
                                                                                      

 

 

 

 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 

 (1)رٌاضً إحصاء مواصفات مقرر  
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 1رٌاضً إحصاء  : اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولالمستوى الثالث الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 االحتماالتٌات أساس :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتصحاا  اإلبكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فالً نظام الدراسة: 9

 د. خالد ثابت      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II. :وصف المقرر 

ام دوال العزوم إاستخدالرٌاضً وطرق صحاساب التوقع والتباٌن وصحاا  ٌة لإلاسااستعرٌف الطالب بالمفاهٌم األإلى ٌهدف هذا المقرر 
امها فً الواقع وتزوٌد إاستخدتها وإمكانٌة أهمٌالتوزٌعات االصحتمالٌة المتقطعة والماستمرة و أنواعمختلف العزوم و كذلك  إٌجادفً 

 الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة للتعامل مع الجانب الرٌاضً لهذا المقرر 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتها  من هذا المقرر اسٌكون الطالب قادراً على أن :
a1 العزوم. ٌظهر المعرفة بالمتغٌرات العشوائٌة ودالة كثافة االصحتمال والدالة التراكمٌة و دوال 
a2  التوزٌعات االصحتمالٌة الماستمرة والمتقطعة أنواع.ٌوضح 
b1 التوزٌعات أنواع.ٌفرق بٌن المتغٌرات المتقطعة والماستمرة و 
b2 . هاأفضلأكثر من طرٌقة فً صحاساب معالم التوزٌع وٌختار  ٌمٌز 
b3 ٌصحلل وٌفاسر النتائج التً صحال علٌها من عملٌة االشتقاق الرٌاضً للتوزٌعات. 
c1ٌوظف التوزٌعات االصحتمالٌة فً درااسة بعض ظواهر المجتمع . 
c2 ٌة الجاهزة.صحاائاإل. ٌطبق ما تعلمه على البرامج 
d1 ة الصحوار مع  زمالئه و مجموعات العمل بفاعلٌةإدار. ٌجٌد 
d2ٌتخذ القرار الاصحٌح فً الصحٌاة العملٌة . 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
.a1  ٌظهر المعرفة بالمتغٌرات العشوائٌة ودالة كثافة

 االحتمال والدالة التراكمٌة و دوال العزوم
A1  دواتواألبالنظرٌات واألاسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 
 ٌة الماستخدمة فً مختلف الدرااسات.صحاائاإل

a.2 
.a2  التوزٌعات االحتمالٌة المستمرة  أنواعٌوضح

 والمتقطعة
 

A2  ٌاف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة صحاا  اإلالعلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

 ٌة فً تصحلٌل البٌانات.صحاائاإلام أهم وأشهر الصحزم إاستخد

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
.b1 أنواعٌفرق بٌن المتغٌرات المتقطعة والمستمرة و 

 التوزٌعات
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتصحلٌل

 ام الصحزم إاستخدالبٌانات ب
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االاستنتاجات الاصحٌصحة والتنبؤات إلى ٌة للواول صحاائاإل
 الدقٌقة.

b.2 
.b2  ٌمٌز أكثر من طرٌقة فً حساب معالم التوزٌع

 هاأفضلوٌختار 

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتصحلٌل
 ام الصحزم إاستخدالبٌانات ب

االاستنتاجات الاصحٌصحة والتنبؤات إلى ٌة للواول صحاائاإل
 الدقٌقة.

b3 
.b3  ٌحلل وٌفسر النتائج التً حصل علٌها من عملٌة

 االشتقاق الرٌاضً للتوزٌعات
B1  ٌصحلل البٌانات الكمٌة والوافٌة وٌطوعها لفهم وصحل

 المشكالت.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
.c1  ٌوظف التوزٌعات االحتمالٌة فً دراسة بعض

 ظواهر المجتمع
C2  ٌة فً اٌاغة المشكالت صحاائاإلٌوظف األاسالٌب

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c.2 .c2  ٌة الجاهزة. حصائاإلٌطبق ما تعلمه على البرامج 
C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل

معتمداً على تصحلٌل بٌانات الظواهر التً تصحدث فً 
  المجتمع.

c3  
 

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1 ة الحوار مع  زمالئه و مجموعات العمل إدار. ٌجٌد

 بفاعلٌة
D1  صحاائاإلٌعمل ضمن فرٌق عند مماراسته العمل.ً 

d.2 d2ٌتخذ القرار الصحٌح فً الحٌاة العملٌة . 
D3  ًٌتخذ القرارات الاصحٌصحة لصحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.

d3  
 

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌة)المعارف والفهم( بأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر 

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

.a1  ٌظهر المعرفة بالمتغٌرات
العشوائٌة ودالة كثافة االحتمال والدالة 

 التراكمٌة و دوال العزوم

 المحاضرات
 العصف الذهنً والمناقشة

 االختبارات
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة

.a2  التوزٌعات االحتمالٌة  أنواعٌوضح
 المستمرة والمتقطعة

 

 المحاضرات
 العصف الذهنً والمناقشة

 االختبارات 
 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  ٌفرق بٌن المتغٌرات المتقطعة
 التوزٌعات أنواعوالمستمرة و

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهنً

 الحاالت العملٌة.
 حل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف

.b2  ٌمٌز أكثر من طرٌقة فً حساب
 هاأفضلمعالم التوزٌع وٌختار 

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهنً

 الحاالت العملٌة.
 حل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف

.b3  ٌحلل وٌفسر النتائج التً حصل
علٌها من عملٌة االشتقاق الرٌاضً 

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهنً

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة
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 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف للتوزٌعات

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

.c1  ٌوظف التوزٌعات االحتمالٌة فً دراسة بعض
 ظواهر المجتمع

 المحاضرات التطبٌقٌة
 التعلم الذاتً

 مشروعات الطالب
 الحاالت العملٌة وحل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 البحوث والتكالٌفتقٌٌم 

.c2  ٌة حصائاإلٌطبق ما تعلمه على البرامج
 الجاهزة. 

 المحاضرات التطبٌقٌة
 التعلم الذاتً

 مشروعات الطالب
 الحاالت العملٌة وحل المشكالت

 اختبارات تحرٌرٌة
 المناقشة الشفهٌة

 تقٌٌم البحوث والتكالٌف

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1 ة الحوار مع  زمالئه و مجموعات إدار. ٌجٌد
 العمل بفاعلٌة

 الحوار والمناقشة
 جماعات العمل

 العروض الطالبٌة

 النهائًاالختبار 
 بحاثمناقشة األ

استطالع قدرة الطالب على عرض 
 المفاهٌم

d2ٌتخذ القرار الصحٌح فً الحٌاة العملٌة . 
 الحوار والمناقشة
 جماعات العمل

 العروض الطالبٌة

 االختبار النهائً
 بحاثمناقشة األ

استطالع قدرة الطالب على عرض 
 المفاهٌم

 

III. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة المقرروحدات/ موضوعات  الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
المتغٌرات العشوائٌة 
 والتوزٌعات االصحتمالٌة

 a1+ b2+c2 3 1 المتقطعة والماستمرة 

2 
التوقع الرٌاضً والدوال 

 المولدة للعزوم
 a1+ b1+b2 3 1 التوقع + التباٌن 

برنولً المنتظم+ التوزٌعات المتقطعة 3  

5 23 
 
 

a2+ b1+b2 +c1+d1 
4 // 

ذي الصحدٌن+ ذي الصحدٌن 
 الاسالب

 بوااسون+ الهنداسً  الزائد  // 5

6 
تطبٌقات على التوزٌعات 

 المتقطعة
تطبٌقات على التوزٌعات 

 المتقطعة
3 7 

a1+a2+ b1+b2 
+c1+c2+d2 
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  األاسًالمنتظم +    التوزٌعات الماستمرة 8

4 12 
 

a2+b1+b2+b3 
+c1+d1 

 +جاما +مربع كاي // 9

 واٌبل + بٌتا  // 10

11 // 
الطبٌعً + توزٌع تً+ 

 توزٌع اف

12 
تطبٌقات على التوزٌعات 

 الماستمرة
تطبٌقات على التوزٌعات   

 الماستمرة
2 7 

a2+b1+b2+b3 
+c1+c2+d2 

  42  14إجمالً األسابٌع والساعات                                

 

 الجانب العملً:                                             ثانٌا:

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع التجارب العملٌة الرقم

    ٌوجد ال 1

    إجمالً األسابٌع والساعات

 

 
IV. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المصحاضرات  -

 والصحوارالمناقشة  -

 العاف الذهنً. -

 التعلم الذاتً -

 صحل المشكالت

 الصحاالت العملٌة  -
 

V. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة اسبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

ً إصحاائام برنامج إاستخدتكلٌف كل طالب ب 1
 لدرااسة التوزٌعات االصحتمالٌةأصحد و

a1+a2+b1+b2 
+b+c2+d2 

W3-w7 5 

ٌكلف كل طالب بدرااسة ظاهرة فً المجتمع  2
التوزٌع االصحتمالً المنااسب لتلك  اختٌارو

 الظاهرة

a1+a2+b1 
+b2+b2+b3+c1+d2 

W9-w15 5 

 11 المجموع

 

VI. :تقٌٌم التعلم 

 المخرجات التً ٌحققها درجة  التقوٌم النهائًإلى نسبة الدرجة  الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم

 W3-w15 10 10% a1+a2+b1+b2 والتكالٌفاألنشطة   1

2 
اختبار منتصف 

 الفصل
 %20 20 االثامن

a1+a2+ 
b1+b2+c1 

أاسبوعاخر  االختبار النهائً 3  70 70% 
a1+a2+ 

b1+b2+b3+c1 
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VII. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 العراق -م دار الكتب والنشر جامعة الموال 2991الرٌاضً  صحاا  اإلصحنا هرمز  .2

 المراجع المساعدة

P.J. Bickel, K.A. Doksum (2001) Mathematical Statistics, Basic Ideas and 
Selected Topics Volume I, 2nd edition, Prentice Hall,USA. 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

I. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

2.  

 الصحضور والغٌاب: 
 . كبذل الوفا  عدم صحال فً وٌصحرم المصحاضرات من 75% بصحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز صحال فً االمتصحان دخول من الطالب وٌصحرم للقاسم الطالبوغٌاب  بصحضور تقرٌرا المقرر أاستاذ ٌقدم  -

  .القاسم مجلس من الصحرمان إقرار وٌتم %25

3.  
  الصحضور المتأخر :  

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدرااسً، الفال فً مرات لثالث اساعة ربع لمدة تأخر إذا المصحاضرة صحضور للطالب ٌاسمح -
 .المصحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، أاستاذ من شفوٌا ٌصحذر مرات

4.  

 االمتصحان:ضوابط 
 .بالدخول له الاسماح المقرر استاذأل ٌصحق اساعة لناف النافً االمتصحان عن الطالب تأخر صحال فً  - 

 .الصحالة جلعال منااسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر استاذأل ٌصحق النافً االمتصحان صحضور عن الطالب تغٌب صحال فً - 
 االمتصحان. بد  من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتصحان دخول للطالب ٌاسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتصحان بنظام الخااة اللوائح تطبق النهائً االمتصحان عن الطالب تغٌب إذا  -

5.  
 .تاسلٌمها مواعٌد وٌصحدد الفال بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أاستاذ ٌصحدد  -التعٌٌنات والمشارٌع: 

 .وتاسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أاستاذ ٌبٌن - 
 .تاسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌصحرم المصحدد الموعد عن التكلٌفات تاسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

6.  
 .الطالب نئوش الئصحة علٌه تطبق النهائًأو  النافً االمتصحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت صحال فً -الغش: 

 .للتكلٌف المخااة الدرجة من ٌصحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت صحال فً - 

 بذلك. الخااة الالئصحة تطبق عنه نٌابة االمتصحان ألدا  طالب شخاٌة ٌنتصحل شخص وجود صحالة فًاالنتصحال:   .7

7.  

 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اآلتً:  اسٌااسات أخرى:
  المناقشات والعمل الجماعً. أثنا تصحمل وتقبل اآلرا  المختلفة 
  والصحوار البنا  مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أاسلوببالتزامه 
  اسٌر االمتصحان. أثنا أو ام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، إاستخدال ٌاسمح 
  ذلك.الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن إلى ٌُصحال  فإنهإذا اسلك الطالب اسلوكاً غٌر مقبول 
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 1رٌاضً إحصاء خطة مقرر 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
ثابت  أصحمدد/خالد   االسم 

 المكان ورقم الهاتف 733357466األمانة  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      
Kmassoud232@ 

gmail.com 
ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II.  عامة عن المقرر:معلومات 

  1رٌاضً إحصاء اسم المقرر:  2

  رمز المقرر ورقمه: 3

 الساعات المعتمدة للمقرر: 4

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 ألولالمستوى الثالث الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 5

 االحتماالتٌات أساس :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 7

 والمعلوماتحصاء اإلبكالورٌوس  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ام دوال العزوم إاستخدالرٌاضً وطرق صحاساب التوقع والتباٌن وصحاا  ٌة لإلاسااستعرٌف الطالب بالمفاهٌم األإلى ٌهدف هذا المقرر 
امها فً الواقع وتزوٌد إاستخدتها وإمكانٌة أهمٌالتوزٌعات االصحتمالٌة المتقطعة والماستمرة و أنواعمختلف العزوم و كذلك  إٌجادفً 

 ارات الالزمة للتعامل مع الجانب الرٌاضً لهذا المقرر. الطالب بالمعارف والمه

 

IV. مخرجات التعلم المقصودة للمقر 

 بعد االنتها  من هذا المقرر اسٌكون الطالب قادراً على أن :
a1ٌظهر المعرفة بالمتغٌرات العشوائٌة ودالة كثافة االصحتمال والدالة التراكمٌة و دوال العزوم . 
a2  التوزٌعات االصحتمالٌة الماستمرة والمتقطعة أنواع.ٌوضح 
b1 التوزٌعات أنواع.ٌفرق بٌن المتغٌرات المتقطعة والماستمرة و 
b2  هاأفضل. ٌمٌز أكثر من طرٌقة فً صحاساب معالم التوزٌع وٌختار 
b3 ٌصحلل وٌفاسر النتائج التً صحال علٌها من عملٌة االشتقاق الرٌاضً للتوزٌعات. 
c1صحتمالٌة فً درااسة بعض ظواهر المجتمع. ٌوظف التوزٌعات اال 
c2 ٌة الجاهزة.صحاائاإل. ٌطبق ما تعلمه على البرامج 
d1 ة الصحوار مع  زمالئه و مجموعات العمل بفاعلٌةإدار. ٌجٌد 
d2ٌتخذ القرار الاصحٌح فً الصحٌاة العملٌة .. 
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل التفاٌلٌةالمواضٌع  وصحدات المقرر الرقم

1 
المتغٌرات العشوائٌة والتوزٌعات 

 االصحتمالٌة
 المتقطعة والماستمرة 

ألولا  3 

2 
التوقع الرٌاضً والدوال المولدة 

 للعزوم
 دوال العزوم

 3 الثانً

 3 الثالث المنتظم+ برنولً التوزٌعات المتقطعة 3

الصحدٌن الاسالبذي الصحدٌن+ ذي  التوزٌعات المتقطعة 4  3 الرابع 

 3 الخامس بوااسون+ الهنداسً  الزائد  التوزٌعات المتقطعة 5

التوزٌعات المتقطعة علىتطبٌقات  6 التوزٌعات المتقطعة علىتطبٌقات   والسابعالسادس    6 

 3 الثامن /////////////////// االختبار النافً 7

 3 التاسع  األاسًالمنتظم +    التوزٌعات الماستمرة 8

 3 العاشر +جاما +مربع كاي // 9

 3 الحادي عشر تطبٌقات على التوزٌعات   //  10

 3 الثانً عشر واٌبل + بٌتا  // 11

 3 الثالث عشر الطبٌعً + توزٌع تً+ توزٌع اف // 12

تطبٌقات على التوزٌعات   13 تطبٌقات على التوزٌعات     
الرابع عشر 
  والخامس عشر

6 

النهائًاالمتصحان  14  3 السادس عشر المقرر كامل 

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 .المصحاضرات النظرٌة2
 . المناقشة والعاف الذهن3ً
 .التعلم الذات4ً
 .صحل المشكالت5
 التكالٌف والواجبات.6

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

 W3-w7 5 لدرااسة التوزٌعات االصحتمالٌةأصحد ً وإصحاائام برنامج إاستخدتكلٌف كل طالب ب 1

2 
التوزٌع االصحتمالً المنااسب  اختٌارٌكلف كل طالب بدرااسة ظاهرة فً المجتمع و

 لتلك الظاهرة
W9-w15 5 

 11 المجموع

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 درجة  التقوٌم النهائً(إلى )ناسبة الدرجة 
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 W3-w15 10 10% والتكالٌف االنشطة 1

 %20 20 الثامن اختبار منتصف الفصل 2

أاسبوعاخر  االختبار النهائً 3  70 70% 

 100 المجموع
 

100% 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
 العراق-دار الكتب والنشر جامعة الموال  م2991الرٌاضً  صحاا  اإلصحنا هرمز  .2

 :المراجع المساعدة
P.J. Bickel, K.A. Doksum (2001) Mathematical Statistics, Basic Ideas and 

Selected Topics Volume I, 2nd edition, Prentice Hall,USA. 

 )إن وجدت(    :إنترنتٌة وإلكترونمواد  

 

II.  فً المقرر:الضوابط والسٌاسات المتبعة 

  الحضور والغٌاب: 2
 . 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

  :  المتأخرالحضور   3
 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 مرات

 ضوابط االمتحان: 4
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

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

  التعٌٌنات والمشارٌع: 5
 .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: 6
 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  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 الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 7

 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، مشفوعا  بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكا  غٌر مقبول 

 
 


