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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √ إجباري  ب.

 الثانية/ الثالث يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 QUA211 1و اإلحصاء اإلداري  MAT 110مقدمة في الرياضيات 

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 اليوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 ٪80 √ المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 ٪20 √  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

قدير معالم المجتمع مراجعة مبادئ االحتماالت والمتغيرات العشوائية وبعض التوزيعات االحتمالية وت يحتوي هذا المقرر علي

ذا المقرر سوف هوبالتالي فان التقدير بنقطه والتقدير بفترة والفرق بين وسطين والفرق بين نسبتين واختبارات الفروض 

حصائية وتطبيقاتها فبعد المتعلقة بالتحليل االحصائي واستخدام االدوات االالهامة  يزود طلبة ادارة االعمال بمختلف المواضيع

طرق إحصائية عالية تتكون لدى الطالب قدرة على جمع البيانات وتحليلها وتفسير النتائج ب انتهاء الطالب من دراسة المقرر

 المستوى

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

ير معالم المجتمع وتقد االحتمالية المتغيرات العشوائية وبعض التوزيعاتومبادئ االحتماالت  مراجعةهدف هذا المقرر إلى ي

 التقدير بنقطه والتقدير بفترة والفرق بين وسطين والفرق بين نسبتين واختبارات الفروض 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  لتوزيعات االحتماليةمفاهيم اان يتعرف علي المقصود ب 1.1

  طرق اختبار الفروضان يتعرف علي  1.2

التقدير بنقطه وبفترهان يتعرف علي المقصود  1.3   

  المهارات 2

  التوزيعات االحتمالية تطبيقات  ن يتمكن الطالب من استخدام ا  2.1

  وسائل التقديران يتمكن الطالب من استخدام   2.2

  ئيةايجاد الفروق االحصا مهارة ايجاد العالقات بين المتغيرات وان يتمكن الطالب من  2.3

  القيم 3

  مشاركة الطالب بشكل فعال داخل القاعة في ابداء الرائ والتعبير عن الذات 3.1

  والتحليلي للدراسةمشاركة الطالب في التفكير النقدي  3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 اف مراجعة لالحتماالت للمتغيرات العشوائية باستخدام جداول التوزيع الطبيعي ت,كاي تربيع, 1

 6 توزيعات المعاينة لتباين العينة توزيع كاي تربيع توزيع المعاينة للنسبة بين تباينين 2

 spss 6تطبيقات ادارية تطبيقات علي  3

 6 التقدير بنقطه وبفتره ل الوسط الحسابي في المجتمع)نسبة حدوث ظاهره معينة في المجتمع( 4

 3 التقدير بنقطة وبفتره ل تباين المجتمع الفرق بين وسطين 5

 3 التقدير بنقطه وبفتره ل الفرق بين نسبتين )نسبة تباين مجتمعين( 6

 spss 3تطبيقات ادارية تطبيقات علي  التقدير بنقطة وبفتره  7

8 
 اختبارات الفروض ل الوسططططططط الحسططططططابي في المجتمع نسططططططبة حدوث ظاهره معينة في المجتمع تباين

 المجتمع

3 

 3 اختبارات الفروض ل الفرق بين وسطين الفرق بين نسبتين نسبة تباين مجتمعين 9

 3 االستقاللاختبارات الفروض ل اختبار  

 spss 6تطبيقات ادارية تطبيقات علي  اختبارات الفروض ل 

 45 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
لتوزيعطططات مفطططاهيم ايتعرف علي المقصططططططود بان 

 االحتمالية
 المحاضرات

 جلسات النقاش

 االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية 

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

 طرق اختبار الفروضان يتعرف علي  1.2
 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 النهائية الواجبات المنزليةاالختبارات 

 التقدير بنقطه وبفترهان يتعرف علي المقصود  1.3
 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

 المهارات 2.0

2.1 
 تطبيقات  ن يتمكن الطالب من استخدام ا 

 التوزيعات االحتمالية

 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

 وسائل التقديران يتمكن الطالب من استخدام   2.2
 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

… 
مهارة ايجاد العالقات بين ان يتمكن الطالب من 

 ايجاد الفروق االحصائية المتغيرات و

 المحاضرات

 جلسات النقاش

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

 القيم 3.0
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

3.1 
مشططاركة الطالب بشططكل فعال داخل القاعة في ابداء 

 والتعبير عن الذات الرائ

جلسااااااات نقاش 

حول التطبيقااات 

 العملية

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

3.2 
مشططططططططاركططة الطططالططب في التفكير النقططدي والتحليلي 

 للدراسة

جلسااااااات نقاش 

حول التطبيقااات 

 العملية

  االسئلة القصيرة االختبارات الفصلية

 االختبارات النهائية الواجبات المنزلية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الثالث الواجب االول 1

 %5 الخامس الواجب الثاني 2

 %20 السادس االختبار الفصلي االول 3

 %5 الثامن الواجب الثالث 4

 %5 الحادي عشر الواجب الرابع 5

 %20 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني 6

 %40 الخامس عشر االختبار النهائي 7
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 كل طالبالخاص للالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )
 ساعات أسبوعية5

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 (spssمقدمة في االحصاء )مبادي وتحليل باستخدام  اسم الكتاب المقرر

 أ.د. محمد صبحي ابو صالح اسم المؤلف

 دار المسيره اسم الناشر

 م2008 سنة النشر
 

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 مقعد حد اقصي 25قاعة محاضرات بعدد 

 معمل مجهز ببرامج رياضيه

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 سبورة ذكية للشرع وعرض شرائح المقرر في ذات الوقت
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 متطلبات المقرر العناصر

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

فتح باب النقاش المباشر والمستمر مع 

الطالب في مايخص العملية التعليمة 

بشكل كامل استبانات توزع للطالب 

لالجابة عن رايهم في المقرر وطرق 

 التدريس

  

العلمية  مشاركة بعض المواد

واالختبارات مع احد اعضاء القسيم 

 لتحسين المقرر وطرق تدريسه

  

تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 أعضاء هيئة تدريس مستقلين
  

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 لسة برئاسة رئيس القسم الدكتور ثامر الخالديج –قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة
 هــــــ1442/  6/  26 تاريخ الجلسة

 

 


