
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلَة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 االحتماالتَات أساستوصَف مقرر: 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 َات اإلحتماالتأساس :اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالٍ تدرَب عملٍ سمنار محاضرة

3    3 

 ألولا المستوي الثانٍ الفصل المستوي والفصل الدراسٍ: 4

 (1رَاضة بحتة ) :(سة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة لدرا 5

 (2)إحصاء  (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتحصاء اإل برنامج درس له المقرر:َالبرنامج الذٌ  7

 العربَة لغة تدرَس المقرر: 8

 إنتظام-فصلٍ نظام الدراسة: 9

 جهاد علٍ زاَد العرَقٍ      معد)ٌ( مواصفات المقرر: 11

    َخ اعتماد مواصفات المقرر:تار 11

 

I. :وصف المقرر 

التجربة العشوائَة وفراغ العَنة  َة لالحتماالت وتشمل: تعرَف االحتماالت ،اسااسالمفاهَم األالتعرف  علً  إلً َهدف هذا المقرر  
، قانون االحتمال الكلٍ ، ، االحتمال الشرطٍ واالاستقالل ، قاعدة الضرب والحادثة والعملَات علً الحوادث، ـ ماسلمات االحتمال

ونظرَة باَز. المتغَرات العشوائَة المنفصلة والماستمرة ، توزَعات االحتمال ، دالة التوزَع التراكمٍ وخصائصها ، خواص 
ء. اإلحصاالمتغَرات العشوائَة ، القَم المتوقعة ، بعض توزَعات منفصلة وماستمرة. وَعتبر المقرر متطلب قاسم   

 

II. :مخرجات التعلم 

 عد االنتهاء من دراسة المقرر سوف َكون الطالب قادرا علً أن:ب

.a1 َة لنظرَة االحتماالتساسَظهر المعرفة والفهم بالمفاهَم األ 
a2. َة لنظرَة االحتمال للمتغَر الفردٌ )وحَد المتغَر(.ساسَشرح المفاهَم األ 

.a3 اعدة الضرب ، قانون االحتمال.َوضح العملَات علً الحوادث، االحتمال الشرطٍ واالستقالل ، ق 
a4.    َعرف نظرَة باَز وكَفَة تطبَقها 
b1.َشتق القَمة المتوقعة والتباَن ودالة التوزَع والدالة المولدة للعزوم لمختلف الدوال . 
b2)َقارن بَن المتغَرات العشوائَة المنفصلة والمستمرة وتوزَعاتهاوحَد المتغَر .. 
.c1 ها المختلفةأنواعتحقق من َستخدم خواص الدوال لل 
c2تىقعاتهاو ئُة العشىات االحتمالُة  للمتغُرت  اَعازلتى. َوجد ا 
c3.َطبق متباَنة تشَبَشف . 

.d1 . َشارك بالرأٌ فٍ المناقشات الجماعَة 
d2 َة الجاهزة.حصائاإلام البرامج إستخد. َطور قدراته الذاتَة عن طرَق 
.d3 لومات والمهارات الحسابَة.              َجَد مهارات االتصال وتقنَة المع 

 

III. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 َلنظرَة االحتماالت َةاسااساأل بالمفاهَم والفهم المعرفة ظهر 
A1  دواتواأللَب بالنظرَات واألاساَظهر المعرفة والفهم 
 َة الماستخدمة فٍ مختلف الدرااسات.حصائاإل
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a.2 
َة لنظرَة االحتمال للمتغَر الفردٌ اسااسالمفاهَم األَشرح 

 .)وحَد المتغَر(

A2  َصف مجموعة من المعارف العامة فٍ المجاالت
وَتعلم كَفَة حصاء اإلالعلمَة والتطبَقَة المرتبطة بعلم 

 َة فٍ تحلَل البَانات.حصائاإلام أهم وأشهر الحزم إاستخد

a3 
االحتمال الشرطٍ العملَات علً الحوادث، َوضح 

 واالاستقالل ، قاعدة الضرب ، قانون االحتمال.
 A1  بالنظرَات واألاسالَب َظهر المعرفة والفهم
 َة الماستخدمة فٍ مختلف الدرااسات.حصائاإل دواتواأل

a4  .   َعرف نظرَة باَز وكَفَة تطبَقها      
A1 دواتواألبالنظرَات واألاسالَب المعرفة والفهم  َظهر 
 َة الماستخدمة فٍ مختلف الدرااسات.حصائاإل

 : المهارات الذهنَة: 

b.1 
القَمة المتوقعة والتباَن ودالة التوزَع والدالة المولدة َشتق 

 للعزوم لمختلف الدوال.
B3  األرقام َاستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

 لمختلفة وَقترح المعالجات المنااسبة لها.والبَانات للظواهر ا

b.2 
َقارن بَن المتغَرات العشوائَة المنفصلة والماستمرة 

 وتوزَعاتها

B2  َمَز بَن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلَل
إلً َة للوصول حصائاإلام الحزم إاستخدالبَانات ب

 االاستنتاجات الصحَحة والتنبؤات الدقَقة.

 cَة والعملَة:: المهارات المهن  

c.1  ها المختلفةأنواعَاستخدم خواص الدوال للتحقق من C1  علمٍ. أاسلوببوالبَانات األرقام َجَد التعامل مع 

c.2 
و ئُة العشىات االحتمالُة  للمتغُرت  اَعازلتىَوجد ا
 تىقعاتها

C1  علمٍ. أاسلوببوالبَانات األرقام َجَد التعامل مع  

c3 .َطبق متباَنة تشَبَشف 
C3  َطبق مهارات اتخاذ القرارات فٍ مجاالت العمل

 معتمداً علً تحلَل بَانات الظواهر التٍ تحدث فٍ المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالَة : 

d.1 . َشارك بالرأٌ فٍ المناقشات الجماعَة D1  حصائاإلَعمل ضمن فرَق عند مماراسته العمل.ٍ 

d.2 
ام البرامج استخدإَطور قدراته الذاتَة عن طرَق  
 َة الجاهزة.حصائاإل

D4  َة  وتطبَقات قواعد حصائاإلتقنَات البرامج َاستخدم
 وأنظمة المعلومات البَانات

d3 
َجَد مهارات االتصال وتقنَة المعلومات والمهارات 

               الحاسابَة.

D2  َجَد مهارة االتصال والتأثَر والتفاوض مع اآلخرَن
 لماستمر لمهارته الفردَة.والتحاسَن والتطوَر ا

 

 

IV. ربط مخرجات التعلم بااستراتَجَات التدرَس والتقََم 

  التدرَس والتقََم: إستراتَجَةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوَم إستراتَجَة التدرَس إستراتَجَة والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 
لنظرَة  َةساساأل هَمبالمفا والفهم المعرفة ظهرَ

 االحتماالت
  المحاضرات والعروض

 الجدولَة والبَانَة   

 .الحوار والمناقشة 

 ٍالتعلم الذاتٍ والتعاون 
)االنشطة والتكالَف 
الفردَة والجماعَة 

 المنزلَة(.
 
 

 األسئلة السرَعة 

   .االختبارات التحرَرَة 

 الفردَة  تقََم الواجبات
 والجماعَة..

 اشرتقََم التفاعل المب  

  االختبارات القصَرة
 )الكوزات(.

 

a2 
َة لنظرَة االحتمال للمتغَر ساسالمفاهَم األَشرح 

 .الفردٌ )وحَد المتغَر(

a3 
االحتمال الشرطٍ العملَات علً الحوادث، َوضح 

 واالستقالل ، قاعدة الضرب ، قانون االحتمال.

a4  .   َعرف نظرَة باَز وكَفَة تطبَقها      

 

 التدرَس والتقََم:                                                      إستراتَجَةَا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنَة( بثان

 التقوَم إستراتَجَة التدرَس إستراتَجَة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنَة 

b1  القَمة المتوقعة والتباَن ودالة التوزَع والدالةَشتق 
 لمختلف الدوال. المولدة للعزوم

  المحاضرات واللقاءات  األسئلة المباشرة 
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 التفاعلَة 

  مالحظة النتائج والعرض
 البَانٍ.

  ة لبَانات متنوعة عرض أمثل
 ةلحاالت افتراضَ

 ٌالمالحظة لألداء الفرد 

 االختبارات السرَعة 

 .االختبارات الموضوعَة 

  مالحظة وتقََم مشاركة
 الطالب فٍ القاعة.

 

 

 التدرَس والتقََم: إستراتَجَةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنَة والعملَة( ب

 التقوَم إستراتَجَة التدرَس إستراتَجَة مخرجات المقرر/ المهارات المهنَة والعملَة

c1 ها المختلفةأنواعوال للتحقق من َستخدم خواص الد   المحاضرات واللقاءات
 التفاعلَة 

 .ورش عمل  

  . الواجبات المنزلَة 

 ٍالتعلَم الذات 
 

 .تقََم الواجبات المنزلَة 

 . تقََم المشاركة 

 .االختبارات العملَة 

  ٌالمالحظة لألداء الفرد
 والجماعٍ.

 

c2 
و ئُة العشىات االحتمالُة  للمتغُرت  اَعازلتىَوجد ا

 تىقعاتها

c3 .َطبق متباَنة تشَبَشف 

 

                                                            التدرَس والتقََم: إستراتَجَةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوَم إستراتَجَة التدرَس إستراتَجَة مخرجات المقرر 

d1 مناقشات الجماعَة .َشارك بالرأٌ فٍ ال  ٍالتعلم التعاون 

  توجَه الطالب للبحث عن
ام شبكة إستخدالمعلومات ب

 نترنتاإل

  ٍالتعلم الذات 
 

  إلً تقََم  واجبات تحتاج
تطبَق  مهارات  التواصل 

 النتقال.اومهارات 

   تقََم التفاعل المباشر تقََم
 لَف واالنشطة.  االتك

 األسئلة  المباشرة 

d2 
ام البرامج إستخدالذاتَة عن طرَق َطور قدراته  

 َة الجاهزة.حصائاإل

d3 
َجَد مهارات االتصال وتقنَة المعلومات والمهارات 

               الحسابَة.

 
V. مواضَع المقرر الرئَسة والفرعَة )النظرَة والعملَة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدَد الساعات  كتابة

   المعتمدة لها.

 كتابة وحدات /مواضَع محتوي المقرر

 الجانب النظرٌ                                                           أوال:

 المواضَع التفصَلَة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابَع
الساعات 

 الفعلَة
 مخرجات تعلم المقرر

 مقدمة فٍ االحتماالت 1

فراغ ـ التجربة العشوائَة و
العَنة والحادثة والعملَات 

 علً الحوادث
 تعرَفات االحتماالت الثالثة

  ـ ماسلمات االحتمال

1 3 a1,a3 

 االحتماالت التوافقَة 2

 
العد/التبادَل  مبدأـ 

 /التوافَق/المعاَنة
 ـ نظرَة ذات الحدَن

ـ ماسائل فٍ االحتماالت 
 التوافقَة

1 3 a1,a2,a3,d1 

 a1,a3 ,d1 6 2 ـ االحتماالت المشروطة.االحتماالت المشروطة  3
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الستقاللوا  ـ نظرَة االحتماالت الكلَة 
 ـ نظرَة بََز

 ـ ااستقالل الحوادث

4 
المتغَرات العشوائَة 
 والتوزَعات االحتمالَة

 ـ المتغَر العشوائٍ.
ـ المتغَر العشوائٍ المتقطع 
وتوزَعه االحتمالٍ ودالته 

 التراكمَة
ـ المتغَر العشوائٍ المتصل 
وتوزَعه االحتمالٍ ودالته 

 التراكمَة

3 9 
a1,a2,a4,b2 , 

c2,d1, 

 خواص المتغَرات العشوائَة 6

 ـ القَمة المتوقعة وخواصها
 ـ التباَن وخواصه
 ــ متباَنة تشَبَشف

ـ العزوم والدالة المولدة 
للعزوم/ والدالة المولدة 

 لالحتماالت
 

2 6 
a2,a4,b2,b3 , 

c1,c2 

7 
تمالَة بعض التوزَعات االح

 المنفصلة 

 ـ توزَع برنولٍ .
 ـ توزَع ذٌ الحدَن .

 ـ توزَع بوااسون.
ـ تقرَب ذٌ الحدَن بتوزَع 

 بوااسون .
 ـ التوزَع الهنداسٍ .

 ـ توزَع ذٌ الحدَن الاسالب
 ـ التوزَع الهنداسٍ الزائدٌ.

3 9 
a2,a4,b2, 

c1,c2,c3,d1, 
d2,d3, 

8 
بعض التوزَعات االحتمالَة 

 المتصلة 

 المنتظم. ـ التوزَع
 .األاسٍـ التوزَع 

 ـ توزَع جاما.
 ـ توزَع بَتا.

 ـ توزَع مربع كاي.
 ـ التوزَع الطبَعٍ 

ـ بعض التوزَعات 
 .اآلخري

2 6 
a2,a4,b1,b2, 
c1,c2,c3,d1, 

d2,d3, 

 42 14 إجمالٍ األسابَع والساعات                   
 

 

VI. التدرَس: إاستراتَجَة 

 المحاضرات -

 التعلَم الذاتٍ. -

 درااسة الحالة. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملَة. -

 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
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VII. :األنشطة والتكلَفات 

 الدرجة اسبو األ مخرجات التعلم النشاط / التكلَف الرقم

التكالَف الفردَة والجماعَة المتعلقة  1
بالتمارَن والتطبَقات النظرَة والعملَة 

 .والمشاركة

a1,a2,a3,a4,b1,b2, ,c1,c2,c3,d1, 
d2,d3 

 10 َاأسبوع

 10 المجموع

 

VIII. :تقََم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقََم الرقم
درجة  إلً نسبة الدرجة 

  التقوَم النهائٍ
 المخرجات التٍ َحققها

َاأسبوع الواجبات والتكالَف 1  10 10% a1+a2 b1+b2+c1+c2 

2 
اختبار منتصف 

 الفصل
W7 20 20% a1+a2 +b1+b2+c2 

 W16 70 70% a1,a2 ,b1,b2,c2 االختبار النهائٍ 3

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزَد عن مرجعَن( المراجع الرئَسة

( "نظرَة االحتماالت" ، الطبعة الاساداسة ، دار حافظ للنشر والتوزَع _ جدة، المملكة  2008الصَاد ، جالل مصطفً )-1
 الاسعودَة. العربَة

 المراجع المساعدة

 عمان. -األردن–َة ، دار الَازورٌ العلمَة للنشر والتوزَع حصائاإلم، الطرق 2111صالح  أبومحمد صبحٍ    .1
 ، SPSSام ال إستخدب عمالة األإدارلطلبة العلوم االقتصادَة وحصاء اإلم، أسالَب 2118  -عبد الحمَد البلداوٌ .2

 عمان.-األردن -لنشرمنشورات دار وائل ل         

 :    )إن وجدت(إنترنتَة وإلكترونمواد 

 

 

I. .الضوابط والاسَااسات المتبعة فٍ المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة َتم كتابة السَاسة العامة للمقرر فَما َتعلق باآلتٍ:

1.  

 اسَااسة حضور الفعالَات التعلَمَة:  
 ( مين 57فيٍ الحضيور، وضيرورة حضيور )  نتظياما وانتهاءهيا واإلااللتزام بالمواعَد المحددة للمحاضرات فيٍ بيدئه %

 اساعات المقرر.
  ( ميين اسياعات المقييرر َعييد محرومياً فييٍ المقييرر. إالا إذا كيان غَابييه باسييبب 57غَيياب الطاليب عيين ) تجياوزت ناسييبةإذا%

 بعذر قاهر تقبله عمادة الكلَة، وبموجب وثائق راسمَة ومعمدة.أو مرض 

2.  

 الحضور المتأخر : 
 فٍ مناقشة موضوعات المقرر فٍ الوقت المنااسب.  وأن َشاركالمحاضرات، إلً بغٍ علً الطالب أن َأتٍ َن 
  المقرر. أاستاذَاسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فٍ حدود ربع اساعة فقط وبعذر مقبول لدي 
  من درجة الحضور. 51إلً %  11الطالب الذٌ َتكرر تأخره عن بدء المحاضرة دون عذر مقبول اسَتم خصم من % 
  مين درجية 71َغادرهيا فيٍ وقيت مبكير اسيَتم خصيم أو المحاضرة فٍ وقت متيأخر إلً الطالب الذٌ َتكرر وصوله %

 .الحضور

3.  
 ضوابط االمتحان: 

  قاعة االمتحان فٍ الوقت المحدد.إلً َجب علً الطالب الوصول 
 من بدء االمتحان. عدم الاسماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع اساعة 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلَة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 .ال َاسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانَة بعد توزَع األاسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار 
 فٍ حالة تغَب الطالب عن االختبار بعذر مقبول َعاد له االختبار بالدور الثانٍ بدرجة كاملة. 
 لذٌ تغَب فَهَعد الطالب الغائب فٍ اختبار نهاَة الفصل رااسباً فٍ المقرر ا. 

4.  

 التعََنات والمشارَع: 
  المقرر نو  التعََنات فٍ بداَة الفصل وَحدد مواعَد تاسلَمها.  أاستاذَحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفَذ التكلَفات وتاسلَمها.  أاستاذَبَن 
 ٍتاسلَمه. إذا تأخر الطالب فٍ تاسلَم التكلَفات عن الموعد المحدد َحرم من درجة التكلَف الذٌ تأخر ف 

5.  

 الغش: 
 التٍ تعنٍ: أن َكون الطالب صادقاً مع نفاسه، ومع زمالئه ومع أاساتذته. ة،كادَمََلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
  ام إاسيتخدمحاولية أو اإلشيارة أو  ورقة غَيرهالنظر فٍ أو لن َتم التاسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدَث

 أَة واسَلة من واسائل الغش.
 الشرو  فَه َجعل الطالب رااسباً فٍ المقرر.أو لغش فٍ االمتحان النصفٍ ا 
  الطالب الذٌ َغش فٍ االمتحان َحرم من ثالث مواد هٍ: المادة التٍ ضبط متلباساً فَها والمادة التٍ قبلها وكيذلك الميادة

 التٍ تلَها.
  لَه حكم الفصل من الدرااسة.الواحدة َطبق ع االختبارَةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فٍ الدورة 

6.  

 االنتحال: 
  َقوم  بتقدَمها كأنها خاصة أو أفكاره وَدعٍ أنها من إنتاجه أو اسرقة كلمات شخص آخر أو َعرف االنتحال بااسم "الناسخ

 به" .
  ًغَره. مالأعاسرقة أو الغش إلً علً الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمَة وأخالقَات البحث العلمٍ، وأالا َلجأ أبدا 
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرَن دون التوثَق َحرم من الدرجة وَعنف علً فعلته تلك دون التشهَر به أمام زمالئه 
  ( الفقيرة )و( مين الالئحية الموحيدة لشيئون 75أداء االمتحيان تطبيق علَيه الميادة ) أثنياءالطالب المنتحل صيفة طاليب آخير

لجهات المعنَة ،وتاسيرٌ العقوبية نفاسيها عليً الطاليب اليذٌ انتحليت شخصيَته الطالب، وهو "الفصل" وَكون بقرار من ا
 لنفس الغرض.

7.  

 اسَااسات أخري: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتٍ: 

  المناقشات والعمل الجماعٍ. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرَن.َجابٍ النقاش اإل أاسلوببالتزامه 
 اسَر االمتحان. أثناءأو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إاستخدمح ال َاس 
  َُحال  الجهات المعنَة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرَر عن ذلك.إلً إذا اسلك الطالب اسلوكاً غَر مقبول فإنه 

 
 

  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلَة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 َات اإلحتماالتأساسخطة مقرر: 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 َا(وعأسب/ 3)  الساعات المكتبَة
 االسم أ . جهاد علٍ زاَد العرَقٍ

 المكان ورقم الهاتف ( 772287508 ) األمانة  السبت االثنَن الخمَس

   Jehadalialareqee77@gmail.com ٍلكترونالبرَد اإل  

 

X.  :معلومات عامة عن المقرر 

 َات اإلحتماالتأساس :اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالٍ تدرَب عملٍ سمنار محاضرة

3    3 

 ألولا المستوي الثانٍ الفصل المستوي والفصل الدراسٍ: 4

 (1رَاضة بحتة ) :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 (2)إحصاء  (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 ماتوالمعلوحصاء اإل برنامج درس له المقرر:َالبرنامج الذٌ  7

 العربَة لغة تدرَس المقرر: 8

 كلَة التجارة واالقتصاد مكان تدرَس المقرر:  9

 

II. :وصف المقرر 

التجربة العشوائَة وفراغ العَنة  َة لالحتماالت وتشمل: تعرَف االحتماالت ،ساسالمفاهَم األالتعرف  علً  إلً َهدف هذا المقرر  
، االحتمال الشرطٍ واالستقالل ، قاعدة الضرب ، قانون االحتمال الكلٍ ، الحتمالوالحادثة والعملَات علً الحوادث، ـ مسلمات ا

ونظرَة باَز. المتغَرات العشوائَة المنفصلة والمستمرة ، توزَعات االحتمال ، دالة التوزَع التراكمٍ وخصائصها ، خواص 
ء. اإلحصاتبر المقرر متطلب قسم المتغَرات العشوائَة ، القَم المتوقعة ، بعض توزَعات منفصلة ومستمرة. وَع  

 

XI. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف َكون الطالب قادرا علً أن:

.a1 َة لنظرَة االحتماالتساسَظهر المعرفة والفهم بالمفاهَم األ 
a2. َة لنظرَة االحتمال للمتغَر الفردٌ )وحَد المتغَر(.ساسَشرح المفاهَم األ 

.a3 عملَات علً الحوادث، االحتمال الشرطٍ واالستقالل ، قاعدة الضرب ، قانون االحتمال.َوضح ال 
a4.    َعرف نظرَة باَز وكَفَة تطبَقها 
b1.َشتق القَمة المتوقعة والتباَن ودالة التوزَع والدالة المولدة للعزوم لمختلف الدوال . 
b2 وتوزَعاتهاوحَد المتغَر(. َقارن بَن المتغَرات العشوائَة المنفصلة والمستمرة. 
.c1  ها المختلفةأنواعَستخدم خواص الدوال للتحقق من 
c2تىقعاتهاو ئُة العشىات االحتمالُة  للمتغُرت  اَعازلتى. َوجد ا 
c3.َطبق متباَنة تشَبَشف . 

.d1 . َشارك بالرأٌ فٍ المناقشات الجماعَة 
d2 َة الجاهزة.صائحاإلام البرامج إستخد. َطور قدراته الذاتَة عن طرَق 
.d3               .َجَد مهارات االتصال وتقنَة المعلومات والمهارات الحسابَة 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 

II. :محتوي المقرر 

 :الجانب النظرٌ

 الساعات الفعلَة سبوعاأل المواضَع التفصَلَة وحدات المقرر الرقم

1 
 

 مقدمة فٍ االحتماالت

ـ التجربة العشوائَة وفراغ العَنة 
لَات علً الحوادثوالحادثة والعم  

 تعرَفات االحتماالت الثالثة
 ـ ماسلمات االحتمال 

W1 3 

 االحتماالت التوافقَة 2

 
 العد/التبادَل /التوافَق/المعاَنة مبدأـ 

 ـ نظرَة ذات الحدَن
 ـ ماسائل فٍ االحتماالت التوافقَة

W2 3 

  االحتماالت المشروطة واالستقالل 3

 ـ االحتماالت المشروطة.
 الحتماالت الكلَة ـ نظرَة ا

W3 3 

 ـ نظرَة بََز
 ـ ااستقالل الحوادث

W4 3 

4 
المتغَرات العشوائَة والتوزَعات 

 االحتمالَة

 ـ المتغَر العشوائٍ.
ـ المتغَر العشوائٍ المتقطع وتوزَعه 

 االحتمالٍ ودالته التراكمَة.
W5 3 

ـ المتغَر العشوائٍ المتصل وتوزَعه 
 َةاالحتمالٍ ودالته التراكم

W6 3 

ـ المتغَر العشوائٍ المتصل وتوزَعه 
 االحتمالٍ ودالته التراكمَة

W7 3 

 W8 3  النصفٍ االختبار 5

 خواص المتغَرات العشوائَة 6

 ـ القَمة المتوقعة وخواصها
 ـ التباَن وخواصه
 ــ متباَنة تشَبَشف

W9 3 

ـ العزوم والدالة المولدة للعزوم/ 
 التوالدالة المولدة لالحتما

W10 3 

7 
بعض التوزَعات االحتمالَة 

 المنفصلة

 ـ توزَع برنولٍ .
 ـ توزَع ذٌ الحدَن .

 ـ توزَع بوااسون.
W11 3 

 ـ تقرَب ذٌ الحدَن بتوزَع بوااسون 
 ـ التوزَع الهنداسٍ .

W12 3 

 ـ توزَع ذٌ الحدَن الاسالب
            ـ التوزَع الهنداسٍ الزائدٌ(

W13 3 

االحتمالَة المتصلة بعض التوزَعات 8  

 ـ التوزَع المنتظم.
 .األاسٍـ التوزَع 

 ـ توزَع جاما.
 ـ توزَع بَتا.

W14 3 
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ٌـ توزَع مربع كا  

 ـ التوزَع الطبَعٍ 
 .(اآلخريـ بعض التوزَعات 

W15 3 

 W16 3 كل المقرر االختبار النهائٍ 

 48 16 عدد األسابَع والساعات

 

III. استراتَجَات التدرَس 

 المحاضرات -

 التعلَم الذاتٍ. -

 درااسة الحالة. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملَة. -

 

IV. :األنشطة والتكلَفات 

 الدرجة اسبو األ مخرجات التعلم النشاط / التكلَف الرقم

1 
التكالَف الفردَة والجماعَة المتعلقة بالتمارَن 

 .والتطبَقات النظرَة والعملَة والمشاركة

a1,a2,a3,a4,b1,b2, 
,c1,c2,c3,d1, 

d2,d3 
 10 َاأسبوع

 10 المجموع

 

V. :تقََم التعلم 

 الدرجة موعد التقوَم/ الَوم والتارَخ موضوعات التقوَم الرقم
 الوزن النسبٍ 

 درجة  التقوَم النهائٍ(إلً )ناسبة الدرجة 

َاأسبوع الواجبات والتكالَف 1  10 10% 

 W7 20 20% اختبار منتصف الفصل 4

 W16 70 70% االختبار النهائٍ 6

 %100 100 المجموع

 

VI. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئَاسة:  -1

 ( ًنظرَة االحتماالت" ، الطبعة الاساداسة ، دار حافظ للنشر والتوزَع  2008الصَاد ، جالل مصطف" )،  جدة، المملكة العربَة
 الاسعودَة.

 المراجع الماساعدة: 2_ 
 عمان. -األردنالتوزَع ،دار الَازورٌ العلمَة للنشر و َة ،حصائاإلم، الطرق 5111صالح  أبومحمد صبحٍ   -1
 ، SPSSام ال إاستخدب عمالة األإدارلطلبة العلوم االقتصادَة وحصاء اإلم، أاسالَب 5112  -عبد الحمَد البلداوٌ-5

 عمان.-األردن -منشورات دار وائل للنشر         

 )إن وجدت(:    إنترنتَة وإلكترونمواد  -7

 

II. سَاسات المتبعة فٍ المقرر.الضوابط وال 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة َتم كتابة السَاسة العامة للمقرر فَما َتعلق باآلتٍ:

1 
 اسَااسة حضور الفعالَات التعلَمَة:  

 ( من 57فٍ الحضور، وضرورة حضور )  نتظامااللتزام بالمواعَد المحددة للمحاضرات فٍ بدئها وانتهاءها واإل %
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 اساعات المقرر.
 ( من اساعات المقرر َعد محروماً فٍ المقرر. إالا إذا كان غَابه باسبب مرض 57غَاب الطالب عن ) ناسبة اوزتجذا إ%

 بعذر قاهر تقبله عمادة الكلَة، وبموجب وثائق راسمَة ومعمدة.أو 

2 

 الحضور المتأخر : 
  ٍر فٍ الوقت المنااسب. فٍ مناقشة موضوعات المقر وأن َشاركالمحاضرات، إلً َنبغٍ علً الطالب أن َأت 
  المقرر. أاستاذَاسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فٍ حدود ربع اساعة فقط وبعذر مقبول لدي 
  من درجة الحضور. 51إلً %  11الطالب الذٌ َتكرر تأخره عن بدء المحاضرة دون عذر مقبول اسَتم خصم من % 
  من درجة 71َغادرها فٍ وقت مبكر اسَتم خصم أو متأخر المحاضرة فٍ وقت إلً الطالب الذٌ َتكرر وصوله %

 .الحضور

3 

 ضوابط االمتحان: 
  قاعة االمتحان فٍ الوقت المحدد.إلً َجب علً الطالب الوصول 
 .عدم الاسماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع اساعة من بدء االمتحان 
 األاسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار. ال َاسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانَة بعد توزَع 
 فٍ حالة تغَب الطالب عن االختبار بعذر مقبول َعاد له االختبار بالدور الثانٍ بدرجة كاملة. 
 َعد الطالب الغائب فٍ اختبار نهاَة الفصل رااسباً فٍ المقرر الذٌ تغَب فَه. 

4 

 التعََنات والمشارَع: 
  فٍ بداَة الفصل وَحدد مواعَد تاسلَمها.  المقرر نو  التعََنات أاستاذَحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفَذ التكلَفات وتاسلَمها.  أاستاذَبَن 
 .إذا تأخر الطالب فٍ تاسلَم التكلَفات عن الموعد المحدد َحرم من درجة التكلَف الذٌ تأخر فٍ تاسلَمه 

5 

 الغش: 
 أن َكون الطالب صادقاً مع نفاسه، ومع زمالئه ومع أاساتذته. التٍ تعنٍ: ة،كادَمََلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
  ام إاستخدمحاولة أو اإلشارة أو  ورقة غَرهالنظر فٍ أو لن َتم التاسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدَث

 أَة واسَلة من واسائل الغش.
  ٍالشرو  فَه َجعل الطالب رااسباً فٍ المقرر.أو الغش فٍ االمتحان النصف 
 لطالب الذٌ َغش فٍ االمتحان َحرم من ثالث مواد هٍ: المادة التٍ ضبط متلباساً فَها والمادة التٍ قبلها وكذلك المادة ا

 التٍ تلَها.
  الواحدة َطبق علَه حكم الفصل من الدرااسة. االختبارَةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فٍ الدورة 
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 االنتحال: 
  َقوم  بتقدَمها كأنها أو أفكاره وَدعٍ أنها من إنتاجه أو اسرقة كلمات شخص آخر  أوَعرف االنتحال بااسم "الناسخ

 خاصة به" .
  ًغَره. أعمالاسرقة أو الغش إلً علً الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمَة وأخالقَات البحث العلمٍ، وأالا َلجأ أبدا 
 َعنف علً فعلته تلك دون التشهَر به أمام زمالئه.الطالب الناقل ألفكار اآلخرَن دون التوثَق َحرم من الدرجة و 
  ( الفقرة )و( من الالئحة الموحدة لشئون 75أداء االمتحان تطبق علَه المادة ) أثناءالطالب المنتحل صفة طالب آخر

الطالب، وهو "الفصل" وَكون بقرار من الجهات المعنَة ،وتاسرٌ العقوبة نفاسها علً الطالب الذٌ انتحلت شخصَته 
 فس الغرض.لن
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 اسَااسات أخري: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتٍ: 

  المناقشات والعمل الجماعٍ. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرَن.َجابٍ النقاش اإل أاسلوببالتزامه 
  حان.اسَر االمت أثناءأو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إاستخدال َاسمح 
  َُحال  الجهات المعنَة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرَر عن ذلك.إلً إذا اسلك الطالب اسلوكاً غَر مقبول فإنه 

  


