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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 فادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 يؼٓذ االداسح انزمُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى رمُٛبد اَظًخ انؾبعٕة / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 رمُٛبد اَظًخ انؾبعٕةثشَبيظ 

 (دثهٕو فُٙ )رمُٙ اعى انؾٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 انغُٕ٘

 ثشَبيظ يمشس انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

   / انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 23/11/2012 ربسٚخ إػذاد انٕفف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9
 

دح ٕٚفف يخشعبد انزؼهٛى انًزٕلؼخ  يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجشُْب يب ارا كبٌ لذ ؽمك االعزفب .1

 انمقٕٖ يٍ انفشؿ انًزبؽخ.
 ٕٚمؼ نكم يمشس دساعٙ فٙ انجشَبيظ ٔ يب ٚؾممّ يٍ يٓبساد يؼشفٛخ ٔ يٓبسارٛخ ٔ ٔعذاَٛخ. .2

 ٚؾذد انًخشعبد انًزٕلؼخ ٔ يذٖ يالئًزٓب نؾمم انؼًم. .3
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 انًطهٕثخ ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
 ٚؼشف انطبنت يبْٛخ رمُٛبد اَظًخ انؾبعٕة  -1أ

 ٚفغش انطبنت يٕامٛغ راد ػاللخ ثبَظًخ انؾبعٕة -2أ

 ٚؼهم انطبنت االعجبة انًؤصشح فٙ دساعخ انؾبعٕة -3أ
 ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر فٙ يغبل اَظًخ انؾبعٕة ٔانؾبعجبد -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -5أ
 نت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ ؽٕل اَظًخ انؾبعٕة ٔانؾبعجبدٚشثو انطب -6أ

 جشَبيظ نخبفخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 ٚغزخذو انؾبعجخ فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم عٛذ– 1ة 

 ٚهخـ يؾبمشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 ٚغًغ ػُٛبد ٔ ًَبرط الدٔاد فٙ يغبل اَظًخ انؾبعٕة - 3ة 

 
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًُبلؾخ ، انؾٕاس ، ٔعبئم اٚنبػ انكزشَٔٛخ ، اعزخذاو انغجٕسح

 

 

 
 هشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزؾشٚشٚخ

 

 

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 اٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشػ االعزبر -1ط         

 ًْٛخ اَظًخ انؾبعٕة فٙ ػبنى االػًبلاٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعزبر أل-2ط

 اٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى انؾبعت االنكزشَٔٙ فٙ دساعخ اَطًخ انؾبعٕة -3ط

 اٌ ٚؾظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕمٕػ -4ط   
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبكبح، نؼت االدٔاس ، انًُبلؾبد

 

 
 ك انزمٛٛى هشائ   

 

 االعزجبَخ ، االعزمقبء ، االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخ
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 .انؾخقٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 اٌ ٚغٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًغبل اخزقبفّ -1د

 نؾبعٕةاٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يغبل اَظًخ ا -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕامٛغ رطٕٚش يغبل اخزقبفّ -3د

 ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د   

 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 انُذٔاد ، االعزجبَخ ، يؾبٔس َمبػ ، انزذسٚت انقٛفٙ

 

 
 هشائك انزمٛٛى          

 ثؼل فمشارٓب االعزجبَخ ، اعزخذاو اعزًبسح انزذسٚت انقٛفٙ يٍ خالل

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشؽهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 C++ 2 3انجشيغخ ثهغخ   انًشؽهخ االٔنٗ

 - 3 خٕاسصيٛبد  انًشؽهخ االٔنٗ

 3 2 يؼًبسٚخ انؾبعٕة  انًشؽهخ االٔنٗ

 3 2 فٛبَخ انؾبعٕة  االٔنٗانًشؽهخ 

 3 2 رطجٛمبد عبْضح  انًشؽهخ االٔنٗ
 - 4 سٚبمٛبد ٔانزؾهٛم انؼذد٘  انًشؽهخ االٔنٗ

 - 3 االؽقبء  انًشؽهخ االٔنٗ

 - 2 ؽمٕق ٔ دًٚمشاهٛخ  انًشؽهخ االٔنٗ
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 انزخطٛو نهزطٕس انؾخقٙ .12

 ٔسػ ػًم ، َذٔاد ، رخقٛـ يخزجشاد ، صٚبساد يٛذاَٛخ

 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔميؼٛبس انمجٕل  .13

 
 انمجٕل انًشكض٘ )انًؼذل(

 

 
 
 
 
 
 

 أْى يقبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 انكزت ، انٕصبئك ، االَزشَذ
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 هخطط ههاراث الونهح

 خاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح ال

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

لُت التىظُف الوتعلقت بقاب

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ++Cانجشيغخ ثهغخ   االول / 2116

                 اساسٍ خٕاسصيٛبد 

                 اساسٍ يؼًبسٚخ انؾبعٕة  االول / 2116

                    ٍاساس فٛبَخ انؾبعٕة 

                 اساسٍ رطجٛمبد عبْضح  االول / 2116

سٚبمٛبد ٔانزؾهٛم  

 انؼذد٘

                 اساسٍ

                 اساسٍ االؽقبء  االول / 2116

                 اساسٍ ؽمٕق ٔ دًٚمشاهٛخ 

 هخطط ههاراث الونهح
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 ضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً و

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسٍ ْٛبكم ثٛبَبد  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ لٕاػذ ثٛبَبد 

                 اساسٍ أَظًخ رؾغٛم  انٍالث / 2116

                    اساسٍ رؾهٛم َظى 

                 اساسٍ فٛغٕال ثٛغك  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ ؽجكبد 

                 اساسٍ تصوُن الوىاقع االلكترونُت  الثانٍ / 2116

                 اساسٍ يؾشٔع 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 يؼٓذ االداسح انزمُٙ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى رمُٛبد اَظًخ انؾبعٕة / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 االؽقبء انًزمذو اعى / سيض انًمشس .3
 

 اعجٕػٙ َظش٘ أؽكبل انؾنٕس انًزبؽخ .4

 انغُٕ٘ انفقم / انغُخ .5

 3 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 23/11/2012 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕفف  .7

  انًمشسأْذاف  .8

رؼشٚف انطبنت ثبعزخذاو انًمبٚٛظ االؽقبئٛخ ٔهشق يؼبنغخ انجٛبَبد ٔرطجٛك اعبنٛت ثؾٕس انؼًهٛبد فٙ 

دساعخ انظٕاْش .  ٔكزنك  رؼشٚف انطبنت ثبنطشق ٔاالعبنٛت االؽقبئٛخ فٙ انؼشك انجٛبَٙ ٔاعزخذايبد 

غزمجهٙ ٔكزنك رطجٛمبد انجشيغخ انخطٛخ يمبٚٛظ انُضػخ انًشكضٚخ ٔانزؾزذ ٔاالسرجبه ٔاالَؾذاس ٔانزُجؤ انً

 .فٙ فٛبغخ انًُبرط انخطٛخ ٔرؾهٛهٓب ٔفك انطشق انؼهًٛخ

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔهشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 انطبنت اًْٛخ االؽقبء ٔانًمبٚٛظ االؽقبئٛخٚؼشف -1أ

 انخبفخ ثبالؽزًبالد ٔانجؾٕس ٚفغش انطبنت اعزخذاو انًمبٚغظ -2أ

 االعجبة انًؤصشح فٙ دساعخ االؽقبءٚؼهم انطبنت  -3أ
 االؽقبءفٙ يغبل  ٚكًم انطبنت يُبلؾزّ يغ االعزبر -4أ
 ٚمبسٌ انطبنت ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -5أ
 الؽقبء ٔاالؽزًبالد ٔانجؾٕسٚشثو انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ ؽٕل ا -6أ

  ًمشس.انخبفخ ثبن ٛخانًٓبسارألْذاف ا  -ة 

 فٙ دساعزّ الخزقبفّ ثؾكم عٛذ انٛذٔٚخ ٚغزخذو انؾبعجخ– 1ة 

 ٚهخـ يؾبمشارّ اػزًبدا ػهٗ يقبدس اخشٖ – 2ة 

 ًبرط الدٔاد فٙ يغبل االؽقبء ٔاالؽزًبالد ٔانجؾٕسٚغًغ ػُٛبد ٔ َ - 3ة 

  
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 ٔعبئم اٚنبػ انكزشَٔٛخ ، اعزخذاو انغجٕسحانًُبلؾخ ، انؾٕاس ، 

 

 
 هشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔ انزؾشٚشٚخ

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 اٌ ٚقغٙ انطبنت انٗ ؽشػ االعزبر -1ط         

 فٙ ػبنى االػًبلاالؽقبء ٔاالؽزًبالد ٔانجؾٕس اٌ ٚؤٚذ انطبنت سأ٘ االعزبر ألًْٛخ -2ط

 ًخ انؾبعٕةاالؽقبء ٔاالؽزًبالد ٔانجؾٕس فٙ دساعخ اَظاٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ رؼهى  -3ط

 اٌ ٚؾظ انطبنت ثأًْٛخ انٓذٔء فٙ انقف نزهمٙ انًؼهٕيبد ٔاعزمجبنٓب ثٕمٕػ -4ط   
 هشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انًؾبكبح، نؼت االدٔاس ، انًُبلؾبد

 

 
 هشائك انزمٛٛى    
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 االعزمقبء ، االخزجبساد انؾفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخاالعزجبَخ ، 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انؾخقٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 اٌ ٚغٛت انطبنت ػهٗ االعئهخ انًزؼهمخ ثًغبل اخزقبفّ -1د

  االؽقبء ٔاالؽزًبالد ٔانجؾٕساٌ ٚؼذ رمبسٚش فٙ يغبل  -2د

 ُٚبلؼ فٙ يٕامٛغ رطٕٚش يغبل اخزقبفّ -3د

   ٚمبسٌ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانٕالغ انًؼذ نهزطجٛك -4د 
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕمٕع

 هشٚمخ انزمٛٛى هشٚمخ انزؼهٛى

 األٔل

رؼشٚففففففففف ػهففففففففى  -*  3

 –اإلؽقفففففففففففففففبء 

أًْٛفففخ اإلؽقفففبء 

ٔػاللزفففّ ثفففبنؼهٕو 

خفففففشٖ  عًفففففغ األ

انجٛبَففففففففففففففففففففففففبد 

ٔرقففففففففففففففففففففُٛفٓب 

ٔرجٕٚجٓفففففففففففففففففففففففب 

 ٔػشمٓب.

انؾشػ  رؼشٚف ػهى اإلؽقبء

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انضبَٙ_انضبن

 س

* يمفففففففبٚٛظ انُضػفففففففخ  3

انًشكضٚخ_انٕعففففففو 

انؾغففففففففففففففففففففففففففففبثٙ 

 انٕعفففففففففٛو انًُٕال 

 انؼاللففففففففففخ ثففففففففففٍٛ 

انًزٕعففففففففففففففففففففطبد 

)نهجٛبَففففففففبد غٛففففففففش 

 انًجٕثخ(.

يمبٚٛظ انُضػخ 

 انًشكضٚخ

انؾشػ 

 ًُبلؾخٔان

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انشاثغ

 –* يمفففبٚٛظ انزؾفففزذ  3

انًففذٖ انزجبٚ

 ٌ

االَؾفففففشاف 

انًؼٛفففففبس٘  

يؼبيففففففففففففففم 

االخففففزالف  

انذسعففففففففففففخ 

انًؼٛبسٚخ)نه

ثٛبَبد غٛفش 

 انًجٕثخ(.

انؾشػ  يمبٚٛظ انزؾزذ

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انخبيظ

* االسرجفففففبه انجغفففففٛو  3

 هففففففففففشق ؽغففففففففففبة 

غففففففففٛو االسرجففففففففبه انج

 )هشٚمخ ثٛشعٍ(.

انؾشػ  االسرجبه انجغٛو

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انغبدط

* يؼبيففففففففم اسرجففففففففبه  3

 -انشرففففففففففت 

يؼبيففففففففففففففم 

االلزفففففففففشاٌ 

ٔيؼبيففففففففففم 

 انزٕافك.

انؾشػ  يؼبيم اسرجبه انشرت

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

االخزجبس انؾشػ  انغالعم انضيُٛخ –* انغالعففم انضيُٛففخ  3 انغبثغ



  
 11الصفحت 

 
  

لٛفففففففففبط االرغفففففففففبِ 

د يؼبدنفخ انؼبو ٔاٚغب

خفففو االرغفففبِ انؼفففبو 

ثطشٚمفففخ انًشثؼفففبد 

انقففففففففففغش ٕهشٚمخ 

انًزٕعففففففففففففففففففففطبد 

 انًزؾشكخ . 

انؾفٓٙ  ٔانًُبلؾخ

 ٔانزؾشٚش٘

 انضبيٍ

 –* االَؾففذاس انجغففٛو  3

إٚغفففففففففففففففففبد 

يؼبدنففففففففففففففخ 

االَؾفففففففففذاس 

ثطشٚمففففففففففففخ 

انًشثؼففففففبد 

 انقغشٖ.

انؾشػ  االَؾذاس انجغٛو

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

ٓٙ انؾف

 ٔانزؾشٚش٘

 انزبعغ

* انُظشٚخ االؽزًبنٛفخ   3

انًزغٛففففش انؼؾففففٕائٙ 

 انزغشثخ انؼؾفٕائٛخ  

فنففففففففبء انؼُٛففففففففخ   

 ٔاالؽذاس.

انؾشػ  * انُظشٚخ االؽزًبنٛخ

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انؼبؽش

* االؽزًففبل  يفٕٓيففّ   3

هففففففففففففففففشق 

ؽغففففففففففبثّ   

لٕاٍَٛ عًغ 

 االؽزًبل.

انؾشػ  * االؽزًبل

 ؾخٔانًُبل

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انؾبد٘ 

 -ػؾش

 انضبَٙ ػؾش

* االؽزًفففبل انؾفففشهٙ  3

ٔلبٌَٕ ثٛفض 

ٔيغففففففففففففبل 

 رطجٛمّ.

انؾشػ  االؽزًبل انؾشهٙ

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انضبنش ػؾش

* انًزغٛففففش انؼؾففففٕائٙ  3

انًُفقففم   انزٕصٚففغ 

االؽزًفففبنٙ نهًزغٛفففش 

انًُفقففففففم انزٕلففففففغ 

 ٔانزجفففففبٍٚ نهزٕصٚفففففغ

 رٕصٚففففففغ ثٕعففففففٌٕ 

 ٔرطجٛمبرّ .

انؾشػ  انًزغٛش انؼؾٕائٙ

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انشاثغ ػؾش

انًزغٛفففففففش انؼؾفففففففٕائٙ  3

انزٕصٚفففففغ  -انًزقفففففم 

االؽزًفففففبنٙ نهًزغٛففففففش 

انًُفقفففففففم  انزٕلفففففففغ 

ٔانزجفففففبٍٚ   انزٕصٚففففففغ 

 انطجٛؼٙ ٔرطجٛمبرّ 

انؾشػ  انًزغٛش انؼؾٕائٙ

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 نزؾشٚش٘ٔا

انخبيظ 

 ػؾش

*ثؾفففففففٕس انؼًهٛفففففففبد  3

اعبنٛجٓب ٔاعفزخذايبرٓب 

انزففذاخم ثففٍٛ ثؾففٕس  -

انؾشػ  ثؾٕس انؼًهٛبد

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘
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 انؼًهٛبد ٔانؾبعجخ .

انغبدط 

 ػؾش

* انًُففبرط فففٙ ثؾففٕس  3

انؼًهٛفففففففففبد 

 ٔإَاػٓب .

انؾشػ  انًُبرط

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انغبثغ ػؾش

 -* انجشيغفففخ انخطٛفففخ  3

ًَفففففففففففففففبرط 

انجشيغففففففففففخ 

 -انخطٛفففففففخ 

انًُففففففففففٕرط 

 انمٛبعٙ .

انؾشػ  * انجشيغخ انخطٛخ

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

 انضبيٍ ػؾش

* هفففشق ؽفففم ًَفففٕرط  3

انجشيغفففخ انخطٛفففخ   

انطشٚمففففففخ انجٛبَٛففففففخ 

 اَفففففففٕاع انؾهففففففففٕل 

 ثبنطشٚمخ انجٛبَٛخ 

هشق ؽم ًَٕرط 

 انخطٛخ انجشيغخ

انؾشػ 

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انزبعغ ػؾش 

انؾبد٘  -

 ٔانؼؾشٌٔ

انؾشػ  هشٚمخ انغًجهكظ * هشٚمخ انغًجهكظ  3

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انضبَٙ 

 ٔانؼؾشٌٔ

* ًَففففففففٕرط انُمففففففففم    3

ػاللزفففففففففففففّ 

ثًُفففففففففففٕرط 

انجشيغففففففففففخ 

 -انخطٛفففففففخ 

ففففففففففففٛبغخ 

ًَفففففففففففففٕرط 

 انُمم 

انؾشػ  ًَٕرط انُمم

 ًُبلؾخٔان

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انضبنش 

 ٔانؼؾشٌٔ

* اَففٕاع ًَففبرط انُمففم  3

)انًزفففففففٕاصٌ ٔغٛفففففففش 

 انًزٕاصٌ( .

انؾشػ  إَاع ًَبرط انُمم

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انشاثغ 

 -ٔانؼؾشٌٔ

انخبيظ 

 ٔانؼؾشٌٔ

* ؽففففم ًَففففبرط انُمففففم  3

 -ثطشٚمخ )الفم انكهفف 

 فٕعم( .

نؾشػ ا ؽم ًَبرط انُمم

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انغبدط 

 ٔانؼؾشٌٔ

* هففشق فؾففـ انؾففم  3

االٔنفففففففففففففٙ 

نهؾقفففففففٕل 

ػهفففٗ انؾفففم 

 االيضم .

هشق فؾـ انؾم 

 االٔنٙ

انؾشػ 

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘

انغبثغ 

ٔانؼؾشٌٔ 

انضبيٍ  –

 ٔانؼؾشٌٔ

* انًخططفففففففففففففففففففففبد  3

  -انؾفففففففففجكٛخ

اعففففففففففففهٕة 

انؾقفففففففٕل 

ػهفففٗ انؾفففم 

د نهًخططففب

انؾشػ  * انًخططبد انؾجكٛخ

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 ، كتاب االحتماالت، سلسلة شوممدخل يف االحصاء  )انًقبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚفٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ   انزمبسٚش  .... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ  يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

انؾففففففففففففجكٛخ 

.هشٚمففففففففففففخ 

انًغفففففففففففففبس 

انؾشط اعهٕ

ة رمٛفففففففففففٛى 

ٔيشاعؼفففففففخ 

 )انًؾفففففبسٚغ

(pert  

انزبعغ 

ٔانؼؾشٌٔ 

 انضالصٌٕ -

اعففزخذايٓب  –انًؾبكففبح  3

ففففففٛبغخ  –

ًَفففففففففففففٕرط 

 –انًؾبكففففبح 

اَففففففففففففففففٕاع 

ًَفففففففففففففففبرط 

 –انًؾبكففففبح 

رٕنٛذ ثٛبَبد 

ػؾفففففففففٕائٛخ 

 نزٕصٚؼففففففبد

اؽقففففففففبئٛخ 

 –)يغففزًشح 

 -يُزظًففففففخ(

نغفففففففففففففففففبد 

 انًؾبكبح .

انؾشػ  انًؾبكبح

 ٔانًُبلؾخ

االخزجبس 

انؾفٓٙ 

 ٔانزؾشٚش٘
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