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نبذة عن الكلية
ـزءا
صــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة بإنشــاء كليــة للعلــوم بفــرع جامعــة الملــك ســعود بالقصيــم بتاريــخ  12محــرم 1418هــــ ،لتكــون لبنــة أخــرى فــي صــرح التعليــم العالــي وجـ ً
مــن منظومــة المدينــة الجامعيــة بالقصيــم ،وقــد بــدأت الدراســة فــي كليــة العلــوم فــي العــام الجامعــي 1419 / 1418هــــ ،وتــم تخريــج اول دفعــة مــن طالبهــا فــي العــام الجامعــي
1423/1422هــــ وكانــت الكليــة تضــم مــن بيــن اقســامها قســم الحاســب اآللــي ،وقســم اإلحيــاء الدقيقــة ،حتــى صــدرت الموافقــة الســامية بإنشــاء جامعــة القصيــم ،فأصبــح
هــذان القســمان نــواة لكليتيــن مســتقلتين .وفــي نفــس الوقــت صــدرت الموافقــة الســامية لفتــح قســم للكيميــاء بكليــة العلــوم.
يبلــغ العــدد اإلجمالــي لطــاب وطالبــات الكليــة فــي حــدود  4000طالــب وطالبــة ،هــذا إلــى جانــب عــدد  130عضــو هيئــة تدريــس (ذكــور وإنــاث (مــن مــدارس بحثيــة متنوعــة،
موزعيــن علــى خمــس برامــج أكاديميــة هــي :الرياضيــات ،الفيزيــاء ،الكيميــاء ،واألحيــاء ،باإلضافــة إلــى اإلحصــاء وبحــوث العمليــات .كمــا يوجــد  10برامــج ماجســتير (برنامــج ماجســتير
الرياضيــات  4،ماجســتير كيميــاء  4،برامــج ماجســتير فيزيــاء وماجســتير العلــوم فــي األحيــاء) ومركزيــن بحثييــن ،هــذا إلــى جانــب مجلــة علميــة متخصصــة ومحكمــة فــي العلــوم
الطبيعيــة والرياضيــات والتــي صــدر منهــا حتــى اآلن  18عــدد .وتشــير بيانــات الكليــة أن نســبة الطالــب إلــى عضــو هيئــة التدريــس تقريبـ ًـا فــي حــدود1 31:
ولقــد حرصــت الكليــة علــى االرتقــاء فــي تقديــم تعليــم نوعــي لطالبهــا مــن خــال وضــع الخطــط الدراســية ،كمــا هــو متطلــب فــي هيئــة االعتمــاد األكاديمــي الدولــي وقــد حصلــت
خمســة برامــج بالكليــة علــى االعتمــاد الدولــي مــن الهيئــة األلمانيــة  ASSINلمــدة خمســة ســنوات تنتهــي فــي 2018/9/30م ،والبرامــج المعتمــدة دوليــا هــي بكالوريــوس
الرياضيــات وبكالوريــوس الكيميــاء وبكالوريــوس الفيزيــاء وبكالوريــوس اإلحيــاء وماجســتير الرياضيــات البحتــة .كمــا أن لديهــا المختبــرات المجهــزة تجهيـ ً
ـزا عاليـ ًـا تضــم اخــر التقنيــات
الحديثــة ،التــي وفرتهــا حكومتنــا الرشــيدة ايدهــا اللــه ،وهــذا يحفزنــا للعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن التقــدم والرقــي .وتتولــى الكليــة البحــث والنشــر العلمــي ألعضــاء هيئــة
التدريــس العنايــة والرعايــة فعملــت علــى افتتــاح مركــز أبحــاث كليــة العلــوم فــي شــطري الطــاب والطالبــات يقــوم بدعــم المشــاريع البحثيــة خدمــة للجامعــة والمجتمــع والمعرفــة.
كمــا يوجــد فــي الكليــة وحــدة لضمــان الجــودة تهتــم بإجــراءات التطويــر المســتمر ،وإجــراءات االعتمــاد األكاديمــي ،وكذلــك وحــدة لشــؤون الطــاب تقــوم بمســاعدة الطلبــة فــي
عمليــة التســجيل والتوجيــه واإلرشــاد ،ووحــدة لتقنيــة المعلومــات ووحــدة للخريجيــن ووحــدة للعالقــات العامــة واإلعــام هــذا إضافــة إلــى وجــود لجــان ثقافيــة واجتماعيــة ورياضيــة،
ونــادي طالبــي ومجلــس استشــاري طالبــي تســاهم فــي تدعيــم األنشــطة الالمنهجيــة لطــاب وطالبــات الكليــة والتطويــر الدائــم للكليــة.
والكليــة لــن تالــو جهـ ً
ـدا فــي العنايــة بطالبهــا وطالباتهــا فهــم الثــروة الحقيقيــة لألمــم وهــم العقــول المفكــرة المبتكــرة ،التــي تســتثمر ثــروات وخيــرات الوطــن ،لتقييــم قواعــد
متينــة لمســتقبل مشــرق ونهضــة فــي كل منحــى مــن مناحــي الحيــاة.

رؤية الكلية:
ً
وطنيا في العلوم االساسية والبحث العلمي تُ سهم في بناء مجتمع المعرفة في ظل بيئة اكاديمية فعالة.
كلية متميزة
رسالة الكلية:
تهيئــة تعليــم جامعــي معتمـ ً
ـدا أكاديميـ ًـا للحصــول علــى مخرجــات ذات كفــاءة عاليــة فــي العلــوم االساســية والبحــث العلمــي تفــي باحتياجــات ســوق العمــل وتقديــم خدمــات
مجتمعيــة وأبحــاث تطبيقيــة متميــزة باإلضافــة الــى تنميــة مــوارد الكليــة ودعــم التمويــل الذاتــي بمــا يواكــب التغيــرات المحيطــة بالمجتمــع المحلــي وتفعيــل الشــراكة المحليــة
وذلــك باســتخدام أحــدث األســاليب اإلداريــة والعلميــة والتقنيــة والمعرفيــة.
أهداف الكلية:
تهدف كلية العلوم في االتي:
1 .تقديــم برامــج دراســية متطــورة فــي مجــات العلــوم األساســية المختلفــة قــادرة
علــى تزويــد المجتمــع بالكفــاءات العلميــة والكــوادر المتخصصــة المدربــة علــى
التقنيــات العلميــة الحديثــة والمؤهلــة للمنافســة فــي ســوق العمــل.

5 .المســاهمة فــي دعــم عمليــة التعليــم الجامعي وإيجــاد الروابط العلميــة واألكاديمية
مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي المملكــة وخارجهــا بمــا يخــدم اإلســتراتيجية
التنمويــة فــي القصيــم.

2 .إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة لبنــاء قاعــدة بحثيــة تكنولوجيــة تأخــذ متطلبــات
النهــوض بالمجتمــع وخدمتــه وحــل مشــاكله.

6 .تكريــس االســتخدام المثــل للتقــدم فــي اســتخدام تقنيــات المعلومــات فــي مجــال
التعليــم والتعلــم لتحســين مســتوى الخريــج.

3 .نشــر المعرفــة وتوفيرهــا فــي وســط الكليــة والمجتمــع والقيــام بأعمــال التأليــف
والترجمــة.

7 .المســاهمة فــي النمــو الذهنــي والنضــج الفكــري للكــوادر الســعودية المتخصصــة
وتأهيلهــا بالمهــارات التحليليــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز قدراتهــم علــى المشــاركة
الفعالــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة الشــاملة.

4 .تقديــم الخدمــة العلميــة والتجريبيــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة وخدمــة
المجتمــع.
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نبذة عن قسم اإلحصاء
قســم اإلحصــاء أحــد األقســام الرئيســية فــي كليــة العلــوم وقــد تــم اســتقبال الطــاب بالقســم مــع بدايــة العــام الجامعــي 1419/1418هـــ بعــد صــدور الموافقــة الكريمــة بإنشــاء
كليــة العلــوم بتاريــخ  12محــرم 1418هـــ.
رؤية القسم
يتطلــع القســم إلــى أن يكــون رائـ ًـدا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي فــي المجاليــن التعليمــي والبحثــي وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي دراســة المشــكالت والقيــام
باألبحــاث العلميــة إليجــاد الحلــول المناســبة علــى أن تكــون هــذه األبحــاث مرتبطــة بالمجتمــع مــع المحافظــة علــى البيئــة.
رسالة القسم
توفيــر خدمــة تعليميــة وبحثيــة وتدريبيــة متميــزة فــي مجــاالت اإلحصــاء داعمــة للتنميــة المســتدامة فــي المملكــة ومســاهمة فــي بنــاء المجتمــع ورفاهيتــه مــع المحافظــة علــى
القيــم اإلســامية.
أهداف القسم
1 .إعــداد كــوادر مؤهلــة لإلســهام فــي خدمــة التنميــة والتطويــر الشــامل الــذي
تشــهده المملكــة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة.
2 .شغل وظائف التخصص في كل من القطاعين الحكومي والخاص.

3 .االرتقــاء بالبحــث العلمــي فــي مجــال اإلحصــاء ودراســة المشــاكل اإلحصائيــة
والقيــام باألبحــاث العلميــة إليجــاد الحلــول المناســبة لهــا والمشــاركة فــي
المؤتمــرات الوطنيــة والعالميــة.

رؤية برنامج بكالوريوس اإلحصاء
يتطلــع القســم إلــى أن يكــون رائـ ً
ـدا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي فــي المجاليــن التعليمــي والبحثــي وذلــك مــن خــال المســاهمة بدراســة المشــكالت والقيــام
باألبحــاث العلميــة إليجــاد الحلــول المناســبة علــى أن تكــون هــذه األبحــاث مرتبطــة بالمجتمــع مــع الحفــاظ علــى البيئــة.
رسالة برنامج بكالوريوس اإلحصاء
توفيــر خدمــة تعليميــة وبحثيــة وتدريبيــة متميــزة فــي مجــاالت اإلحصــاء داعمــة للتنميــة المســتدامة فــي المملكــة ومســاهمة فــي بنــاء المجتمــع ورفاهيتــه مــع المحافظــة علــى
قيمنــا اإلســامية
أهداف برنامج بكالوريوس اإلحصاء
1 .تزويــد الطــاب بجميــع المعــارف والمفاهيــم والمبــادئ والنظريــات األساســية
والمهــارات المختلفــة فــي فــروع اإلحصــاء وبحــوث العمليــات بشــكل خــاص وفــي
العلــوم بشــكل عــام.

5 .صقــل شــخصية الطالــب وتطويــر مهــارات اســتخدام تقنيــة المعلومــات
االســتخدام األمثــل للبرامــج اإلحصائيــة التخصصيــة وتحســين مهــارات التواصــل
ً
كتابيــا وتطويــر مهــارة الكتابــة العلميــة.
ســواء شــفويا أو

2 .تنميــة وتطويــر مهــارات التفكيــر النقــدي والمنطقــي لتمكــن الطــاب مــن مواصلة
دراســاتهم العليا.

6 .تحقيــق التميــز فــي التعليــم اإلحصائــي وإنتــاج البحــوث العلميــة لخدمــة المجتمــع
فــي التخصــص اإلحصائــي.

3 .تنميــة وتطويــر المهــارات الحســابية عنــد الطلبــة وطــرق تحليــل البيانــات الرقميــة
الدقيقــة والبيانــات الكميــة فــي جميــع المقــررات األساســية مــن اجــل الوصــول
للمســتوى العلمــي المناســب والدرجــة التــي تؤهلــه التخــاذ القــرارات العمليــة وحــل
المشــاكل التطبيقيــة فــي شــتى المجــاالت العلميــة التــي تحتــاج إلــى اإلحصــاء
وبحــوث العمليــات.

7 .تطويــر وتنفيــذ الطــرق والوســائل لضمــان جــودة األداء والمخرجــات مــن برنامــج
اإلحصــاء.

4 .تزويــد الطلبــة بأســس العمــل الجماعــي وتطويــر قدرتــه علــى التعــاون مــع زمالئــه
مــن أجــل حــل المشــاكل الرياضيــة ،وتزويــده بأســس وأخالقيــات العمــل وتطويــر
الــذات وتحمــل المســئولية الشــخصية واالجتماعيــة.

8 .ضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد مــع التكنولوجيــا الحديثــة لخلــق مــكان للتعليــم
العالــي فــي مجــال اإلحصــاء.
9 .توفيــر بيئــة إداريــة وأكاديميــة محفــزة قــادرة علــى جــذب أفضــل أعضــاء هيئــة
التدريــس والباحثيــن والطــاب.
	10.بناء شراكات مع المجتمع المحلي والدولي في مجال اإلحصاء.
	11.تعزيز الثقافة العلمية الفعالة في المجتمع في مجال اإلحصاء.
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خصائص خريج برنامج بكالوريوس اإلحصاء
ً
قادرا على:
يجب أن يكون الخريج
•يتمتع بمعرفة وفهم شاملين لمجال تخصصه.
•يتمتــع بالقــدرة علــى تطبيــق معارفــه فــي الممارســة بمــا فــي ذلــك فــي ســياقات
متعــددة التخصصــات أو متعــددة المهــن.
•حــل المشــكالت بشــكل فعــال ،وقــادر علــى تطبيــق التفكيــر النقــدي واإلبداعــي
والقائــم علــى األدلــة لتصــور اســتجابات مبتكــرة للتحديــات المســتقبلية
•قادر على جمع وتحليل البيانات.
•يســتطيع تطويــر اســتجابات إبداعيــة وفعالــة للتحديــات الفكريــة والمهنيــة
و ا ال جتما عيــة .
دائمــا قابــا لألفــكار الجديــدة ويبحــث بنشــاط عــن
•يتمتــع بمرونــة العقــل بحيــث يكــون ً
طــرق جديــدة للتعلــم أو فهــم المعلومــات والمفاهيــم واألدلــة الجديدة.

اللجان المشرفة على البرنامج
•رئيس القسم
•لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي.
ەلجنة المتابعة.
ەلجنة تقرير الدراسة الذاتية.
ەلجنة البيئة وخدمة المجتمع.
ەاللجنة الثقافية واالجتماعية.
ەلجنة األمن والسالمة.
ەلجنة المختبرات واألجهزة.
ەلجنة اإلرشاد األكاديمي.
ەلجنة الجداول الدراسية.
ەلجنة المعيدين والمبتعثين.
ەلجنة الدراسات العليا والبحث العلمي.
ەلجنة الخطط الدراسية.
شروط االلتحاق ببرنامج بكالوريوس اإلحصاء
يخضع لشروط القبول في جامعة القصيم.

•قــادر علــى إيصــال األفــكار والمعلومــات بشــكل فعــال إلــى مختلــف الجماهيــر
ألغــراض مختلفــة كمــا يســاهم بشــكل إيجابــي وتعاونــي فــي تحقيــق األهــداف
المشــتركة.
•يستطيع تفسير المعلومات وتحليلها بشكل نقدي وتمثيلها في بيئات مختلفة.
•يفهم المتطلبات القانونية واألخالقية واألمنية حول استخدام وجمع البيانات.
•يســتطيع إنشــاء واســتخدام األدلــة الرقميــة لحــل المشــكالت واســتخدام التكنولوجيــا
الرقميــة لتطويــر أفــكار أو مشــاريع أو فــرص جديــدة.
•يتســم بالمرونــة عنــد مواجهــة التحديــات والقــدرة علــى التكيــف بشــكل إيجابــي مــع
التغييــر وقبولــه مــن خــال االســتعداد المســتمر للتعلــم والتطويــر.
•مســتعد للبــدء والعمــل علــى الفــرص المبنيــة علــى أســاس مــن الشــجاعة واإليمــان
بالــذات والتفكيــر المســتقل.
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متطلبات التخرج من برنامج بكالوريوس اإلحصاء
يجب على الطالب إنهاء  138وحدة دراسية على أن ال يقل تقديره عن مقبول ( 2من .)5
الفرص الوظيفية للخريجين
يتمتع خريج القسم بفرص عمل في مجاالت عديدة منها:
•العمل في قطاع الصناعة والصحة والبنوك ومجاالت األعمال والتأمين.

•العمــل فــي تقنيــة المعلومــات كمحلليــن بيانــات ومســاهمين فــي إعــداد الخطــط
االســتراتيجية.

•العمل في القطاع العسكري.

•العمل كمعيد بالقسم أو في أحد أقسام اإلحصاء بجامعات المملكة.

•العمل في مراكز البحوث.

آليات استحداث وتطوير الخطط الدراسية
تتم استحداث الخطة الدراسية لقسم اإلحصاء بناء على عدة معايير :
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الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس
تحتــوي خطــة قســم اإلحصــاء علــى  132وحــدة معتمــدة موزعــة كمقــررات إجباريــة ،اختياريــة ،وحــرة .المقــررات اإلجباريــة موزعــة كمتطلبــات جامعــة ،متطلبــات كليــة ،مقــررات
تخصــص داخــل قســم ،مقــررات تخصــص خــارج القســم ،أمــا المقــررات االختياريــة فموزعــة كمقــررات اختياريــة للكليــة ،واختياريــة للقســم .باإلضافــة إلــى  6وحــدات معتمــدة علــى
شــكل مقــررات حــرة.
مدلوالت رمز وأرقام المقررات في الخطة
•رمز المقرر :إن رمز مقررات اإلحصاء في الجامعة هي «فيز».

•رقــم المقــرر :هــو مــا يشــير إلــى تسلســل المقــرر ضمــن مقــررات القســم ويتكــون
مــن ثالثــة أرقــام :خانــة المئــات و ترمــز إلــى الســنة الدراســية التــي ُيــدرس فيهــا
المقــرر ،خانــة العشــرات و ترمــز إلــى المجــال (التخصــص الدقيــق) داخــل القســم ،و
أخيـ ً
ـرا خانــة اآلحــاد و ترمــز إلــى تسلســل المقــرر فــي التخصــص الواحــد.

مدلوالت أرقام العشرات لمقررات قسم اإلحصاء:
0 .مقررات مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت.

4 .نماذج المتغيرات غير المستقلة.

1 .مقررات حساب ونظرية االحتمال.

5 .مقررات اختيارية.

2 .مقررات طرق ونظريات إحصائية.

9 .المشروع

3 .مقررات نماذج المتغيرات المستقلة واستخدام الحزم اإلحصائية.
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تتوزع مقررات الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس على ثمانية مستويات وفق الجداول التالية:

المستوى األول
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 101سلم

IC 101

المدخل إلى الثقافة اإلسالمية

2

-

-

2

-

 101عرب

ARAB 101

المهارات اللغوية

2

-

-

2

-

-

 101نفس

PSYCH 101

مهارات التفكير وأساليب التعليم

2

-

-

2

-

-

 101نجل

ENG 101

لغة إنجليزية ()1

3

-

-

3

-

-

 101ريض

MATH.101

حساب التفاضل والتكامل ()1

3

-

1

4

-

-

 101كيم

CHEM 101

كيمياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

15

1

1

17

المجموع

المستوى الثاني
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 102سلم

IC 102

اإلسالم وبناء المجتمع

2

-

-

2

IC 101

 103عرب

ARAB 103

التحرير العربي

2

-

-

2

-

-

 103نجل

ENG 103

لغة إنجليزية ()2

3

-

-

3

ENG 101

سابق

 101عال

CS 101

مقدمة في الحاسب

2

1

-

3

-

-

 101إحص

STAT 101

مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت

2

-

1

3

-

-

 100فيز

PHYS 100

فيزياء عامة ()1

3

1

-

4

-

-

14

2

1

17

المجموع

المستوى الثالث
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 103سلم

IC 103

النظام اإلقتصادي فى اإلسالم

 201عال

CSC 201

برمجة الحاسب ()1

3

 201بحث

OPER 201

مقدمة في بحوث العمليات

3

-

 202ريض

MATH.202

حساب التفاضل والتكامل ()2

3

-

 231ريض

MATH.231

أسس الرياضيات

2

-

13

1

(العربية)

المجموع

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

IC 101

1

-

4

CS 101

سابق

1

4

STAT 101

سابق

1

4

MATH 101

سابق

1

3

MATH 101

سابق

3

17
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المستوى الرابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 104سلم

IC 104

النظام السياسي في االسالم

2

-

-

2

IC 101

 203ريض

MATH.203

حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات

3

-

1

4

MATH 202

سابق

 215إحص

STAT 215

إحتمال ()1

3

-

1

4

STAT 101

سابق

 242ريض

MATH.242

الجبر الخطي ()1

3

-

1

4

MATH 231

سابق

-

-

مقرر إختياري(قسم)

2

-

1

3

-

-

13

0

4

17

المجموع

المستوى الخامس
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 103دار

MGMT 103

مهارات اإلتصال

 202عال

CSC 202

برمجة الحاسب ()2

2

 321إحص

STAT 321

طرق إحصائية

3

-

 322إحص

STAT 322

إستدالل إحصائي ()1

2

-

1

 323إحص

STAT 323

حزم إحصائية

2

-

1

3

-

-

مقرر إختياري(كلية)

2

-

1

3

13

1

4

18

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المجموع

المتطلب

النوع
-

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

-

1

-

3

CSC 201

سابق

1

4

STAT 215

سابق

3

STAT 215

سابق

STAT 321

متزامن

-

-

المستوى السادس
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 316إحص

STAT 316

إحتمال ()2

2

-

1

3

STAT 215

 324إحص

STAT 324

إستدالل إحصائي ()2

2

-

1

3

STAT 322

سابق

 325إحص

STAT 325

طرق إحصائية المعلمية

2

-

1

3

STAT 321

سابق

 326إحص

STAT 326

طرق المعاينة

2

-

1

3

STAT 322

سابق

 332إحص

STAT 332

تحليل اإلنحدار

2

-

1

3

STAT 323

سابق

-

-

مقرر إختياري(قسم)

2

-

1

3

-

-

12

0

6

18

المجموع
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المستوى السابع
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 427إحص

STAT 427

طرق إحصائية متعددة المتغيرات

2

-

1

3

STAT 332

 433إحص

STAT 433

تصميم وتحليل التجارب

2

-

1

3

STAT 332

سابق

 441إحص

STAT 441

تحليل السالسل الزمنية

2

-

1

3

STAT 323

سابق

 442إحص

STAT 442

نظرية الموثوقية

2

-

1

3

STAT 324

سابق

-

-

مقرر حر

3

-

-

3

-

-

-

-

مقرر إختياري(كلية)

2

-

1

3

-

-

13

0

5

18

المجموع

المستوى الثامن
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 434إحص

STAT 434

معالجة وتحليل البيانات

 443إحص

STAT 443

ضبط الجودة اإلحصائية

2

 499إحص

STAT 499

المشروع

4

STAT 441

سابق

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

1

-

3

STAT 321

-

1

3

STAT 324

-

-

4

STAT 427

-

-

مقرر إختياري(قسم)

2

-

1

3

-

-

-

-

مقرر حر

3

-

-

3

-

-

13

1

2

16

المجموع

مالحظات :
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة نظري بخمسين دقيقة.
•تحسب كل وحدة دراسية معتمدة عملي/تدريب بمائة دقيقة.
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متطلبات الكلية االختيارية ( 5وحدات معتمدة) من المقررات التالية
رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

توزيع الوحدات الدراسية

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

 232ريض

MATH.232

تاريخ الرياضيات

2

-

1

3

 231ريض

 321ريض

MATH.321

مقدمة في المعادالت التفاضلية

3

-

1

4

 203ريض

سابق

 353ريض

MATH.353

التحليل العددي

3

-

1

4

 242ريض

سابق

 382ريض

MATH.382

التحليل الحقيقي ()1

3

-

1

4

 203ريض

سابق

 404ريض

MATH.404

الرياضيات المالية

2

-

1

3

 202ريض

سابق

 451ريض

MATH.451

الرياضيات المتقطعة

2

-

1

3

101ريض

سابق

المقررات االختيارية من داخل القسم ( 6وحدات معتمدة من المقررات التالية)
توزيع الوحدات الدراسية

رقم ورمز المقرر

رقم ورمز المقرر

 251احص

STAT 251

احصاء سكاني

 352احص

STAT 352

نظرية القرارات

2

 353احص

STAT 353

تحليل بيانات طولية

2

-

 454احص

STAT 454

اقتصاد قياسي

2

-

1

 455احص

STAT 455

تحليل البقاء

2

-

1

3

 456احص

STAT 456

طرق تأمين

2

-

1

3

 324إحص

 457احص

STAT 457

بحوث مسحية

2

-

-

2

 326احص

سابق

 458احص

STAT 458

نماذج خطية

2

-

1

3

 242ريض

سابق أو متزامن

 459إحص

STAT 459

إحصاء طبي

3

-

-

3

215إحص

سابق أو متزامن

 213بحث

OPER 213

البرمجة الخطية

3

-

1

4

242ريض

سابق أو متزامن

 322بحث

OPER 322

ضبط ومراقبة المخزون

2

-

1

3

 215إحص

سابق أو متزامن

 351بحث

OPER 351

تحليل الشبكات

2

-

1

3

 201بحث

سابق

 441بحث

OPER 441

النمذجة والمحاكاة

3

-

1

4

 215احص

سابق أو متزامن

 472بحث

OPER 472

العمليات العشوائية ونماذج الصفوف

3

-

1

4

 201بحث

سابق

(العربية)

(اإلنجليزية)

المقرر

المتطلب

النوع
سابق

نظري

عملي

تدريب

المعتمد

2

-

-

2

 101احص

-

1

3

 322احص

سابق

1

3

 332احص

سابق

3

 332احص

سابق

 322احص

سابق
سابق

المقررات الحرة ( 6وحدات معتمدة)
هي مقررات يقوم الطالب بدراستها حسب ميوله و رغباته و يتم تحديدها و تسجيلها باالتفاق مع المرشد األكاديمي.
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وصف المقررات
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه101 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :األول

المتطلب- :

أهداف المقرر:
تزويــد الطالــب و تمكينــه مــن المفاهيــم األساســية لحســاب التكامــل و ذلــك ليكــون مهيئــا لدراســة و فهــم مقــررات التحليــل أو لخدمــة بعــض جوانــب علــوم الفيزيــاء و الكيميــاء
و األحيــاء  ...إلــخ
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•األعــداد الحقيقيــة وخــط األعــداد الحقيقيــة – المتباينــات -الــدوال – رســم منحنــى
الــدوال – الــدوال الزوجيــة والفرديــة – تحصيــل الــدوال -الــدوال المثلثيــة – الــدوال
العكســية  -الــدوال المثلثيــة العكســية  -النهايــات –خــواص النهايــات – طــرق حســاب
النهايــات – النهايــات الالنهائيــة  -االتصــال– خــواص االتصــال -االشــتقاق – العالقــة
بيــن االشــتقاق واالتصــال – قوانيــن االشــتقاق  -قاعــدة السلســلة  -اشــتقاق الــدوال

المثلثيــة والمثلثيــة العكســية – الــدوال اللوغارتميــة واآلســية ومشــتقاتها – الــدوال
الزائديــة ومشــتقاتها -القيــم القصــوي – قاعــدة رول ونظريــات القيمــة المتوســطه
–إطــراد الــدوال وإختبــار المشــتقة األولى-التقعــر واختبــار المشــتقة الثانيــة -رســم
الــدوال– مســائل األمثليــة والمعــدالت المرتبطــة –القطــوع المخروطيــة

مخرجات المقرر:
•معرفة بنية نظم األعداد و تسلسل تاريخ بناء نظم األعداد

•اإلتصال و اإلشتقاق

•إكتساب مهارات حل المتباينات

•إكتساب مهارات حساب النهايات و بالتالي تلك المتعلقة باإلتصال و اإلشتقاق.

•معرفة مفهوم الدالة

•معرفة بعض تطبيقات اإلشتقاق

•النهايات
الكتب المقررة والمراجع:
)(1صالــح السنوســي  ،معــروف عبــد الرحمــن  ،كمــال الهــادي عبــد الرحمــن  ،يوســف الخميــس  :مبــادئ التفاضــل والتكامــل (الجــزء األول)  ،مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة
أثنــاء النشــر ردمــك  9960 – 38 – 30 – 5لعــام  1421هـــ
(2) Swokowski,Olinick,and Pence: Calculus,SIXTH EDITION. John Wiely & Sons , New York
(3) H. Anton : Calculus with Analytical Geometry , 5th ed ,John Wiely & Sons , New York , 1995
(4) R. E. Larson and R. P. Hostetler : Calculus with Analytic Geometry , 5th ed , D. C. health and company , 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :عال

اسم المقرر :مقدمة في الحاسب و االنترنت

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
أعطــاء وتنميــة المفاهيــم و المهــارات االساســية الســتخدام الحاســب االلــي لخدمــة مقــررات القســم و ذلــك مــن خــال دراســة المفاهيــم االساســية لتقنيــة المعلومــات و التطبيــق
عمليــا علــى اســتخدام برنامــج التشــغيل الشــائع ،وكذلــك بعــض برامــج التطبيقــات المكتبيــة ،وبعــض تطبيقــات االنترنــت الهامــة ،باالضافــة الــى مناقشــة بعــض المواضيــع
الهامــة او المســتجدات فــي الحاســب االلــي ،وتعتبــر هــذه وســيلة التقــات المهــارات االساســية الســتخدام الحاســب فــي مجــاالت اخــرى
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الجــزء النظــري  :مقدمــة فــي الحاســب االليــن مكونــات الحاســب البرمجيــة و
نظــم التشــغيل و تطويــر البرمجياتــن مقدمــة فــي شــبكات الحاســب و االنترنــت،
فيروســات الحاســب ،توظيــف الحاســب فــي قطاعــات المجتمــع  ،موضوعــات
مختــارة فــي الحاســب.

•الجــزء العملــي :تطبيقــات علــى نظــام التشــغيل ونــدوز  ،7برامــج معالــج النصــوص
ميكروســفت وورد ،برنامــج الجــداول االلكترونيــة ميكروســفت أكســل ،برنامــج
قواعــد البيانــات ميكروســفت أكســس ،برنامــج العــروض التقديميــة ميكروســفت
بوربوينــت ،برنامــج المتصفــح إنترنــت إكســبلور (تصفــح اإلنترنــت ،إنشــاء بريــد
الكترونــي ،تحميــل البرامــج مــن اإلنترنــت) ،برنامــج مضــاد الفيروســات.

مخرجات المقرر:
•اكســاب الخريــج المفاهيــم و المهــارات االساســية فــي الحاســب االلــي و اســتخدام
برامــج الحاســب و تطبيقاتــه فــي القســم
الكتب المقررة والمراجع:
)(1مقدمة في الحاسب االلي و االنترنت ،تاليف :عبدالله الموسى ،الطبعة السادسة 1431هـ 2010 ،م.
)(2مقدمة للحاسبات و البرمجة ،رشيد محمد2011 ،م.
(3) Introduction to Computor and Internet, by Abdullah Al-Mousa, Sixth edition, 1431H,2010
(4) Introduction to Computers and programming, by Rasheed Mohammad, 1432H, 2011 t
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :إحص

اسم المقرر :مقدمة في اإلحصاء واإلحتماالت

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعــرف الطالــب علــى كيفيــة وطــرق جمــع البيانــات اإلحصائيــة باإلضافــة إلــى كيفيــة تبويبهــا وتنظيمهــا وكذلــك معرفــة إســتخدام المفاهيــم والمقاييــس
اإلحصائيــة المناســبة لتســهيل وصــف البيانــات المســتخدمة .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى إعــداد الطالــب ليتمكــن مــن مواصلــة دراســة مقــررات أخــرى متقدمــة فــي هــذا
المجــال أو علــى األقــل اإلســتفادة مــن دراســة هــذا المقــرر فــي المجــاالت العلميــة عنــد الحاجــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن علــم اإلحصــاء وتعريــف بعــض المصطلحــات اإلحصائيــة  -تنظيــم
وعــرض البيانــات اإلحصائيــة  -مقاييــس النزعــة المركزيــة ( وســط – وســيط – منــوال
) للبيانــات المفــردة وفــي حالــة التوزيعــات التكراريــة  -مقاييــس التشــتت ( المــدى –
االنحــراف المتوســط -االنحــراف المعيــاري والتبايــن – معامــل االختــاف) للبيانــات
المفــردة والتوزيعــات التكراريــة – المجموعــات ،العمليــات الجبريــة علــى المجموعــات
 -تعريــف فضــاء العينــة  -الحــادث  -طــرق العــد ( القواعــد األساســية – قاعــدة

الضــرب – قاعــدة الجمــع – التباديــل -التوافيــق)  -تعريــف االحتمــال -القانــون العــام
لالحتمــال  -تطبيقــات علــى االحتمــاالت  -االحتمــال الشــرطي – االســتقالل – نظريــة
بييــز وتطبيقاتهــا– تعريــف المتغيــر العشــوائي – دالــة االحتمــال (التوزيــع الحتمالــي)
 التوقــع والتبايــن للمتغيــر العشــوائي المنفصــل والمتصــل  -توزيعــات احتماليــةمنفصلــة ( بيرنولــي – ذي الحديــن – بواســون)  -التوزيــع الطبيعــي وتطبيقاتــه

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وبالبيانــات اإلحصائيــة وأســتخداماتها.
•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام المقاييــس اإلحصائيــة وتطبيــق الطــرق اإلحصائيــة فــي
حــل المشــكالت (إقتصاديــة ،إجتماعيــة ،علميــة ... ،إلــخ)

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي المجــال المرتبــط
بالمــادة العلميــة لهــذا المقرر.أكتســاب المهــارات العدديــة مــن خــال تطبيــق
وأســتخدام المقاييــس والطــرق اإلحصائيــة.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1عدنان ماجد بري  ،د .محمود محمد هندي  ،د .أنور أحمد عبد الله  :مبادئ اإلحصاء واالحتماالت ،عمادة شؤون المكتبات (ط  2عام 1415هـ)
(2) Perm S. Mann : Introductory Statistics , John wiley and sons, Inc., 2001
(3) Harry Frank, Steven C. Althoen : Statistics concepts and Applications. Cambridge University Press, 1994
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 101 :إحص

اسم المقرر :مقدمة في اإلحصاء واإلحتماالت

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثاني

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعــرف الطالــب علــى كيفيــة وطــرق جمــع البيانــات اإلحصائيــة باإلضافــة إلــى كيفيــة تبويبهــا وتنظيمهــا وكذلــك معرفــة إســتخدام المفاهيــم والمقاييــس
اإلحصائيــة المناســبة لتســهيل وصــف البيانــات المســتخدمة .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى إعــداد الطالــب ليتمكــن مــن مواصلــة دراســة مقــررات أخــرى متقدمــة فــي هــذا
المجــال أو علــى األقــل اإلســتفادة مــن دراســة هــذا المقــرر فــي المجــاالت العلميــة عنــد الحاجــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة عــن علــم اإلحصــاء وتعريــف بعــض المصطلحــات اإلحصائيــة  -تنظيــم
وعــرض البيانــات اإلحصائيــة  -مقاييــس النزعــة المركزيــة ( وســط – وســيط – منــوال
) للبيانــات المفــردة وفــي حالــة التوزيعــات التكراريــة  -مقاييــس التشــتت ( المــدى –
االنحــراف المتوســط -االنحــراف المعيــاري والتبايــن – معامــل االختــاف) للبيانــات
المفــردة والتوزيعــات التكراريــة – المجموعــات ،العمليــات الجبريــة علــى المجموعــات
 -تعريــف فضــاء العينــة  -الحــادث  -طــرق العــد ( القواعــد األساســية – قاعــدة

الضــرب – قاعــدة الجمــع – التباديــل -التوافيــق)  -تعريــف االحتمــال -القانــون العــام
لالحتمــال  -تطبيقــات علــى االحتمــاالت  -االحتمــال الشــرطي – االســتقالل – نظريــة
بييــز وتطبيقاتهــا– تعريــف المتغيــر العشــوائي – دالــة االحتمــال (التوزيــع الحتمالــي)
 التوقــع والتبايــن للمتغيــر العشــوائي المنفصــل والمتصــل  -توزيعــات احتماليــةمنفصلــة ( بيرنولــي – ذي الحديــن – بواســون)  -التوزيــع الطبيعــي وتطبيقاتــه

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وبالبيانــات اإلحصائيــة وأســتخداماتها.

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي المجــال المرتبــط
بالمــادة العلميــة لهــذا المقــرر

•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام المقاييــس اإلحصائيــة وتطبيــق الطــرق اإلحصائيــة فــي
حــل المشــكالت (إقتصاديــة ،إجتماعيــة ،علميــة ... ،إلــخ).

•أكتســاب المهــارات العدديــة مــن خــال تطبيــق وأســتخدام المقاييــس والطــرق
اإلحصائيــة.

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
الكتب المقررة والمراجع:
)(1د .عادل مفلح وديان ،د .أحمد الصاوي حجازي  :مقدمة في اإلحصاء واالحتماالت ،عمادة شؤون المكتبات (ط  1عام .)1442
(2) Perm S. Mann : Introductory Statistics , John wiley and sons, Inc., 2001
(3) Harry Frank, Steven C. Althoen : Statistics concepts and Applications. Cambridge University Press, 1994.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه202 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :ريض

أهداف المقرر:
أعطاء المفاهيم االساسية لحساب التكامل لخدمة مقررات اإلحصاء
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف التكامــل المحــدد باســتخدام مجمــوع ريمــان -خــواص التكامــل المحــدد -
نظريــة القيمــة المتوســطة فــي التكامــل -النظريــة األساســية فــي حســاب التفاضــل
والتكامــل ..التكامــل غيــر المحــدد – التكامــل للــدوال األساســية  -طريقــة التكامــل
بالتعويــض  -طــرق التكامــل  :التكامــل بالتجــزيء  ،التعويضــات المثلثيــة  -طريقــة

إكمــال المربــع -تكامــات الــدوال الكســرية (التكامــل بالكســور الجزئيــة) – تكامــل
قــوي الــدوال المثلثيــة – التكامــل باالختــزال المتتالــي .قاعــدة لوبيتــال (صيــغ عــدم
التعييــن) التكامــات المعتلــة  .حســاب المســاحات وحجــوم األجســام الدورانيــة .
حســاب طــول قــوس لمنحنــى.

مخرجات المقرر:
•التميز بين التكامل والتفاضل والعالقة بينهما

•تدريب الطالب على طرائق متعددة لحساب التكامالت

•معرفــة خــواص التكامــل االساســية ومجاميــع ريمــان وحســاب المســاحات باســتخدام
التكامالت

•تعلم الطالب على حساب تكامالت قوى الدوال المثلثية

•التعــرف علــى الــدوال االســية واللوغرتيميــة وكذالــك الــدوال الزائديــة ومعكوســاتها
باســتخدام التكامــات ومجــال تطبيقهــا

•التعرف على المعنى الهندسي للتكامالت

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مبــادئ التفاضــل والتكامــل (الجــزء الثانــي) تأليــف  :صالــح السنوســي  ،معــروف عبــد الرحمــن  ،كمــال الهــادي عبــد الرحمــن  ،يوســف الخميــس مكتبــة الملــك فهــد
الوطنيــة أثنــاء النشــر ردمــك  9960 – 38 – 30 – 5لعــام  1421هـــ
)(2حساب التفاضل والتكامل ( الجزء الثاني ) تألبف حسن حميدة  ،تحسين غزال  ،عبد الله الراشد  .مطبوعات جامعة الملك سعود بالرياض.
(3) R.E. Larsen and R.P. Hostetler : Calculus with Analytic Geometry , 5th edition, D.C. health and company, 1994
(4) H. Anton : Calculus with analytical Geometry , 4th edition, John Wiley & sons, New York, 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 231 :ريض

اسم المقرر :أسس الرياضيات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :ريض

أهداف المقرر:
المقــرر اعطــاء الطالــب أســس البنــاء الرياضــي مــن خــال التعــرف علــى المنطــق الرياضــى و طرائــق البرهــان و نظريــة اﻟﻤﺠموعــات كمــا يهــدف المقــرر علــى ان يتعــرف الطــاب
علــى مفهــوم العالقــات الثنائيــة والتطبيقــات و المجموعــات المتكافئــة و القابلــة للعــد .و التــى ســوف يعتمــد عليهــا الطالــب عنــد دراســته للمقــررات األخــرى.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مبــادئ المنطــق الرياضــي -طــرق البرهــان -االســتقراء الرياضــي -المجموعــات
والعمليــات عليهــا -الضــرب الديكارتــي للمجموعــات -العالقــات الثنائية-تجزئــي
المجموعــة -فصــول التكافــؤ -التطبيقــات -تكافــؤ المجموعــات -المجموعــات

المنتهية-المجموعــات القابلــة للعــد  .العمليــات الثنائيــة ،التشــاكالت  0الزمــر :
تعاريــف وأمثلــة  .الحلقــات والحقــول  :تعاريــف وأمثلــة -كثيــرات الحــدود  -الكســور
الجزيئيــة

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم النظريــات  ،و المفاهيــم األساســية فــى
الرياضيــات

•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال تعلــم طــرق التفكيــر المنطقــى اســتخدامه
فــى حــل المشــكالت الجبريــة و التحليليــة

•قــدرة الطالــب علــى اســتخدام مــا تعلمــه فــى أســس الرياضيــات فــى الفــروع
المختلفــة للرياضيــات
الكتب المقررة والمراجع:
)(1فالح عمران الدوسري  :نظرية المجموعات تأليف  ،مكتبة الملك فهد الوطنية  1422 ،هـ
)(2معروف سمحان :أسس الرياضيات تأليف  ،فدوي سالمة ،جامعة الملك سعود  2001م
)(3سلمان عبد الرحمن السلمان :المدخل إلى البنى الجبرية
(4) R. A. Dean : Classical Abstract Algebra , Harper and Row. Inc., 1990
(5) M. Madan : Set Theory, Mass-Wesley , 1970
(6) D. Saracino : Abstract Algebra, A first Course, Addison Wesley , 1980
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 201 :بحث

اسم المقرر :مقدمة في بحوث العمليات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الثالث

المتطلب- :

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة مفاهيم بحوث العمليات ودراسة بعض نماذج البرمجة الخطية ونماذج النقل والتخصيص.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•نشــأة وطبيعــة بحــوث العمليــات ،مقدمــة فــي تحليــل النظــم ،اســتقصاء وصياغــة
المشــكلة ،نمــاذج البرمجــة الخطيــة وطريقــة الحــل بيانيــا ،تحليــل الحساســية للبرامــج

الخطيــة بيانيــا ،نمــاذج النقــل ،نمــاذج التخصيــص ،مقدمــة فــي الرســوم والشــبكات:
مشــكلة أقصــر مســار ،مقدمــة للنمــاذج العشــوائية فــي بحــوث العمليــات

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة ببحــوث
العمليــات وأســتخداماتها

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال بحــوث
العمليــات بشــكل عــام ومجــال البرمجــة الرياضيــة وتطبيقاتهــا بشــكل خــاص

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وصياغة بعض المشكالت الحياتية
الكتب المقررة والمراجع:
)« :Textbooks(1مقدمــة فــي بحــوث العمليــات» ،تأليــف :أ .د .زيــد تميــم البلخــي .مطابــع جامعــة الملــك ســعودAn Introduction to Operations Research», by« .
.Zaid T. Balkhi. King Saud University printing press
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 212 :إحص

اسم المقرر :مبادئ نظرية التوزيعات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الثالث

المتطلب 101 :إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى توســيع مــدارك الطالــب والقــدرة علــى التمييــز بيــن التوزيعــات االحتماليــة وتطبيقاتهــا .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى بنــاء قاعــدة قويــة فــي
االحصــاء واالحتمــاالت تمكــن الطالــب مــن مواصلــة الدراســة لمقــررات أخــرى متقدمــة فــي مجــال االحتمــاالت واإلحصــاء.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التوزيعــات االحتماليــة المنفصلــة (دالــة الكتلــة االحتماليــة وخواصهــا  -التوقــع
الرياضــي والتبايــن واالنحــراف المعيــاري والــدوال المولــدة للعــزوم للتوزيعــات
المنفصلة).التوزيعــات االحتماليــة المتصلــة (دالــة الكثافــة االحتماليــة وخواصهــا -
التوقــع الرياضــي والتبايــن واالنحــراف المعيــاري والــدوال المولدة للعــزوم للتوزيعات
المتصلة).المتغيــرات العشــوائية الثنائيــة المنفصلــة والمتصلــة و خواصهــا (التوقــع
للمتغيــر العشــوائي الثنائــي ،التبايــن المشــترك (التغايــر) ،معامــل االرتبــاط للمتغيــر

العشــوائي الثنائــي ،التبايــن لمجمــوع أو الفــرق بيــن متغيريــن  ،الــدوال المولــدة
للعــزوم للمتغيــر العشــوائي الثنائي).التوزيعــات ذات المتغيريــن (التوزيعــات
الهامشــية والشــرطية  -اســتقالل متغيــرات عشــوائية -التوقــع الشــرطي).توزيعات
دوال فــي متغيــرات عشــوائية.العينات العشــوائية (توزيــع متوســط العينــة – قانــون
األعــداد الكبيــرة – نظريــة النهايــة المركزيــة).

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وأســتخداماتها
•رفــع المقــدرة علــى تصنيــف المجتمعــات اإلحصائيــة تبعـ ًـا بمعرفــة التوزيــع األحتمالــي
المالئــم ممــا يســهل أســتخدام وتطبيــق الطــرق

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
بشــكل عــام ومجــال نظريــة األحتمــاالت وتطبيقاتهــا بشــكل خــاص.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1جالل الصياد :نظرية االحتماالت  ،دار حافظ للنشر والتوزيع ،السعودية (،الطبعة الرابعة)  1421هـ 2000 /م.
(2) Perm S. Mann: Introductory Statistics, John Wiley and sons, Inc., 2001
(3) Harry Frank, Steven C. Althoen: Statistics concepts and Applications. Cambridge University Press, 1994.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 242 :ريض

اسم المقرر :الجبر الخطـي ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الرابع

المتطلب231 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة المصفوفات والعمليات عليها وعدد من المفاهيم التي تخدم مقررات أخرى.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المصفوفــات والعمليــات عليهــا -أنــواع مــن المصفوفات-التحويــات األوليــة
المحــددات  -بعــض الخــواص البســيطة للمحــددات -معكــوس المصفوفــة -رتبــةالمصفوفــة -األنظمــة الخطيــة -فضــاءات المتجهــات  -االرتبــاط واالســتقالل الخطي

 الفضــاءات ذات البعــد المنتــه  -الفضــاءات الجزئيــة  -فضــاءات الضــرب الداخلــي التحويــات الخطيــة  -نــواة وصــورة التحويــل الخطــي -القيــم والمتجهــات المميــزة(الذاتيــة ) للمصفوفــة والمؤثــر الخطــي.

مخرجات المقرر:
•استخدام المفاهيم األساسية (المحددات)...

•مشاكل تطبيقية

•حل نظام المعادالت الخطية وتطبيقاتها

•فهم وحل التي النسبي لهذه الدورة بشكل عام

•ربط مفاهيم الجبر الخطي في الفروع األخرى من الرياضيات

•معرفة كيفية استخدام تقنيات البراهين رياضيا بشكل عام.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1حامد هويدي:مقدمة في الجبر الخطي،مطبوعات جامعة الملك سعود
(2) H. Anton: Elementary Linear Algebra
(3) R. Allenby: Linear Algebra, Edward Arnold, London Sydney; 1995
(4) Blyth, T. S, and Robertson: Matrices and Vector Spaces; Chapman and Hall, London; 1989
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 215 :إحص

اسم المقرر :إحتمال ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الرابع

المتطلب 101 :إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى توســيع مــدارك الطالــب والقــدرة علــى التمييــز بيــن التوزيعــات االحتماليــة وتطبيقاتهــا .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى بنــاء قاعــدة قويــة فــي
االحصــاء واالحتمــاالت تمكــن الطالــب مــن مواصلــة الدراســة لمقــررات أخــرى متقدمــة فــي مجــال االحتمــاالت واإلحصــاء
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التوزيعــات االحتماليــة المنفصلــة (دالــة الكتلــة االحتماليــة وخواصهــا  -التوقــع
الرياضــي والتبايــن واالنحــراف المعيــاري والــدوال المولــدة للعــزوم للتوزيعــات
المنفصلة).التوزيعــات االحتماليــة المتصلــة (دالــة الكثافــة االحتماليــة وخواصهــا -
التوقــع الرياضــي والتبايــن واالنحــراف المعيــاري والــدوال المولدة للعــزوم للتوزيعات
المتصلة).المتغيــرات العشــوائية الثنائيــة المنفصلــة والمتصلــة و خواصهــا (التوقــع
للمتغيــر العشــوائي الثنائــي ،التبايــن المشــترك (التغايــر) ،معامــل االرتبــاط للمتغيــر

العشــوائي الثنائــي ،التبايــن لمجمــوع أو الفــرق بيــن متغيريــن  ،الــدوال المولــدة
للعــزوم للمتغيــر العشــوائي الثنائي).التوزيعــات ذات المتغيريــن (التوزيعــات
الهامشــية والشــرطية  -اســتقالل متغيــرات عشــوائية -التوقــع الشــرطي).توزيعات
دوال فــي متغيــرات عشــوائية.العينات العشــوائية (توزيــع متوســط العينــة – قانــون
األعــداد الكبيــرة – نظريــة النهايــة المركزيــة).

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بنظريــة
األحتمــاالت وأســتخداماتها
•رفــع المقــدرة علــى تصنيــف المجتمعــات اإلحصائيــة تبعـ ًـا بمعرفــة التوزيــع األحتمالــي
المالئــم ممــا يســهل أســتخدام وتطبيــق الطــرق

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
بشــكل عــام ومجــال نظريــة األحتمــاالت وتطبيقاتهــا بشــكل خــاص.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1جالل الصياد :نظرية االحتماالت  ،دار حافظ للنشر والتوزيع ،السعودية (،الطبعة الرابعة)  1421هـ 2000 /م
(2) Perm S. Mann: Introductory Statistics, John Wiley and sons, Inc., 2001
(3) Harry Frank, Steven C. Althoen: Statistics concepts and Applications. Cambridge University Press, 1994.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه203 :ريض

اسم المقرر :حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3(4

المستوى :الرابع

المتطلب 202 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي تعميم مفاهيم الدوال ذات المتغير الواحد إلي دوال متعددة المتغيرات مع التعرف على التطبيقات المختلفة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•اإلحداثيــات الديكارتيــة واألســطوانية والكرويــة -والــدوال فــي متغيريــن  -الــدوال فــي
ثالثــة متغيــرات  -النهايــات  -االتصــال  -المشــتقات الجزئيــة  -قانــون السلســلة -
القيــم القصــوى دوال فــي متغيريــن  -عوامــل الجرانــج  -التكامــل الثنائــي وتطبيقاته
 -التكامــل الثنائــي فــي اإلحداثيــات القطبيــة -التكامــل الثالثــي وتطبيقاتــه  -التكامــل

الثالثــي فــي اإلحداثيــات األســطوانية والكرويــة  -المتتاليــات المتسلســات غيــر
المنتهيــة  -اختبــارات التقــارب تمثيــل الــدوال بواســطة متسلســات القــوى -
متسلســات تايلــور  -ماكلوريــن وثنائــي الحــد.

مخرجات المقرر:
•خواص التكامل الثنائي والثالثي في اإلحداثيات المختلفة

•التعرف على الدوال في أكثر من متغير وخواصها

•دراسة خواص المتسلسالت من حيث التقارب والتباعد

•معرفة التفاضل الجزئي

•دراسة مفكوك تايلور وماكلورين
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Swokowski, Olinick, and Pence: Calculus, SIXTH EDITION. John Wiely & Sons, New York
(2) R.E. Larsen and R.P. Hostetler, Calculus with Analytic Geometry, 5th edition, D.C. health and company, 1994
(3) H. Anton, Calculus with analytical Geometry , 4th edition, John Wiley & sons, New York, 1992
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه321 :إحص

اسم المقرر :طرق إحصائية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الخامس

المتطلب215 :إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي دراســة توزيعــات المعاينــة هــذا إلــى جانــب دراســة أهــم اإلختبــارات اإلحصائيــة وتهيئــة الطــاب إلســتخدامها فــي المجــاالت التطبيقيــة وتحليــل البيانــات
اإلحصائيــة وأســتقرائها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•بعــض التوزيعــات اإلحصائية(توزيــع  - Tتوزيــع  -Fتوزيــع مربــع كاي بإســتخدام
الجــداول اإلحصائيــة الخاصــة بهــم ( -توزيعــات المعاينــة – نظريــة النهايــة المركزيــة-
متباينــة تشيبتشــيف  -التقديــر بفتــرة  -اختبــارات الفــروض  -طــرق التصاميــم التامة

والعشــوائية بعامليــن -تحليــل التبايــن (اتجــاه واحــد – اتجاهيــن)  -االنحــدار (البســيط)
 -االرتبــاط (بيرســون – ســبيرمان )  -اختبــار مربــع كاى  -بعــض اختبــارات ال معلميــة

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض الطــرق والمفاهيــم األساســية المتعلقــة
بتوزيعــات المعاينــة واإلحصــاء الرياضــي وتطبيقاتــه
•رفــع المقــدرة علــى كيفيــة أســتخدام وتطبيــق الطــرق اإلحصائيــة إلجــراء األختبــارات
المناســبة وأتخــاذ القــرار وذلــك فــي المجــاالت التــي تحتــاج لذلــك

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
التطبيقــي بشــكل عــام.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مفاهيم لطرق التحليل اإلحصائي اسم المؤلف :د .محمود هندي & د.خلف سلطان .اسم الناشر :مكتبة الرشد ،سنة النشر 1425 :هـ
)(2) Probability and Statistics for Engineering and the Sciences (6th edition), Jay L. Devore. Duxbury Press (2003
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه321 :ريض

اسم المقرر :مقدمة في المعادالت التفاضلية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الخامس

المتطلب202 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة حل المعادالت التفاضلية العادية بأنماطها المختلفة مع تطبيقاتها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف المعــادالت التفاضليــة (تصنيفهــا تكوينهــا) طــرق حــل المعــادالت التفاضليــة
مــن الرتبــة األولي-المســارات المتعامــدة  -طــرق حــل المعــادالت التفاضليــة الخطيــة
مــن الرتــب العليــا ذات معامــات ثابتــة وذات معامــات غيــر ثابتــة -األنظمــة الخطيــة

للمعــادالت التفاضليــة -حــل المعــادالت الخطيــة مــن الرتبــة الثانيــة بمعامــات مــن
نــوع كثيــرة الحــدود عــن طريــق المتسلســات-تحويل البــاس

مخرجات المقرر:
•التمييز بين المعادالت التفاضلية الخطية وغير الخطية

•معرفة أهمية تحويالت البالس وتطبيقاتها

•إيجاد الحل العام للمعادالت التفاضلية الخطية من الرتبة األولى

•حل مجموعة المعادالت التفاضلية الخطية

•إيجاد الحل العام لمعادلة تفاضلية متجانسة وغير متجانسة

•حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية باستخدام متسلسالت القوى

الكتب المقررة والمراجع:
)(1إبراهيم سرميني  ،مصطفي دملخي  ،سعدون إبراهيم  :مقدمة في المعادالت التفاضلية  ،مطابع أضواء البيان  1422 ،هـ
(2) ) R.K.Nagle, E.B. Satt and A.D. Snider: Fundementals of differential Equations& Boundary Value Problems.Addison Wesley, Longman,
2000
(3) Earl. D. Rainvillem and Philip E. Bedient: Elementary Differential Equations, 8th edition, New York, 1974
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 322 :أحص

اسم المقرر :إستدالل إحصائي ()1

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :الخامس

المتطلب 215 :إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي التعــرف علــى بعــض الطــرق والمفاهيــم اإلحصائيــة الهامــة حــول الفــروض اإلحصائيــة والتقديــرات للمعالــم وكذلــك لفتــرات الثقــة المرتبطــة بهــذه
المعالــم .بإلضافــة إلــى التعــرف علــى بعــض النظريــات والخــواص الهامــة المرتبطــة بنظريــة األحتمــاالت.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•توزيعــات المعاينــة – نظريــة النهايــة المركزيــة  -التقديــر بنقطــة  -خــواص المقــدرات
(عــدم التحيــز ،متوســط مربــع الخطــأ ،االتســاق ،الكفايــة ،الكفايــة االصغريــة)  -العائلة
اآلســية  -المقــدر األقــل تبايــن بانتظــام ،متباينــة كراميــر -راو ،معلومــات فيشــر -
نظريــة راو -بالكويــل ،الكفايــة والتمــام  -نظريــة ليمــان  -شــيفيه  -طــرق التقديــر:

طريقــة العــزوم ،مقــدرات اإلمكانيــة العظمــي وخواصهــا التقاربيــة  -أســلوب بيــز:
اســتخدام دوال كثافــة قبليــة ،مقــدرات بايــز باســتخدام دوال خســارة تربيعيــة  -طــرق
الالتغيــر :مقــدرات المعليــة الموضعيــة والســلمية – التقديــر بفتــرة (حالــة مجتمــع
واحــد) :مقــدرات فتــرات الثقــة  -الطــرق المحوريــة  -فتــرات بايــز المعقوليــة

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض الطــرق والمفاهيــم األساســية المتعلقــة
باإلحصــاء الرياضــي وتطبيقاتــه
•رفــع المقــدرة علــى كيفيــة أســتخدام وتطبيــق الطــرق اإلحصائيــة فــي المجــاالت
التــي تحتــاج لذلــك

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
بشــكل عــام واإلحصــاء الرياضــي وكذلــك نظريــة األحتمــاالت وتطبيقاتهــا بشــكل
خــاص

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Textbooks: Introduction to Mathematical Statistics. Sixth Edition, by Hogg, McKean, and Craig, Prentice Hall.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه323 :إحص

اسم المقرر :حزم إحصائية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الخامس

المتطلب321 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب على أستخدام الحزم والبرامج اإلحصائية لرفع مهاراته الحسابية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•اســتخدام مجموعــة الحــزم اإلحصائيــة (– Excel – Minitab – SAS – SPSS
اإلحصائيوفــق طــرق إحصائيــة مختلفــة وكذلــك تقديــم
ـل
ِ
 )S-plusللقيــام بالتحليـ ِ
تقريــر متكامــل لمعالجــة وتحليــل البيانــات الحقيقيــة التــي يقــوم الطالــب بجمعهــا
مخرجات المقرر:
•إكتساب المعارف عن طريق تعلم أستخدام الحزم والرامج الخاصة باإلحصاء

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية

•رفــع المقــدرة علــى كيفيــة أســتخدام الحــزم والبرامــج الشــائعة األســتخدام فــي مجــال
اإلحصــاء وخاصــة فــي معالجــة وتحليــل البيانــات

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
التطبيقــي بشــكل عــام وأســتخدام الحاســب

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Minitab Guide, Second Edition Desmond J. Higham and Nicholas J. Higham A-Jin Publishing Company, 2006
(2) SPSS 13.0 Guide to Data Analysis by Marija Norusis
(3) Ready, Set, Run! A Student Guide to SAS Software for Microsoft Windows by Larose T. Daniel and Jin Chun. Mayfield Publishing
Company
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 351 :ريض

اسم المقرر :التحليل العددي

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :الخامس

المتطلب242 :ريض

أهداف المقرر:
بنــاء خوارزميــات متقاربــة نحــو الحــل وبرمجتهــا علــى الحاســب-حول المتتاليــت ،اإلتصــال ،اإلشــتقاق ،التكامــل تطبيــق المفاهيــم الســابقة  -التمكــن مــن التحليــل المصفوفــي
والتعــود علــى اســتعمال المصفوفــات ذات البعــد الكبيــر -التمكــن مــن اإلســتقطات وتقريــب الــدوال المعروفــة فقــط فــي نقــاط  -تطبيــق التكامــل العــددي لحســاب التكامــات
الغيــر قابلــة للحســاب عــن طريــق الــدوال األصليــة  -التدريــب علــى التماريــن فــي الصــف ،فــي المنــزل وفــي الســاعات المكتبيــة -البحــث فــي المكتبــات وعلــى شــبكة اإلنترنــت
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•طرائــق عدديــة لحــل المعــادالت غيــر الخطيــة ( التنصيــف -التكــرار – نيوتــن – الوضــع
الزائــف - ) ..دراســة وتحليــل األخطــاء المتعلقــة بهــذه الطرائــق ومناقشــة معــدالت
تقاربهــا -حــل نظــم المعــادالت الخطيــة باســتخدام الطرائــق المباشــرة (الحــذف
لجــاوس – التحليــل  )LUوالتكراريــة (جاكوبــى وجــاوس ســايدل واالســترخاء) -تقديــر
األخطــاء المتعلقــة بهــذه الطرائــق -اســتنتاج المصفوفــات التكراريــة ومناقشــة

تقــارب الطرائــق التكرارية-االســتكمال والتقريــب بواســطة كثيــرات الحــدود (الجرانــج
– نيوتــن للفــروق المقســومة واألماميــة والخلفيــة) مــع تحليــل األخطــاء الناتجــة-
الطرائــق العدديــة لحســاب التفاضــل  -مناقشــة الدقــة وتقديــر األخطــاء  -الطرائــق
العدديــة لحســاب التفاضــل والتكامــل مــع مناقشــة الدقــة وتقديــر األخطــاء  -طرائــق
جــاوس للتكامــل العــددي

مخرجات المقرر:
•تخريــج طلبــة قادريــن علــى اســتخدام الطــرق العدديــة فــي حــل المســائل المطروحــة
فــي المياديــن التطبيقيــة مثــل البيئــة والهندســة والتنميــة

•تكوين طلبة قادرين على استعمال الوسائل السمعية البصرية

•تكوين طلبة قادرين على استعمال المراجع بأنفسهم

•تكويــن طلبــة قادريــن علــى النمذجــة ،أي ترجمــة المســائل التطبيقيــة إلــى معــادالت
رياضيــة تمــت دراســتها فــي المقــرر ومــن ثــم حلهــا

•تكوين طلبة قادرين على استعمال البرمجة على الحاسب

•تكوين طلبة قادرين على استعمال شبكة اإلنترنت

الكتب المقررة والمراجع:
(1) R.L. Burden and J.D. Faires: Numerical Analysis. 6th Edition Brooks / cole , 1997
(2) E.A. Volkov: Numerical methods. Mir Publishers Moscow, 1986
(3) S.S. Sastry: Introductory Methods of Numerical Analysis. 8th Edition, Prentice-Hall, 1985
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه332 :إحص

اسم المقرر :تحليل اإلنحدار

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب 323 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة بعض الطرق الرياضية واإلحصائية لتوفيق المنحنيات وإستخدام البيانات اإلحصائية لتحقيق ذلك ومدى تطبيق ذلك بالحاسب
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•االنحــدار الخطــي البســيط  -االنحــدار الخطــي المتعــدد  -التنبــؤات وتحليــل الرواســب
 تحليــل البيانــات  -المتغيــرات المؤشــرة  -اختبــار المتغيــرات المســتقلة  -تطبيقــاتحــزم الحاســب فــى تحليــل االنحــدار االنحــدار.SAS, SPSS, Minitab ,S-PLUS
مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بطــرق
التنبــؤ وأســتخداماتها

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال الرياضيــات
واإلحصــاء وبحــوث العمليــات

•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام وتطبيــق طــرق التنبــؤ اإلحصائــي فــي حــل المشــكالت
(إقتصاديــة ،إجتماعيــة ،علميــة ... ،إلــخ)

•أكتســاب المهــارات العدديــة مــن خــال تطبيــق وأســتخدام طــرق التنبــؤ والطــرق
اإلحصائيــة المناســبة

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر المبنــي علــى مفهــوم التنبــؤ وحــل
بعــض المشــكالت الحياتيــة
الكتب المقررة والمراجع:
)(1نماذج إحصائية خطية تطبيقية ( الجزء األول) المؤلف :نيتر واخرون.ترجمة :د .انيس كنجو – د .عبد الحميد الزيد – د .الحسيني عبد البر
(2) Applied Linear Regression Models, John Neter, William Wasserman, Michael Kutner, (Third Edition).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه326 :إحص

اسم المقرر :طرق المعاينة

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب 322 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر دراسة طرق إختيار العينة وحجمها وأهم المعالم المؤثرة عليها والخواص المتعلقة بهما
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف المجتمــع وطــرق اختيــار العينــة وأســلوب المعاينــة المناســب لحســاب
تقديــرات لمعالــم المجتمــع محــل الدراســة بأســلوب جيــد  -مــن أمثلــة هــذه المعالــم
متوســط المجتمــع  -النســبة فــي المجتمــع  -الحجــم الكلــي للمجتمــع  -اســتنتاج

فتــرات الثقــة لهــذه المعالــم  -حســاب درجــة الدقــة لــكل طريقــة – مقارنــة الدقــة
لطــرق المعاينــة المختلفــة.

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم التعامــل مــع المجتمعــات اإلحصائيــة وطــرق
إختيــار العينــات المناســبة الممثلــة للمجتمعــات محــل الدراســة
•رفع المقدرة على كيفية دراسة وتحليل خصائص المجتمعات اإلحصائية

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
التطبيقــي وأتخــاذ القــرار

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مقدمــة فــي المعاينــة اإلحصائيــة  -د .عبــد الرحمــن أبــو عمــة  -د .الحســيني راضــي  -د .محمــود هنــدي  -دار المريــخ للنشــر  -الريــاض  -المملكــة العربيــة الســعودية -
ســنة النشــر 1415 :هـــ.
(2) Introduction to statistical sampling, AbouAhmoua, Radi, Hendi, AlMarekh, KSA, 1415 H.

قـســـــــم اإلحــــصـــــــــــــــاء
Statistics Department

31
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس اإلحصاء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 382 :ريض

اسم المقرر :التحليل الحقيقي ()1

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :السادس

المتطلب203 :ريض

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي إعطــاء مقدمــة للتحليــل الرياضــي وذلــك فيمــا يخــص المتتاليــات وخواصهــا والــدوال واإلتصــال واإلتصــال المنتظــم وإنتهــاء بالتــراص وإرتباطــه باإلتصــال
ونظريــة القيمــة المتوســطة وتيلــور وذلــك كمقدمــة واســعة لكثيــر مــن المفاهيــم التــي يحتاجهــا فــي مقــررات التحليــل الالحقــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•الخــواص األساســية لحقــل األعــداد الحقيقيــة  -مســلمة التمــام -المجموعــات القابلــة
للعــد  -المتتاليــات والتقــارب  -المتتاليــات المطــردة  -نظريــة بولزانو-وفايرشــتراس
 -معيــار كوشــي  -الخــواص األساســية لتوبولوجيــا األعــداد الحقيقيــة -نهايــة الدالــة -

االتصــال وخواصــه -االتصــال المنتظــم  -المجموعــات المتراصــة وبعــض الخــواص-
االشــتقاق وخواصــه  -نظريــة القيمــة المتوســطة  -قاعــدة لوبيتــال  -نظريــة تيلــور.

مخرجات المقرر:
•اكتســاب بعــض المعــارف النظريــة لدراســة متتاليــات االعــداد الحقيقيــة والــدوال و
معرفــة بعــض تطبيقاتهــا

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة فــي مجــاالت التحليــل الالحقــة والــت
وبولوجيا.

•اكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر و حــل بعــض المســا ئــل النظريــة
و التطبيقيــة
الكتب المقررة والمراجع:
)(1محمد عبدالرحمن القويز  ،محمود أحمد عطوة :مبادئ التحليل الحقيقي (الجزء األول)  ،مطابع هال  ،الرياض 1419 ،
)(2) R. Bartle and D. Sherbert : Introduction to Real Analysis , John-Wiley & Sons , New York (Recent Edition
(3) J. Mikusiuski and P. Mikusiuski : An Introduction to Analysis , John Wiley , New York , 1993
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه316 :إحص

اسم المقرر :إحتمال ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السادس

المتطلب215 :إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي أعطــاء الطالــب نبــذة عــن تعميــم المفاهيــم والنظريــات األساســية الخاصــة بمتغيــر عشــوائي وحيــد إلــى متجــه عشــوائي ،باإلضافــة إلــى إطــاع الطالــب
علــى مفهــوم التقــارب للمتغيــرات العشــوائية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•متتاليــات الحــوادث  -المتجــه العشــوائي المتصــل  -دالــة التوزيــع المشــتركة  -الــدوال
الهامشــية والشــرطية  -التوقــع والتبايــن الشــرطيين  -توزيعــات دوال المتغيــرات
العشــوائية  -دوال العــزوم المشــتركة .اإلحصــاءات المرتبــة  -المتراجحــات االحتماليــة

 متتاليــات المتغيــرات العشــوائية وأنمــاط التقــارب  -برهــان نظريــة النهايــة المركزيــة -التقريــب الطبيعــي

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم والنظريــات األساســية
المتعلقــة بالمتجهــات العشــوائية
•رفــع المقــدرة علــى كيفيــة دراســة أكثــر مــن مجتمــع إحصائــي فــي المجــاالت التــي
تحتــاج لذلــك

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
المتقــدم

الكتب المقررة والمراجع:
)(1) Introduction to Probability and Mathematical Statistics (Duxbury Classic) by Lee J. Bain and Max Engelhardt (2000
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه324 :إحص

اسم المقرر :إستدالل إحصائي ()2

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :السادس

المتطلب322 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر تعرف الطالب على أنواع الخطأ اإلحصائي وكيفية تقدير فترات الثقة للمعالم هذا باإلضافة إلى العديد من اإلختبارات اإلحصائية الهامة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التقديــر بقتــرة (حالــة مجتمعيــن) :مقــدرات فتــرات الثقــة ،الطــرق المحوريــة -
اختبــارات الفرضيــات :الخطــأ مــن النــوع األول والخطــأ مــن النــوع الثانــي ،قــوة
االختبــار  -االختبــار األكثــر قــوة  -تمهيديــة نيمان-بيرســون  -االختبــارات التقاربيــة،

االختبــار غيــر المتحيــز  -االختبــار األكثــر قــوة بانتظــام  -االختبــارات الرتيبــة ،نظريــة
نيمــان – بيرســون  -اختبــارات نســبة اإلمــكان  -التوزيعــات التقاربيــة إلحصــاءات
نســبة اإلمــكان  -اختبــار النســبة االحتماليــة التتابعيــة  -اختبــارات بايــز للفرضيــات

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض طــرق التقديــر واألختبــارات المتعلقــة
باإلســتدالل اإلحصائــي وأســتخداماتها
•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام الطــرق المتقــدم فــي اإلحصــاء األســتداللي وتطبيقاتهــا
للوصــول ألتخــاذ القرارات المناســبة

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير لحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلســتدالل
اإلحصائــي.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Introduction to Mathematical Statistics. Sixth Edition, by Hogg, McKean, and Craig, Prentice Hall.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه325 :إحص

اسم المقرر :طرق إحصائية المعلمية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :السادس

المتطلب321 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر تعرف الطالب على مفاهيم اإلحصاء الالمعلمي وبعض اإلختبارات الخاصة به
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مفهــوم اإلحصــاء الالمعلمى-.حســاب دالــة الكثافــة ودالــة التوزيــع التراكمــي-
االختبــارات اإلحصائيــة المعتمــدة علــى توزيــع ذي الحديــن (اختبــار ذي الحديــن وتقديــر
النســبة-اختبار الربيــع وتقديــر الربيع-ايجــاد حــدود الســماح مــع بعــض التطبيقــات)
 جــداول التوافــق وجــداول االقتــران فــي (اختبــارات الوســيط- ،مقاييــس عــدماالســتقاللية  -اختبــارات مربــع كاي  -اختبــار كوكــران للمشــاهدات المتصلــة) -بعــض

الطــرق االمعلميــة المعتمــدة علــي الترتيــب ( عينتيــن مســتقلتين  -عــدة عينــات
مســتقلة  -اختبــار تســاوي التباينــات -اختبــار قيــاس معامــل االرتبــاط للرتــب  -بيانــات
مرتبطــة  -اختبــارات العشــوائية)  -اختبــارات كلموجــروف وســيموينوف ( اختبــار
كلموجــروف لجــودة التوفيــق -جــودة التوفيــق لعائلــة مــن التوزيعــات).

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية واألختبــارات
المتعلقــة باإلحصــاء الالمعلمــي وأســتخداماتها

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر لحــل بعــض المشــكالت الحياتيــة-
رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء

•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام مفاهيــم اإلحصــاء الالمعلمــي فــي تحديــد وتقريــب
توزيعــات المجتمعــات اإلحصائيــة الالمعلميــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Practical Nonparametric Statistics. W. J. Conver, Wile, 1980
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه441 :إحص

اسم المقرر :تحليل السالسل الزمنية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السابع

المتطلب323 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي تعميق معرفة المفاهيم في التبؤ والسالسل الزمنية وكذلك أشكال دوال اإلرتباط وتدريب الطالب على إستخدام الحاسب في هذا المجال.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة  -االتجــاه العــام  -الموســمية -الدوريــة .سالســل ماركوف-طــرق تحويــل
البيانــات :طريقــة الفــروق  -التعديــل الموســمي .التنبؤ:كيــف يمكــن التنبــؤ
بالمســتقبل  -درجــة الدقــة الممكنــة للتنبؤ-التنبــؤ باســتخدام االنحــدار مقابــل تنبــؤ
السالســل الزمنيــة .بعــض المقاييــس العدديــة المفيــدة فــي قيــاس دقــة التنبــؤ :
 MAD, MSE, MAPE .طــرق تمهيــد وتفكيــك السالســل الزمنيــة :طــرق التمهيــد
باســتخدام المتوســطات  -طرق التمهيد اآلســي :التمهيد اآلســي البســيط – التمهيد
األســي المــوزون  -طــرق التفكيــك :توفيــق مركبــة اتجــاه  -األنــواع المختلفــة مــن

المتوســطات المتحركــة .نمــاذج بوكــس -جنكنــز  )ARIMA(p,d,qللتنبــؤ بالسالســل
الزمنيــة :التعــرف علــى صفــات هــذه النمــاذج وأشــكال دوال االرتبــاط الذاتــي
واالرتبــاط الذاتــي الجزئــي لهــا .التعامــل مــع البيانــات التــي بهــا مركبــات موســمية
 توفيــق هــذه النمــاذج لبيانــات مولــدة بالحاســوب ولبيانــات حقيقيــة .اختبــاراتتشــخيصية علــى بواقــي النمــاذج ومعاييــر اختيــار النمــوذج .تدريبــات عمليــة علــى
تحليــل البيانــات وكتابــة تقاريــر متكاملــة باســتخدام البرامــج اإلحصائيــة الجاهــزة.

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بطــرق
التنبــؤ بأســتخدام نمــاذج السالســل الزمنيــة والحــزم والبرامــج المتاحــة والخاصــة
بذلــك
•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام السالســل الزمنيــة للتنبــؤ وإســتقراء المشــكالت
(إقتصاديــة ،إجتماعيــة ،علميــة ،كــوارث  ...إلــخ) فــي المســتقبل

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر المبنــي علــى مفهــوم التنبــؤ وحــل
بعــض المشــكالت الحياتيــة
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال التنبــؤ بشــكل
عــام
•أكتساب مهارة أستخدام الحاسب وأسلوب محاكاة الظواهر والتنبؤ بها.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1طرق التنبؤ اإلحصائي  .شعبان الشهاوي  ،عادل وديان – مكتبة الرشد 1426،هـ .
(2) Time Series Analysis, Cryer, J.D., Duxbury Press ( latest edition).
(3) - Forecasting and Time Series Analysis, Bowerman B.L. and O’Connel, R.T, Duxbury Press, (1993 or latest).
)(4) Introduction to Time Series Analysis, C. Chatfield; Chapman and Hall. (latest edition
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه433 :إحص

اسم المقرر :تصميم وتحليل التجارب

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السابع

المتطلب332 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة المفاهيم األساسية لإلستدالل اإلحصائي وكذلك أنواع التصاميم المختلفة وتحليل التجارب.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مراجعــة بعــض المفاهيــم األساســية لالســتدالل اإلحصائــي  -المبــادئ األساســية
لتصميــم التجــارب  -التكــرار  -العشــوائية – القطاعــات .تجــارب المقارنــة البســيطة :
اختبــار ( )tواختبــار ( )tالمــزدوج  .تجــارب العامــل الواحــد  :التصميــم تــام العشــوائية
 فحــص مالئمــة النمــوذج  -التضــاد والمقارنــات المتعــددة  -مقارنــة أزواجمتوســطات المعالجــات .تصاميــم القطاعــات  :تصميــم القطــاع تــام العشــوائية

 التصميــم الالتينــي  -التصميــم الالتينــي  -التصاميــم العمليــة :التصاميــم ذاتالعامليــن  -التصاميــم ذات العوامــل الثالثــة  -التصاميــم العامليــة المعممــة .
التصاميــم ذات العوامــل ثنائيــة المســتوى  :تصاميــم العامليــن بمســتويين - .
التصاميــم ذات العوامــل الثالثــة ثنائيــة المســتوى  - .التصاميــم ذات العوامــل
ثنائيــة المســتوى المعممــة  .االختــاط  .تصميــم الوحــدة المنشــطرة.

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة بأنــواع
تصميــم التجــارب العشــوائية وتحليليلهــا

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال تصميــم
وتحليــل التجــارب

•رفــع المقــدرة علــى فحــص ومالئمــة النمــاذج اإلحصائيــة وإجــراء األختبارات المناســبة
فــي تصميــم التجارب العشــوائية

•أكتساب مهارة أستخدام الحاسب وأسلوب محاكاة الظواهر والتنبؤ بها

الكتب المقررة والمراجع:
)(1التصميم التجريبي ( نظرية وتطبيق ) ترجمة د .أنيس كنجو  -د .عمر العطاس
(2) . Design and Analysis of Experiments, D. C. Montgomery, Wiley and Sons
(3) Design and Analysis of Experiments, D. C. Montgomery, Wiley and Sons
(4) Experimental Design (second ed.) by W. G. Cochran and G. M. Cox
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه427 :إحص

اسم المقرر :طرق إحصائية متعددة المتغيرات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :السابع

المتطلب332 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي تدعيم الطالب بشكل قوي بالمفاهيم اإلحصائية والمتعلقة بالمتغيرات العشوائية المتعددة كإمتداد لما سبق دراسته.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•جبــر المصفوفــات والمتجهــات العشــوائية -التوزيــع الطبيعــي متعــدد المتغيــرات-
اختبــار فرضيــات حــول متوســط التوزيــع متعــدد المتغيــرات -اإلحصــاء  Tلهوتلنــج
ومقارنــة عــدد مــن متجهــات المتوســطات -تحليــل التبايــن باتجــاه واحــد وباتجاهيــن

 المركبــات الرئيســية  -التمييــز والتصنيــف  -اســتخدام برامــج الحاســب اآللــيفــي تحليــل البيانــات لتطبيــق الطــرق المدروســة ( – SAS-SAS/IML -SPSS
)Minitab-S-plus

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم والخــواص األساســية
للمتغيــرات العشــوائية المتعــددة الشــائعة وكذلــك األختبــارات المناســبة المتعلقــة
بهــا
•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام أســتخدام الحــزم والبرامــج المتاحــة فــي محــاكاة
المتغيــرات العشــوائية المتعــددة وتوزيعاتهــا

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة لحــل بعــض المشــكالت الحياتيــة والتــي يمكــن
صياغتهــا عــن طريــق متغيــرات عشــوائية متعــددة مرتبطــة
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
بشــكل عــام

الكتب المقررة والمراجع:
)(1التحليــل اإلحصائــي للمتغيــرات المتعــددة مــن الوجهــة التطبيقيــة  -المؤلــف :ريتشــارد جونســون وديــن وشــرن ترجمــة :د .عبــد الرحمــن حامــد عــزام  -الناشــر :دار المريــخ
ســنة 1998
(2) Applied multivariate statistical analysis, Richard A. Johnson, 1-Dean W. Wichern, Fifth Edition 2002 Pearson Education International
(3) J.E.Genlel :Matrix Algebra,Exercises , computations,and applications in statistics.Springer Verlag.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه442 :إحص

اسم المقرر :نظرية الموثوقية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :السابع

المتطلب324 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي إمداد الطالب بمزيد من الطرق اإلحصائية والنمذجة وكذلك بحوث العمليات من خالل أستعراض نظرية الموثوقية وتطبيقاتها
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مفهــوم الموثوقيــة  -الخصائــص البنائيــة لألنظمــة المترابطــة  -موثوقيــة األنظمــة
المترابطــة  -األهميــة البنائيــة والموثوقيــة المشــتركة  -بعــض توزيعــات الحيــاة
(مســتمرة ومتقطعــة)  -فصــول توزيعــات الحيــاة (مفاهيــم التعميــر)  -العمليــات

المســرعة  - ) ... -تحليــل
الموثوقيــة  -نمــاذج خاصــة ( األخطــار المتنافســة  -النمــاذج
ّ
بيانــات الحيــاة

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف فــي مجــال أختبــار األنظمــة والنمــاذج الخاصــة بجــودة الحيــاة
بأســتخدام نظريــة الموثوقيــة

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة لنظريــة الموثوقيــة فــي حــل بعــض المشــكالت
الحياتيــة

•رفــع المقــدرة العلميــة علــى كيفيــة تطبيــق نظريــة الموثوقيــة فــي مجــاالت
الصناعــات األلكترونيــة ،األنظمــة الديناميكيــة ،... ،إلــخ

•رفع القدرة على مواصلة دراسات متقدمة عند الحاجة في هذا المجال.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) -Introduction to Mathematical Statistics. Sixth Edition, by Hogg, McKean, and Craig, Prentice Hall
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه434 :إحص

اسم المقرر :معالجة وتحليل البيانات

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثامن

المتطلب321 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي معرفة طرق تحليل البيانات وكيفية إستخدام بعض الحزم الجاهزة في حل المشاكل اإلحصائية.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مدخــل إلــى تحليــل البيانــات  -مدخــل إلــى الحــزم اإلحصائيــة -تســجيل البيانــات -
دراســة المتغيــرات الوصفيــة والكميــة  -التصميــم البيانــي للبيانــات  -دراســة عينــة
ثــم عينــة مزدوجة-معامــل االرتبــاط الوصفــي والكمــي  -تحليــل تبايــن  -تحليــل

انحــدار  -تحليــل االنحــدار اللوجســتيكي-تقنية التصنيــف  kمــن المتوســطات-
تحليــل السالســل الزمنيــة .مالحظة:هــذا المقــرر يعتمــد بشــكل أساســي علــى الحــزم
اإلحصائيــة Minitab- SAS-SPSS -

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض طــرق تحليــل البيانــات ســواء للبيانــات
الوصفيــة أو الكميــة وأســتخدام والحــزم والبرامــج الخاصــة بذلــك

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر المبنــي علــى مفهــوم التنبــؤ وحــل
بعــض المشــكالت الحياتيــة

•رفــع المقــدرة علــى دراســة المتغيــرات العشــوائية وصفيــة كانــت ام كميــة التــي
تصــف المشــكالت اإلقتصاديــة ،اإلجتماعيــة ،العلميــة ،كــوارث ،... ،إلــخ

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال التنبــؤ بشــكل
عــام وتصنيــف وتحليــل البيانــات
•أكتساب مهارة أستخدام الحاسب.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مفاهيم لطرق التحليل اإلحصائي  ،د محمود محمد هندي ،د خلف سلمان سلطان سلمان – مكتبة الرشد -1425هـ
(2) Intermediate Statistical Methods and Applications By: M. L. Berenson et.al. Prentice Hall 1983
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه443 :إحص

اسم المقرر :ضبط الجودة اإلحصائية

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :الثامن

المتطلب324 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي التعمق في دراسة نظرية ضبط الجودة والطرق اإلحصائية لتحسين وضمان الجودة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف تاريخــي عــن علــم مراقبــة الجــودة  -التعــرف علــى معنــى كلمــة الجــودة -
تطــورات علــم الجــودة (التخطيــط للجــودة ،مراقبــة الجــودة الشــاملة ،تحســين
الجــودة ،ضمــان الجــودة ،وإدارة الجــودة الكليــة)  -التعــرف علــى حــدود الجــودة
المطلوبــة للمنتــج  -مراجعــة لتوزيعــات اإلحصائيــة المســتخدمة فــي مراقبــة الجــودة
 االســتدالل اإلحصائــي واختبــار الفرضيــات  -الطــرق اإلحصائيــة فــي مراقبــة الجــودة -خرائــط مراقبــة الجــودة لشــوهارت وأنواعهــا  -أســاليب خرائــط الجــودة  -الطــرق

اإلحصائيــة فــي تحســين الجــودة  -رســم باريتــو ( - )Paretoرســم عظــام الســمكة
(رســم إشــيكاوا)  -خرائــط أو رســوم مراقبــة الجــودة للمتغيــرات المتصلــة  -مقــدرة
العمليــات اإلنتاجيــة  -خرائــط أو رســوم مراقبــة الجــودة للمتغيــرات المتقطعــة
والوصفيــة  -معاينــات القبــول وأخطــار األخطــاء فيهــا  -منحنــى خواص العمــــــــــــــــل
(.)OC curve

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف فــي مجــال ضبــط الجــودة بأســتخدام الطــرق اإلحصائيــة المالئمــة
لذ لك

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة لتطبيــق المفاهيــم المتعلقــة بالجــودة فــي حــل بعــض
المشــكالت الحياتيــة

•رفع المقدرة العلمية على الدراسة والتخطيط لتحسين الجودة

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال مراقبــة وإدارة
الجودة.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1ضبط الجودة – التقنيات األساسية وتطبيقاتها في المجاالت اإلنتاجية والخدمية  ،د محمد أحمد عيشوني  ،دار األصحاب للنشر والتوزيع  ،الرياض 1428،هـ .
(2) Introduction to Statistical Quality Control, by Douglas C. Montgomery
(3) Quality Planning and Analysis, by J. M. Juran & Frank M. Gryna
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه499 :إحص

اسم المقرر :المشروع

نوع المقرر :إجباري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )4+0( 4

المستوى :الثامن

المتطلب441 :إحص 427 -إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي إكســاب الطالــب مهــارات البحــث وتطبيــق بعــض األســاليب اإلحصائيــة التــي درســها فــي مقــررات ســابقة فــي تحليــل الكثيــر مــن المشــاكل النظريــة
والتطبيقيــة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تحديــد مشــكلة البحــث (مختــارة مــن مشــكالت الحيــاة الحقيقيــة) قيــد الدراســة.
تجميــع المراجــع والبيانــات المتعلقــة بمشــكلة البحــث تحــت إشــراف عضــو هيئــة

تدريــس  .يقــوم الطالــب بصياغــة ودراســة الحــل للمشــكلة التــي تعــرف عليهــا و
تقديــم تقريــر (بحــث تخــرج) تحــت إشــراف عضــو هيئــة تدريــس

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم األســاليب المبدئيــة فــي البحــث العلمــي
وخاصــة فــي الدراســات اإلحصائيــة

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر المبنــي علــى أســلوب بحثــي جيــد
لحــل بعــض المشــكالت الحياتيــة

•رفع المقدرة على صياغة المشاريع البحثية والتي تمس سوق العمل

•رفع القدرة على اإلنتاج العلمي واإلبداع في حل المشكالت التي تقابل الباحث
•أكتساب مهارة أستخدام الحاسب في البحث العلمي وكذلك المراجع العلمية.

الكتب المقررة والمراجع:
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 454 :احص

اسم المقرر :إقتصاد قياسي

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 332 :احص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي تعرف الطالب على بعض المفاهيم األساسية وطرق التنبؤ الخاصة باألقتصاد القياسي
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•نمــاذج االنحــدار الخطــي البســيط والمتعــدد  -نمــاذج االنحــدار غيــر الخطيــة -
المتغيــرات الصوريــة – االزدواج الخطــي  -أخطــاء التعييــن  -طريقــة المربعــات
الصغــرى المعممــة  -مشــكلة اختالفيــه التبايــن  -االرتبــاط الذاتــي  -بعــض نمــاذج

السالســل الزمنيــة  -المعــادالت اآلنيــة  -المتغيــرات المســاعدة  -دالــة االســتهالك
 -الخطــأ فــي المتغيــرات

مخرجات المقرر:
•إكتساب المعارف في مجال التنبؤ واألقتصاد القياسي

•رفع القدرة على مواصلة دراسات متقدمة عند الحاجة في هذا المجال

•رفــع الكفــاءة والخبــرة العلميــة علــى كيفيــة التعامــل مــع بعــض المســائل المشــتركة
بيــان اإلحصــاء وبحــوث العمليــات

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة المرتبطــة باألقتصــاد القياســي وحــل المشــاكل
اإلقتصاديــة وإدارتهــا.

الكتب المقررة والمراجع:
)(1مقدمة في االقتصاد القياسي  :تأليف  /عبد المحمود محمد عبد الرحمن
(2) Introduction to Economic Analysis: California Institute of Technology, R. Preston McAfee, Draft: July 24, 2006
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 251 :احص

اسم المقرر :احصاء سكاني

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2(2

المستوى :اختياري

المتطلب 101 :احص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي إمداد الطالب بمزيد من التطبيقات المباشرة للطرق اإلحصائية في مجال علم السكان
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
العمــر – معــدل وفيــات الرضــع – معــدل المواليــد بحســب العمــر -نســبة الخصوبــة
العامــة – نســبة الخصوبــة الكليــة  -معــدل التكاثــر الصافــي -الدقــة والخطــأ  -جــداول
الحيــاة  -دراســة معــدل الوفيــات  -قياســات الخصوبــة -النمــو الســكاني  -الهجــرة
والتوزيعــات الســكانية.

•مقدمــة – طبيعــة علــم الســكان  -المعــدالت والنســب  -األرقــام النســبية – النســب
فــي اإلحصــاءات الســكانية – المعــدالت اإلحصائيــة الحيويــة – أنــواع النســب – نســبة
الجنــس – نســبة النســاء واألوالد – توزيعــات المناطــق – الكثافــة الســكانية – معــدل
النمــو الســكاني – معــدالت الــوالدة والوفــاة الصافيــة – معــدل الوفــاة بحســب
مخرجات المقرر:
•إكتساب المعارف في مجال تطبيق الطرق اإلحصائية المناسبة في علم السكان
•رفع الكفاءة والخبرة العملية على كيفية تطبيق اإلحصاء في مشكالت المجتمع

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة المرتبطــة باإلحصــاء الســكاني وحــل المشــكالت
الحياتيــة
•رفع القدرة على مواصلة دراسات متقدمة عند الحاجة في هذا المجال

الكتب المقررة والمراجع:
)(1كتاب «االحصاء السكاني» المؤلف د .عبدالمجيد فراج  .دار النهضة المصرية 1980 ،م
(2) Cox, P.R., Demography, Cambridge University Press, 1990
(3) Hinde, A (1998), Demographic Methods, Arnold
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه232 :ريض

اسم المقرر :تاريخ الرياضيات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب 231 :ريض

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بنشأة علم الرياضيات وتطبيقاته المختلفة في الجبر والهندسة والتعرف على إنجازات علماء العرب والمسلمين في هذا المجال.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
عبــر الحضــارات القديمــة والمصريــة والبابليــة واليونانيــة والصينيــة واإلســامية
واألوروبيــة – تطــور بعــض الحدســيات والمســائل المفتوحــة ومحــاوالت حلهــا.

•نشــوء وتطــور بعــض المفاهيــم والحقائــق والخوارزميــات الرياضيــة فــي الحســاب
والجبــر والمثلثــات والهندســة المســتوية والهندســة التحليليــة والتفاضــل والتكامــل
مخرجات المقرر:
•معرفــة التشــابه الكبيــر بيــن الشــعوب القديمــة كالمصريــة والبابليــة واليونانيــة
والصينيــة واإلســامية واألوروبيــة
•العلــم بــأن بعــض النظريــات الحديثــة فــي العلــوم الرياضيــة لهــا جــذور ضاربــة فــي
أعمــاق التاريــخ لــذا تكــون أكثــر رســوخا واســتقرارا فــي الذهــن

•دراســة تاريــخ كثيــر مــن المفاهيــم الرياضيــة المختلفــة والخوارزميــات الرياضيــة فــي
الحســاب والجبــر والمثلثــات والهندســة المســتوية والهندســة التحليليــة والتفاضــل
والتكامــل
•معرفــة بعــض مشــاهير علمــاء الرياضيــات ودور علمــاء العــرب والمســلمين فــي
تطويــر الرياضيــات

الكتب المقررة والمراجع:
)(1على عبدالله الدفاع :تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين .مؤسسة الرسالة،بيروت،
(2) Carl B. Boyer & Uta C. Merzbach, A History of Mathematics. John Wiley&Sons,1989
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 451 :ريض

اسم المقرر :الرياضيات المتقطعة

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب 101 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي أعطاء عالقة مباشرة بين الحقل الرياضي وتطبيقاته كعلوم الحاسوب
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•حســاب التقارير-التكافــؤ المنطقــي -الحجــج -طرائــق البرهــان -العالقــات -عالقــة
التكافــؤ -عالقــة الترتيــب -الجبــر البولــي -الــدارات المنطقيــة وتبســيطها -الرســوم-
الترابــط -التماثل-الرســوم المســتوية -األشــجار -تطبيقــات.
مخرجات المقرر:
•يتعرف الطالب على بعض العالقات وكذلك دراسة التكافؤ

•ربط موضوعات الجبر البولي بنظرية الرسومات

الكتب المقررة والمراجع:
)(1عبد الرحمن سمحان و أحمد حميد شراري :مبادئ الرياضيات المتقطعة ،جامعة الملك سعود1995 ،م.
(2) S. C. Althoen and R. J. Bumcrot : Introduction to Discrete Mathematics , PWS-Kent, 1088
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 352 :احص

اسم المقرر :نظرية القرارات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب322 :احص

أهداف المقرر:
دورا رئيسـ ً
ً
ـيا فــي التعامــل مــع الفرضيــات والمســائل المتعلقــة بنظريــة
يهــدف هــذا المقــرر إلــي زيــادة معرفــة الطالــب علــى بعــض المفاهيــم األساســية اإلحصائيــة والتــي تلعــب
القارات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•عناصــر مســألة اتخــاذ القــرار بــدون بيانــات :دالــة المنفعــة  -فضــاء اإلجــراءات
البســيطة  -فضــاء الظــروف الطبيعيــة  -القــرار البســيط طريقــة أقــل الكبريــات و
طريقــة بيــز -القــرار المركــب أقــل الكبريــات  -اســتخدام البيانــات فــي اتخــاذ دالــة
القــرار (التصــرف)  -التصــرف البســيط والمركــب بطريقــة أقــل الكبريــات  -تصــرف

بيــز -معالجــة التقديــر كمســألة مــن مســائل القــرار وبالخصــوص تقديــر بيــز -معالجــة
اختبــار الفرضيــات كمســألة مــن مســائل القــرار :االختبــار األقــوى واختبــار أقــل
الكبريــات و اختبــار بيــز -مقارنــة االختبــارات

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف فــي مجــال تطبيــق الطــرق اإلحصائيــة المناســبة فــي نظريــة
القــرارات
•رفــع الكفــاءة والخبــرة العمليــة علــى كيفيــة تطبيــق اإلحصــاء فــي مشــكالت المجتمــع
وخاصــة التــي تحتــاج إلــى أتخــاذ قــرار

•أكتساب المهارات المعرفية المرتبطة بنظرية القرارات وحل المشكالت الحياتية
•رفع القدرة على مواصلة دراسات متقدمة عند الحاجة في هذا المجال

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis: Springer Series in Statistics, James O. Berger, 2nd , 1980
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 353 :احص

اسم المقرر :تحليل بيانات طولية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 332 :احص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي زيــادة معرفــة الطالــب لبعــض النمــاذج اإلحصائيــة وخاصــة المســتخدمة فــي تحليــل البيانــات الطوليــة ،وكذلــك التعــرف علــى طــرق مناســبة إليجــاد
التقديــرات .هــذا باإلضافــة إلــى التدريــب علــى أســتخدام الحــزم اإلحصائيــة المناســبة الجاهــزة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•استكشــاف البيانـ ِ
المتكررةِ .دراســة مجموعـ ُـة
ـن للقياســات
ـات الطوليـ ِـة  -تحليــل التبايـ ِ
ّ
المنتق َ
ِ
ِ
ِ
المتوازيــة -
المجموعــة
ونمــاذج
لــة
اإلجــراءات
تصاميــم
لعــدة قياســات ُ
َ
َ
ُ
النمــاذج الخطيــة المعممــة المختلطــة  -النمــاذج الخطيــة المعممــة مــن اجــل البيانــات

ِ
المقيــدة وتقديــر اإلمــكان األعظــم المتبقــي -
الطوليــة تقديــر اإلمــكان األعظــم
ّ
فــي SAS.
GLM,
MIXED
GENMOD
باســتخدام
متعــددة
بمســتويات
نمــاذج
ٍ

مخرجات المقرر:
•إكتساب المعارف في مجال طرق تحليل البيانات الطولية

•رفع القدرة على مواصلة دراسات متقدمة عند الحاجة في هذا المجال

•رفــع الكفــاءة والخبــرة العمليــة علــى كيفيــة أســتخدام بعــض النمــاذج اإلحصائيــة
االمالئمــة لتحليــل البيانــات الطوليــة
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Longitudinal Data Analysis: John Wiley & Sons, Hedeker Donald, Gibbons Robert D., 2006
(2) Analysis of Longitudinal Data: 2nd ed., OXFORD Uni. Press, Peter Diggle, Patrick Heagerty, Kung-Yee Liang and Scott L. Seger, 2002
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 455 :احص

اسم المقرر :تحليل البقاء

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب322 :احص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي زيادة معرفة الطالب لبعض المفاهيم والطرق والنماذج اإلحصائية وكيفية أستخدامها في تحليل البقاء.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•وصــف موجــز لتوزيعــات البقــاء  -دوال الحيــاة والفشــل – وعالقاتهــا  -مشــاكل
االســتنتاج اإلحصائــي لبيانــات البقــاء  -التقديــر والمقارنــة بيــن منحنيــات البقــاء
(كابــان مايــرن تقديــر جــداول البقــاء  - ) ... -التقديــر بوجــود بيانــات كاملــة أو مراقبــة

(النــوع األول  -النــوع الثانــي  -المراقبــة المتقدمــة  - ) .. -اختبــار الفرضبــات  -نمــاذج
االنحــدار بالمعالــم  -نمــاذج كوكــس النســبية

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن كيفيــة إســتخدام النمــاذج والطــرق اإلحصائيــة المناســبة فــي
تحليــل بيانــات البقــاء

•رفــع القــدرة العلميــة بعمــق فــي مجــال االحصــاء للتغلــب علــى مشــاكل اإلســتنتاج
اإلحصائــي لبيانــات البقــاء
•رفع القدرة على مواصلة دراسات متقدمة عند الحاجة في هذا المجال.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) An Introduction to Survival Analysis Using Stata, 2nd Edition , Mario Cleves, William W. Gould, Roberto G. Gutierrez, and Yulia
Marchenko, Stata Press Books, 2008
(2) Survival Analysis Using SAS: A Practical Guide , Paul D. Allison, 1995

قـســـــــم اإلحــــصـــــــــــــــاء
Statistics Department

49
الدليل األكاديمي لبرنامج بكالوريوس اإلحصاء

وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 456 :احص

اسم المقرر :طرق تأمين

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 324 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر الى تطبيق األحصاء و النمذجة في علوم التأمين و ادارة مخاطر الحياة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•توزيعــات البقــاء (الحيــاة المســتقبلية  -جــداول الحياة-النظريــات األساســية لحســاب
عــزوم الــدوال اإلكتواريــة  -فرضيــات األعمــار الجزئيــة) األقســاط الصافيــة المفــردة
لعقــود تأميــن حيــاة (التعريــف باســتخدام طريقــة عشــوائية-توزيع اكتــواري دالــة
القيمــة الحاليــة لعقــود تأميــن مختلفــة الســناهيات (دفعــات مــدى الحيــاة) الدالــة
اإلكتواريــة التراكميــة  -تقنيــات دفعــة كليــة ودفعــة حاليــة  -ســناهيات بدفعــات

شــهرية ودفعــات ســنوية ودفعــات متناســبة -المعــادالت التكراريــة األقســاط
الســنوية الصافيــة (مبــدأ التكافــؤ األكتــواري  -العقــود االساســية  -االقصاد الشــهرية
 تأميــن حيــاة بمنافــع تراكميــة االحتياطــات ( تعريــف الخســارة المنتظــرة  -العقــوداالساســية  -احتياطــات اقســاط شــهرية  -معــادالت تكراريــة الحتياطــات متقطعــة
 -احتياطــات لــدورة جزئيــة (كســرية)  -تخصيــص الخســارة علــى ســنوات الوثيقــة

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن كيفيــة إســتخدام النمــاذج اإلحصائيــة فــي طــرق التأميــن
والمخاطــر المتعلقــة بهــا

•رفــع القــدرة العلميــة بعمــق فــي مجــال االحصــاء لمواكبــة متطلبــات ســوق العمــل
فــي مجــال التأميــن والــذي يتطلــب كفــاءة علميــة عاليــة

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Statistical Methods in Insurance and Actuarial Science: Series: Chapman & Hall/CRC, Philip J. Poland, 2007
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 457 :احص

اسم المقرر :بحوث مسحية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+2( 2

المستوى :اختياري

المتطلب 326 :احص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــي التعمــق فــي معرفــة وســائل وطــرق التعامــل مــع المجتمعــات اإلحصائيــة مــن خــال تحديــد العينــات وشــروطها المناســبة وخاصــة فــي البحــوث المســحية
وكذلــك التدريــب علــى اســتخدام الحاســب فــي تحليــل بيانــات العينــة للمجتمــع محــل الدراســة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•منهجيــات البحــث  -أخالقيــات البحــوث العلميــة  -مقدمــة فــي منهجيــة البحــوث
المســحية  -االســتنتاجات واألخطــاء فــي البحــوث المســحية  -مشــكلة وأهــداف
وأســئلة وفرضيــات البحــوث المســحية  -المجتمــع المســتهدف وإطــار العينــة وحجــم

التغطيــة  -تصميــم العينــات وأخطــاء المعاينــة  -عــدم االســتجابة فــي العينــات
المســحية  -طــرق جمــع البيانــات  -وصــف وتحليــل البيانــات بالحاســب اآللــي

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض الطــرق األوليــة للتعامــل مــع البحــوث
المســحية

•أكتســاب المهــارات المعرفيــة مــن خــال التفكيــر وحــل بعــض المشــكالت الحياتيــة
للمجتمــع المســتهدف

•رفــع المقــدرة علــى أســتخدام مفهــوم العينــات المســحية فــي حــل مشــاكل البحــوث
ا لمسحية

•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي المجــال المرتبــط
بالمــادة العلميــة لهــذا المقــرر
•أكتساب المهارات العددية من خالل تطبيقات على الحاسب اآللي.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Survey Research Methods, Second Edition , Copyrighted Material, Earl R. Babbie
(2) The Survey Research Handbook: 2nd ed., Pamela Alreck and Robert Settle, 1985
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 458 :احص

اسم المقرر :نماذج خطية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 242 :ريض

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي التعمق في إستخدام النمادج الخطية و ذلك بإ ستخدام التحلياللخطي المتعدد والبرامج اإلحصائية .
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مراجعــة للمفاهيــم الضروريــة فــي جبــر المصفوفــات -التوزيــع الطبيعــي بعــده
متغيــرات  -الصيــغ التربيعيــة وتوزيعاتهــا  -النمــوذج الخطــي العــام مــن الرتبــة التامــة
 -التقديــر واختبــار الفرضيــات للنمــوذج ذو الرتبــة التامــة -التقديــر واختبــار الفرضيــات

للنمــوذج ذو الرتبــة الغيــر التامــة  -طــرق حســابية  -تطبيقــات فــى تصميــم التجــارب
و االنحــدار تحليــل التبايــن باســتخدام البرامــج اإلحصائيــة

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن كيفيــة اســتخدام النمدجــة الخطيــة فــي تصميــم التجــارب و
االنحــدار و تحليــل التبايــن

•أكتســاب المهــارات العمليــة فــي اســتخدام البرامــج اإلحصائيــة فــي مجــال األحصــاء
المتقدمــة و تحليــل البيانــات

•أكتساب المهارات المعرفية في التحليل الخطي المتعدد
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Linear Model, Searle, John Wiley 1971
(2) A course in Linear Models, A.M.Kshirsagur, Marcell Oevcer
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 459 :احص

اسم المقرر :إحصاء طبي

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )0+3( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 215 :احص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعــرف الطالــب علــى طــرق تصميــم التجــارب األكلينيكيــة و أدارة المخاطــر النســبية و تحليــل بيانــات الحيــاة .كمــا أن هــذا المقــرر يهــدف أيضــا إلــى التعمــق
فــي تطبيــق االحصــاء الــا معلمــي
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•المفاهيــم األساســية والتصميم-التجــارب األكلينيكيــة -العشــوائية -إنحرافــات
البروتوكــول -حجــم التجــارب – نمــاذج اإلنحــدار اللوجســتي -إختبــار ماكنيمــار-
المخاطــرات النســبية -النســب المتضــادة -تحليــل بيانــات الحيــاة -دالــة الحيــاة -دالــة

هــازارد -البتــر -جــداول الحيــاة -منحنــى كابلــن -مايــر للحيــاة -طــرق معلميــة -إختبــار
الرتــب اللوغاريتمــي -مقارنــات معلميــة -نمــاذج إنحــدار

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم األساســية المتعلقــة باإلحصاء
الطبي وأســتخداماتها
•أكتساب مهارات معرفية من أجل حل المشكالت الطبية وجودة الحياة

•تكويــن كــوادر متخصصــة فــي اإلحصــاء الطبــي مــن اجــل ادماجهــا فــي المنظومــة
الصحيــة و مســتعدة للعمــل الــى جانــب الكــوادر الطبيــة لتحســين جــودة الحيــاة لــإ
نسان.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, Michael J. Campbell, David Machin and , Stephen J. Walters, 4th ed., Jon
Wiley & Sons., 2007
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه404 :ريض

اسم المقرر :الرياضيات المالية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2(3

المستوى :اختياري

المتطلب202 :ريض

أهداف المقرر:
تعريف الطالب بالرياضيات المالية وإستخدامها في البنوك وإدارة األعمال والتجارة
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•التســعير – الضرائــب – التأميــن – الفوائــد – الدفعــات الســنوية – إســتهالك الديــن
 اإلســتثمارمخرجات المقرر:
•دراســة تطبيــق الطــرق الرياضيــة فــي عــاج المشــكالت التــي تواجــه المجتمــع فــي
المجــاالت الماليــة مثــل البورصــة والبنــوك والمجــاالت اإلســتثمارية
الكتب المقررة والمراجع:
(1) An Elementary Introduction to Mathematical Finance , Sheldon M. Ross ,2nd Edition ,Cambridge ,2003.
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 213 :بحث

اسم المقرر :البرمجة الخطية

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :اختياري

المتطلب242 :ريض

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعريــف الطالــب بعلــم بحــوث العمليــات ونماذجــه المختلفــة والتركيــز علــى النمــاذج الخطيــة وتطبيقاتهــا فــي مشــاكل النقــل والشــبكات .وكذلــك دراســة
أحــد تطبيقــات الجبــر الخطــي المهمــة وبعــض المفاهيــم المرتبطــة بهــا فــي حــل العديــد مــن المشــكالت التــي تواجهنــا فــي المجــاالت الحياتيــة مثــل الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة
والعسكرية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــى بحــوث العمليــات –النمــاذج الرياضيــة لبعــض المشــاكل الفعليــة-
الصياغــة الرياضيــة لمســألة البرمجــة الخطيــة -المجموعــات المحدبــة والمضلعــات
وتمثيلهــا – النقطــة الركنيــة -نظريــة األمثليــة – طريقــة الحــل البيانــي -الطريقــة

التحليليــة لحــل البرمجــة الخطية(طريقــة الســمبلكس) طريقــة  Mالكبيــرة -طريقــة
المرحلتيــن -أخطــاء الصياغــة -المشــكلة الثنائيــة -تحليــل الحساســية -تطبيقــات
البرمجــة الخطيــة علــى مســائل النقــل والشــبكات.

مخرجات المقرر:
•اكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض المفاهيــم والنظريــات األساســية فــي
الجبــر

•اكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وصياغة وحل المشكالت الفعلية
•ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي

الكتب المقررة والمراجع:
(1) V. Chvatal : Linear Programming, San Francisco:McGill University, W.H. Freeman and Company ,1983
(2) H.A. Taha : Operations Research(An Introduction) 3rd ed. ,London ,Macmillan Publishing Combany,Inc.,1983
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 322 :بحث

اسم المقرر :ضبط ومراقبة المخزون

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 215 :إحص

أهداف المقرر:
يهــدف هــذا المقــرر إلــى تعريــف الطالــب بمشــكلة ضبــط المخــزون ونماذجهــا المختلفــة .وكذلــك إســتخدام نمــاذج كميــة اإلنتــاج اإلقتصاديــة فــي حــل العديــد مــن المشــكالت التــي
تواجهنــا فــي المجــاالت الحياتيــة مثــل الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة والعســكرية
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعاريــف و نمــاذج ضبــط المخــزون  -نمــوذج كميــة الطلــب االقتصاديــة البســيط
( - )EOQنمــوذج كميــة الطلــب االقتصاديــة مــع العجــز  -نمــوذج كميــة اإلنتــاج
االقتصاديــة ( - )EPQنمــوذج كميــة اإلنتــاج االقتصاديــة مــع العجــز  -نمــاذج التخزيــن

المقيــدة لســلعة واحــدة أو عــدة ســلع  -بعــض نمــاذج التخزيــن الديناميكيــة ذات
الطلــب المحــدد أو العشــوائي  -بعــض نمــاذج التخزيــن بدالــة طلــب متصلــة فــي
الزمــن  -بعــض نمــاذج التخزيــن العشــوائية.

مخرجات المقرر:
•إكتساب المعارف عن كيفية استخدام نمادج المخزون
•أكتساب المهارات المعرفية في نماذج كنية اإلنتاج اإلقتصادية

•أكتســاب المهــارات العمليــة فياســتخدام البرامــج اإلحصائيــة فــي مجــال األحصــاء
المتقدمــة و تحليــل البيانــات.

الكتب المقررة والمراجع:
(1) -Sven Axsater , Inventory control ,Second Edition ,Springer’s International Series(2006).
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 351 :بحث

اسم المقرر :تحليل الشبكات

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+2( 3

المستوى :اختياري

المتطلب 201 :بحث

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي إستكمال معرفة الطالب بنماذج الشبكات ومشاكل التدفق األقصى –وطرق جدولة وتقييم المشاريع
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•مقدمــة فــي نظريــة الرســوم  -نمــاذج الشــبكات  -الصياغــة الرياضيــة لمشــاكل
الشــبكات  -مشــكلة أقصــر مســار )خوارزميــة بيلمــان  -خوارزميــة دايكســترا -
خوارزميــة بلمــان  -فــورد(  -مشــاكل التدفــق األقصــى (طريقــة فــورد وفيلكرســون

 نظريــة التدفــق األقصــى وأقــل قطــع)  -مشــكلة التدفــق بأقــل التكاليــف  -جدولــةوتقويــم المشــاريع باســتخدام  CPMو .PERT

مخرجات المقرر:
•إكتساب المعارف عن كيفية استخدام نماذج الشبكات

•أكتساب المهارات العملية جدولة وتقويم المشروعات.

•أكتساب المهارات المعرفية في مشاكل التدفق األقصى
الكتب المقررة والمراجع:
(1) Urik Brandes and Thomas Erlebach,Network Analysis ,Methodological Foundations,Springer-Verlag,Germany,2005
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 441 :بحث

اسم المقرر :النمذجة والمحاكاة

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :اختياري

المتطلب 215 :إحص

أهداف المقرر:
يهدف هذا المقرر إلي دراسة طرق توليد األرقام العشوائية –ونماذج المحاكاة وإستخداماتها في حل كثير من المشاكل التطبيقية في بحوث العمليات
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•توليــد األرقــام العشــوائية  -توليــد المتغيــرات العشــوائية  -اختبــارات المولــدات
العشــوائية  -طــرق وأســاليب مونــت كارلــو  -تحديــد توزيعــات المدخــات فــي نمــاذج
المحــاكاة  -تحليــل مخرجــات المحــاكاة  -تقييــم البدائــل باســتخدام المحــاكاة  -لغــات

المحــاكاة  -تطبيقــات متنوعــة للمحــاكاة فــي بحــوث العمليــات باســتخدام بعــض
لغــات المحــاكاة (.)SLAM, GPSS , ARENA

مخرجات المقرر:
•إكتساب المعارف عن كيفية استخدام نماذج المحاكاة
•أكتساب المهارات المعرفية في تحليل مخرجات المحاكاة

•أكتســاب المهــارات العمليــة فــي اســتخدام بعــض لغــات المحــاكاة فــي حــل تطبيقات
فــي بحــوث العمليات

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Tayfur Altiok,B. Melamed,Simulation Modelling and Analysis with Arina,Elsevier Inc. 2007

قـســـــــم اإلحــــصـــــــــــــــاء
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وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه 472 :بحث

اسم المقرر :العمليات العشوائية و نماذج الصفوف

نوع المقرر :اختياري

الوحدات الدراسية( :نظري  +عملي) )1+3( 4

المستوى :اختياري

المتطلب 201 :بحث

أهداف المقرر:
 :يهدف هذا المقرر إلي إستكمال معرفة الطالب بسالسل ماركوف وتوزيعاتها ونماذج الصفوف ومقاييس الكفاءة.
طرق تقييم الطالب:
األعمال الفصلية

االختبار العملي

االختبار النظري النهائي

مجموع الدرجات

 50درجة

-

 50درجة

 100درجة

وصف محتويات المقرر النظري:
•تعريــف العمليــات العشــوائية  -الخاصيــة المــار كوفيــة  -سالســل ماركــوف -
مصفوفــات احتمــال االنتقــال وحيــدة الخطــوة ومتعــددة الخطــوات  -معادلــة
كولموجــروف -شــامبان  -تصنيــف الحــاالت  -التوزيعــات المســتقرة لسالســل
ماركــوف  -عمليــات ماركــوف متصلــة الزمــن (عمليــات الــوالدة والوفــاة  -العمليــة
البواســونية)  -نمــاذج الصفــوف وعناصرهــا :دراســة وتقييــم أنظمــة الصفــوف

باســتخدام الرســوم التراكميــة  -مقاييــس الكفــاءة  -نمــاذج الصفــوف الماركوفيــة
البســيطة (األحاديــة  -المتعــددة  -والمحــدودة)  -بعــض األنظمــة الصفيــة غيــر
الماركوفيــة  -بعــض النمــاذج الماركوفيــة ذات الوصــول الجماعــي والخدمــة
الجماعيــة.

مخرجات المقرر:
•إكتســاب المعــارف عــن طريــق تعلــم بعــض الطــرق والمفاهيــم األساســية المتعلقــة
بالتوزيعــات المســتقرة لسالســل ماركــوف
•رفــع المقــدرة علــى كيفيــة أســتخدام وتطبيــق الطــرق اإلحصائيــة لنمــاذج الصفــوف
وأتخــاذ القــرار وذلــك فــي المجــاالت التــي تحتــاج لذلــك

•أكتساب المهارات المعرفية من خالل التفكير وحل بعض المشكالت الحياتية
•رفــع القــدرة علــى مواصلــة دراســات متقدمــة عنــد الحاجــة فــي مجــال اإلحصــاء
التطبيقــي وبحــوث العمليــات بشــكل عــام

الكتب المقررة والمراجع:
(1) Aliakbar,M and Dimitar,P. ,Queueing Models in Industry and Business, Nova Science Publishers,New York,2007.

