
 \املوضوع  عنوان املحاضرة الخطة الزمنية

 املحاضرة 

 : املطلوب من الطالب

  املوجودة في قائمة املقرر " ابدأ هنا"قراءة صفحة. 

  الاطالع على خطة املقرر ومعلومات أستاذ املقرر. 

  املشاركة في منتدى التعارف 

 تمهيد تمهيد

  : املطلوب دراسته

دراسة املواضيع التالية من الفصل ألاول في كتاب مبادئ في إلاحصاء والاحتماالت 

 (فصل البيانات إلاحصائية جمعها وتنظيمها)

    تعاريف ومفاهيم أساسية 

    تنظيم البيانات الخام وتمثيلها الشرائطي وبالقطاعات الدائرية. 

 

البيانات 

إلاحصائية 

 جمعها وتنظيمها

 ألاولى

 :املطوب من الطالب النشاطنوع 

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

  :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة  

 :  املطلوب دراسته

دراسة املواضيع التالية من الفصل ألاول في كتاب مبادئ في إلاحصاء والاحتماالت 

 (وتنظيمهافصل البيانات إلاحصائية جمعها )

    التوزيعات التكرارية 

 التمثيالت البيانية لجداول التوزيعات التكرارية 

 

البيانات 

إلاحصائية 

 جمعها وتنظيمها

 الثانية

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 احص ٠٠١١ قرر ملالخطة الزمنية 
 



 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

  :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة  

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء والاحتماالت  الثانيدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (مقاييس املوضع للبياناتفصل )

 مقاييس النزعة املركزية 

 

مقاييس املوضع 

 للبيانات

 الثالثة

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

 عليها مع ألاستاذ من  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

   :إن وجد التي يحتاجها لحل الواجبألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة 

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء والاحتماالت  الثانيدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 ( مقاييس املوضع للبياناتفصل )

 الربيعيات واملئنيات 

 

مقاييس املوضع 

 للبيانات

 الرابعة

 :نوع النشاط املطوب من الطالب



 

  الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من  حضور

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

  :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة  

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء والاحتماالت  الثالثدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (مقاييس الاختالف للبياناتفصل )

  (ملدى الربيعياملدى وا –الانحراف املعياري )مقاييس التشتت 

 

مقاييس 

الاختالف 

 للبيانات

 الخامسة

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

 :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة   

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء والاحتماالت  الثالثدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (مقاييس الاختالف للبياناتفصل )

  معامل التغير )معامالت من أجل مقارنة التشتت ملجموعتي بيانات أو أكثر

 (ومعامل التشتت

مقاييس 

الاختالف 

 للبيانات

 السادسة



 

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

 املتفق عليها مع ألاستاذ من  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

  :الواجب إن وجد التي يحتاجها لحلألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة  

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء والاحتماالت  الرابعدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (فصل الارتباط والانحدار الخطي)

 الارتباط الخطي البسيط 

 الانحدار الخطي البسيط 

 

الارتباط 

 والانحدار الخطي

 السابعة

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

  الذاتي املوجود في البالكبورد حل الاختبار 

 

  :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة  

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء  التمهيديدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 والاحتماالت 

املجموعات 

 وخصائصها

 الثامنة



 املجموعات وخصائصها 

 

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

   :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة 

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء  الخامسدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (العشوائية واحتماالت الحوادثتجارب فصل ال)والاحتماالت 

 القاعدتان ألاساسيتان في العد 

  فضاء الحوادث الابتدائية 

 الحوادث 

 

التجارب 

العشوائية 

واحتماالت 

 الحوادث

 التاسعة

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 الفصل الافتراض يخالل التوجه لصفحة 

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

   :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة 



 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء  الخامسدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (تجارب العشوائية واحتماالت الحوادثفصل ال)والاحتماالت 

 الدالة الاحتمالية وخصائصها 

 

التجارب 

العشوائية 

واحتماالت 

 الحوادث

 العاشرة

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

   :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة 

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء  الخامسدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (تجارب العشوائية واحتماالت الحوادثفصل ال)والاحتماالت 

 الاحتمال الشرطي 

  الحوادثاستقالل 

 

التجارب 

العشوائية 

واحتماالت 

 الحوادث

الحادية 

 عشر

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 



  :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة  

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء  السادسدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (املتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية)والاحتماالت 

    املتغيرات العشوائية 

 دالة التوزيع ملتغير عشوائي 

 املتغيرات العشوائية املتقطعة 

 

املتغيرات 

العشوائية 

وتوزيعاتها 

 الاحتمالية

الثانية 

 عشر

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من حضور

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

 :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة   

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء  السادسدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (املتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية)والاحتماالت 

 غير عشوائي متقطعالتوقع الرياضياتي والتباين ملت 

 

املتغيرات 

العشوائية 

وتوزيعاتها 

 الاحتمالية

الثالثة 

 عشر

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 



  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

  :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة  

 :  املطلوب دراسته

في كتاب مبادئ في إلاحصاء  السادسدراسة املواضيع التالية من الفصل 

 (املتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية)والاحتماالت 

 املتغيرات العشوائية املستمرة 

 

املتغيرات 

العشوائية 

وتوزيعاتها 

 الاحتمالية

الرابعة 

 عشر

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  ألاستاذ من حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 الاطالع على مقاطع الفيديو املتعلقة بموضوع املحاضرة 

  تسليم التمارين املطلوبة في البالكبورد من خالل أداةassignment 

 حل الاختبار الذاتي املوجود في البالكبورد 

 

 :التي يحتاجها لحل الواجب إن وجدألاداة \اسم البرامج 

 Blackboardفي   Assignmentأداة   

 :  املطلوب دراسته

 مراجعة جميع ما سبق

 

الخامسة  مراجعة

 عشر

 :نوع النشاط املطوب من الطالب

 

  حضور الجلسات الافتراضية بناء على ألاوقات املتفق عليها مع ألاستاذ من

 خالل التوجه لصفحة الفصل الافتراض ي

 

- 



 


