزٕصٚغ انزشاكًٛخ يفٕٓو 

نهًزغٛشٍٚ انًزمطغ ٔانًغزًش 

   انؼؾٕائٙ 

انًُٕال ٔانٕعٛو : ؽم  3 5

  ثؼل انزًبسٍٚ 

 هشق اٚغبد فٙ ؽبنخ انًزغٛشٍٚ 

6 3  ٍ ػاللزّ يغ انزطجٛمبد انٕالؼٛخ   انشثٛغ: ؽم ثؼل انزًبسٚ

 انقؾٛخ 

دانخ انزٕصٚغ انزشاكًٛخ فٙ  3 7

ؽبنخ يزغٛشٍٚ ، ؽم ثؼل 

  انزًبسٍٚ 

انُظشٚبد االعبعّٛ ُْٔبن 

 اكضش يٍ هشٚمّ 

انزٕلغ انشٚبمٙ ؽم  :    3 8

  ثؼل انزًبسٍٚ 

  رؼبسٚف ٔخقبئـ انزٕلغ 

رؼشٚف ٔخقبئـ انذانخ  3 9

   ؽم ثؼل انزًبسٍٚ 

 

 انذانخ انًٕنذح نهؼضٔو اعبعٛبد 

يفكٕن انذانخ انًٕنذح    3 11

نهؼضٔو : ؽم ثؼل 

 انزًبسٍٚ

  االيزؾبٌ االٔل 

انذانخ انًًٛضح : ؽم ثؼل  3 11

 انزًبسٍٚ  

 كٛفٛخ اؽزمبق انذانخ انًًٛضِ

 Chebyرؼشٚف يزجبُٚخ     3 12

shev's  ؽم ثؼل

  ,   انزًبسٍٚ  

 يفٕٓو انًزجبُّٚ 

انزٕصٚغ انؾشهٙ  3 13

ٔانًؾزشن ٔاالعزمالنٛخ 

انؼؾٕائٛخ ٔانذانخ 

االؽزًبنٛخ انًؾزشكخ 

 ٔانذانخ انزشاكًٛخ انًؾزشكخ

  

 اعظ انزٕصٚغ انؾشهٙ 

انزٕصٚغ انؾشهٙ  فٙ ؽبل  3 14

انًزغٛش انؼؾٕائٙ انًغزًش 

ٔانًزمطغ  ٔانذانخ 

ؽم  ;انزشاكًٛخ  انًؾزشكخ 

 ثؼل انزًبسٍٚ  

انزٕصٚغ انؾشهٙ فٙ ؽبل 

 رُٕع انًزغٛشاد 

انزٕلغ انشٚبمٙ ٔانزجبٍٚ  3 15

فٙ ؽبل انذانخ انؾشهٛخ 

ؽم ثؼل  ;ٔانؾذٚخ 

 يفٕٓو َٔظشٚبد انذانخ انؾذٚخ 
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 انزًبسٍٚ  

  اخزجبس ؽٓش٘ 3 16

 ) انفقم انضبَٙ (   ثُٛخ انًمشس

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 

 انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

انزٕلغ انؾشهٙ :ؽم ثؼل  3 1

   انزًبسٍٚ   

 اعبعٛبد انذٔال انؾشهٛخ 

انًؾبمشح 

ٔانًُبلؾخ 

ٔانؾٕاس 

 ٔاالعزغٕاة

اخز آساء انطالة 

فٙ رُٕع هشق 

 انؾم 

انزمٛٛى انزارٙ 

ٔرمٛٛى ؽم 

انطالة  

ٔاالخزجبساد 

انؾفٕٚخ 

ٔانٕاعجبد 

انٕٛيٛخ 

ٔاالخزجبساد 

انؾٓشٚخ 

 ٔانٕٛيٛخ

انذانخ انًٕنذح نهؼضٔو  3 2

انًؾزشكخ  ، ؽم ثؼل 

 انزًبسٍٚ  

 يفٕٓو انذٔال انًؾزشكّ 

يؼبنى انزٕصٚغ فٙ ؽبل  3 3

انزٕصٚؼبد  انًزمطؼخ  

  ٔانًغزًشح  

يفٕٓو انًؼهًخ فٙ إَاع 

 انًزغٛشاد ٔانزٕصٚؼبد 

 انؼؾٕائٛخ 

انزٕصٚؼبد انًزمطؼخ ْٙ    3 4

انًُزظى ٔثشَٕنٙ ٔر٘ 

انؾذٍٚ ، ؽم ثؼل 

 انزًبسٍٚ  

 رؼشٚف انزٕصٚؼبد انًزمطؼخ 

5 3  trinomial 

,Multinomial dist.  

 انزٕصٚؼبد انضالصٛخ انًزؼؼذح 

رٕصٚغ ثٕاعٌٕ ٔر٘  3 6

انؾذٍٚ انغبنت  ، ؽم ثؼل 

  انزًبسٍٚ 

 يفٕٓو ثٕاعٌٕ ٔر٘ انؾذٍٚ 

انزٕصٚؼبد انًغزًشح :  3 7

انًُزظى ، انطجٛؼٙ ، 

انطجٛؼٙ ثًزغٛشٍٚ ، ؽم 

    ثؼل انزًبسٍٚ 

 هجٛؼخ انًزغٛشاد انًغزًشح 

: ؽم  انزٕصٚغ االعٙ ٔكبيب 3 8

  ثؼل انزًبسٍٚ 

 يفٕٓو  انزٕصٚغ االعٙ ٔكبيب  

رٕصٚغ يشثغ كب٘ ٔرٕصٚغ  3 9

  ثٛزب : ؽم ثؼل انزًبسٍٚ 

 اعبعٛبد يشثغ كب٘ ٔرطجٛمبرّ 

انزٕصٚؼبد انًُمطؼخ : ؽم  3 11

  ثؼل انزًبسٍٚ 

 يفٕٓو انزٕصٚؼبد انًزمطؼّ 

رٕصٚغ دانخ انًزغٛشاد   3 11

 انؼؾٕائٛخ 

رمُٛخ دانخ انزٕصٚغ 

انزشاكًٛخ  : ؽم ثؼل 

  انزًبسٍٚ 

يفٕٓو كٛفٛخ اٚغبد رٕصٚؼبد 

 عذٚذِ 

رمُٛخ انذانخ انًٕنذح نهؼضٔو  3 12

    : ؽم ثؼل انزًبسٍٚ 

 إَاع انطشق الٚغبد رٕصٚؼبد  

انزؾٕٚم فٙ ؽبنخ انًزغٛش  3 13

انؼؾٕئٙ انًزمطغ : ؽم 

    ثؼل انزًبسٍٚ 

كٛفٛخ اٚغبد انزؾٕٚالد 

  نهزٕصٚؼبد 

انزؾٕٚم فٙ ؽبنخ انًزغٛش  3 14

  انؼؾٕئٙ انًغزًش

 االيزؾبٌ انضبَٙ 

انزؾٕٚم فٙ ؽبنخ يزغٛشٍٚ  3 15

ػؾٕائٍٛٛ   : ؽم ثؼل 

 انزًبسٍٚ 

 ؽشػ هشق انزؾٕٚالد 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايزؾبٌ انؾٓش انضبَٙ  3 16
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 و. ػمٛم ؽًٛذو.                                                             ٔفف انًمشس

 

 و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك –عبِؼخ ك٠بٌٝ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لَُ االؽظبء    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 stat 3318اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ/  –رؾ١ًٍ االٔؾلاه  اٍُ / هِي اٌّموه.3

 ا١ٌِٟٛ ) اٌياِٟ  ( ٚثؾَت اٌغلٚي األٍجٛػٟ اٌّموهاٌؾؼٛه  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2121-2119اٌفظً اٌلهاٍٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 ٍبػخ 91 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 رؼو٠ف اٌطبٌت ثأُ٘ أٌٍ ِٚجبكئ رؾ١ًٍ االٔؾلاه

 رؾ١ًٍ االٔؾلاه فٟ رف١َو ٚرؾ١ًٍ اٌظٛا٘و االلزظبك٠خ ثأ١ّ٘خ ٚكٚهرؼو٠ف اٌطبٌت 

 ث١بْ ػاللخ رؾ١ًٍ االٔؾلاه ثبٌؼٍَٛ االؽظبئ١خ ٚااللزظبك٠خ ٚاٌو٠بػ١خ 

 ري٠ٚل اٌطبٌت ثبألٍب١ٌت االؽظبئ١خ ٚاٌم١ب١ٍخ اٌالىِخ ٌزؾ١ًٍ ّٔٛمعٟ االٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ ٚاٌؼبَ

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9
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 عؼً اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ: -: ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 أُ٘ اٌّجبكئ ٚاٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ فٟ رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ ٚاٌؼبَ -1أ

 أْ ٠ؾلك اٌٛظبئف اٌوئ١َ١خ ٌزؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ ٍٛاء أوبْ ث١َؾ أٚ ِزؼلك -2أ

 االٔؾلاهأْ ٠فَو ٔزبئظ رؾ١ًٍ  -3أ
 أْ ٠طجك ِفب١ُ٘ رؾ١ًٍ االٔؾلاه ثأِضٍخ ٚالؼ١خ ِٓ ٚالغ االلزظبك اٌؼوالٟ ٚثؼغ اٌلٚي اٌؼوث١خ -4أ
 أْ ٠ؾًٍ طؾخ ٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾلاه ِغ إٌظو٠خ االلزظبك٠خ -5أ
 أْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ثزف١َو إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزٛطً ا١ٌٙب  -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ: اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ أٍزبم اٌّبكح ٚاٌيِالء – 1ة

 ِٙبهاد رشق١ظ١خ: اٌملهح ػٍٝ رشق١ض إٌظو٠بد االلزظبك٠خ ٚرطج١مبرٙب اٌٛالؼ١خ – 2ة

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ: للهح رؾ١ًٍ اٌّفب١ُ٘ االلزظبك٠خ ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب – 3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح 
 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه 
 األٍئٍخ االصوائ١خ 
 االٍزغٛاة اٌّجبشو 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 أٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة 
 أٍئٍخ االفز١به ِٓ ِزؼلك 
 أٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد 
 اٌٛاعجبد 
 ٟاٌزم١١ُ اٌنار 
 )االفزجبهاد ) اٌشٙو٠خ, اٌفظ١ٍخ, إٌٙبئ١خ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌملهح ػٍٝ فؾض ٚرم١١ُ اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ  -1ط

 اٌملهح ػٍٝ ٔمل ٚر١١ّي اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ ٚاالفز١به ث١ّٙب -2ط

 اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه اؽظبئ١خ عل٠لح -3ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘ -1
 اٍزؼّبي طٕغ اٌمواهاد الفزجبه اٌجل٠ً األفؼً -2
 اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ -3
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 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 )ٟافزجبهاد ِزٕٛػخ ) ٠ِٟٛ, شٙوٞ, فظٍٟ, ٔٙبئ 
 افزجبهاد شف٠ٛخ 
 ٚاعجبد 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

ِٙبهح عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِفب١ُ٘ رؾ١ًٍ االٔؾلاه ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب فٟ رؾ١ًٍ اٌظٛا٘و  -1ك

 االلزظبك٠خ

ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك ِفب١ُ٘ رؾ١ًٍ االٔؾلاه فٟ اٌّغبالد  -2ك

 اٌّقزٍفخ 

 ّقزٍفخِٙبهاد اػلاك ِفب١ُ٘ رؾ١ًٍ االٔؾلاه ٌالٍزقلاَ فٟ اٌّغبالد اٌ -3ك

   

 ) اٌفظً األٚي( ث١ٕخ اٌّموه. 11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  ؽج١ؼخ رؾ١ًٍ االٔؾلاه رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘ 3 1
 

 

 

 

 
اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

 

 

 

 

 

 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشٙو٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ

ٚظبئف رؾ١ًٍ  اٌٍ رؾ١ًٍ االٔؾلاه 3 2

 االٔؾلاه
اٌوثؾ ث١ٓ اٌّزغ١و  فُٙ اٌؼاللبد 3 3

 اٌلافٍٟ ٚاٌقبهعٟ
اٌّإشواد االؽظبئ١خ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 4

 ٚاٌم١ب١ٍخ 
اشزمبق ِؼبٌُ ّٔٛمط  فطٛاد ٔظو٠خ 3 5

اٌقطٟ االٔؾلاه 

 ٚرمل٠و اٌزجب٠ٓ
 رمل٠و كاٌخ االٍزٙالن رطج١مبد ٚالؼ١خ 3 6
رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ  رّبه٠ٓ ػ١ٍّخ 3 7

 اٌج١َؾ
 اِزؾبْ اٌشٙو األٚي افزجبه شٙوٞ 3 8
كهاٍخ ظٛا٘و  رّبه٠ٓ ػ١ٍّخ 3 9

الزظبك٠خ ِٓ ٚالغ 

 االلزظبك اٌؼوالٟ
 علٚي رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 11
اٍزقواط اٌّإشواد  رؾ١ًٍ االٔؾلاهأٌٍ  3 11

االؽظبئ١خ ِٓ رؾ١ًٍ 
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 االٔؾلاه
 اٌفوػ١خ االؽظبئ١خ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 12
االهرجبؽ ٚػاللزٗ  فُٙ اٌؼاللبد 3 13

 ثّؼبًِ اٌزؾل٠ل
 اٌّؼ٠ٕٛخ االؽظبئ١خ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 14
 كاٌخ االِىبْ األػظُ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 15
 اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ افزجبه شٙوٞ 3 16
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 ) اٌفظً اٌضبٟٔ( ث١ٕخ اٌّموه

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽج١ؼخ رؾ١ًٍ االٔؾلاه  رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘ 3 1

 اٌقطٟ اٌؼبَ
 
 

 

 

 

 
اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

 

 

 

 

 

 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشٙو٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ

ط١بغخ رؾ١ًٍ االٔؾلاه  اٌٍ رؾ١ًٍ االٔؾلاه 3 2

 اٌقطٟ اٌؼبَ
اٌوثؾ ث١ٓ اٌّزغ١واد  فُٙ اٌؼاللبد 3 3

 اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهعٟ
اٌّإشواد االؽظبئ١خ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 4

 ٚاٌم١ب١ٍخ 
اشزمبق ِؼبٌُ ّٔٛمط  فطٛاد ٔظو٠خ 3 5

االٔؾلاه اٌقطٟ 

 ٚرمل٠و اٌزجب٠ٓ
 رمل٠و كاٌخ االٔزبط رطج١مبد ٚالؼ١خ 3 6
رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ  رّبه٠ٓ ػ١ٍّخ 3 7

 اٌؼبَ
 اِزؾبْ اٌشٙو األٚي افزجبه شٙوٞ 3 8
كهاٍخ ظٛا٘و  رّبه٠ٓ ػ١ٍّخ 3 9

الزظبك٠خ ِٓ ٚالغ 

 االلزظبك اٌؼوالٟ
علٚي رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 11

 ٚعلٚي كٌٚزً
اٍزقواط اٌّإشواد  أٌٍ رؾ١ًٍ االٔؾلاه 3 11

االؽظبئ١خ ِٓ رؾ١ًٍ 

 االٔؾلاه
 اٌفوػ١خ االؽظبئ١خ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 12
االهرجبؽ ٚػاللزٗ  فُٙ االهرجبؽ 3 13

 ثّؼبًِ اٌزؾل٠ل
 اٌّؼ٠ٕٛخ االؽظبئ١خ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 14
افز١به أفؼً ّٔٛمط  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 15

 أؾلاه
 اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ افزجبه شٙوٞ 3 16
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 , ك. أِٛهٞ ٘بكٞ وبظُفٟ ؽ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ ِملِخ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ؽوق االلزظبك اٌم١بٍٟ, ك. ش١قٟ دمحم )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

   

 فٟ رطج١ك رؾ١ًٍ االٔؾلاه EVIEWS 9اكفبي ثؤبِظ 
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 و. ْذٖ يٓذ٘ أؽًذ                                               ٔفف انًمشس

 
ٕٚفش ٔفف انًمشس ْزا اٚغبصا يمزنٛب ألْى خقبئـ انًمشس ٔيخشعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ 

ارا كبٌ لذ ؽمك االعزفبدح انمقٕٖ يٍ فشؿ انزؼهى انًزبؽخ. انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْب ػًب 

 ٔالثذ يٍ انشثو ثُٛٓب ٔثٍٛ ٔفف انجشَبيظ

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ ـــ و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لَُ االؽظبء اٌمَُ اٌغبِؼٟ/ اٌّووي-2

 stat 3321/اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكِٞبكح  اٍُ/هِي اٌّموه-3

 ثىٍٛه٠ًٛ ػٍَٛ االؽظبء اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب -4

اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ )اٌياِٟ(ٚثؾَت اٌغلٚي  اشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ-5

 االٍجٛػٟ اٌّموه

اٌفظً اٌلهاٍٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً/إٌَخ-6

 2121ـــ2119

( ٍبػبد فٟ 3) (ٍبػٗ كها١ٍخ,ٚثٛالغ91) ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ)اٌىٍٟ(-7

 االٍجٛع

 1/11/2119 ربه٠ـ اػلاك ٘نا اٌٛطف-8

 ا٘لاف اٌّموه-9
 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبُ٘ اٌٍ ِٚجبكٜء ِبكح اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ 
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ ٠ٚلهن اٍب١ٌجٗ ٌؾً اٌَّبئً اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ لل ال  

 ٠زٛافو ٌٙب ؽٍٛي رؾ١ٍ١ٍخ
 ٚاٌؼاللخ ث١ُٕٙ رؼو٠ف اٌطبٌت ثٕظو٠خ اٌفوٚلبد 
 ٠ٙلف ٘نا اٌّموه ئٌٝ كهاٍخ اٌّشزمبد اٌؼلك٠خ ِٓ اٌورت االٌٚٝ ٚاٌورت اٌؼ١ٍب 
 كهاٍخ اٌزىبِالد اٌؼلك٠خ 
 رؼو٠ف اٌطبٌت ثظ١غ االٍزىّبي  

 ٠ٙلف ٘نااٌّموهاٌٝ كهاٍخ اٌّؼبكالد اٌزفبػ١ٍخ ٚؽوق ؽٍٙب ػلك٠ب 
             

 

 ٚاٌزم١١ُ ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ-11

 عؼً اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ:-أ

 اْ ٠ؼوف اُ٘ اٌّجبكٜء ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ-1أ

 ا٠غبك اٌؾً اٌؼلكٞ ٌٍّؼبكالد اٌزفبػ١ٍخ االػز١بك٠خ -2أ

 اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ا٠غبك عنٚه اٌّؼبكالد-3أ

 اْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ثّفب١ُ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ -4أ

 ك ِفب١ُ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ ثبِضٍخ ٚالؼ١خ ٚؽبالد كها١ٍخاْ ٠طج-5أ

 انًٓبساد انخبفخ ثبنًٕمٕع-ة
 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ:اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح ٚاٌيِالء.-1ة
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 ِٙبهاد رشق١ظ١خ:اٌملهح ػٍٝ رشق١ض عنٚه اٌلٚاي-2ة

 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ-3ة

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

اكاهح اٌّؾبػوح ػٍٝ ٔؾٛرطج١مٟ ِورجؾ ثٛالغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌغنة اٌطبٌت ئٌٝ ِٛػٛع اٌلهً -1

 كْٚ االثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزىْٛ اٌّبكٖ ِؤخ لبثٍخ ٌٍفُٙ ٚاٌزؾ١ًٍ

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه-2

 االٍئٍخ االصوائ١خ-3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو-4

 هشائك انزمٛٛى

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -1

 قطأ ٚاٌظٛاةاٍئٍخ اٌ-2

 اٌٛاعجبد-3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4

 االفزجبهاد )ا١ِٛ١ٌخ, اٌشٙو٠خ,اٌفظ١ٍخ,إٌٙبئ١خ- 5

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ-ط
اٌزفى١و اٌج١َؾ:)رؾ١ًٍ اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئٟ ه٠بػٟ ٚا٠غبك اٌؾٍٛي اٌؼلك٠خ ٌٙب ػٍٝ -1ط 

 اٍبً إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ(

 ٔمل ٚر١١ّي اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ ٚاالفز١به ث١ٕٙب (اٌزفى١و إٌبلل:)اٌملهح ػٍٝ -2ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ:)اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه ٚؽوق عل٠لح فٟ اٌؾً(-3ط         

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘-1

 اٍزؼّبي طٕغ اٌمواهاد الفزجبه اٌجل٠ً االفؼً-2

 اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ-3

 هشائك انزمٛٛى
 ِزٕٛػخ)٠ِٟٛ ,شٙوٞ,فظٍٟ,ٔٙبئٟ(افزجبهاد -

 افزجبهاد شف٠ٛخ-2

 ٚاعجبد-3

انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  -د

 انؾخقٙ(.
ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِفب١ُ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب فٟ ِغبالد -1ك

 االؽظبء

اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك ِفب١ُ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌؼلكٞ فٟ اٌّغبالد ِٙبهاد -2ك

 اٌّقزٍفخ.

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االٔزو١ٔذ-3ك

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه)اٌفظً االٚي(-.11

ِقوعبد اٌزؼٍُ       اٌَبػبد االٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

اٌٛؽلح/اٌّٛػٛ

 ع

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘  3 1

 اٍب١ٍخ

   ٔظو٠خ اٌقطأ
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اٌّؾبػوح  = أٛاع اٌقطأ 3 2

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌشٙو٠خ

رّبه٠ٓ ِزٕٛػخ  3 3

  ِٚؾٌٍٛخ

 ؽً رّبه٠ٓ

 اٌّؼبكالدعنٚه  هٍُ اٌلٚاي 3 4

 = اٌزؾ١ًٍ,اٌقطأ٠ٓ 3 5

١ٔٛرٓ هافَْٛ,ؽو٠مخ  3 6

١ٔٛرٓ هافَْٛ 

ال٠غبك)اٌغنه,ِمٍٛة 

 اٌغنه,ِمٍٛة اٌؼلك(

= 

 ؽً رّبه٠ٓ رّبه٠ٓ ِزٕٛػخ 3 7

 عنٚه اٌّؼبكالد ؽو٠مخ اٌزٕظ١ف 3 8

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ    3 9

 االٚي

اٌفوٚلبد االِب١ِخ  3 11

ٚاٌفوٚلبد 

ٚاٌفوٚلبد اٌقٍف١خ

 اٌّووي٠خ

 ٔظو٠خ اٌفوٚلبد

اٌؼٛاًِ اٌّإصوح  3 11

 ٚاٌؼاللخ ث١ُٕٙ

= 

ؽً ِغّٛػخ ِٓ  3 12

ِغ اِزؾبْ  إٌظو٠بد

ِٟٛ٠ 

اِزؾبْ ٠ِٟٛ 

 ٚؽً ٔظو٠بد

االٍزىّبي ثبٍزقلاَ  3 13

 اٌفوٚلبد االِب١ِخ

 االٍزىّبي

اٌٍ اٌّفىٛن  3 14

 االِبِٟ ٚاٌقٍفٟ

= 

االٍزىّبي ثبٍزقلاَ  3 15

اٌفوٚلبد اٌقٍف١خ 

 ٚاٌّووي٠خ

= 

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ  3 16

 اٌضبٟٔ

 

 ث١ٕخ اٌّموه)اٌفظً اٌضبٟٔ(-

ِقوعبد اٌزؼٍُ       اٌَبػبد االٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ 

 اٌٛؽلح/اٌّٛػغ

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزفبػً  اٌؼلكِٞفَٙٛ اٌزفبػً  3 1

 ٚاٌزىبًِ اٌؼلكٞ

  

اٌّؾبػوح  = ؽوق اٌزفبػً اٌؼلكٞ 3 2

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ  3 3

االػبف١خ ِغ اِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 ؽً رّبه٠ٓ
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اٌزفبػً اٌؼلكٞ  3 4

ثبٍزقلاَ ط١غ 

 االٍزىّبي

اٌزفبػً 

 ٚاٌزىبًِ اٌؼلكٞ

ٚاالفزجبهاد 

ا١ِٛ١ٌخ 

 ٚاٌشٙو٠خ

ؽً رّبه٠ٓ  ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ 3 5

 ٚاِضٍخ

اٌزفبػً  اٌزىبًِ اٌؼلكٞ 3 6

 ٚاٌزىبًِ اٌؼلكٞ

شجٗ  3 7

 إٌّؾوف,١ٍّجَْٛ

ثؼغ ؽوق 

 اٌزىبًِ اٌؼلكٞ

ؽً ِغّٛػخ ِٓ االِضٍخ  3 8

االػبف١خ ِغ اِزؾبْ 

ِٟٛ٠ 

 ؽً رّبه٠ٓ

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ 3 9

 االٚي

ا٠غبك اٌؾً اٌؼلكٞ  3 11

ٌٍّؼبكالد اٌزفبػ١ٍخ 

 االػز١بك٠خ

ؽً اٌّؼبكالد 

 اٌزفبػ١ٍخ ػلك٠ب

ؽوق ؽً اٌّؼبكالد  3 11

 ِٓ اٌلهعخ االٌٚٝ

ؽوق ؽً 

 اٌّؼبكالد 

 ؽً رّبه٠ٓ ٚرّبه٠ٓ ؽً اِضٍخ 3 12

اٌؾً ا٠غبك  وبًٚ 3 13

اٌؼلكٞ 

ٌٍّؼبكالد 

 اٌزفبػ١ٍخ

 = وبًٚ عٛهكْ 3 14

 = عبوٛثٟ 3 15

اِزؾبْ اٌشٙو  اِزؾبْ شٙوٞ 3 16

 اٌضبٟٔ

 

 اٌجٕٝ اٌزؾز١خ-11

اٌلوزٛه ػبكي ى٠ًٕ اٌج١برٟ,"ِملِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ-1

 1989اٌؼلكٞ",عبِؼخ ثغلاك,ث١ذ اٌؾىّخ,

اٌؼلكٞ .رأ١ٌف اٌلوزٛه ِملِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ 

 ِغلٞ اٌط٠ًٛ

  Numerical Analysis,Richard Burd اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ)اٌّظبكه(-2

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب )اٌّغالد -أ

 اٌؼ١ٍّخ,اٌزمبه٠و......(

Science Direct 

 Math zone اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ,ِٛالغ االٔزو١ٔذ-ة

Ask Dr.math 

 ِٕزل٠بد هِي

 اٌو٠بػ١بد اٌزطج١م١خِٛلغ 
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ-12

 رط٠ٛواٌّبكح ثزطج١مٙب ػ١ٍّب فٟ اٌؾبٍٛة

 رط٠ٛو إٌّٙظ اٌّموه ٌٍلهاٍخ ثؼّٗ ثبِضٍخ اػبف١خ

 

 

 
 

 

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ػًش ػبدلو.و.                                                       ٔفف انًمشس

 

 

 ٚااللزظبكعبِؼخ ك٠بٌٝ / و١ٍخ االكاهح  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 االؽظبء    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 SPSS /stat 3323 اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ثؾَت اٌغلٚي اٌّموه أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2121-2119اٌفظً االٚي ٚاٌفظً اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 فٟ األٍجٛع ٍبػزبْ( ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ 12) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 SPSSتعري  اليالر باساسيات البرنامج  -0

 SPSSيالر بسواضيع مختمفة كتحميل البيانات احرائيا استخدام برنامج تزويد ال -0

 . ودوره في تحميل البيانات االحرائية SPSSبرنامج  توضيح أىسية   -3

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 SPSSٚاٍب١ٍبد ثؤبِظ جبكئ ٚاٌّفب١ُ٘ أْ ٠ؼوف اُ٘ اٌّ -1أ
 اٌزٟ رقلِٗ فٟ اٌزؾ١ٍالد االؽظبئ١خ  SPSSال٠ؼبىاد ٚاٌلٚاي اٌَّزقلِٗ فٟ ثؤبِظ أْ ٠ؾلك ا -2أ

 أْ ٠فَو ٔزبئظ ٘نٖ االؽظبئ١بد -3أ

 أْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ػٍٝ ٘نٖ إٌزبئظ االؽظبئ١خ -4أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ اٍزبم اٌّبكح -ِٙبهاد اٌملهح : – 1ة

 اٌملهح ػٍٝ رشق١ض إٌظو٠بد االؽظبئ١خ  -ِٙبهاد رشق١ظ١خ : – 2ة

 للهح رؾ١ًٍ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌجواِظ ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب -ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ : – 3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -1

 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه -2

 االٍئٍخ اٌّجبشوح -3

 االٍزغٛاة اٌّجبشو -4

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 

 اٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة -1

 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد -2

 اٌٛاعجبد -3

 اٌزم١١ُ اٌنارٟ -4
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌٛػٟ  -1ط

 اٌوغجخ فٟ االٍزمجبي اٌّؼوفٟ -2ط

 االٔزمبئٟ  االٔزجبٖ ػجؾ االٔزجبٖ ٚافز١به اٌّٛػٛع  -3ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 افزجبهاد ِزٕٛػٗ -1

 افزجبهاد شف٠ٛٗ -2

 اٌٛاعجبد -3

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -1

 االفزجبهاد إٌظو٠خ -2

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -1ك

 ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ -2ك

 ِٙبهاد اػلاك اٌّفب١ُ٘ االكاه٠خ -3ك
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 االٔل ( انفقم)  ثُٛخ انًمشس.11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 ٔانؾٕاسانًُبلؾخ  انزؼشف ػهٗ ٔاعٓخ انجشَبيظ رؼبسف ٔيفبْٛى

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
إَاع انجٛبَبد ٔانًمبٚٛظ  6

 االؽقبئٛخ

 

 انًزغٛشاد

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
8 

3 

11 

 َٕاع انجٛبَبدا يقبدس عًغ انجٛبَبد

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

12 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

14 

 انًزغٛشاد انؾشفٛخ رطجٛك ػًهٙ

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 16

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 انًؾبمشح َبفزح يؾشس انًزغٛشاد َبفزح يؾشس انجٛبَبد
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  21 

6 
22 

 ٔفف انًزغٛشاد رطجٛك ػًهٙ
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس يٓبساد يكزغجخ رًبسٍٚ ػًهٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 28 

8 

31 

 خقبئـ يزغٛشاد انذساعخ رؼشٚف انمٛى انًفمٕدح

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 
34 

 انًؾبمشح يٓبساد انزطجٛك ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 36 

11 

38 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  انزؼبيم يغ يهف انجٛبَبد ادخبل انجٛبَبد

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 41 

11 

42 

 انًؾبمشح يٓبساد ػًهٛخ ؽفع انُزبئظ االؽقبئٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  رؾشٚش انجٛبَبد االؽقبئٛخهجبػخ انًخشعبد 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
48 

 انًؾبمشح انًؼبدنخ انشلًٛخ اعشاء انؼًهٛبد انؾغبثٛخ 51 13
انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 
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52 
assignments 

14 

54 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس رطجٛك ػًهٙ االلزوأبد
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
نهفقم صبَٙ اخزجبس ؽٓش٘ 

 األٔل
------------------ 

Closed-book 

Exam 
61 
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 ( انفقم انضبَٙ)  ثُٛخ انًمشس

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕمٕع
 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

1 

2 

 انزكشاس انجٛبَبد االؽقبئٛخ
اداح انؾشه فٙ انجٛبَبد 

 االؽقبئٛخ
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 
4 

2 
 اػبدح انزشيٛض 6

 

 ػذ انمٛى

 انًؾبمشح
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
8 

3 

11 

 رطجٛك ػًهٙ اػبدح انزشيٛض انزهمبئٙ

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

12 
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 

4 

14 

 انًذسعبد انزكشاسٚخ رطجٛك ػًهٙ

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 16

ٔ انزمٛٛى انزارٙ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 

5 
18 

 انًؾبمشح االؽكبل انجٛبَٛخ انزكشاساد
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests  21 

6 
22 

 نٕؽخ االَزؾبس رطجٛك ػًهٙ
 ػشك رمذًٚٙ

Presentation 

 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
24 

7 
26 

 ٔانؾٕاسانًُبلؾخ  يٓبساد يكزغجخ رًبسٍٚ ػًهٛخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 28 

8 

31 

 االؽقبء ٔاعزكؾبف انجٛبَبد ٔفف انجٛبَبد

 انًؾبمشح

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 

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

Exam 

9 
34 

 انًؾبمشح يٓبساد انزطجٛك ايضهخ ٔرًبسٍٚ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 36 

11 

38 

 انغذأل انزمبهؼٛخ
االعئهخ راد االعزغبثبد 

 انًزؼذدح
 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس 

انزمٛٛى انزارٙ ٔ 

 رمٛٛى انضيٛم

Peer and Self-

Assessment 41 

11 

42 

 انًؾبمشح يٓبساد ػًهٛخ اخزجبس انؼُٛخ االؽبدٚخ

انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 

assignments 44 

12 

46 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس  رؾهٛم انزجبٍٚ االؽبد٘ اخزجبس يبٌ ٔرُٙ 
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
48 

 انًؾبمشح اخزجبس انزٕصٚغ االؽبد٘ انزقُٛف انضُبئٙ 51 13
انٕاعجبد انًُضنٛخ   

Homework 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

, اٌلوزٛه   SPSSاٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد ثبٍزقلاَ ثوِغ١خ  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 دمحم ف١و "١ٍٍُ اثٛ ى٠ل"

, اٌلوزٛه   SPSSاٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد ثبٍزقلاَ ثوِغ١خ  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 دمحم ف١و "١ٍٍُ اثٛ ى٠ل"

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
( يف العلوم www.4vbarab.comلغة بيسك ) منتدى ادلربجني

 االحصائية

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
assignments 

14 

54 

 انًُبلؾخ ٔانؾٕاس اعزمالنٛخ انًؾبْذاد رط١ك ػٍّٟ
 ٕٚخاخزجبساد ؽف

Orally Tests 
56 

15 

58 

------------------------ 
نهفقم صبَٙ اخزجبس ؽٓش٘ 

 ضبَٙنا
------------------ 

Closed-book 

Exam 
61 

http://www.4vbarab.com/
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ْٔبة عبنىو.و.                                               ٔفف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1
 كهٛخ اإلداسح ٔااللزقبد –عبيؼخ دٚبنٗ 

 / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2
  ؽقبءلغى اإل

 stat3322/ (Biostatisticsاإلؽظبء اٌؾ١ٛٞ ) اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ثؾَت اٌغلٚي اٌّموه  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي +اٌفظً اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

2119-2121 
 ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ ٍبػز١ٓ فٟ األٍجٛع 61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 2119-11-1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

  أ٘لاف اٌّموه.8

 .االحراء الحيؾي  ومبادئ  خيف الظالب بأسذأواًل: تع
 . االساليب االحرائية لمؾالدات والؾفيات   ثانيًا: تؾضيح لمظالب كيف يتؼ استخجام 

وكيفيـــو صـــياغتيا ومـــجى مالئستيـــا لمؾاقـــع مـــؽ خـــالل امثمـــة حرـــاء االقترـــادي اال تفيـــيؼ الظالـــب بأســـذثالثـــًا: 
 تظبيقية 
 عؼً اٌطبٌت لبكها ػٍٝ اكهان ٚر١١ّي ث١ٓ االٍب١ٌت االؽظبئ١خ ٚرطج١مبرٙب   ساثؼب :

 
 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 االؽظبء اٌؾ١ٛٞ ٠ُؼوف ِفَٙٛ  -1أ

 .نوو االٍب١ٌت االؽظبئ١خ ٌالؽظبء اٌؾ١ٛٞ ٠  -2أ

 ثبٌؼٍَٛ األفوٜ. االؽظبء اٌؾ١ٛٞ ٠وٍُ شىالً ٠ٛػؼ ف١ٗ ػاللخ   -3أ
 ا٠غبك االهلبَ اٌم١ب١ٍخ ٌألٍؼبه  ٌٍَّزٍٙه ٚاٌزؼقُ . -4أ
 اٌزطج١مبد االؽظبئ١خ فٟ ِغبالد اٌٛالكاد ٚاٌٛف١بد  ٠ٛػؼ  -5أ
 ػٍٝ ػٍٝ االؽظبء اٌؾ١ٛٞ ٠ؼطٟ أِضٍخ   -6أ

 . أزبئظ االؽظبءاد اٌؾ٠ٛ١خ   ٠ُفَو اٌطبٌت   -7أ

 

   
  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

رف١َو االؽظبءاد ٚ االهلبَ  ِٙبهاد االرظبي ٚاٌزٛاطً: اِزالن َِزٜٛ ػبي ِٓ اٌّٙبهاد فٟ - 1ة

 ., اٌؼًّ ِغ ا٢فو٠ٓ )ؽت اٌؼًّ اٌغّبػٟ(اٌم١ب١ٍخ 

 

 . االهلبَ اٌم١ب١ٍخ ٚاالؽظبءاد  ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ: ِٙبهاد رؾل٠ل/ 2ة

     
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 .األٌمبء ؽو٠مخ  -3
 ؽو٠مخ إٌّبلشخ. -4
 ؽو٠مخ اٌّشبهوخ . -5

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 أٚعٗ ثؼغ األٍئٍخ ٌٍزأول ِٓ فُٙ اٌطٍجخ ٌٍلهً ِٚٓ ٘نٖ األٍئٍخ:

 ٚرمَُ ئٌٝ:  Objective Test Itemsأٚالً: األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ 
  True / False Itemsأٍئٍخ اٌظٛاة ٚاٌقطأ  -7
   Multiple Choice Itemsأٍئٍخ االفز١به ِٓ ِزؼلك  -8
 Matching Itemsأٍئٍخ اٌّمبثٍخ  -9

 Homework Assignmentsصب١ٔبً: اٌٛاعجبد إٌّي١ٌخ 
 Peer and Self - Assessmentصبٌضبً: اٌزم١١ُ اٌنارٟ ٚرم١١ُ اٌي١ًِ 
 هاثؼبً: االفزجبهاد ٚرمَُ ئٌٝ:

 اٌزؾظ١ٍ١خ اٌجٕبئ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍقطؾ اٌزله١َ٠خ.االفزجبهاد  -5
 االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ اٌقزب١ِخ اٌّزٕٛػخ: -6
 االفزجبهاد اٌقزب١ِخ اٌشٙو٠خ فٟ ٔٙب٠خ وً شٙو كهاٍٟ -ى 
 االفزجبهاد اٌقزب١ِخ اٌفظ١ٍخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظً كهاٍٟ -ػ 
 االفزجبهاد اٌقزب١ِخ إٌٙبئ١خ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ -ؽ 
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اٌّٛػٛع. -1ط         

 َِبػلح اٌطبٌت ػٍٝ ؽوػ أفىبه عل٠لح ؽٛي اٌّٛػٛع. -2ط

  ٠فوق اٌطبٌت ث١ٓ اٌّشىالد. -3ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 .ج١بٔبد ٚاعواء اٌؼ١ٍّبد االؽظبئ١خ ِٙبهح عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌ -1ك

 .ا٠غبك االؽظبءاد ٌٍٛالكاد ٚاٌٛف١بد  ِٙبهح  -2ك 

 . االؽظبئ١خ اٌؾ٠ٛ١خ   ِٙبهح اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك اٌّفب١ُ٘  -3ك 
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 ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
ؽو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

1 
 إٌّبلشخ xتعرٌف واهداف االحصاء الحٌوي  تعارٌف ومفاهٌم 2

 ٚاٌؾٛاه
التمييم الذاتي 
 وتمييم الزميل

2 
استٌعاب االسس فً  2

مبادئ الطرٌقة 
 االحصائٌة

الطرٌقة االحصائٌةمراحل  ٚ  ِؾبػوح 

 ِشبهوخ
 

اختبارات 
 شفوية

3 
استٌعاب االسس فً  2

مبادئ الطرٌقة 
 االحصائٌة

 ِؾبػوح ةمراحل الطرٌقة االحصائٌ

 ِٚشبهوخ
 

الواجبات 
 المنزلية

4 
توضٌح المقاٌٌس  2

االحصائٌة االكثر 
 استعماالا 

الواجبات  ِؾبػوح مقاٌٌس النزعة المركزٌة 
 المنزلية

5 
استٌعاب استخدام  2

 المتوسطات للبٌانات
 وحِؾبػ مقاٌٌس التشتت 

  ِشبهوخ
 

الواجبات 
 المنزلية

6 
دراسة احصاءات  2

الوفٌات والوالدات 
 والزواج

اختبارات  ِؾبػوح االحصاء الحٌوي 
 شفوية

7 
شرح مصادر الزٌادة  2

 والنقصان للسكان
 ِؾبػوح مقاٌٌس الوالدات 

 ِشبهوخ

ٚاعجبد 

 ِٕي١ٌخ

8 
شرح مصادر الزٌادة  2

 والنقصان للسكان
ِؾبػوح  مقاٌٌس الوالدات 

 ِشبهوخ

واجبات 
 منزلية

9 
شرح مصادر الزٌادة  2

 والنقصان للسكان
اختبارات  ِؾبػوح مقاٌٌس الوفٌات 

 شفوية

11 
الواجبات  ِؾبػوح مقاٌٌس الوفٌات  عرض وتحلٌل 2

 المنزلية

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

book 

12 
 استٌعاب جداول 2

 الحٌاة 
الواجبات  ِؾبػوح جداول الحٌاة  

 المنزلية

13 
 استٌعاب جداول 2

 الحٌاة 
الواجبات  ِؾبػوح جداول الحٌاة  

 المنزلية

14 
 استٌعاب جداول 2

 الحٌاة 
الواجبات  ِؾبػوح جداول الحٌاة  

 المنزلية

15 
 – Closed  - االولاختبار الشهر الثانً الفصل   - 2

book 

 

بنٌة 
المقرر: 
الفصل 
 الثانً

    

 

      األسبوع



 

انقفؾخ   

136 
 

  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

االحصاء احليوي أتليف د عدانن مشخي جرب, االحصاء احليوي جامعة  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 2011بغداد, بيت احلكمة,  

 واين دانيال ترمجة الدكتور زايد رشاد عبد هللا, اجلامعة ادلستنصرية .0 )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 عبد احلسن زيين. االحصاء السكاين أتليف الدكتور .0
 

 

1 
الواجبات  ِؾبػوح احصاءات االمراض تعارٌف ومفاهٌم 2

 المنزلية

2 
 توضٌح مقاٌٌس  2

 األمراض
الواجبات  ِؾبػوح احصاءات االمراض

 المنزلية

3 
 توضٌح مقاٌٌس  2

 األمراض
الواجبات  ِؾبػوح احصاءات االمراض

 المنزلية

4 
التمييم الذاتي  ِؾبػوح مفاهٌم اساسٌة فً اختبار الفرضٌات  تعارٌف ومفاهٌم 2

 وتمييم الزميل

5 
اختبارات  ِؾبػوح مفاهٌم اساسٌة فً اختبار الفرضٌات تعارٌف ومفاهٌم 2

 شفوية

6 
الواجبات  ِؾبػوح مفاهٌم اساسٌة فً اختبار الفرضٌات تعارٌف ومفاهٌم 2

 المنزلية

7 
 Closed - اختبار الشهر األول الفصل الثانً - 2

book  

8 
الواجبات  ِؾبػوح تطبٌقات على اختبار الفرضٌات تطبٌقات  وتمارٌن 2

 المنزلية

9 
استٌعاب بعض  2

 التوزٌعات األحتمالٌة
بعض التوزٌعات االحتمالٌةتطبٌقات على  اختبارات  ِؾبػوح 

 شفوية

11 
استٌعاب بعض  2

 التوزٌعات األحتمالٌة
بعض التوزٌعات االحتمالٌةتطبٌقات على   ِؾبػوح 

 ٚاٌّشبهوخ 

ٚاعجبد 

 ِٕي١ٌخ 

11 
استٌعاب بعض  2

 التوزٌعات األحتمالٌة
بعض التوزٌعات االحتمالٌةتطبٌقات على  اختبارات  ِؾبػوح 

 شفوية

12 
استٌعاب بعض  2

 التوزٌعات األحتمالٌة
التوزٌعات االحتمالٌةبعض تطبٌقات على  اختبارات  ِؾبػوح 

 شفوية

13 
نظرٌة الغاٌة  2

 المركزٌة
الواجبات  ِؾبػوح تطبٌقات على النظرٌة

 المنزلية

14 
نظرٌة الغاٌة  2

 المركزٌة
اختبارات  ِؾبػوح تطبٌقات على النظرٌة

 شفوية

15 
 - Closed - اختبار الشهر الثانً الفصل الثانً - 2

book 
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 االحصاء السكاين  أتليف عبد احلسني زيين 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ْٔبة عبنىو.و.                                                    ٔفف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1
 كهٛخ اإلداسح ٔااللزقبد –عبيؼخ دٚبنٗ 

 / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2
 ؽقبءلغى اال

 (field work sitatistics) اؽظبء الزظبكٞ اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ثؾَت اٌغلٚي اٌّموه  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي +اٌفظً اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

2119-2121 
 ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ صالس ٍبػبد فٟ األٍجٛع91 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 2119-10-1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

  أ٘لاف اٌّموه.8

 .واحراءات حقل العسل  ياالقتراداالحراء  ومبادئ  خيف الظالب بأسذأواًل: تع
 . االساليب االحرائية في حقل العسل   ثانيًا: تؾضيح لمظالب كيف يتؼ استخجام 

وكيفيـــو صـــياغتيا ومـــجى مالئستيـــا لمؾاقـــع مـــؽ خـــالل امثمـــة حرـــاء االقترـــادي اال تفيـــيؼ الظالـــب بأســـذثالثـــًا: 
 تظبيقية 
 عؼً اٌطبٌت لبكها ػٍٝ اكهان ٚر١١ّي ث١ٓ االٍب١ٌت االؽظبئ١خ ٚرطج١مبرٙب   ساثؼب :

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 االؽظبء االلزظبك٠ُٞؼوف ِفَٙٛ  -1أ

 .نوو االٍب١ٌت االؽظبئ١خ ٌؾمً اٌؼًّ ٌٍمطبع اٌيهاػٟ ٚاٌظٕبػٟ  ٠  -2أ

 ثبٌؼٍَٛ األفوٜ. االؽظبء االلزظبكٞ ٠وٍُ شىالً ٠ٛػؼ ف١ٗ ػاللخ   -3أ
 ا٠غبك االهلبَ اٌم١ب١ٍخ ٌألٍؼبه  ٌٍَّزٍٙه ٚاٌزؼقُ . -4أ
 اٌزطج١مبد االؽظبئ١خ فٟ ِغبالد ؽمً اٌؼًّ  ٠ٛػؼ  -5أ
 ػٍٝ االهلبَ اٌم١ب١ٍخ ٚاؽظبءاد اٌمطبع اٌيهػٟ ٚاٌظٕبػٟ ٠ؼطٟ أِضٍخ   -6أ

 . ارغب٘بد االهلبَ اٌم١ب١ٍخ ٚاؽظبءاد إٌبرظ ٚاٌلفً اٌمِٟٛ  ٠ُفَو اٌطبٌت   -7أ

 

   
  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

رف١َو االؽظبءاد ٚ االهلبَ  ِٙبهاد االرظبي ٚاٌزٛاطً: اِزالن َِزٜٛ ػبي ِٓ اٌّٙبهاد فٟ - 1ة

 ., اٌؼًّ ِغ ا٢فو٠ٓ )ؽت اٌؼًّ اٌغّبػٟ(اٌم١ب١ٍخ  

 

 . االهلبَ اٌم١ب١ٍخ ٚاالؽظبءاد  رؾ١ٍ١ٍخ: ِٙبهاد رؾل٠لِٙبهاد / 2ة

     
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 .األٌمبء ؽو٠مخ  -6
 ؽو٠مخ إٌّبلشخ. -7
 ؽو٠مخ اٌّشبهوخ . -8
 اٌؼظف اٌنٕٟ٘. -9

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 أٚعٗ ثؼغ األٍئٍخ ٌٍزأول ِٓ فُٙ اٌطٍجخ ٌٍلهً ِٚٓ ٘نٖ األٍئٍخ:

 ٚرمَُ ئٌٝ:  Objective Test Itemsأٚالً: األٍئٍخ اٌّٛػٛػ١خ 
  True / False Itemsأٍئٍخ اٌظٛاة ٚاٌقطأ  -11
   Multiple Choice Itemsأٍئٍخ االفز١به ِٓ ِزؼلك  -11
 Matching Itemsأٍئٍخ اٌّمبثٍخ  -12

 Homework Assignmentsصب١ٔبً: اٌٛاعجبد إٌّي١ٌخ 
 ١ِPeer and Self - Assessmentً صبٌضبً: اٌزم١١ُ اٌنارٟ ٚرم١١ُ اٌي
 هاثؼبً: االفزجبهاد ٚرمَُ ئٌٝ:

 االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ اٌجٕبئ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍقطؾ اٌزله١َ٠خ. -7
 االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ اٌقزب١ِخ اٌّزٕٛػخ: -8
 االفزجبهاد اٌقزب١ِخ اٌشٙو٠خ فٟ ٔٙب٠خ وً شٙو كهاٍٟ -ٞ 
 االفزجبهاد اٌقزب١ِخ اٌفظ١ٍخ فٟ ٔٙب٠خ وً فظً كهاٍٟ -ن 
 االفزجبهاد اٌقزب١ِخ إٌٙبئ١خ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ -ي 
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ رم١١ُ اٌّٛػٛع. -1ط         

 َِبػلح اٌطبٌت ػٍٝ ؽوػ أفىبه عل٠لح ؽٛي اٌّٛػٛع. -2ط

  ٠فوق اٌطبٌت ث١ٓ اٌّشىالد. -3ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 .ج١بٔبد ٚاعواء اٌؼ١ٍّبد االؽظبئ١خ ِٙبهح عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌ -1ك

 .ا٠غبك االهلبَ اٌم١ب١ٍخ  ِٙبهح  -2ك 

 . االؽظبئ١خ فٟ ؽمً اٌؼًّ  ِٙبهح اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك اٌّفب١ُ٘  -3ك 
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 ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد  اٌَبػبد األٍجٛع

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

ؽو٠مخ  اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

1 
عارٌف ومفاهٌمت 3 وإحصاءات حقل تعرٌف واهداف االحصاء االقتصادي  

 العمل
التمييم الذاتي  ِؾبػوح

 وتمييم الزميل

2 
استٌعاب  3

إحصاءات الناتج 
 واألسعار

ٚ  ِؾبػوح احصاءات الناتج واالسعار واالرقام القٌاسٌة

 ِشبهوخ
 

اختبارات 
 شفوية

3 
 استٌعاب 3

إحصاءات الناتج 
 واألسعار

الواجبات  ِؾبػوح إحصاءات الناتج واألسعار واألرقام القٌاسٌة
 المنزلية

4 
 استٌعاب 3

إحصاءات قوة 
 العمل ووقت العمل

الواجبات  ِؾبػوح إحصاءات قوة العمل ووقت العمل وإنتاجٌة العمل 
 المنزلية

5 
 إٌّبلشخ تعرٌف واهداف االحصاء الزراعً  تعارٌف ومفاهٌم 3

 ٚاٌؾٛاه
 

 التمييم الذاتي
 وتمييم الزميل

6 
استٌعاب األسس  3

 فً اإلحصاء
 الزراعً

اختبارات  ّؾبػوحاٌ التعدادات الزراعٌة وإحصاءات األراضً الزراعٌة
 شفوية

7 
المناسببب حإلحصبباءٌر ليراضببً المسببتغلة والمقبباٌٌس  عرض وتحلٌل 3

 حإلحصاءٌر لتغٌر غلة الدونم 
 ِؾبػوح

 ِشبهوخ

ٚاعجبد 

 ِٕي١ٌخ

8 
 تطبٌقات إحصاء الناتج الزراعً واإلحصاءات تطبٌقات وتمارٌن 3

 الزراعٌة األخرى  
ِؾبػوح 

 ِشبهوخ

واجبات 
 منزلية

9 
 Close - اختبار الشهر األول من الفصل األول   - 3

book 

11 
 األرقام القٌاسٌة للقطاع الزراعً واإلحصاءات عرض وتحلٌل 3

 الزراعٌة  
 ِٕبلش

 ٚاٌؾٛاه

 التمييم الذاتي
 وتمييم الزميل

11 
 تعارٌف 3

 ومفاهٌم 
 التعدادات الصناعٌة

 احصاءات الناتج الصناعً احصاء العمل فً الصناعة
 احصاء انتاجٌة العمل واحصاء االجور

 ِٕبلش

 ٚاٌؾٛاه
 التمييم الذاتي
 وتمييم الزميل

12 
 ِٕبلش االرقام القٌاسٌة الخاصة بالناتج الصناعً عرض وتحلٌل 3

 ٚاٌؾٛاه

 التمييم الذاتي
 وتمييم الزميل

13 
 ِٕبلش الرقم القٌاسً لسعر المستهلك   عرض وتحلٌل 3

 ٚاٌؾٛاه

 التمييم الذاتي
 وتمييم الزميل

14 
 ِٕبلش االرقام القٌاسٌة السعار الجملة  عرض وتحلٌل 3

 ٚاٌؾٛاه

 التمييم الذاتي
 وتمييم الزميل

15 
 Close    - اختبار الشهر الثانً من الفصل األول  - 3

book 
 

بنٌة 
المقرر: 
الفصل 
 الثانً

    

 

      األسبوع

الواجبات  ِؾبػوح مقاٌٌس وإحصاءات التضخم استٌعاب موضوع  3 1
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل /د عبداللطيف شومان  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية2011

, اإلحصاء االقتصادي .االحصاء االقتصادي ؟د عبد احلسن زيين 0 )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 0991مديرية 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  ِؾبػوح احصاءات التكالٌف  تعارف ومفاهٌم 3

 المنزلية

3 
الواجبات  ِؾبػوح األجوراحصاءات  تعارف ومفاهٌم 3

 المنزلية

4 
التمييم الذاتي  ِؾبػوح احصاءات األندثار تعارف ومفاهٌم 3

 وتمييم الزميل

5 
استٌعاب مفهوم  3

السٌطرة 
 النوعٌة

اختبارات  ِؾبػوح خرائط المراقبة 
 شفوية

6 
استٌعاب مفهوم  3

السٌطرة 
 النوعٌة

الواجبات  ِؾبػوح خرائط المراقبة
 المنزلية

7 
احصاءات  3

 التجارة الداخلٌة
احصاءات األسعار واألرقام القٌاسٌة والمقاٌٌس 

 النقدٌة للناتج التجاري 
الواجبات  ِؾبػوح

 المنزلية

8 
الواجبات  ِؾبػوح تطبٌق اإلحصاءات السابقة  تطبٌقات وتمارٌن 3

 المنزلية

9 
 Close - امتحان الشهر األول من الفصل الثانً - 3

book 

 

11 
مفهوم التجارة  3

 الخارجٌة
 ِؾبػوح احصاءات ونظم التجارة الخارجٌة 

 ٚاٌّشبهوخ 

ٚاعجبد 

 ِٕي١ٌخ 

11 
مفهوم مٌزان  3

 المدفوعات
التمييم الذاتي  ِؾبػوح تطبٌق عن مٌزان المدفوعات 

 وتمييم الزميل

12 
نسب التبادل  3

 التجاري
التمييم الذاتي  ِؾبػوح مفهوم التبادل التجاري

 وتمييم الزميل

13 
الناتج احصاءات  3

القومً والدخل 
 القومً

التمييم الذاتي  ِؾبػوح ت  احصاءات الناتج القومً والدخل القومً  اتطبٌق
 وتمييم الزميل

14 
احصاءات الناتج  3

القومً والدخل 
 القومً

تطبٌقات  احصاءات الناتج القومً والدخل القومً ت اختبارات  ِؾبػوح   
 شفوية

15 
الفصل الثانًامتحان الشهر الثانً من  - 3  - Closed - 

book 
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 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 االحصاء االقتصادي / د دمحم صاحل الكبيسي  

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12
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 للنظاممناذج وصف املقرر 
للعام  الرابعةيف املرحلة  الفصلي

 9191-9102الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

انقفؾخ   

145 
 

  

 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 ا.د. اثشاْٛى عٕاد كبظى                                                     ٔفف انًمشس

 

 عبيؼخ دٚبنٗ / كهٛخ االداسح ٔااللزقبد  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لَُ االؽظبء    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 stat 4325رظ١ُّ ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة /  اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾظٛه ا١ٌِٟٛ )اٌياِٟ ( ؽَت اٌغلٚي االٍجٛػٟ اٌّموه أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2121 -2119اٌفظً اٌلهاٍٟ االٚي ٚاٌضبٟٔ /   اٌفظً / إٌَخ.5

 ٍبػخ اٍجٛػ١خ 3( ٍبػخ كها١ٍخ ثٛالغ 91) )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

  أ٘لاف اٌّموه.8

 تعريف الطالب ابىم اسس ادلبادئ تصميم  وحتليل التجارب -1

 ادلختلفة تعريف الطالب ابمهية تصميم التجارب يف ميادين العلم العلم-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 الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠ؼوف اُ٘ ِفب١ُ٘ ٚرؼبه٠ف ػٍُ رظ١ُّ اٌزغبهة االؽظبئ١خ  -1أ

 اْ ٠ؾلك اٌّفبطً اٌوئ١َخ العواء ٚرظ١ُّ اٌزغبهة االؽظبئ١خ  -2أ

 اٌملهح ػٍٝ رف١َو وبفخ اٌّفب١ُ٘ ماد اٌؼاللخ ثزٕف١ن اٌزغبهة االؽظبئ١خ  -3أ
 اْ ٠طٍغ ػٍٝ وبفخ أٛاع رظ١ُّ اٌزغبهة ٚفّٙٙب  -4أ
 اْ ٠مله اٌطبٌت اٌز١١ّي ث١ٓ أٛاع اٌزغبهة االؽظبئ١خ ِٚغبالد اٍزقلاِٙب -5أ
 اْ ٠فُٙ االٌََٛاٌّىٛٔبد ماد اٌؼاللخ ثبٌزغبهة االؽظبئ١خ   -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد رفبػ١ٍخ : اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ االٍبرنح اٌؼب١ٍِٓ فٟ ماد االفزظبص  – 1ة

 ِٙبهاد رشق١ظ١خ : اٌملهح ػٍٝ رشق١ض اٌّىٛٔبد اٌوئ١َ١خ ٌٍزغبهة االؽظبئ١خ اٌؼ١ٍّخ  – 2ة

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ : اٌملهح ػٍٝ رؾ١ًٍ ِىٛٔبد اٌٍ رظ١ُّ اٌزغبهة ٚاٌؼاللخ ف١ّبث١ٕٙب  – 3ة

     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػوح  -1
 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاه  -2
 االٍئٍخ االصوائ١خ  -3
 االٍزغٛاة اٌّجبشو  -4

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 اٍٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة  -1
 اٍئٍخ االفز١به ِٓ اٌّزؼلك -2
 اٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد  -3
 اٌٛاعجبد  -4
 االفزجبهاد )اٌشٙو٠خ ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ ( -5

 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 رؼي٠ي عبٔت اٌشقظ١خ ٌلٜ اٌطبٌت ِٓ فالي فُٙ ا١ّ٘خ رظ١ُّ ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة  -1ط

 اغٕبء شقظ١خ اٌطبٌت ِٓ فالي رله٠جٗ ػٍٝ اٌم١بَ ثزظ١ُّ  اٌزغبهة ٚاعوائٙب  -2ط

 اغٕبء شقظ١خ اٌطبٌت ِٓ فالي رؼ٠ٛلٖ ػٍٝ اٌملهح فٟ رٕف١ن اٌزغبهة اٌؼ١ٍّخ -3ط

   

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽو٠مخ اٌؼظف اٌنٕٟ٘  -1
 اٌؼوع اٌزمل٠ّٟ  -2
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 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 افزجبهاد ِزٕٛػخ  ) ١ِٛ٠خ , شٙو٠خ , فظ١ٍخ , فظ١ٍخ, ٔٙبئ١خ ( -1
 افزجبهاد شف١ٙخ  -2
 ٚاعجبد اٍجٛػ١خ  -3

 

 

 
 اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ ِفب١ُ٘ رظ١ُّ اٌزغبهة ٚرؾ١ٍٍٙب  -1ك

 ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٓ و١ف١خ اٍز١ؼبة ٚاٍزقلاَ رظ١ُّ اٌزغبهة ٚرؾ١ٍٍٙب  -2ك

 ِٙبهاد اٌملهح ػٍٝ رٕف١ن ٚرظ١ُّ اٌزغبهة فٟ ا١ٌّبك٠ٓ اٌّقزٍفخ  -3ك

 ِٙبهاد إٌّبٚهح ػٍٝ اٍزقلاَ اٌزغبهة ٚرظ١ّّٙب  -4ك
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 ) اٌفظً األٚي( ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘ االكهان ٚاٌفُٙ 3 ٍ  

 

 

 

 

 

 

اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

 

 

 

 

 

 

 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ مٚٞ 

االفزظبص 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشٙو٠خ 

 ٚاالٍجٛػ١خ

 رظ١ُّ اٌزغبهة اٌٍ اٌزظ١ُّ 3 2

 رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌوئ١َ١خ 3 3

جبهاد رغبٌٔ افز رطج١ك ػٍّٟ 3 4

 اٌزجب٠ٓ

 اٌزؾ٠ًٛ اٌٍٛغبهرّٟ = 3 5

اٌّفَٙٛ ٚاٌزطج١ك  3 6

 اٌؼٍّٟ

رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌّؼ١به 

 ٚاؽل

 رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ ٌّؼ١به٠ٓ = 3 7

 اِزؾبْ اٌشٙواالٚي االفزجبه  اٌشٙوٞ 3 8

االفزجبهاد ماد  ِفب١ُ٘ هئ١َ١خ 3 9

 غيئخاٌؼاللخ ثبٌز

١مٟ اٌّفَٙٛ ٚاٌزطج 3 11

 اٌؼًّ

 رظ١ُّ ربَ اٌزؼش١خ

 ِىٛٔبد اٌزجب٠ٓ رمل٠و ِفب١ُ٘ هئ١َ١خ 3 11

اٌّفَٙٛ ٚاٌزطج١ك  3 12

 اٌؼٍّٟ

رظ١ُّ اٌمطبػبد 

 خ اٌؼشٛائ١خاٌىبٍِ

 اٌىفب٠خ إٌَج١خ ِفب١ُ٘ هئ١َ١خ  3 13

اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ  3 14

 ٚاٌّفَٙٛ

رظ١ُّ اٌمطبػبد غ١و 

 اٌىبٍِخ اٌّزئخ

 رظ١ُّ اٌّوثغ اٌالر١ٕٟ = 3 15

 اٌضبٟٔاِزؾبْ اٌشٙو  االفزجبه اٌشٙوٞ 3 16
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 تصميم وحتليل التجارب االحصائية   ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 االحصاء االستداليل  )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 تصميم وحتليل التجارب الزراعية 

 مبادى االحصاء 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

 ) اٌفظً اٌضبٟٔ( ث١ٕخ اٌّموه.11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّفَٙٛ ٚاٌزطج١ك  3 ٍ  

 اٌؼٍّٟ

  رظ١ُّ اٌؼجٛه

 

 

 

 

 

 

اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

 

 

 

 

 

 

 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚرم١١ُ مٚٞ 

االفزظبص 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشٙو٠خ 

 ٚاالٍجٛػ١خ

 رمل٠و اٌزأص١واد اٌؼبثوح ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 2

اٌّفَٙٛ ٚاٌزطج١ك  3 3

 اٌؼٍّٟ

رظ١ُّ اٌّوثغ اٌالر١ٕٟ 

 االغو٠مٟ

اٌّفَٙٛ ٚاٌزطج١ك  3 4

 اٌؼٍّٟ

 ِوثؼبد ٠ٛكْ

 اٌزغب٠ورؾ١ًٍ  اٌٍ ِٚفب١ُ٘ 3 5

اٌىفب٠خ إٌَج١خ ٌزؾ١ًٍ  رطج١ك ػٍّٟ 3 6

 اٌزغب٠و

 اٌزغبهة اٌؼب١ٍِخ اٌٍ ِٚفب١ُ٘ 3 7

 اِزؾبْ شٙوٞ افزجبه شٙوٞ 3 8

اٌزأص١واد اٌج١َطخ  اٌٍ ِٚفب١ُ٘ 3 9

 ٌٍؼٛاًِ

 االكِبط رطج١ك ػٍّٟ 3 11

 االكِبط اٌغيئٟ رطج١ك ػٍّٟ 3 11

اٌزىواه اٌغيئٟ  اٌٍ ِٚفب١ُ٘ 3 12

 ٌٍزغبهة اٌؼب١ٍِخ

 رغبهة اٌمطغ إٌّشمخ رطج١ك ػٍّٟ 3 13

 اٌزظ١ُّ اٌّزلافً رطج١ك ػٍّٟ 3 14

 ِواعؼخ ِقزظوح اٌٍ ِٚفب١ُ٘ 3 15

 اِزؾبْ شٙوٞ افزجبه شٙوٞ 3 16
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االٔزو١ٔذ ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ 

.... 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

 اغٕبء ٚثٕبء اٍبً اٌطبٌت فٟ ِٛػٛع ِجبكئ االؽظبء  -1
 اٌٍغٛء اٌٝ اٌّظبكه ماد اٌؼاللخ ثزظ١ُّ ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة االؽظبئ١خ ِٓ فالي اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ  -2
  ٚرؾ١ًٍ اٌزغبهة االؽظبئ١خ  اػزّبك اٍبرنح مٚٞ فجوح ٚكها٠خ فٟ رٕف١ن رظ١ُّ  -3
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 ًَٕرط ٔفف انًمشس

 

 و. ػمٛم ؽًٛذو.                                                              ٔفف انًمشس

 

 و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك –عبِؼخ ك٠بٌٝ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.1

 لَُ االؽظبء    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ.2

 stat 4327/ اٌواثؼخاٌّوؽٍخ  – اٌم١بً االلزظبكٞ اٍُ / هِي اٌّموه.3

 اٌؾؼٛه ا١ٌِٟٛ ) اٌياِٟ  ( ٚثؾَت اٌغلٚي األٍجٛػٟ اٌّموه أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ.4

 2121-2119اٌفظً اٌلهاٍٟ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ  اٌفظً / إٌَخ.5

 ٍبػخ 91 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ .6

 1/11/2119 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف .7

 أ٘لاف اٌّموه.8

 اٌم١بً االلزظبكٞرؼو٠ف اٌطبٌت ثأُ٘ أٌٍ ِٚجبكئ 

 االٔؾلاهرؾ١ًٍ  ِؼبٌغخ ِشبوًفٟ  اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ ثأ١ّ٘خ ٚكٚهرؼو٠ف اٌطبٌت 

  فٟ اٌزٛطً اٌٝ افؼً ِمله غ١و ِبؽ١ي اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟث١بْ ػاللخ 

ّٔٛمعٟ االٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ  ٌّؼبٌغخ ِشبوًري٠ٚل اٌطبٌت ثبألٍب١ٌت االؽظبئ١خ ٚاٌم١ب١ٍخ اٌالىِخ 

 ٚاٌؼبَ

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع.9
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 اٌطبٌت لبكهاً ػٍٝ:عؼً  -: ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠ؼوف أُ٘ اٌّجبكئ ٚاٌّفب١ُ٘ األٍب١ٍخ فٟ ِؼبٌغخ ِشبوً االٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ ٚاٌؼبَ -1أ

 أْ ٠ؾلك اٌٛظبئف اٌوئ١َ١خ ٌٍزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ فٟ ّٔٛمط االٔؾلاه اٌقطٟ ٍٛاء أوبْ ث١َؾ أٚ ِزؼلك -2أ

 أْ ٠فَو ٔزبئظ االفزجبهاد اٌم١ب١ٍخ  -3أ
 أْ ٠طجك ِفب١ُ٘ رؾ١ًٍ االٔؾلاه ثأِضٍخ ٚالؼ١خ ِٓ ٚالغ االلزظبك اٌؼوالٟ ٚثؼغ اٌلٚي اٌؼوث١خ -4أ
 أْ ٠ؾًٍ طؾخ ٔزبئظ رؾ١ًٍ االٔؾلاه ِغ إٌظو٠خ االلزظبك٠خ -5أ
 أْ ٠ج١ٓ هأ٠ٗ ثزف١َو إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزٛطً ا١ٌٙب  -6أ

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رفبػ١ٍخ: اِزالن اٌملهح ػٍٝ اٌزٛاطً ِغ أٍزبم اٌّبكح ٚاٌيِالءِٙبهاد  – 1ة

 ِٙبهاد رشق١ظ١خ: اٌملهح ػٍٝ رشق١ض إٌظو٠بد االلزظبك٠خ ٚرطج١مبرٙب اٌٛالؼ١خ – 2ة

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ: للهح رؾ١ًٍ اٌّفب١ُ٘ االلزظبك٠خ ٚاٌؼاللبد ث١ٕٙب – 3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح 
  ٚاٌؾٛاهإٌّبلشخ 
 األٍئٍخ االصوائ١خ 
 االٍزغٛاة اٌّجبشو 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 أٍئٍخ اٌقطأ ٚاٌظٛاة 
 أٍئٍخ االفز١به ِٓ ِزؼلك 
 أٍئٍخ اٌزٛػ١ؾبد 
 اٌٛاعجبد 
 ٟاٌزم١١ُ اٌنار 
 )االفزجبهاد ) اٌشٙو٠خ, اٌفظ١ٍخ, إٌٙبئ١خ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌملهح ػٍٝ فؾض ٚرم١١ُ اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ  -1ط

 اٌملهح ػٍٝ ٔمل ٚر١١ّي اٌّٛاػ١غ اٌّطوٚؽخ ٚاالفز١به ث١ّٙب -2ط

 اٌملهح ػٍٝ أزبط افىبه اؽظبئ١خ عل٠لح -3ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ٟٕ٘ؽو٠مخ اٌؼظف اٌن 
 ًاٍزؼّبي طٕغ اٌمواهاد الفزجبه اٌجل٠ً األفؼ 
 ّٟاٌؼوع اٌزمل٠ 
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 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 )ٟافزجبهاد ِزٕٛػخ ) ٠ِٟٛ, شٙوٞ, فظٍٟ, ٔٙبئ 
 افزجبهاد شف٠ٛخ 
 ٚاعجبد 

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

ِٙبهح عّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ِفب١ُ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب فٟ ؽً ِشبوً رؾ١ًٍ  -1ك

 االٔؾلاه

ِٙبهاد اٌزله٠ت ٚاٌزط٠ٛو اٌشقظٟ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك ِفب١ُ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ فٟ اٌّغبالد  -2ك

 اٌّقزٍفخ 

 اٌّقزٍفخِٙبهاد اػلاك ِفب١ُ٘ اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ ٌالٍزقلاَ فٟ اٌّغبالد  -3ك

   

 ) اٌفظً األٚي( ث١ٕخ اٌّموه. 11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  ؽج١ؼخ اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘ 3 1
 

 

 

 

 
اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

 

 

 

 

 

 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشٙو٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ

ٚظبئف اٌزؾ١ًٍ  اٌٍ اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ 3 2

 اٌم١بٍٟ
اٌوثؾ ث١ٓ اٌّزغ١و  فُٙ اٌؼاللبد 3 3

 اٌلافٍٟ ٚاٌقبهعٟ
اٌّإشواد االؽظبئ١خ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 4

 ٚاٌم١ب١ٍخ 
 olsث١بْ اْ ؽو٠مخ  فطٛاد ٔظو٠خ 3 5

ٟ٘ أفؼً رمل٠و فطٟ 

 غ١و ِزؾ١ي

 رمل٠و كاٌخ االٍزٙالن رطج١مبد ٚالؼ١خ 3 6
رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ  رّبه٠ٓ ػ١ٍّخ 3 7

 اٌج١َؾ
 اِزؾبْ اٌشٙو األٚي افزجبه شٙوٞ 3 8
كهاٍخ ظٛا٘و  رّبه٠ٓ ػ١ٍّخ 3 9

الزظبك٠خ ِٓ ٚالغ 

 االلزظبك اٌؼوالٟ
ّٔٛمط االٔؾلاه  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 11
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 اٌقطٟ اٌؼبَ
اٍزقواط اٌّإشواد  أٌٍ اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ 3 11

االؽظبئ١خ ٚاٌم١ب١ٍخ 

 ِٓ رؾ١ًٍ االٔؾلاه
 اٌفوػ١خ االؽظبئ١خ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 12
االهرجبؽ ٚػاللزٗ  فُٙ اٌؼاللبد 3 13

 ثّؼبًِ اٌزؾل٠ل
 اٌّؼ٠ٕٛخ االؽظبئ١خ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 14
 كاٌخ االِىبْ األػظُ هئ١َخ ِفب١ُ٘ 3 15
 اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ افزجبه شٙوٞ 3 16

 ) اٌفظً اٌضبٟٔ( ث١ٕخ اٌّموه

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽج١ؼخ رؾ١ًٍ االٔؾلاه  رؼو٠فبد ِٚفب١ُ٘ 3 1

 اٌقطٟ اٌؼبَ
 
 

 

 

 

 
اٌّؾبػوح 

ٚإٌّبلشخ 

ٚاٌؾٛاه 

ٚاالٍزغٛاة 

 ٚاالصواء

 

 

 

 

 

 

اٌزم١١ُ اٌنارٟ 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشف٠ٛخ 

ٚاٌٛاعجبد 

ٚاالفزجبهاد 

اٌشٙو٠خ 

 ٚا١ِٛ١ٌخ

 ِشىٍخ االهرجبؽ اٌنارٟ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 2
 ِشىٍخ االهرجبؽ اٌنارٟ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 3
 ِشىٍخ االهرجبؽ اٌنارٟ رّبه٠ٓ ػبِخ 3 4
 olsث١بْ اْ ؽو٠مخ  فطٛاد ٔظو٠خ 3 5

ٟ٘ أفؼً رمل٠و فطٟ 

 غ١و ِزؾ١ي

 رمل٠و كاٌخ االٔزبط رطج١مبد ٚالؼ١خ 3 6
رؾ١ًٍ االٔؾلاه اٌقطٟ  رّبه٠ٓ ػ١ٍّخ 3 7

 اٌؼبَ
 اِزؾبْ اٌشٙو األٚي افزجبه شٙوٞ 3 8
 ِشىٍخ اٌزؼلك اٌقطٟ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 9
 اٌزؼلك اٌقطِٟشىٍخ  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 11
 ِشىٍخ اٌزؼلك اٌقطٟ رّبه٠ٓ ػبِخ 3 11
 ػلَ رغبٌٔ اٌزجب٠ٓ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 12
 ػلَ رغبٌٔ اٌزجب٠ٓ ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 13
 ػلَ رغبٌٔ اٌزجب٠ٓ رّبه٠ٓ ػبِخ 3 14
ِٕظِٛخ اٌّؼبكالد  ِفب١ُ٘ هئ١َخ 3 15

 ا١ٔ٢خ
 اِزؾبْ اٌشٙو اٌضبٟٔ افزجبه شٙوٞ 3 16
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .11

 , ك. أِٛهٞ ٘بكٞ وبظُؽوق االلزظبك اٌم١بٍٟ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 ؽوق االلزظبك اٌم١بٍٟ, ك. ش١قٟ دمحم )اٌّظبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبه٠و ,.... ) 
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة ـ 

.... 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12

   

 فٟ رطج١ك اٌزؾ١ًٍ اٌم١بٍٟ EVIEWS 9اكفبي ثؤبِظ 

 

 

 
 

 

 

 نسو ج وصف السقرر

 ا.د. ابراهيم جواد كا م     وصف السقرر

 

الستوقعة م  اليالر تحًيقيا يوفر وصف السقرر ىذا إيجازاا مقتزياا ألىم  رائص السقرر ومخرجات التعمم 
مبرىشاا عسا إ ا كان قد حق  االستفادة القرو  م  فرص التعمم الستاحة. والبد م  الربط بيشيا وبي  وصف 

 البرنامج .
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 كهٛخ االداسح ٔااللزقبد   –عبيؼخ دٚبنٗ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ.1

 لغى االؽقبء    انمغى انغبيؼٙ / انًشكض.2

  انشاثؼخ/ انًشؽهخ  البحث العمسييبدح  اعى / سيض انًمشس.3

 انؾنٕس انٕٛيٙ ) انضايٙ ( ٔثؾغت انغذٔل االعجٕػٙ انًمشس أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ.4

  2121 – 2119انفقم انذساعٙ االٔل ٔانضبَٙ نهؼبو انذساعٙ  انفقم / انغُخ.5

 فٙ االعجٕع َظش٘ ٔعبػزٍٛ ػًهٙ ( عبػخ دساعٛخ ، ٔثٕالغ عبػخ  91)  ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ(.6

  2119/  11/  1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف .7

 أْذاف انًمشس،8

  كزبثخ انجؾش انؼهًٙرؼشٚف انطبنت ثأْى أعظ ٔيجبدئ . 

  ثًكَٕبد يُٓغٛخ انجؾش انؼهًٙرؼشٚف انطبنت   . 

  انجؾش انؼهًٙثٛبٌ رطٕس . 

  فٙ رطٕس انًغزًؼبد انجؾش انؼهًٙرٕمٛؼ أًْٛخ . 

  انٕالغزطجٛمبرٓب فٙ نرؾكم نّ لبػذح يؼشفٛخ  انجؾش انؼهًٙيخزهفخ ػٍ  بدػٕانطبنت ثًٕمرضٔٚذ . 

 مخرجات السقرر وطرائ  التعميم والتعمم والتقييم .9
 األىجاف السعخفية   -أ
 جعل اليالر قادراا عمى : -: 
 .البحث العمسي أن يعرف أىم مفاهيم  -1أ
 .لمبحث العمسيأن يحدد السكونات الرئيدة  -2أ
 .البحث العمسي أن يفدر مفاهيم  -3أ
 . واجزا  البحث العمسيأن يفيم مكونات  -4أ
 الواقع العسمي .  السذاكل فيأن يحمل  -5أ
    .عشد كتابة وتخميل السذاكل في البحث العمسي أن يبي  رأيو  -6أ
 األىداف السياراتية الخاصة بالسقرر.   -ب 

 امتالك القدرة عمى التواصل مع استا  السادة والزمال  .ميارات تفاعمية :  – 1ب
 . وتحميميا وتقديم الحمول ليا وتيبيقاتيا الواقعية  السذاكلميارات تذخيرية : القدرة عمى تذخيص  – 2ب
    . وتقديم الحمول ليا والعالقات بيشياالسذكالت رات تحميمية : القدرة عمى تحميل ميا – 3ب
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 طرائ  التعميم والتعمم      
 . السحاضرة 
 . السشاقذة والحوار 
 . االسئمة االثرائية 
 . االستجواب السباشر 

   -طرائ  التقييم :     
 . أسئمة الخي  والرواب 
 . أسئمة اال تيار م  متعدد 
 . أسئمة التوضيحات 
 . الواجبات 
 . التقييم الذاتي 
  ، الشيائية ( .اال تبارات ) الذيرية ، الفرمية 
 األىداف الوجدانية والًيسية -ج

 انزفكٛش انجغٛو : ) انمذسح ػهٗ فؾـ  ٔرمٛٛى انًٕامٛغ انًطشٔؽخ ( .  -1ط

 انزفكٛش انُبلذ : ) انمذسح ػهٗ َمذ ٔرًٛٛض انًٕامٛغ انًطشٔؽخ ٔاالخزٛبس ثُٛٓب ( . -2ط

 انزفكٛش االثذاػٙ : ) انمذسح ػهٗ إَزبط افكبس عذٚذح ( . -3ط
 طرائ  التعميم والتعمم     
 طريقة العرف الذىشي . – 1
 العرض التقديسي . – 2
 طرائ  التقييم    
 ا تبارات متشوعة ) يومي ، شيري ، فرمي ، نيائي ( – 1
 ا تبارات شفوية . – 2
 واجبات . – 3

 التو ي  والتيور الذخري (.السيارات العامة والت ىيمية السشقولة ) السيارات األ ر  الستعمقة بقابمية  -د 
 يٓبساد عًغ ٔرؾهٛم انًؼهٕيبد ٔكٛفٛخ اعزخذايٓب فٙ انجؾش انؼهًٙ . -1د

 يٓبساد انزذسٚت ٔانزطٕٚش انؾخقٙ ػهٗ كٛفٛخ رطجٛك ٔكزبثخ انجؾش انؼهًٙ فٙ انًغبالد انًخزهفخ . -2د

      انًخزهفخ .ٔانًٕامٛغ انًُبعجخ نالعزخذاو فٙ انًغبالد  يٓبساد اػذاد انًفبْٛى  -3د



 

انقفؾخ   

158 
 

  

 ) انفقم االٔل (   ثُٛخ انًمشس.11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ انًٕمٕع

هشٚمخ 

 انزؼهٛى

هشٚمخ 

 انزمٛٛى

 مفيوم وأىسية مشيجية البحث العمسي رؼشٚفبد ٔيفبْٛى 2 1
ة

ٕا
غ

عز
ال
ٔا

س 
ٕا

ؾ
ان
ٔ
خ 

ؾ
بل

ًُ
ان
ٔ
ح 

مش
ؾب

نً
ا

 

ء
شا

الص
ٔا

 

ٛخ
ٕي

نٛ
ٔا

خ 
شٚ

ٓ
ؾ

 ان
د

سا
جب

خز
ال
ٔا

د 
جب

ع
ٕا

ٔان
خ 

ٕٚ
ؾف

 ان
د

سا
جب

خز
ال
ٔا

م 
يٛ

نض
 ا
ٛى

مٛ
ٔر

 ٙ
ار
نز

 ا
ٛى

مٛ
نز

ا
 

كتابة البحث  ومقومات دوافع وأسس اعظ انجؾش انؼهًٙ  2 2
 العمسي

أنواع و رائص البحوث العمسية  مع  فٓى انؼاللبد 2 3
 صفات الباحث الجيد

 لسوضوعات البحث العمسيالسخيط العام  يفبْٛى سئٛغخ  2 4
 مقدمات البحث وعرض محتوياتو خطٕاد َظشٚخ  2 5
صفحة العشوان ومدتخمص البحث   رطجٛمبد ٔالؼٛخ 2 6

وجدول السحتويات وقائسة الجداول 
 وقائسة األشكال

 اإلطار العام لمبحث رطجٛمبد ٔالؼٛخ 2 7
 امتحان الذير األول اخزجبس ؽٓش٘ 2 8
ا تيار مجال البحث وتحديد مذكمتو  يفبْٛى سئٛغخ 2 9

 وأىداف وأىسية البحث
 ومخييو )األنسو ج( فروض البحث يفبْٛى سئٛغخ  2 11
 إجرا ات البحث فٓى انؼاللبد 2 11
 مشيج البحث وا تيار مجتسعو يفبْٛى سئٛغخ  2 12

 ا تيار ووصف عيشة البحث
 في أنواع عيشات البحثمدائل رياضية  فٓى انؼاللبد 2 13
أسالير جسع البيانات والسعمومات )أداة  يفبْٛى سئٛغخ  2 14

 البحث( االستبانة والسالحظة والسقابمة
حدود البحث ومجاالتيا ومريمحاتو  يفبْٛى سئٛغخ 2 15

 الرئيدة والوسائل اإلحرائية السدتخدمة
 العمسيمفيوم وأىسية مشيجية البحث  اخزجبس ؽٓش٘ 2 16

 ) انفقم انضبَٙ (   ثُٛخ انًمشس

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ انًٕمٕع

هشٚمخ 

 انزؼهٛى

هشٚمخ 

 انزمٛٛى

ان الدراسات الدابقة فوائدىا وأىسيتيا رؼشٚفبد ٔيفبْٛى 2 1 ي ؽ ا م س ح  ٔ ان ي َب ل ؽ ح  ٔ ان ؽ ٔ ا س  ٔ ا ال ع ر ع ٔ ا ة
 

ٔ ا ال ص س ا ء
 

ان ر ل ٚ ى 
ٚ ان را ر ٘ ٔ ر ل ٚ ى 
ٚ ان ص ي م 
ٚ ٔا ال خ ر ثب سا د  ان ؽ ف ٔ خ 
ٚ ٔا ٕ
ن ا ع ثب د  ٔا ال خ ر ثب سا د  ان ؽ ْ س خ 
ٚ ٔا ن ٕٚ ي ٚخ
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 اإلطار الشظري لمبحث اعظ ٔيفبْٛى  2 2
 اإلطار التحميمي )التيبيقي( لمبحث فٓى انؼاللبد 2 3
 اإلطار الختامي لمبحث يفبْٛى سئٛغخ  2 4
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 البشية التحتية .11
 اصول البحث العمسي ـ الكتب السقخرة السظمؾبة 1
 البحث العمسي مشيجية كتابة  ـ السخاجع الخئيدية )السرادر(  2

 م . حيدر شاكر البرزنجي
اـ الكتب والسخاجع التي يؾصى بيا                 

 ) السجالت العمسية ، التقاريخ ،....  (
 

االنتخنيت ب ـ السخاجع االلكتخونية، مؾاقع 
.... 
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