
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة 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 

 ٌة والمحاكاةحصا اإلالبرمجة  :توصٌف مقرر
 

I. معلومات عامة عن المقرر : 

 ٌة والمحاكاةحصا اإلالبرمجة  :اسم المقرر 1

 STA3102 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولالمستوى الثالث، الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 ٌة الجاهزةحصا اإلالحزم  :(وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن  5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتحصا  اإلبكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة + اإلنجلٌزٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 العولقً د. عبدالملك عبدهللا      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II. :وصف المقرر 

 ألولٌة والمحاكاة والتً تركز فً المقام احصا اإلتعرٌف الطالب بالطرق العلمٌة المستخدمة فً البرمجة إلى ٌهدف هذا المقرر 
ٌة إكسل حصا اإلتعرٌف الطالب بشكل مفصل بالحزمة إلى كما ٌهدف هذا المقرر ، ٌة والمتقدمةساسٌة األحصا اإلعلى التحلٌالت 

 .ٌة منها والمتقدمةساسٌة األحصا اإلامها فً كل التحلٌالت إستخدوكٌفٌة 

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1 ٌة والمحاكاة.حصا اإل. ٌظهر المعرفة والفهم لمعنى البرمجة 
a2 ٌة المختلفة.حصا اإلام حزمة إكسل فً التحلٌالت إستخد.  ٌوضح بسهولة طرٌقة 
b1.ها المختلفة.أنواعالطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل البٌانات ب ٌستنبط 
b2ام الحزمة إكسل.إستخد. ٌحلل وٌفسر نتا ج تحلٌل البٌانات ب 
c1ا ة أكثر من غٌره.. ٌستخدم البرامج الجاهزة بكف 
c2 ٌة فً حل مشاكله المختلفة.حصا اإل. ٌوظف معرفته للبرمجة 
d1 عمله على الحاسب اآللً لتحلٌل البٌانات. أثنا . ٌتواصل بفعالٌة مع زمال ه 
d2.ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل . 

 

IV.  مخرجات تعلم البرنامج:موا مة مخرجات تعلم المقرر مع 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
a1 . ٌة حصا اإلٌظهر المعرفة والفهم لمعنى البرمجة

 والمحاكاة.

A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
ٌة المستخدمة فً مختلف حصا اإل دواتواأل

 الدراسات.

a.2 
a2 .  ام حزمة إكسل فً إستخدٌوضح بسهولة طرٌقة

 ٌة المختلفة.حصا اإلالتحلٌالت 
A4  التطورات الحاصلة فً تقنٌات البرامج ٌبٌن
 امها فً تحلٌل البٌانات.إستخدٌة وكٌفٌة حصا اإل

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 b1 .الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند  ٌستنبطB3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
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والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات  ها المختلفة.أنواعالبٌانات بعمله على تحلٌل 
 المناسبة لها.

b.2 b2. ام الحزمة إكسل.إستخدٌحلل وٌفسر نتا ج تحلٌل البٌانات ب 
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة

ٌة للوصول حصا اإلام الحزم إستخدوتحلٌل البٌانات ب
 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.إلى 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 c1. .ٌستخدم البرامج الجاهزة بكفاءة أكثر من غٌره 
C4  ٌة الجاهزة فً حصا اإلٌستخدم تقنٌات البرامج

 تحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

c.2 
c2.  ٌة فً حل مشاكله حصا اإلٌوظف معرفته للبرمجة

 المختلفة.
 C2  ٌة فً صٌاغة حصا اإلٌوظف األسالٌب

 المشكالت التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1.  عمله على الحاسب اآللً  أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمال ه

 لتحلٌل البٌانات.

D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع
اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته 

 الفردٌة.

d.2 
d2 . ًٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

V.  مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌمربط 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 . ٌظهر المعرفة والفهم لمعنى
 ٌة والمحاكاة.حصا اإلالبرمجة 

 المحاضرات  -
التعلٌم التعاونً بٌن الطالب لفهم  -

 ٌة.حصا اإلأعمق البرمجة 
 المناقشة والعصف الذهنً. -

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة. -
 

a2 .  ام إستخدٌوضح بسهولة طرٌقة
حزمة إكسل فً التحلٌالت 

 ٌة المختلفة.حصا اإل

 المحاضرات  -
 المناقشة والعصف الذهنً. -
عرض المشكالت فً البرمجة  -

 ٌة وطرق حلها.حصا اإل

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة. -
 

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 .الطرق المناسبة لحل  ٌستنبط
المشاكل التً تواجهه عند عمله على 

 ها المختلفة.أنواعتحلٌل البٌانات ب

 المحاضرات  -
حل المشكالت التً تظهر فً  -

 ٌة.حصا اإلالبرمجة 
 المناقشة والعصف الذهنً. -
 الحاالت العملٌة. -
استكشاف تجارب اآلخرٌن فً  -

 . نترنتٌة عبر اإلحصا اإلالبرمجة 

 المناقشة الشفهٌة. -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تحلٌل الحاالت للمشاكل الشا عة.  -
 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر عن تلك المشكالت.  -

b2.  ٌحلل وٌفسر نتا ج تحلٌل البٌانات
 ام الحزمة إكسل.إستخدب

 المحاضرات. -
 المناقشة والعصف الذهنً. -
إعداد مشروعات محدودة فً  -

 ٌة.حصا اإلالبرمجة 
تطوٌر التعلٌم الذاتً للبرمجة  -

 ٌة.حصا اإل

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 الشفهٌة. المناقشة -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تحلٌل الحاالت.  -
 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر.  -
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 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة

c1.  ٌستخدم البرامج الجاهزة بكفاءة
 أكثر من غٌره.

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -
 الحاالت العملٌة وحل المشكالت. -
 المناقشة والعصف الذهنً.-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنها ٌة.

البحوث والتكالٌف تقٌٌم  -
 والواجبات.

 المالحظات الشخصٌة. -
 

c2.  ٌة حصا اإلٌوظف معرفته للبرمجة
 فً حل مشاكله المختلفة.

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -
 العروض الطالبٌة. -
 الحاالت العملٌة وحل المشكالت. -
 المناقشة والعصف الذهنً.-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 العملٌة.التدرٌبات  -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنها ٌة.

تقٌٌم البحوث والتكالٌف  -
 والواجبات.

 المالحظات الشخصٌة. -
 تقٌٌم الحاالت النظرٌة والعملٌة. -

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1.  عمله على  أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمال ه
 الحاسب اآللً لتحلٌل البٌانات.

 العروض الطالبٌة. -
 الحوار والمناقشة. -
 جماعات العمل. -
 .األداءبطاقة مالحظة  -
 

 االختبار النها ً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظات الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 عرض المفاهٌم. 

d2 . ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت
 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 العروض الطالبٌة. -
 الحوار والمناقشة. -
 جماعات العمل. -
 .األداءبطاقة مالحظة  -

 االختبار النها ً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظات الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 عرض المفاهٌم. 

 

VI. مواضٌع المقرر الر ٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ 

موضوعات 
 المقرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
مخرجات تعلم 

 المقرر

1 
تعرٌف عام  -

 بالمقرر.
 

 تعرٌف عام بالمقرر. -
 ة المواضٌع التً ٌتضمنها هذا المقرر.أهمٌتوضٌح  -
بٌان المجاالت والحاالت التً ٌتم فٌها تطبٌق تقنٌات  -

 ٌة والمحاكاة.حصا اإلالبرمجة 
 عرض الكتاب المقرر والمراجع المساعدة. -
عرض طرق التقٌٌم المتبعة فً هذا المقرر والدرجات  -

 المحددة لكل طرٌقة.

1 3 
a1+b2+ + 

c2 
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2 

 ألولالفصل ا -
مقدمة عامة عن  -

مفهوم البرمجة 
ٌة حصا اإل

 والمحاكاة.
 

 

 ألولالفصل ا -
 ٌة والمحاكاة.حصا اإلمقدمة عامة عن مفهوم البرمجة  -
ٌة إكسل المستخدمة حصا اإلمقدمة تفصٌلٌة عن الحزمة  -

 ٌة وفً أسالٌب المحاكاة.حصا اإلفً البرمجة 
شرح مفصل عن ورقة العمل فً إكسل والطرق المختلفة  -

 للتعامل معها.
المختلفة المتوفرة فً  األوامرإستعراض مفصل لقوا م  -

 حزمة إكسل.

1 3 
a1+b2+ + 

c2 

3 

 الفصل الثانً -
تعرٌف المجال  -

بصوره 
 المختلفة.
 

 الفصل الثانً -
 تعرٌف المجال بصوره المختلفة. -
 ام هذه التسمٌة.إستخدته وأهمٌتحدٌد المجال وتسمٌته و -
 والدوال فً إكسل. التعرف على الصٌغ والمعادالت -
 طرق إدخال الصٌغ والعادالت. -
 تعمٌم الصٌغ على المجاالت المحتلفة. -
 إستعراض أهم اإلختصارات فً إكسل. -
طرق تقسٌم ورقة العمل رأسٌاً وعمودٌاً ومتى ٌتم  -

 ام ذلك.إستخد
 التعب ة التلقا ٌة للبٌانات. -

2 6 
a1+a2+b1 
+ b2+ + 

c2 

4 

 الفصل الثالث -
العملٌات  -

فً  ٌةساساأل
 إكسل.

 

 الفصل الثالث -
 ٌة فً إكسل.ساسالعملٌات األ -
 العملٌات الحسابٌة. -
 العملٌات المنطقٌة. -
 العنونة المطلقة والعنونة النسبٌة. -
 صٌغة رٌاضٌة.أو إدخال معادلة  -
 الرموز المستخدمة فً العملٌات الرٌاضٌة. -
 القٌم.أو طرق إظهار الصٌغ  -
 أخطا  الصٌغ وطرق حل كل منها. -
 مكونات الصٌغ الرٌاضٌة.  -

1 3 
a1+b1+ + 

c2+ d1 

5 

 الفصل الرابع -
عرض أهم  -

الدوال 
ٌة فً حصا اإل

حزمة إكسل مع 
األثلة المختلفة 

 لكل منها.
 

 الفصل الرابع -
ٌة فً حزمة إكسل مع األثلة حصا اإلعرض أهم الدوال  -

 المختلفة لكل منها.
 دالة المجموع. -
 دالة المتوسط. -
 الضرب.دالة مجموع حاصل  -
 دالة القٌمة المطلقة. -
 دالة الجذر التربٌعً. -
 دالة القٌمة العظمى. -
 دالة القٌمة الصغرى. -
 دالة سقف العدد. -
 دالة أرضٌة العدد. -
 دالة التوافٌق. -
 دالة العد الشرطً. -

1 3 
a1+a2+b1 
+ b2+ + 

c2 

6 

 الفصل الرابع -
عرض أهم  -

الدوال 
ٌة فً حصا اإل

 أقرب عدد زوجً.إلى دالة التقرٌب  -
 دالة التقرٌب ألقرب عدد فردي. -
 دالة الرفع ألس العدد الطبٌعً. -
 دالة مضروب العدد. -

2 6 
a1+a2+b1 
+ b2+ + 

c2 
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حزمة إكسل مع 
األثلة المختلفة 

 منها. لكل
 

 .األعظمدالة القاسم المشترك  -
 دالة الجز  الصحٌح. -
 دالة أقل مضاعف مشترك. -
 دالة اللوغارٌتم الطبٌعً. -
 .أساسألي  مدالة اللوغارٌت -
 دالة محدد المصفوفة. -
 دالة مقلوب المصفوفة. -
 دالة ضرب المصفوفات. -
 دالة باقً القسمة. -
 دالة ثابت الدا رة. -
 دالة الرفع لقوة. -

8 

 الفصل الرابع -
عرض أهم  -

الدوال 
ٌة فً حصا اإل

حزمة إكسل مع 
األثلة المختلفة 

 لكل منها.
 

 دالة حاصل الضرب. -
 القسمة.دالة الجز  الصحٌح من ناتج  -
 العشوا ٌة.األرقام دالة تولٌد  -
 دالة تقرٌب العدد. -
 دالة التقرٌب ألعلى. -
 .دنىدالة التقرٌب أل -
 دالة مجموع المربعات. -
 دالة معامل اإلرتباط. -
 ات.االنحرافدالة مجموع مربعات  -
 دالة التكرارات. -
 دالة الوسط الحسابً. -
 دالة الوسط الهندسً. -
 دالة الوسط التوافقً. -
 .دالة الوسٌط -
 دالة المنوال. -
 دالة المؤٌنات. -
 دالة الربٌعات.  -

2 6 
a1+b1+ + 

c2+ d2 

9 

 الفصل الرابع -
عرض أهم  -

الدوال 
ٌة فً حصا اإل

حزمة إكسل مع 
األثلة المختلفة 

 لكل منها.

 دالة التبادٌل. -
 دالة التوافٌق. -
 دالة القٌمة المعٌارٌة. -
 المعٌاري. االنحرافدالة  -

1 3 
a1+b1+ + 

c2+ d2 

10 
 الخامس الفصل -
 الدوال الشرطٌة -

 

 الفصل الخامس -
 الدوال الشرطٌة -
 الشرطٌة. IFدالة  -
 الدالة الشرطٌة البسٌطة. -
 الدالة الشرطٌة المركبة. -
 الدالة الشرطٌة المتداخلة. -
 .دالة الجمع الشرطً -
 .دالة العد الشرطً -

1 3 
a1+b1+ + 

c2+ d2 

11 
 الفصل السادس

 المحاكاة -
 

 الفصل السادس
 المحاكاة -
 VLOOKUPدالة البحث  -

1 3 
a1+b1+ + 

c2+ d2 
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 HLOOKUPدالة البحث  -
 INDEXدالة الفهرسة  -
 MATCHدالة المطابقة  -
 ام هذه الدوال فً عمل أسالٌب المحاكاة.إستخدطرق  -

12 

 الفصل السابع -
تطبٌقات على  -

 إكسل
 

 الفصل السابع -
 تطبٌقات على إكسل -
 البٌانً.ام الدوال والرسم إستخد -( 1ً )حصا اإلالتطبٌق  -
 طرق المحاكاة فً إكسل. -( 2ً )حصا اإلالتطبٌق  -

1 3 
a1+b1+ + 

c2+ d2 
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VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار. -

 التعلم الذاتً. -

 العصف الذهنً. -

 )البوربوٌنت(.شرا ح العرض  -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة . -

VIII. األنشطة والتكلٌفات: 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
فً التعامل مع عٌنة  اإلكسلام حزمة إستخدتكلٌف كل طالب ب

السنوي الذي ٌصدره حصا  اإلمن بٌانات مأخوذة من كتاب 
 الجهاز المركزي لإلحصا .

+ a1+a2 +b1 
b2+ +c1+c2 

 سبوعاأل من
 العاشر

11 

2 
مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق بحثٌة إلى تقسٌم الطالب 

ام الحزمة إستخدعلى تحلٌل البٌانات ب اً تتضمن تطبٌق عملٌ
 إكسل.

a1+a2+b1+b2+ 
+c2 

ٌن سبوعاأل
 األخٌرٌن

11 

 21 المجموع
 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

 التقوٌم النها ً
 المخرجات التً ٌحققها

 W10-w15 21 21% الواجبات والتكالٌف 1
+ a1+a2 +b1 

b2+ +c1+c2 

 %21 21 التاسع اختبار منتصف الفصل 2
a1+a2+b1 + b2+ + 

c2 

 االختبار النها ً 3
السادس  سبوعاأل

 عشر
60 60% 

a1+a2 +b1+ b2+ 
+c1 + c2 

  %111 111 المجموع
 

X. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الر ٌسة

ام إكسل"، قسم بحوث العملٌات، جامعة الملك سعود، إستخدٌة بحصا اإل(، "طرق الحسابات 2112بري ، ماجد عبدالرحمن،).1
 المملكة العربٌة السعودٌة.

بحوث العملٌات، جامعة الملك سعود، المملكة "، قسم ةاألمثلب Arena(، "نظام المحاكاة 2114بري ، ماجد عبدالرحمن،)2. 
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 العربٌة السعودٌة.

 المراجع المساعدة

1.Owen Jones, Robert Maillardet, Andrew Robinson, (2014), " Introduction to Scientific 
Programming and Simulation Using R", Second Edition, CRC Press.,USA 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-
jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=Pn
ICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=fals
e 
2.http://www.abarry.ws/or/or342.htm 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوا ح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

  :  الحضور المتأخر  2
 عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -

 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات ثالث

 ضوابط االمتحان: 3
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النها ً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوا ح تطبق النها ً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

  الغش: 5
 .الطالب ن وش ال حة علٌه تطبق النها ًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -

 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الال حة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أسلوببالتزامه 
  سٌر االمتحان. أثناءأو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

 
 
 
 
 
 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
http://www.abarry.ws/or/or342.htm
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 ٌة والمحاكاةحصا اإلالبرمجة  :خطة مقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. عبدالملك عبدهللا العولقً

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 مكتبً فً الكلٌة

(775571797) 
(735363901) 

 المكان ورقم الهاتف

      
alawlaki@gmailcom 

alawlaki@yahoo.com 
ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ٌة والمحاكاةحصا اإلالبرمجة  :اسم المقرر 1

 STA3102 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولالمستوى الثالث، الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 ٌة الجاهزةحصا اإلالحزم  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتحصا  اإلبكالورٌوس  المقرر:درس له ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة + اإلنجلٌزٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9
 

III. :وصف المقرر 

 ألولٌة والمحاكاة والتً تركز فً المقام احصا اإلتعرٌف الطالب بالطرق العلمٌة المستخدمة فً البرمجة إلى ٌهدف هذا المقرر 
ٌة إكسل حصا اإلتعرٌف الطالب بشكل مفصل بالحزمة إلى كما ٌهدف هذا المقرر ، ٌة والمتقدمةساسٌة األحصا اإلعلى التحلٌالت 

 .ٌة منها والمتقدمةساسٌة األحصا اإلامها فً كل التحلٌالت إستخدوكٌفٌة 

IV. المقصودة للمقرر مخرجات التعلم : 

 قادراً على أن : بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب
a1 ٌة والمحاكاة.حصا اإل. ٌظهر المعرفة والفهم لمعنى البرمجة 
a2 ٌة المختلفة.حصا اإلام حزمة إكسل فً التحلٌالت إستخد.  ٌوضح بسهولة طرٌقة 
b1.ها المختلفة.أنواعالطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل البٌانات ب ٌستنبط 
b2 ام الحزمة إكسل.إستخدوٌفسر نتا ج تحلٌل البٌانات ب. ٌحلل 
c1.ٌستخدم البرامج الجاهزة بكفا ة أكثر من غٌره . 
c2 ٌة فً حل مشاكله المختلفة.حصا اإل. ٌوظف معرفته للبرمجة 
d1 عمله على الحاسب اآللً لتحلٌل البٌانات. أثنا . ٌتواصل بفعالٌة مع زمال ه 
d2ل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.. ٌتخذ القرارات الصحٌحة لح 

 

 محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:
 

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
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1 
 تعرٌف عام بالمقرر. -

 

 تعرٌف عام بالمقرر. -
 ة المواضٌع التً ٌتضمنها هذا المقرر.أهمٌتوضٌح  -
بٌان المجاالت والحاالت التً ٌتم فٌها تطبٌق تقنٌات  -

 ٌة والمحاكاة.حصا اإلالبرمجة 
 عرض الكتاب المقرر والمراجع المساعدة. -
عرض طرق التقٌٌم المتبعة فً هذا المقرر والدرجات  -

 المحددة لكل طرٌقة.

 سبوعاأل
ألولا  

3 

2 

 ألولالفصل ا -
مقدمة عامة عن مفهوم  -

ٌة حصا اإلالبرمجة 
 والمحاكاة.

 
 

 ألولالفصل ا -
 ٌة والمحاكاة.حصا اإلمقدمة عامة عن مفهوم البرمجة  -
ٌة إكسل حصا اإلمقدمة تفصٌلٌة عن الحزمة  -

ٌة وفً أسالٌب حصا اإلالمستخدمة فً البرمجة 
 المحاكاة.

شرح مفصل عن ورقة العمل فً إكسل والطرق  -
 للتعامل معها.المختلفة 

المختلفة المتوفرة فً  األوامرإستعراض مفصل لقوا م  -
 حزمة إكسل.

 سبوعاأل
 الثانً

3 

3 

 الفصل الثانً -
تعرٌف المجال بصوره  -

 المختلفة.
 

 الفصل الثانً -
 تعرٌف المجال بصوره المختلفة. -
 ام هذه التسمٌة.إستخدته وأهمٌتحدٌد المجال وتسمٌته و -
 والمعادالت والدوال فً إكسل.التعرف على الصٌغ  -
 طرق إدخال الصٌغ والعادالت. -
 تعمٌم الصٌغ على المجاالت المحتلفة. -
 إستعراض أهم اإلختصارات فً إكسل. -
طرق تقسٌم ورقة العمل رأسٌاً وعمودٌاً ومتى ٌتم  -

 ام ذلك.إستخد
 التعب ة التلقا ٌة للبٌانات. -

الثالث 
 والرابع

6 

4 

 الفصل الثالث -
ٌة فً ساسالعملٌات األ -

 إكسل.
 

 الفصل الثالث -
 ٌة فً إكسل.ساسالعملٌات األ -
 العملٌات الحسابٌة. -
 العملٌات المنطقٌة. -
 العنونة المطلقة والعنونة النسبٌة. -
 صٌغة رٌاضٌة.أو إدخال معادلة  -
 الرموز المستخدمة فً العملٌات الرٌاضٌة. -
 القٌم.أو طرق إظهار الصٌغ  -
 أخطا  الصٌغ وطرق حل كل منها. -
 مكونات الصٌغ الرٌاضٌة.  -

 سبوعاأل
 الخامس

3 

5 

 الفصل الرابع -
عرض أهم الدوال  -

ٌة فً حزمة حصا اإل
إكسل مع األثلة 

 المختلفة لكل منها.
 

 الفصل الرابع -
ٌة فً حزمة إكسل مع حصا اإلعرض أهم الدوال  -

 األثلة المختلفة لكل منها.
 دالة المجموع. -
 دالة المتوسط. -
 دالة مجموع حاصل الضرب. -
 دالة القٌمة المطلقة. -
 دالة الجذر التربٌعً. -
 دالة القٌمة العظمى. -
 دالة القٌمة الصغرى. -

 سبوعاأل
 السادس

3 
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 دالة سقف العدد. -
 دالة أرضٌة العدد. -
 دالة التوافٌق. -
 دالة العد الشرطً. -

6 

 الفصل الرابع -
عرض أهم الدوال  -

ٌة فً حزمة حصا اإل
إكسل مع األثلة 

 المختلفة لكل منها.
 

 أقرب عدد زوجً.إلى دالة التقرٌب  -
 دالة التقرٌب ألقرب عدد فردي. -
 دالة الرفع ألس العدد الطبٌعً. -
 دالة مضروب العدد. -
 .األعظمدالة القاسم المشترك  -
 دالة الجز  الصحٌح. -
 دالة أقل مضاعف مشترك. -
 دالة اللوغارٌتم الطبٌعً. -
 .أساسألي  مدالة اللوغارٌت -
 دالة محدد المصفوفة. -
 لوب المصفوفة.دالة مق -
 دالة ضرب المصفوفات. -
 دالة باقً القسمة. -
 دالة ثابت الدا رة. -
 دالة الرفع لقوة. -

السابع 
 والثامن

6 

7 
 االختبار النصفً

 
 االختبار النصفً
 نظري + عملً

 سبوعاأل
 التاسع

3 

8 

 الفصل الرابع -
عرض أهم الدوال  -

ٌة فً حزمة حصا اإل
إكسل مع األثلة 

 المختلفة لكل منها.
 

 دالة حاصل الضرب. -
 دالة الجز  الصحٌح من ناتج القسمة. -
 العشوا ٌة.األرقام دالة تولٌد  -
 دالة تقرٌب العدد. -
 دالة التقرٌب ألعلى. -
 .دنىدالة التقرٌب أل -
 دالة مجموع المربعات. -
 دالة معامل اإلرتباط. -
 ات.االنحرافدالة مجموع مربعات  -
 دالة التكرارات. -
 دالة الوسط الحسابً. -
 الوسط الهندسً.دالة  -
 دالة الوسط التوافقً. -
 دالة الوسٌط. -
 دالة المنوال. -
 دالة المؤٌنات. -
 دالة الربٌعات.  -

العاشر 
والحادي 

 عشر
6 

9 

 الفصل الرابع -
عرض أهم الدوال  -

ٌة فً حزمة حصا اإل
إكسل مع األثلة 

 المختلفة لكل منها.

 دالة التبادٌل. -
 دالة التوافٌق. -
 دالة القٌمة المعٌارٌة. -
 المعٌاري. االنحرافدالة  -

الثانً 
 عشر

3 

10 
 الفصل الخامس -
 الدوال الشرطٌة -

 

 الفصل الخامس -
 الدوال الشرطٌة -
 الشرطٌة. IFدالة  -

الثالث 
 عشر

3 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة 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 

 الدالة الشرطٌة البسٌطة. -
 الدالة الشرطٌة المركبة. -
 الدالة الشرطٌة المتداخلة. -
 .دالة الجمع الشرطً -
 .دالة العد الشرطً -

11 
 الفصل السادس

 المحاكاة -
 

 الفصل السادس
 المحاكاة -
 VLOOKUPدالة البحث  -
 HLOOKUPدالة البحث  -
 INDEXدالة الفهرسة  -
 MATCHدالة المطابقة  -
 ام هذه الدوال فً عمل أسالٌب المحاكاة.إستخدطرق  -

الرابع 
 عشر

3 

12 
 الفصل السابع -
 تطبٌقات على إكسل -

 

 الفصل السابع -
 تطبٌقات على إكسل -
ام الدوال والرسم إستخد -( 1ً )حصا اإلالتطبٌق  -

 البٌانً.
 طرق المحاكاة فً إكسل. -( 2ً )حصا اإلالتطبٌق  -

الخامس 
 عشر

3 

 االختبار النها ً كل المقرر االختبار النها ً  13
السادس 

 عشر
3 
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V. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار. -

 التعلم الذاتً. -

 العصف الذهنً. -

 شرا ح العرض )البوربوٌنت(. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة . -
 

VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل النشاط / التكلٌف الرقم

1 
فً التعامل مع عٌنة من بٌانات  اإلكسلام حزمة إستخدتكلٌف كل طالب ب

 السنوي الذي ٌصدره الجهاز المركزي لإلحصا .حصا  اإلمأخوذة من كتاب 
 11 العاشر سبوعمن األ

2 
مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق بحثٌة تتضمن تطبٌق إلى تقسٌم الطالب 

 ام الحزمة إكسل.إستخدعلى تحلٌل البٌانات ب اً عملٌ
 11 ٌن األخٌرٌنسبوعاأل

 21 المجموع
 

II. :تقٌٌم التعلم 

 

 درجة  التقوٌم النها ًإلى نسبة الدرجة  الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم

 W10-w15 21 21% األنشطة والتكالٌف 1

 %21 21 التاسع اختبار منتصف الفصل 2

 %60 60 السادس عشر سبوعاأل االختبار النها ً 3



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة 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 

 %111 111 المجموع

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الر ٌسة

ام إكسل"، قسم بحوث العملٌات، جامعة الملك إستخدٌة بحصا اإل(، "طرق الحسابات 2112بري ، ماجد عبدالرحمن،).1
 سعود، المملكة العربٌة السعودٌة.

المملكة "، قسم بحوث العملٌات، جامعة الملك سعود، ةاألمثلب Arena(، "نظام المحاكاة 2114بري ، ماجد عبدالرحمن،)2. 
 العربٌة السعودٌة.

 المراجع المساعدة

1.Owen Jones, Robert Maillardet, Andrew Robinson, (2014), " Introduction to Scientific 
Programming and Simulation Using R", Second Edition, CRC Press.,USA 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1.https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-
jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=Pn
ICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=fals
e 
2.http://www.abarry.ws/or/or342.htm 

VIII.  والسٌاسات المتبعة فً المقرر.الضوابط 

 بعد الرجوع للوا ح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
 25%   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم

  :  الحضور المتأخر  2
 مرات ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -

 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، أستاذ من شفوٌا ٌحذر

 ضوابط االمتحان: 3
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النها ً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوا ح تطبق النها ً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

  الغش: 5
 .الطالب ن وش ال حة علٌه تطبق النها ًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -

 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الال حة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أسلوببالتزامه 
  سٌر االمتحان. أثناءأو ام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  ًالجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهغٌر مقبول إذا سلك الطالب سلوكا 

 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=o-jMAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=programming+and+simulation&ots=T8VXoxT6I5&sig=PnICVAqdvvFPP51p22XMnBx1SLk#v=onepage&q=programming%20and%20simulation&f=false
http://www.abarry.ws/or/or342.htm

