الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
المملكة العربية السعودية

منوذج توصيف مقرر دراسي
املؤسسة:

جامعة اجملمعة

الكلية/القسم  :كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  /الرياضيات
أ)التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
اسم ورمز املقرر الدراسي :احتماالت واحصاء هندسي احص 421

 .1عدد الساعات املعتمدة3 :
 .2الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.
بكالوريوس الرياضيات
 .3اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي:
األستاذة :بينه فيصل السبيعي
 .4السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:
املستوى الرابع
 .5املتطلبات السابقة هلذا املقرر(إن وجدت):ال يوجد
 .6املتطلبات اآلنية هلذا املقرر (إن وجدت):
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 .7موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :ال يوجد

ب) األهداف:
 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:
 معرفة املفاهيم األساسية يف اإلحصاء معرفة أنواع املتغريات العشوائية (منفصل  ،متصل ) ومعرفة التوزيع العام لكل منهما وبعضالدوال اخلاصة بكل منهما مثل التوقع والتباين.
 -2معرفة أهم التوزيعات املشهورة (منفصلة ومتصلة) أشكاهلا وأهم خواصها والعالقة بينها وبعض
تطبيقاتها .

 -2صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر الدراسي ( .مثل االستخدام املتزايد
لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت ،والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال
الدراسة).
 حتديد عدة مراجع معتمدة للمقرر. حث الطالب على االطالع وجلب املعلومات حول مواضيع املقرر من خالل البحث يفاالنرتنت.

ج) توصيف املقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة
التعريفية أو الدليل ).
 -1املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
قائمة املوضوعات

عدد

ساعات

األسابيع

التدريس

2

2

معالجة البـيانات وتحليلها وتشمل
المتغيرات واألشكال البيانية  ،التوزيعات التكرارية  ،القياسات
الوصفية  ،النزعة المركزية

( 8نظري
 +متارين)
()4+4



االحتماالت وتشمل

2

)4+4( 8

العينات  ،المجموعات  ،التعداد واالحتمالية  ،االحتمال
المشروط والمستـقل  ،نظرية بيز  ،التوقعات واتخاذ القرار
 التوزيعات االحتمالية المتقطعة وتشمل

2

)4+4( 8

توزيعات ذوالحدين  ،متوسط وتباين التوزيع االحتمالي-
نظرية " سيـيـتـقـز "  ،التقريب لتوزيع ذي الحدين  ،عملية " باين " ،ال
توزيع الهندسي وكثير الحدود  ،تطبيقات هندسية
 التوزيعات االحتمالية المتواصلة وتشمل

2

)4+4( 8

التوزيع الطبيعي
والتقريب لتوزيع ذي الحدين  ،توزيع منتظم ولوغاريتمي طبيعي وجاما وب
يتا وايبل والتوزيعات المشتركة  ،تطبيقات هندسية

 توزيعات المعاينة وتشمل

2

)4+4( 8

توزيع المعاينة بمتوسط معروف وغيرمعروف التباين  ،تطبيقات هندسية
 االستدالالت اإلحصائية وتشمل

2

)4+4( 8

تقدير نقطة وفترة وبسيان  ،اختيار الفرضيات  ،منحنى توصيف العمليات
 ،فرضيات لمتوسطين  ،تطبيقات هندسية.

 -2مكونات املقرر الدراسي (إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
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احملاضرة44:

مادة الدرس44:

املخترب

عملي/ميداني/

أخرى:

تدرييب

 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع):
ال يوجد

 -4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم
بيّن لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها.
 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.
 الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.

أ .املعارف:
 -1توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
 اإلملام بأساسيات علم اإلحصاء -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
 احملاضرة البيان العملي التعلم التعاوني املناقشة-

اإلشراف املباشر علي واجبات الطالب
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 -3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
 التقويم املستمر ألعمال الطالب ( أسبوعيا) التقويم التكويين من خالل االختبارات التحريرية (عقد اختباران أعمال السنة خاللالفصل الدراسي)
ب.

التقويم النهائي من خال ل االختبار النهائي.
املهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
 أن يكتسب الطالب القدرة علي فهم وحتليل وتفسري الظواهر اإلحصائية وتطبيقاتها العملية أن يقوم الطالب حبل مسائل تطبيقية وعرضها علي أستاذ املادة -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 احملاضرة املناقشة التمارين -استخدام الشبكة العاملية (االنرتنت)

 -3طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 استمارة متابعة ملدي تقدم الطالب يف املادة املناقشات واالختبارات الشفهية -االختبارات التحريرية
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ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
 -1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
جيب أن يكون الطالب قادرا علي :
 العمل يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني العمل بشكل مستقل إلجناز الواجبات والتمارين األسبوعية االشرتاك يف النقاشات اجلماعية ملا يقدم من مادة علمية. تكوين عالقات اجيابية مع اآلخرين االلتزام باملعايري األخالقية واملهنية حتمل مسؤولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية. -2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
 املناقشة اجلماعية -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب:
 املتابعة املباشرة لألداء الواجبات والتمارين األسبوعية استمارة متابعة أداء الطالب االختبارات الشفهيةد .مهارات التواصل ،وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
 قدرة الطالب علي االستيعاب و املناقشة يف قاعة احملاضرات قدرة الطالب علي استخدام الشبكة العاملية يف البحث عن املعلومات6

 قدرة الطالب علي املذاكرة من املراجع املتخصصة والرجوع إلي أستاذ املادةلالستفسار يف حالة وجود صعوبة ما يف املادة
 قدرة الطالب علي االتصال الكتابي من خالل أعداد تقارير كتابية واالتصال اإللكرتونيعن طريق الربيد االلكرتوني بني الطالب وأستاذ املادة.
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
-

شرح النظريات الرياضية واإلحصائية وتطبيقاتها يف احلياة العملية

 املتابعة من خالل التطبيقات العملية واملعرفة التامة بأداء الطالب إعطاء الواجبات والتمارين التطبيقية. -3طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 -تقويم الواجبات والتمارين والتقارير الكتابية

هـ .املهارات احلركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات
 -3طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:

 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع مجاعي،
اختبار نهائي...اخل)

األسبوع
احملدد له

نسبته من
التقويم
النهائي
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1

اإلختبار النصفي األول

7

%22

2

اإلختبار النصفي الثاني

13

%22

3

اإلختبارات القصرية والواجبات

كل اسبوع

%22

4

اإلختبار النهائي

فرتة
االختبارات

%42

د .الدعم الطالبي:
 -1تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب (أذكر قدر
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع).
 11ساعه مكتبية وإرشادية طوال األسبوع جلميع املواد
 -التواصل مع الطالب عرب الربيد االلكرتوني

هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب املقررة املطلوبة:

 -2املراجع الرئيسة:
الكتب المقررة المطلوبة:
مقدمة في اإلحصاء و االحتماالت الجزء األول المؤلف  :د .عبد الناصر مسعود سالم.
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 -3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ،التقارير...،اخل) (أرفق قائمة بها)
مفاهيم لطرق التحليل االحصائي  ، 4002 ،تاليف د .محمود هندي  ،د .خلف سلطان  ،الناشر :مكتبة
الرشد – الرياض
كنجو أنيس ( 4241هـ ) – اإلحصاء و االحتمال – جامعة الملك سعود
محمد صبحي أبو صالح وعدنان عوض () – 4891مقدمة في اإلحصاء– نيويورك – وايلي.

 -4املراجع اإللكرتونية ،مواقع اإلنرتنت...اخل:
 موقع تكنولوجيا التعليمhttp://www.khayma.com/education-technology/
 موقع الرياضيات التطبيقية -مواقع

اخلدمات الرياضية

http://www.siam.org/
http://www.math.psu.edu/mathlists/contents,htm/

http://www.uaemath.com/ar/aforum/
http://www.mathramz.com/xyz/index.php
http://www.yzeeed.com
 -5مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة ،واملعايري /اللوائح
التنظيمية الفنية:
و  .املرافق الالزمة:
بيّن متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول
الدراسية واملختربات ،وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل).
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 -1املباني (قاعات احملاضرات ،املختربات...،اخل):
قاعة احملاضرة واليت تتسع تقريبا لثالثني طالب

 -2مصادر احلاسب اآللي:
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):
ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
 -1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
 توزيع استبيانات علي الطالب يف نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص باملقرر حتليل نتائج الطالب واستقرائها -2اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :
 -اختبارات وواجبات

 -3عمليات تطوير التدريس :
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية احلديثة حرص أستاﺬ املادة علي حضور دورات تنمية القدرات -األخـﺬ

بتوجيهات جلنة التطوير األكادميي بالقسم حول تدريس املقرر

 -األخـﺬ بتوجيهات إدارة القسم حول أداء عضو هيئة التدريس بناء علي املالحظة املباشرة
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 -4عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسني مستقلني ،والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى)- :
 -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تقدم يف أقسام مشابهة مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل جلنة التطوير األكادميي بالقسم حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املسجلة يف القسم حتليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطويراملقرر.
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