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 نظرية احتماالت: واصفات مقررم

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 نظرية احتماالت 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل الثاني -ثاني الالمستوى 

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 (2)رياضيات +( 1)أحصاء +رياضيات أساسيات 

6.  
 (وجدت )إنالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 رياضيات )بحتة+ حاسوب(

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 عربي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 النزيلي حأفراد. 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

بدورها لتي واماالت االحتمبادئ تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم والمهارات المتعلقة ب إلى المقرر هذا يهدف

المتغيرات العشتتتتوائية : تمكن الطالب من التفكير واالستتتتتنبال والتنبأل باثحدام المةتلفة في حياته اليوميةت ويت تتتتمن

أستتاستتا لبعم المقررات  ىالمنفصتتلة والمتصتتلةت التوزيعات االحتمالية المنفصتتلة والمتصتتلة والعزوم ويعد هذا المحتو

 .  جالمتقدمة في هذ البرنام

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 –  للمتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة وخواصهاللعزوم واثساسية يستعرض المفاهيم .  

a2 – لمنفصلةالمتصلة وا ةن الدوال االحتمالييشرح الفرق بي .  

b1- يتحقق من دوال التوزيعات االحتمالية لمتغيرات عشوائية .   

b2 - يصمم صيغا رياضية لقياس التوزيعات االحتمالية .  

c1 -يحسب االحتماالت الةاصة ببعم التوزيعات وكذا التوقع والتباين لمتغير عشواي منفصل او متصل . 
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c2 – سائل االقتصادية و اإلحصائيةيطبق بعم التوزيعات االحتمالية في حل الم .  

d1 - يتعاون مع زمالئه ضمن فريق عمل لحل المسائل والتطبيقات االحتمالية     

d2 -يستةدم الدوال المولدة للعزوم في حساب التوقع والتباين للمتغيرات العشوائية  . 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مةرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلماستراتيجية ب (المعارف والفهممةرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning Outcomes  (  
a1 -  للمتغيرات للعزوم وة اثساسييستعرض المفاهيم

 . العشوائية المنفصلة والمتصلة وخواصها

 

A1-  يظهر فهما عميقا للنظريات الرياضية

 األساسية

 واألنظمة الرياضية. 

a2 – المتصلة  ةن الدوال االحتمالييشرح الفرق بي

  . والمنفصلة

 

A2-  يشرح المبادئ والنظريات الرياضية

 ويربط بين

 النظرية والتطبيق.

 

b1– تحقق من دوال التوزيعات االحتمالية لمتغيرات ي

   . عشوائية

B1- يحلل التركيب العام للنظام الرياضي 

 . ويستخدم المنطق في تفكيره
  

 
b2 -  يصمم صيغا رياضية لقياس التوزيعات

 . االحتمالية

- B2 يتعامل مع الظواهر الحياتية بتجرد

 ويصيغها بقوالب رياضية.

 

C1- ةاصة ببعم التوزيعات وكذا يحسب االحتماالت ال

 . التوقع والتباين لمتغير عشواي منفصل

C1-  يجيد إيصال األفكار الرياضية بسهولة
 ويستطيع نقل المعلومة بمختلف الوسائط.

 
C2-  يطبق بعم التوزيعات االحتمالية في حل المسائل

 . االقتصادية واإلحصائية

 

-C3  يصمم خوارزميات لحل المسائل

لفة وتطبيق المعرفة الرياضية الرياضية المخت

 في الحياة العملية.

d1-  يتعاون مع زمالئه ضمن فريق عمل لحل المسائل

 والتطبيقات

 االحتمالية 

 
D1-  يتواصل بفعالية في مجموعة لحل المشاكل

 المطروحة

d2-  يستةدم الدوال المولدة للعزوم في حساب التوقع

 .  والتباين للمتغيرات العشوائية 

D2- ارس قراءة وفهم األدبيات الرياضية يم
 واإلحصائية
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First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مةرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

a1-   للعزوم اثستتتتتتاستتتتتتية يستتتتتتتعرض المفاهيم

لمنفصلة والمتصلة للمتغيرات العشوائية او

 وخواصها

عصتتتتتت  + محاضررررررات 

 ذهني
 امتحانات قصيرة

a2-  ةن التتتدوال االحتمتتتاليتتتيشتتتتتترح الفرق بي 

 . المتصلة والمنفصلة
حوار ومناقشة 

 تكاليف+

 +امتحان نهاي ضوعر

 

 التدريس والتقويم:    استراتيجية مةرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( بمواءمة ثانيا: 

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمةرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 

Strategies 

b1-   يتحقق من دوال التوزيعتتتات االحتمتتتاليتتتة

   . وائيةلمتغيرات عش

 امتحانات قصيرة محاضرات +عرض  

b2-   يصتتتمم صتتتيغا رياضتتتية لقياس التوزيعات

 . االحتمالية

عص  + دراسة حالة +محاضرات 

 ذهني

 

 تقاريركتابة 

 

تدريس الاستراتيجية ب المهنية والعملية(المهارات مةرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمةرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 
Strategies 

c1-   يحسرررررررب ا حتمررا ت الخررا رررررررة ببع

ين لمتغير التوزيعررات وكررلا التوقل والتبررا

 . عشواي منفصل

محاضررررررررات  تكاليف  تعليم 
 تعاوني

 تقارير كتابة ومناقشة

C2-  يطبق بع  التوزيعات ا حتمالية في حل 

 . واإلحصائيةالمسائل ا قتصادية 

 

 مناقشة تقارير تكاليف+عرض 

 +امتحانات

 

     س والتقويم:التدرياستراتيجية مةرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( بمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مةرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

d1-ضمن فرق  يتعاون مع زمالءه
 المعاينة المشاريع وتصميم تجارب

تكوين فريق لتطوير وتنفتتتذ 

 مشروع 
 عرض +مناقشة

d2-  يستةدم الدوال المولدة للعزوم في حساب

 .  التوقع والتباين للمتغيرات العشوائية

 تقارير كتابة ومناقشة محاضرات  تكاليف



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  موضوعات أوال:

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List 

/ Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 اثسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

مةرجات التعلم رموز 

 للمقرر

(CILOs) 

1 
 المقدمة

 

 المقدمة 
 يالمتغير العشوائ . 

 يالتتتتمتتتتتتتتتغتتتتيتتتتر التتتتعشتتتتتتتتتتوائتتتت 

 (المنفصل)المتقطع
 يالتتتتتتتتتتتوزيتتتتتع االحتتتتتتتتتتتمتتتتتالتتتتت 

 (المنفصل)المتقطع
 (التجميعي)دالة التوزيل التراكمية 

1 3 a1,a2 

2 

المتغير 

 يالعشوائ

 المتقطع

 يخواص المتغير العشتتتتتتتوائ 

 (المنفصل)المتقطع
  لمتوستتتتتتتطتتتة قيمتتتة ا ل توقع )ا ل ا

 (الرياضي

 خواص التوقع 
 ين واالنحراف المعيتتتاري التبتتتا

 لمتغير عشواي
 خواص التباين 

2 6 a1,a2,b1 

3 

التوزيعات 

االحتمالية 

 المتقطعة 

 

 التوزيع االحتمالي المتقطع•  
 التوزيع المنتظم المتقطع•  
   توزيع بيرنولي 
 نتوزيع ذو الحدي 
 توزيع بواسون 

3 9 a1,b1,b2, 

4 

المتغيرات 

العشوائية 

 المتصلة

 

 شتتتتتتتتوائتتيتتتة التتمتتتتتغتتيتترات التتع

 المتصلة
 دالة الكثافة االحتمالية . 

  دالتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوزيتتتتتتتتتتع

 (التجميعي)التراكمية
  التوقع الرياضي 
 خواص التوقع 
  التباين واالنحراف المعياري 
 خواص التباين 

2 6 a1,a2,b1,b2,c1 

5 

التوزيعات 

االحتمالية 

 المتصلة 

 

  التوزيعات االحتمالية المتصلة 
  التوزيع االحتمتتتالي المنتظم

 لالمتص
 التوزيع االحتمالي الطبيعي 
  التوزيع الطبيعي القيتتتاستتتتتتي

وحساب المساحة تحت منحنى 

 التوزيع
  التوزيع االسي 

4 12 a1,a2,b1,b2,c1 
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 العزوم 6

 العزوم 
 الدوال المولدة للعزوم 
  التتتدالتتتة التتتمتتتولتتتدة لتتتلتتتعتتتزوم

 الالمركزية
 الدالة المولدة االحتمالية 
 الدالة المميزة وخصائصها 

2 6 a1,a2,b1,b2,c1,c2 

عدد اثسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 اثسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

مةرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

3 
  
  

   

4 •    

5      

6 
• 

     

 اجمالي اثسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategies تدريسالاستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 
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vi. والتكليفات نشطةاث Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكلي  / نشطةاث
Assignments/ Tasks 

نوع التكلي  
 تعاوني()فردي/ 

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 ةرجات التعلمم

CILOs (symbols) 

 تكاليف+تمارين  1
,weekly a1,a2,b1,b2,c1 5 فردي

c2 

 تكاليف+تمارين  2
 weekly 5 جماعي

a1,a2,b1,b2,d1, 
,c1,c2 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 التقييم أنشطة 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة ال إلى

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مةرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
Weekly 10 7% 

a1,a2,b1,b2,d1, 
,c1,c2 

 Quiz W2 5 3%( 1كوز) 2
a1,a2,b1,b2,d1, 

,c1,c2 

3 
 اختبار نص  الفصل

Midterm Exam 
W8 40 27% 

a1,a2,b1,b2,d1, 
,c1,c2 

a1,a2,b1,b2,d1, 
,c1,c2 4 (2كوز )Quiz W13 5 3% 

a1,a2,b1,b2,d1, 
,c1,c2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
    

6 
 الفصل )نظري( اختبار نهاية

Final Exam (theoretical) 
W16 90 60% 

a1,a2,b1,b2,d1, 
,c1,c2 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

كتابة المراجل للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار :  Learning Resources مصادر التعلم

 النشر، بلد النشر(.
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.-عمان -2011-جبار عبد مضحي -مقدمة في نظرية االحتماالت  •

  منشررررورات قسررررم - 2012 - -. محمد صررررالع مسررررعودد ،المنصرررروبمدخل في االحصرررراء واالحتماالت ا.د. محمد

 صنعاء جامعة-الرضيات 

 :Essential References المراجع المساندة .2
  القاهرة.-الدار الدولية لالستثمارات الثقافية- 2004-د.موري شبيجل وأخرو ن -ا حتما ت واألحساء 
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viii. ال وابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لوائع الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز أستاذ قدم ي -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، وللطالب حضررور المحاضرررة إذا تأخر لمدة ربع سرراعة لاال  مرات في الفصررل الدراسرري يسررمع -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، المقررأستاذ عن اال  مرات يحذر شفويا من ة يادز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمع للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 لوائع الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق ال -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضررررروابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمهاأسرررررتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 تكليف الذي تأخر في تسليمه.يحرم من درجة ال المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 نظرية احتماالت: طة مقررخ

 

i.  المقرر أستاذمعلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د. أفراح صالح النزيلي 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهات 
Location &Telephone 

No.  
777248116 

 السبت

SAT 

 اثحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالم

 اء

TUE 

اثربعا

 ء

WED 

الةمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

drghalebh@gmail.com 

 يي
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 
 اسم المقرر

Course Title 
 نظرية احتماالت 

 رمز المقرر ورقمه 
Course Code and Number 

 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursاعات المعتمدة الس
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سيمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

 المستوى والفصل الدراسي 
Study Level and Semester  الثاني الفصل -المستوى الثاني 

 
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 (2)رياضيات +( 1)أحصاء +رياضيات أساسيات 

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 رياضيات )بحتة+ حاسوب(

 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 عربي

 فصلي الدراسة نظام 
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Study System 

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 النزيلي حد. أفرا

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد  
Date of Approval 

 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

بدورها لتي وااالحتماالت مبادئ تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم والمهارات المتعلقة ب إلى المقرر هذا يهدف

المتغيرات العشتتتتوائية : تمكن الطالب من التفكير واالستتتتتنبال والتنبأل باثحدام المةتلفة في حياته اليوميةت ويت تتتتمن

أستتاستتا لبعم المقررات  ىوم ويعد هذا المحتوالمنفصتتلة والمتصتتلةت التوزيعات االحتمالية المنفصتتلة والمتصتتلة والعز

 .  جالمتقدمة في هذ البرنام

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -  أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد : 

a1 –  للمتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلة وخواصهاللعزوم واثساسية يستعرض المفاهيم .  

a2 – المتصلة والمنفصلة ةن الدوال االحتمالييشرح الفرق بي .  

b1- يتحقق من دوال التوزيعات االحتمالية لمتغيرات عشوائية .   

b2 -يصمم صيغا رياضية لقياس التوزيعات االحتمالية .  

c1 -يحسب االحتماالت الةاصة ببعم التوزيعات وكذا التوقع والتباين لمتغير عشواي منفصل او متصل . 

c2 – يطبق بعم التوزيعات االحتمالية في حل المسائل االقتصادية و اإلحصائية .  

d1 - يتعاون مع زمالئه ضمن فريق عمل لحل المسائل والتطبيقات االحتمالية     

d2 -مولدة للعزوم في حساب التوقع والتباين للمتغيرات العشوائيةيستةدم الدوال ال  . 

-  

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

اثسبو

 ع
Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية
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Con. 

H 

1 
 المقدمة
 

 المقدمة 
 يالمتغير العشوائ . 
 (المنفصل)المتقطع يالمتغير العشوائ 
 (المنفصل)المتقطع يالتوزيع االحتمال 

 (التجميعي)دالة التوزيل التراكمية 

1 3 

2 
المتغير 

 يالعشوائ

 المتقطع

 (المنفصل)المتقطع يخواص المتغير العشوائ 
  (التوقع الرياضي)القيمة المتوسطة 

 عخواص التوق 
 التباين واالنحراف المعياري لمتغير عشواي 
 خواص التباين 

 6 3و2

3 

توزيعتتتات  ل ا

االحتمتتتاليتتتة 

 المتقطعة 
 

 التوزيع االحتمالي المتقطع•  
 التوزيع المنتظم المتقطع•  
   توزيع بيرنولي 
 نتوزيع ذو الحدي 

 توزيع بواسون

4,5,6 9 

 2 7 (نظري) اختبار نص  الفصل 4

5 

المتغيرات 

ية العشوائ

 المتصلة
 

 المتغيرات العشوائية المتصلة 
 دالة الكثافة االحتمالية . 
 (التجميعي)دالة التوزيع التراكمية 
  التوقع الرياضي 
 خواص التوقع 
  التباين واالنحراف المعياري 

 خواص التباين

8,9 6 

6 

توزيعتتتات  ل ا

االحتمتتتاليتتتة 

 المتصلة 
 

  التوزيعات االحتمالية المتصلة 
 لمنتظم المتصلالتوزيع االحتمالي ا 
 التوزيع االحتمالي الطبيعي 
  التوزيع الطبيعي القياستتتي وحستتتاب المستتتاحة تحت منحنى

 التوزيع
  التوزيع االسي 
 

10,11

,12,1

3 

12 

 العزوم 7

 العزوم 
 الدوال المولدة للعزوم 
 الدالة المولدة للعزوم الالمركزية 
 الدالة المولدة االحتمالية 

 الدالة المميزة وخصائصها

14,15 6 

 3 16 (نظري) الفصل نهاية اختبار 8

 عدد اثسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 47 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  ثانيا:

الر

 قم
 لتماريناالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 اثسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 
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Ord

er 

1     

2     

3     

4 
  
  

  

5 

  

  

  

  

6 •   

     (Midterm Exam)  الفصل نصف اختبار 7

8     

9     

10     

11     

12     

13     

    Final Exam ( عملي) الفصل نهاية اختبار 14

لساعات الفعليةاثسابيع وا اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14  

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

  VII.  اتوالتكليف نشطةاث Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشال/ التكلي 
Assignments 

نوع 

التكلي  
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 weekly 5 فردي تكاليف+تمارين  1

 weekly 5 جماعي تكاليف+تمارين  2
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 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
weekly 10 7% 

 Quiz W2 5 3%( 1كوز) 2

3 
 اختبار نص  الفصل

Midterm Exam 
W8 40 27% 

 Quiz W13 5 3%( 2كوز) 4

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
W16 90 60% 

 % Total  150 100 المجموع 

 

viii. مصادر التعلم Learning Resources  :رت بلد النشر(.)اسم المألل ت سنة النشرت اسم الكتابت دار النش 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.-عمان -2011-جبار عبد مضحي -مقدمة في نظرية االحتماالت  •

  منشررررورات قسررررم - 2012 - -. محمد صررررالع مسررررعودد ،المنصرررروبمدخل في االحصرررراء واالحتماالت ا.د. محمد

 صنعاء جامعة-الرضيات 

 :Essential References المراجع المساندة .5
  القاهرة.-الدار الدولية لالستثمارات الثقافية- 2004-د.موري شبيجل وأخرو ن -ا حتما ت واألحساء 

 Probability and Mathematical Statistics-Hogg and Crag.  

 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .6
 http://www. 

   

 

ix. ال وابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لوائع الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. من %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز أستاذ يقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر ، واال  مرات في الفصررل الدراسرريللطالب حضررور المحاضرررة إذا تأخر لمدة ربع سرراعة ل يسررمع -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، المقررأستاذ عن اال  مرات يحذر شفويا من يادة ز
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 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمع للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 ة.ذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائع الخاصة بنظام االمتحان في الكليإ -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضررررروابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصرررررل ويحدد مواعيد تسرررررليمهاأسرررررتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عنالتكليفات إذا تأخر الطالب في تسليم  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 لمخصصة للتكليف.في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة ابالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 


