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 1الصفحة 

 
  

 
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
معرفة الطرق  العممية التي تخص جمع وتنظيم وتمخيص وعرض وتحميل  البيانات من اجل االستدالل 

 التخاذ القرارات

 

 تكريت/كمية اليندسةجامعة  المؤسسة التعميمية .1

 قسم اليندسة المدنية / المركز  القسم العممي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 الميني 

 االحصاء اليندسي

 بكالوريوس ىندسة مدنية اسم الشيادة النيائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 26/7/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أىداف البرنامج األكاديمي .9

 وتمثيل البيانات .معرفة الطرق  العممية التي تخص جمع وتنظيم وتمخيص وعرض 1
 ن خالل العديد من المقاييسم التعرف عمى الطرق العممية الخاصة بتحميل  البانات .2
 خصائص المجتمع والعينات  تعيينالعممية الخاصة باالتعرف عمى الطرق .3
من اجل االستدالل التخاذ حدود الثقة واختبار  لمفرضيات   عمى الطرق العممية الخاصة بتعيينالتعرف .4

 القرارات
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  االىداف المعرفية  - أ
  .عمم اإلحصاء وأقسامويتعرف الطالب عمى اىم   -1أ
 .مى كيفييتنظيم وتمثيل البيانات بجداول ورسوماتيتعرف الطالب ع-2أ
يتعرف الطالب عمى اىم مقاييس النزعة المركزية والتشتتل لمبيانات ومقاييس التغير وااللتواء  -3أ

 .والتفمطح
 .ف الطالب عمى انواع التوزيعات المختمفةيتعر -4أ
 .ى كيفيو تصميم العينات وتقديرىا لمعرفة خواص المجتمع والعينويتعرف الطالب عم -5أ
 .طالب عمى كيفية اختبار الفرضيات ومعرفة حدود الثقة ليايتعرف ال-6أ
 لخاصة بالبرنامج ا يةالميارات األىداف –ب 

 .بجداول او منحنيات البيانات ووصفتحميل وتنظيم– 1ب 
 وصف وتحديد متوسطات البيانات ومدى تشتتيا.  – 2ب 
 االستدالل من البيانات التخاذ القرارات.-3ب 
     ربط  المعمومات بالواقع اليندسي.   - 4ب

 
 طرائق التعميم والتعمم      

 الواجبات االسبوعية.-
 االختبارات اليومية المفاجئة واالسبوعية المستمرة .  -
 . قاعة الدرس لتدريبات واألنشطة فيا -
 إرشاد الطالب إلى بعض المصادر التي تحتوي عمى امثمة وتمارين لإلفادة منيا .  -

 
 طرائق التقييم      

 
 .المشاركة في قاعة الدرس 
 .تقديم األنشطة 
 . اختبارات فصمية ونيائية وأنشطة 
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 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج
 . المقرر الموعد في وتسميميا الواجبات أداء عمى لمعمل الطالب قدرة تطوير -1ج         
 محاولة تطبيق المفاىيم بحل انواع مختمفة من التمارين . -2ج
 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير -3ج
 .التخاذ القرارات في الواقع اليندسي محاولو تنميو قدره الطالب باالستفادة من الوسائل المتاحة -4ج   
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 التمارين واالشكاليات الرياضية 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكميف. 
 لمواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 

 
 

 طرائق التقييم    
 

 المسؤولية وتحممو الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعمة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والميارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنيائية الفصمية االختبارات تعبر. 
 التطبيقات والتمارين والواجبات اليومية 

 
 

 
 المنقولة )الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيمية الميارات العامة و  -د 
 التقنية. وسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -1د
 اإلنترنت. مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -2د
 المتعددة. الوسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -3د
 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساق رمز المقرر أو المرحمة الدراسية 
 عممي     نظري      

 - 2 الحصاء اليندسيا CE135 ولىاال

     
     
     
     
     
 

 التخطيط لمتطور الشخصي .12

 
محاضرات من خالل االطالع عمى اىم الطرق الحديثة المتبعة في الجامعات العالمية واالستفادة من -

 . الجامعات العريقة لسد النقص الحاصل بالتطور العممي الذي يخصص ىذا المقرر في البمد
 االطالع عمى المصادر الخارجية لممادة وتطوير المنيج باستمرار.-

 المعيد(األنظمة المتعمقة بااللتحاق بالكمية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 كزي المعتمد من قبل وزاره التعميم العالي والبحث العممييتم القبول اعتمادا عمى نظام القبول المر 

 أىم مصادر المعمومات عن البرنامج .14

 .االحصا وتطبيقاتو اليندسية-1
 .المدخل إلى اإلحصاء د. خاشع محمود الراوي /جامعة الموصل2

3.Fundementalsof Behavioral Statistics ,1988 
 2006اإلدارية /د. صالح الدين حسين الييتي .األساليب اإلحصائية في العموم 4
 1990.مقدمة في االحصا ء/محمد صبحي  ابو صالح وعدنان محمد عوض 5
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 مخطط مهارات المنهج
 المقابمة لمخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 مخرجات التعمم المطموبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة والتأهيمية المه

المهارات األخرى  )المنقولة
المتعمقة بقابمية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

حصاء اال CE135 الولىا
 الهندسي

  ●   ●     ●    ●   اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت/كمية الهندسة المؤسسة التعميمية .1

 قسم اليندسة المدنية    / المركز القسم العممي  .2

 االحصاء اليندسي CE135 اسم / رمز المقرر .3

 دوام رسمي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6

 27/7/2016 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر .8

  جمع وتنظيم وتمخيص وعرض  وتمثيل البياناتمعرفة الطرق  العممية التي تخص 

  من خالل العديد من المقاييس التعرف عمى الطرق العممية الخاصة بتحميل  البانات 

  التعرف عمى الطرق العممية الخاصة باتعيين خصائص المجتمع والعينات 

  اجل االستدالل التعرف عمى الطرق العممية الخاصة بتعيين  حدود الثقة واختبار  لمفرضيات من
 التخاذ القرارات

معرفة الطرق  العممية التي تخص جمع وتنظيم وتمخيص وعرض وتحميل  البيانات من اجل االستدالل 
 التخاذ القرارات
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 وطرائق التعميم والتعمم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األىداف المعرفية  -أ
 . عمم اإلحصاء وأقسامومبادئ يتعرف الطالب عمى اىم   -1أ
 تنظيم وتمثيل البيانات بجداول ورسومات. يتعرف الطالب عمى كيفيو-2أ
النزعة المركزية والتشتتل لمبيانات ومقاييس التغير وااللتواء يتعرف الطالب عمى اىم مقاييس  -3أ

 والتفمطح.
 يتعرف الطالب عمى انواع التوزيعات المختمفة.-4أ
 يتعرف الطالب عمى كيفيو تصميم العينات وتقديرىا لمعرفة خواص المجتمع والعينو. -5أ
  ا.يتعرف الطالب عمى كيفية اختبار الفرضيات ومعرفة حدود الثقة لي-6أ
  الخاصة بالمقرر. يةالمياراتاألىداف   -ب 

 تحميل وتنظيمووصف البيانات بجداول او منحنيات.–ب 
 وصف وتحديد متوسطات البيانات ومدى تشتتيا.  – 2ب 
 االستدالل من البيانات التخاذ القرارات.-3ب 
 ربط  المعمومات بالواقع اليندسي.       - 4ب

    . 
 
 طرائق التعميم والتعمم      

 
 التمارين واالشكاليات الرياضية 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكميف. 
 لمواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 

 
 

 طرائق التقييم      
 

 المسؤولية وتحممو الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعمة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والميارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنيائية الفصمية االختبارات تعبر. 
 التطبيقات والتمارين والواجبات اليومية 
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 . المقرر الموعد في وتسميميا الواجبات أداء عمى لمعمل الطالب قدرة تطوير -1ج    

 محاولة تطبيق المفاىيم بحل انواع مختمفة من التمارين . -2ج
 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير -3ج
 محاولو تنميو قدره الطالب باالستفادة من الوسائل المتاحة. -4ج
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 التمارين واالشكاليات الرياضية 
 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكميف. 
 لمواجبات اليومية واالختبارات . الدرجة من نسبة تخصيص 

 
 طرائق التقييم    
 

 المسؤولية وتحممو الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعمة المشاركة. 
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام 
 والميارى المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنيائية الفصمية االختبارات تعبر. 
 التطبيقات والتمارين والواجبات اليومية 

 
 المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيمية العامة و  الميارات -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -1د
 اإلنترنت. مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -2د
 المتعددة. الوسائل مع التعامل عمى الطالب قدرة تنمية  -3د

 والمناقشة. الحوار عمى الطالب قدرة تطوير    -4د
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 بنية المقرر .11
مخرجات التعمم  الساعات األسبوع

 المطموبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعميم

1 2 
 لعمم األساسية المفاهيم معرفة

 اإلحصاء
 

عمم اإلحصاء وأقسامه 
اسئمة عامة  نظري + مناقشة /المصطمحات اإلحصائية

 ومناقشة

 وانواع معرفة كيقية انشاء 2 2
 التوزيعات والجداول التكرارية

اسئمة عامة  نظري + مناقشة التوزيعات والجداول التكرارية
 ومناقشة

معرفة كيقية انشاء وانواع  2 3
 التوزيعات والجداول التكرارية

اسئمة عامة  نظري + مناقشة التوزيعات والجداول التكرارية
 شةومناق

4 
معرفة كيقية تمثيل الجداول  2

 التكرارية بيانيا
التمثيل البياني لمجداول 

 التكرارية
أسئمة عامة  نظري + مناقشة

 ومناقشة

5 
معرفة كيقية تمثيل الجداول  2

 التكرارية بيانيا
التمثيل البياني لمجداول 

 التكرارية
أسئمة عامة  نظري + مناقشة

 ومناقشة

امتحان الشهر األول/ الفصل  مدى استيعاب واتقانالمواضيع 2 6
 الدراسي األول

 اسئمة امتحانية نظري 

7 
معرفةوايجادمقاييس النزعة  2

 المركزية

مقاييس النزعة 
المركزية)الوسط الحسابي 

 /الترجيحي

 مناقشةنظري + 
 امتحان اني

8 
معرفةوايجادمقاييس النزعة  2

 المركزية
الوسيط/ المنوال/ 
 الهندسي/التوافقي

أسئمة عامة  نظري + مناقشة
ومناقشة او 
 امتحان اني

معرفة واستخراج مقاييس  2 9
 التشتت

مقاييس التشتت: المدى 
 /االنحراف المعياري/ التباين

 اسئمة عامة نظري + مناقشة

معرفة واستخراج مقاييس  2 10
 التغير وااللتواء

معامل التغير /مقاييس  
 االلتواء

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة

امتحان الشهر الثاني/ الفصل  مدى استيعاب واتقانالمواضيع 2 11
 الدراسي األول

 امتحانيةاسئمة  نظري 

12 
تعرف عمى مبادئ نظرية ال 2

 االحتمال
فن / نظرية االحتمال /مخطط 
 التقاطع واالتحاد

 نظري + مناقشة
 تدريبات وتمارين

التعرف عمى مبادئ نظرية  2 13
 االحتمال

االحتمال الشرطي /التباديل 
 والتوافيق

 اسئمة عامة نظري + مناقشة

التعرف عمى مبادئ نظرية  2 14
 االحتمال

نظرية بيز,االحتمال والتحميل 
 التوافقي

 تدريبات وتمارين نظري + مناقشة

15 
 مدى استيعاب واتقان 2

 المواضيع
امتحان الشهر االول/ الفصل 

 الدراسي اثاني
 نظري 

 اسئمة امتحانية

التوزيعات االحتمالية معرفة 2 16
 المتقطعة

التوزيع االحتمالي /التوزيع 
 المتقطع /التوزيع المستمر

مناقشة و امتحان  نظري + مناقشة
 اني

 التوزيعات االحتماليةمعرفة 2 17
 املتقطعة

توزيع ذي الحدين /توزيع 
 بواسون

 اسئمة عامة نظري + مناقشة

 الواجبات نظري + مناقشة tالتوزيع الطبيعي/توزيع التوزيعات االحتمالية معرفة 2 18



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12
 وتطبيقاتو اليندسية  ء..االحصا1 ـ الكتب المقررة المطموبة 1

.المدخل إلى اإلحصاء د. خاشع محمود الراوي /جامعة 2
 الموصل

 ..االحصا وتطبيقاتو اليندسية 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
.المدخل إلى اإلحصاء د. خاشع محمود الراوي /جامعة 2

 الموصل
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا  ا

 ( المجالت العممية , التقارير ,.... ) 
1.Fundementalsof Behavioral Statistics ,1988 

.األساليب اإلحصائية في العموم اإلدارية /د. صالح الدين 2
 2006حسين الييتي 

 الجماعية+ F/توزيع كاي تربيع/توزيع  المتصمة
 مناقشة

 مدى استيعاب واتقان 2 19
 المواضيع

امتحان الشهر الثاني/ الفصل 
 الدراسي الثاني

 امتحان شهري نظري + مناقشة

20 
مباديءنظرية المعاينة/تصميم  تصميم العيناتمعرفةو  2

 نظري + مناقشة العينات
اسئمة عامة 

 ومناقشة

21 
 تصميم العيناتمعرفةو  2

 نظرية النهاية المركزية
اسئمة عامة  نظري + مناقشة

ومناقشة او 
 امتحان اني

ت/توزيع المعاينةالوسط  تصميم العيناتمعرفةو  2 22
 الحسابي 

أسئمة عامة  نظري + مناقشة
 ومناقشة

توزيع المعاينة لمنسبوزيع  تصميم العيناتمعرفةو  2 23
 المعاينة لمتباين

 امتحان اني نظري + مناقشة

24 
 مبادئ نظرية التقديرمعرفة 2

 مباديئ نظرية التقدير
أسئمة عامة  نظري + مناقشة

ومناقشة او 
 امتحان اني

اسئمة عامة و  نظري + مناقشة تقدير متوسط المجتمع تقدير متوسط المجتمعايجاد 2 25
 مناقشة

 اسئمة عامة نظري + مناقشة تقدير النسب تقدير النسبايجاد 2 26

معرفةوايجادمقاييس النزعة  2 27
 المركزية

 الجماعية الواجبات نظري + مناقشة اختبار الفروض االحصائية

واختبار الفروض معرفة 2 28
 االحصائية

 اسئمة عامة نظري + مناقشة اختبار الفرضيات

29 
واختبار الفروض معرفة 2

 االحصائية
 اختبارات تتعمق بالمتوسطات

 نظري + مناقشة
 امتحان شهري

واختبار الفروض معرفة 2 30
 االحصائية

 اسئمة عامة نظري + مناقشة اختبارات تتعمق بالنسب
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.مقدمة في االحصا ء/محمد صبحي  ابو صالح وعدنان 3
 1990عوض محمد 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 2007  محمد موسى أمانى .د.لمبيانات/أ اإلحصائى التحميل.1
2.www.Pathways.cu.edu.eg 
3.Lectures on Statistics 
William G. Faris ,December 1, 2003 
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رفع ميارات الطالب والخريجين لمساعدتيم عمى االندماج السريع في المجتمع وصقل مياراتيم بما  العمل عمى

  يتناسب  مع حاجة البحث العممي وسوق العمل.
 
 
 

 


