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¿ نبذة عن قسم اإلحصاء وبحوث العمليات 

تأســـس قســـم اإلحصاء عام 1399 هـ بعد أن كان - منذ تأســـيس كلية العلوم عام 1378 هـ - جزءاً من قســـم 
الرياضيات. ولقد تطور القســـم بسرعة خالل الســـنوات القليلة اليت مضت على تأسيسه حيث بدأ بتقديم برنامج 
املاجســـتري يف اإلحصـــاء عـــام 1400 هـ، كما ازداد عدد الدارســـني فيه بصوره ملحوظة وخاصـــة بعد أن مت افتتاح 

ختصص حبوث العمليات عام 1406 هـ. 
أما الفرع النســـائي فقد مت افتتاحه يف عام 1408 هـ كقســـم مســـاند خيدم باقي األقســـام يف كلية العلوم ويف 
اجلامعـــة. مينح القســـم حاليًا درجة البكالوريـــوس يف ختصص اإلحصاء للطـــالب، ويف ختصص حبوث العمليات 
للطـــالب، كمـــا مينح القســـم درجـــيت املاجســـتري يف اإلحصاء ويف حبـــوث العمليات للطـــالب والطالبـــات، ودرجة 

الدكتوراه يف اإلحصاء للطالب والطالبات.
يكتســـب قســـم اإلحصاء وحبوث العمليات أهمية خاصة من خالل الدور املتميز الذي يلعبه ختصص اإلحصاء 
وحبوث العمليات يف اختاذ القرارات املثلى للمشاكل اليت تنشأ يف ميادين متعددة مثل الصناعة والزراعة والتجارة 

واالقتصاد واملواصالت وامليادين العسكرية.  
تتسع دائرة اخلدمات التعليمية اليت يقدمها القسم داخل وخارج اجلامعة؛ فالقسم يقّدم مقررات يف اإلحصاء 
لطلبـــة كليات العلوم ولطلبة الكليات األخرى كاهلندســـة واحلاســـب اآللي والزراعـــة واآلداب والرتبية والطب 
والعلوم الطبية التطبيقية وطب األسنان والصيدلة. إضافًة إىل ما سبق يقّدم القسم املشورة اإلحصائية ملشروعات 
البحوث التطبيقية داخل اجلامعة وخارجها ســـواًء يف مرحلة تصميم البحث أو يف مرحلة حتليل البيانات وتفسري 
النتائج، كما يقّدم القســـم أيضًا، من خالل فرع حبوث العمليات، املشـــورة اخلاصة يف برجمة وختطيط املشاريع 

وجدولة اإلنتاج، ويف االستخدام األمثل للموارد بشتى أنواعها. 
يشـــغل قســـم اإلحصاء وحبوث العمليات )فرع الطالب( موقعني يف مبنى )4( بكليـــة العلوم؛ أحدهما يف الطابق 
الثاني ويضم مكتب رئيس القسم ومكاتب ألعضاء هيئة التدريس واملعيدين ومكتبة القسم وبعض معامل القسم. 
أما املوقع الثاني فهو يف الطابق األرضي، ويضم هذا املوقع مكاتب ألعضاء هيئة التدريس وقاعات ومعامل للحاسب 
اآللي تســـتوعب عـــدداً وافراً من أجهزة احلاســـب اآللي تيســـرياً ملتطلبات البحـــوث والتدريـــب الطالبي وألغراض 

التدريس والوفاء حباجات املشروعات البحثية لطالب السنة النهائية يف القسم وطالب الدراسات العليا.
يوجد بالقســـم اآلن 11 أساتذة, 8 أساتذة مشاركني, 10 أستاذاً مساعداً، كما يبلغ عدد احملاضرين واملعيدين 

والفنيني ومساعدي الباحثني 15 أشخاص. وحيتوي القسم على:
• عشرة معامل حاسب آلي تضم 200 جهاز حاسب آلي.	
• ثالثة معامل تعليم وبّث الكرتوني.	
• معمل حاسب آلي للتعليم ذاتي.	
• مكتبة ألعضاء هيئة التدريس والطالب.	

أما فيما خيص فرع الطالبات فيشـــغل قســـم اإلحصاء وحبـــوث العمليات موقعًا واحـــداً يف مبنى رقم )9( بكلية 
العلوم بامللز. يوجد بالفرع أستاذة واحدة، ومخسة أساتذة مساعدين، كما يبلغ عدد احملاضرات واملعيدات والفنيات 

ومساعدات الباحثني إحدى عشر.  وحيتوي الفرع على:
• ثالثة معامل حاسب آلي تضم 90 جهاز حاسب آلي.	
• معامل تعليم وبّث الكرتوني مشاركًة مع بقية فروع أقسام الكلية.	
• مكتبة ألعضاء هيئة التدريس والطالبات.	
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مـــن املزمـــع أن ينتقل فـــرع الطالبات يف القريب – بـــإذن اهلل – إىل احلرم اجلامعي بالدرعية حيث ســـيتوّفر له 
إمكانات أفضل وبنية حتتية حديثة.

¿ رؤية القسم

ريادة يف جمالي اإلحصاء وحبوث العمليات، ودور مؤثر يف التنمية وثقافة صناعة القرار.

¿ رسالة القسم

االســـتجابة حلاجات اجملتمع يف جمالي اإلحصاء وحبوث العمليـــات بتقديم برامج تعليمية مميزة وفعالة مبا 
حيقق تطلعات خطط التنمية للمجتمع، والتوجه الصحيح واملستمر لتحسني هذه الربامج والبحوث العلمية.

¿ أهداف القسم

يهدف قسم اإلحصاء وحبوث العمليات، يف إطار األهداف العامة لكلية العلوم، إىل ما يلي:
تأهيل كفاءات وطنية مدربة تليب احتياجات ســـوق العمل، وتساهم يف التنمية والتطور الشامل الذي تشهده . 1

اململكة يف مجيع اجملاالت.
مواكبة املستجدات العلمية العاملية، وتقوية عالقة القسم مع املؤسسات احلكومية واألهلية.. 2
تغذيـــة برامـــج الدراســـات العليا يف القســـم بعناصر مميزة ملتابعة الدراســـة بعـــد التخرج يف اجملـــال النظري . 3

والتطبيقي.
تقديم الدورات واالستشارات يف جمالي اإلحصاء وحبوث العمليات للدوائر واملؤسسات احلكومية واخلاصة.. 4
اإلســـهام يف بناء املكتبة العربية عن طريق التأليف باللغة العربيـــة، وترمجة أفضل الكتب واملراجع إىل اللغة . 5

العربية.
اإلســـهام يف تقديـــم علمي اإلحصاء و حبوث العمليات ومـــا يتفّرع عنهما من خالل البحـــوث العلمية املبتكرة، . 6

واملشاركة يف املؤمترات الدولية، واستضافة بعضها.

¿ النشاط البحثي

يشارك أعضاء هيئة التدريس يف القسم يف كتابة البحوث العلمية ونشرها يف جمالت علمية دولية حمكمة، 
كما يسهم بعض أعضاء هيئة التدريس يف القسم يف التحرير والتحكيم لعدد من اجملالت العلمية الدولية، وذلك 
إضافًة إىل ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس يف القسم من إجراء البحوث العلمية املشرتكة مع علماء من جامعات 
دوليـــة أخرى مثل جامعة ماك ماســـرت الكندية وجامعـــة أوكالهوما وغريهما من اجلامعـــات املتميزة حبثيًا. أما 
بالنســـبة للرتمجة والتأليف فإن بعض أعضاء هيئة التدريس يف القســـم يسهمون يف إثراء املكتبة العلمية العربية 

عرب تأليف وترمجة العديد من الكتب يف جمالي اإلحصاء وحبوث العمليات.
حصل بعض أعضاء هيئة التدريس يف القسم على جوائز دولية وحملية، منها:

جائزة الكويت العلمية عام 1995 يف جمال العلوم األساسية لألستاذ الدكتور/ عبد احلميد بن عبد اهلل الزيد. •	
جائزة التميز يف املواقع على شبكة انرتنت جامعة امللك سعود للعام الدراسي 2008/2009، لألستاذ الدكتور/  •	

عبد اهلل بن عبد الكريم الشيحة والدكتور/ حممد قايد عبد اجلواد.
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¿ خدمة المجتمع

يقّدم القسم العديد من اخلدمات االستشارية ملختلف اجلهات داخل وخارج اجلامعة حيث يعمل بعض أعضاء 
هيئـــة التدريس يف القســـم مستشـــارين متفرغني جلهات خارج اجلامعة، كما يعمل عـــدد كبري من أعضاء هيئة 
التدريـــس مستشـــارين غـــري متفرغني جلهات داخـــل وخارج اجلامعة. يســـهم أعضاء هيئة التدريس يف القســـم يف 
مســـاعدة العديد من الباحثني الذين يقصدون القســـم لالستفســـار عن بعض الطـــرق اإلحصائية، وطرق حتليل 

البيانات، وطرق إجياد القرارات املثلى لبعض ما يواجههم من مشكالت حبثية أو عملية.

¿ مجاالت العمل المتاحة أمام خريجي تخصصي اإلحصاء و بحوث العمليات

يندر أن جند وزارة أو مصلحة أو مؤسســـة حكومية أو خاصة ليس فيها قسم لإلحصاء حتت عناوين خمتلفة 
مثـــل: اإلحصـــاء أو التوثيق أو الدراســـات أو التخطيط أو البحـــث ويعمل اإلحصائيني يف هذه الـــوزارات أو املراكز 
حتـــت مســـميات وظيفية خمتلفة مثل: رئيس قســـم اإلحصاء  - باحث إحصاء  - خبـــري إحصائي - حملل بيانات - 
أخصائـــي إحصـــاء باإلضافة إىل خمّطط. أما خريج ختصص حبوث العمليـــات فيمكن أن يعمل يف أعمال برجمة 
وختطيـــط وتوزيع اإلنتاج، ومراقبة عمليات التخزين، وجدولة املشـــاريع واألعمـــال، وتنظيم عمليات االتصاالت 

والنقل، وختطيط العمليات االقتصادية والعسكرية واألمنية، واالستغالل األمثل للموارد احملدودة.

¿ البرامج األكاديمية التي يقدمها القسم

¿ طبيعة المناهج

يشهد القسم عمليات تطوير متالحقة يف مناهجه التدريسية ليقّدم تعليمًا متميزاً لطالبه حيث يتمتع القسم 
حبيوية متميزة, وسعي دءوب للوصول إىل خطط دراسية تساعد الطالب على النجاح يف حياته العملية املستقبلية. 
تتميز مناهج القسم حبرص واضح على إقامة توازن بني اجلانبني النظري والتطبيقي حبيث يكون اخلريج قادراً 
على أن يتبوأ مكانه يف ســـوق العمل وحبيث ميكن للطالب املتفوق أن يتابع دراســـاته العليا يف أيٍّ من اجلانبني سواًء 
يف جامعـــات اململكـــة أو أّي جامعات مرموقة خـــارج اململكة. أما يف اجلانب النظري ملناهـــج ختصص اإلحصاء، فإن 
األولوية ُتعطى لإلحصاء النظري واالســـتقراء اإلحصائي، وُتوّجـــه مقررات االحتماالت لتخدم - على أفضل وجه 
ممكن - حاجات اإلحصاء النظري، وتشـــّكل يف الوقت نفســـه مدخاًل جيداً إىل نظريـــة االحتماالت وتطبيقاتها. أما 
يف اجلانـــب التطبيقـــي فإن هـــذه املناهج حترص على إقامة تـــوازن بني العناوين الرئيســـة التالية: طرق اإلحصاء 
–  اإلحصاء احلســـابي  بصورة عامة – تصميم التجارب – طرق االحندار – حتليل البيانات – املعاينة اإلحصائية 
– استخدام احلاسب اآللي واحلزم اإلحصائية يف حتليل البيانات. وال ُتغفل املناهج تزويد الطالب والطالبات بعدد 
وافر من املقررات املساعدة يف العمليات العشوائية وتطبيقاتها، والسالسل الزمنية وتطبيقاتها، وتطبيقات اإلحصاء 

وحبوث العمليات يف الصناعة مثل ضبط اجلودة ويف علم السكان.
أما املناهج يف ختصص حبوث العمليات فتنطلق من قاعدة متينة من املقررات املساعدة يف اإلحصاء واالحتماالت 
والرياضيـــات وعلوم احلاســـب واليت ال بّد لطالب هذا التخصص من دراســـتها أّواًل ليتمّكن من متابعة دراســـته يف 
مقررات التخصص بكفاءة وُيســـر. ترّكز مناهج ختصص حبوث العمليات على املوضوعات الرئيســـة التالية: بناء 
النمـــاذج – مجيع موضوعات الربجمة الرياضية وتطبيقاتهـــا كالربجمة اخلطية والربجمة العددية والربجمة 
الديناميكيـــة وبرجمة األهداف وطرق األمثلية – نظريـــة الصفوف وتطبيقاتها – طرق ضبط ومراقبة املخزون 
– املوثوقية وتطبيقاتها – طرق التنبؤ – حتليل الشبكات وتطبيقاتها – نظرية املباريات وتطبيقاتها باإلضافة إىل 
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بعض املوضوعات اخلاصة األخرى.
تهـــدف موضوعات حبوث العمليات الرئيســـة واخلاصة إىل تعريف الطالب والطالبة باألســـس النظرية  	
لتلك املوضوعات، وإتاحة الفرصة هلم للتعّرف على كيفية النمذجة الرياضية للعديد من املشاكل اليت تنشأ يف 

الواقع العلمي، ومن ثم تقديم أفضل احللول املمكنة هلا باستخدام برامج احلاسب اآللي ذات الصلة.

يقّدم القسم حاليا مخسة برامج وهي:
 برنامج البكالوريوس يف العلوم يف ختصص اإلحصاء )للطالب فقط(.. 1
برنامج البكالوريوس يف العلوم يف ختصص حبوث العمليات )للطالب فقط(.. 2
برنامج املاجستري يف العلوم يف ختصص اإلحصاء.. 3
برنامج املاجستري يف العلوم يف ختصص حبوث العمليات.. 4
برنامج دكتوراه الفلسفة يف ختصص اإلحصاء.. 5

• برامج البكالوريوس

يف ما يلي سيتم عرض خطة اإلحصاء أّواًل، ومن ثم سيتم عرض خطة حبوث العمليات. 	

• برنامج الدراسة لدرجة البكالوريوس في العلوم في تخصص اإلحصاء

اهليكل العام للخطة الدراسية لقسم اإلحصاء وحبوث العمليات

التخصص :  إحصاء

الدرجة العلمية : بكالوريوس

السنة التحضريية )31 ساعة معتمدة(

متطلب مصاحبمتطلب سابقالساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

		8اللغة اإلجنليزية )1(140 جنم

		8اللغة اإلجنليزية )2(150 جنم

		2مقدمة يف الرياضيات140 ريض

		3حساب التفاضل150 ريض

		3مهارات احلاسب140 تقن

		3مهارات التعلم والتفكري والبحث140 نهج

		1الصحة واللياقة150 صحة

1ريادة أعمال101 ريد

		2مهارات االتصال150 علم

		31اجملموع
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1430 - 1431 هـ قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  

متطلبات جامعة )8 ساعات معتمدة(

يختار الطالب 8 ساعات معتمدة من مقررات الثقافة اإلسالمية

املتطلبات اإلجبارية من داخل القسم )57 ساعة معتمدة (

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
متطلب مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

	150 ريض3مقدمة يف اإلحصاء100  إحص
100  إحص4مقدمة يف حبوث العمليات100 حبث

	100 إحص4طرق  إحصائية  )E(     105 إحص
111 ريض4احتمال )1(215  إحص  + 	100 إحص 
	215 إحص3نظرية اإلحصاء )1(223 إحص
207 ريض3احتمال )E( )2(              315  إحص  + 	215 إحص 
 315  إحص 223 إحص + 207 ريض3نظرية اإلحصاء )E( )2(   319 إحص
	105 إحص3حزم  إحصائية        328  إحص
	105 إحص3طرق  إحصائية المعلمية333  إحص
	223 إحص3تقنيات املعاينة331 إحص
244 ريض3حتليل احندار332 إحص  + 	328 إحص 
	332 إحص3اقتصاد قياسي )E(     401  إحص
	332 إحص3سالسل زمنية وتنبؤ436  إحص
	328 إحص3تصميم وحتليل التجارب437  إحص
	332 إحص3طرق  إحصائية متعددة املتغريات438  إحص
438  إحص3حتليل بيانات )E(      439  إحص  + 	436 إحص 
	319 إحص3مراقبة اجلودة441  إحص
438  إحص 332 إحص1مشروع التخرج )E( )1( 497  إحص  + 436  إحص 

	497  إحص2مشروع التخرج )E( )2(498  إحص

		57اجملموع

                    املتطلبات اإلجبارية من خارج القسم )17 ساعة معتمدة (

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
متطلب متطلب سابقاملعتمدة

مصاحب

	150 ريض4حساب التكامل )E(111 ريض

	111 ريض 3حساب التفاضل والتكامل املتقدم )E(  207 ريض

	111 ريض 3اجلرب اخلطي244 ريض

	 بدون4برجمة احلاسب اآللي )E( 201 عال

	201 عال3 برجمة احلاسب اآللي باستخدام  E( MATLAB(     202 عال

	17اجملموع
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املتطلبات االختيارية من داخل القسم )اجملموعة أ : خيتار الطالب 14 ساعة معتمدة من هذه اجملموعة(

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
متطلب مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

	100 إحص2 إحصاء سكاني  )E( 231 إحص

	223 إحص3نظرية القرارات )E( 325 إحص

	223 إحص3نظرية املوثوقية 362 إحص

	332 إحص3حتليل بيانات طولية  )E(399 إحص

	223 إحص3حتليل البقاء )E( 406 إحص

	319 إحص3طرق تأمني )E( 430 إحص

	330 إحص2حبوث مسحية )E( 432 إحص

	244 ريض3مناذج خطية434  إحص

244 ريض100 حبث4الربجمة اخلطية213 حبث

207 ريض3ضبط ومراقبة املخزون322 حبث  + 	213 حبث  

202 عال3حتليل الشبكات351 حبث  + 	213 حبث  

202 عال4النمذجة واحملاكاة )E(  441 حبث  + 	215  إحص 

215  إحص4العمليات العشوائية ومناذج الصفوف )E( 472 حبث  + 	213 حبث  

املتطلبات االختيارية من خارج القسم )اجملموعة ب: خيتار الطالب 9 ساعات معتمدة من هذه اجملموعة(

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
مقرر مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

	140 تقن و 111 ريض2الرياضيات احلاسبة160 ريض

207 ريض4مقدمة يف املعادالت التفاضلية225 ريض

244 ريض4التحليل العددي352 ريض 160ريض و 

207 ريض4التحليل احلقيقي )1(382 ريض

أدا 	1مبادئ اإلدارة واألعمال101 

ادا ادا3إدارة املوارد البشرية102   101	

ادا ادا3ريادة األعمال103   101	

ادا 	3 مبادئ اإلدارة العامة104 

ادا  ادا3إدارة املشروعات الصغرية واملتوسطة319   101	

ادا ادا3إدارة العمليات371   101	

ادا3 نظم املعلومات اإلدارية201 منا    101	

		3مبادئ احملاسبة  والتقرير املالي 201 حسب

	201 حسب3مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية202 حسب

	201 حسب3احملاسبة احلكومية واملنظمات غري اهلادفة للربح311 حسب
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1430 - 1431 هـ قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  

املتطلبات االختيارية من خارج القسم )اجملموعة ب: خيتار الطالب 9 ساعات معتمدة من هذه اجملموعة(

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
مقرر مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

	201 حسب3احملاسبة املتوسطة )1(317 حسب

	317 حسب3احملاسبة املتوسطة )2(318 حسب

		3مبادئ االقتصاد اجلزئي101 قصد

	101 قصد3مبادئ االقتصاد الكلي102 قصد

	102 قصد3التحليل االقتصادي اجلزئي201 قصد

	102 قصد3التحليل االقتصادي الكلي202 قصد

	102 قصد3اقتصاديات نقود وبنوك211 قصد

	102 قصد3االقتصاد اإلسالمي314 قصد

	102 قصد3اقتصاديات اإلدارة 317 قصد

	102 قصد3اقتصاديات النقل والتأمني318 قصد

101 قصد3 مبادئ التسويق201 تسق   + ادا   101	

	201 حسب3 مبادئ املالية 200 مال 

	200 مال3  مالية الشركات210 مال  

	200 مال3أساسيات االستثمار 220 مال   

200 مال3 األسواق واملؤسسات املالية 230 مال    

200 مال3أساسيات اخلطر والتأمني 240 مال    

200 مال3املالية الدولية 250 مال    

140 ريض3الرياضيات املالية127 كمي
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¿ الخطة النموذجية لتخصص اإلحصاء موزعة على الفصول الدراسية

الفصل الدراسي األول

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

8اللغة اإلجنليزية )1(140 جنم

2مقدمة يف الرياضيات140 ريض

3مهارات التعلم والتفكري والبحث140 نهج

1الصحة واللياقة150 صحة

1ريادة أعمال101 ريد

15اجملموع

الفصل الدراسي الثاني

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

8اللغة اإلجنليزية )2(150 جنم

3حساب التفاضل150 ريض

3مهارات احلاسب140 تقن

2مهارات االتصال150 علم

16اجملموع

الفصل الدراسي الثالث

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3مقدمة يف اإلحصاء100 إحص

4مقدمة يف حبوث العمليات100 حبث

4حساب التكامل )E(111 ريض

2متطلب جامعة 

2متطلب جامعة 

3مقرر اختياري من اجملموعة ب 

18اجملموع
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1430 - 1431 هـ قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  

الفصل الدراسي الرابع

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

4طرق إحصائية )E(105 إحص

4برجمة احلاسب اآللي )E( 201 عال

3اجلرب اخلطي )E(244 ريض

3حساب التفاضل والتكامل املتقدم )E(207 ريض

4احتمال )1(215 إحص

18اجملموع

الفصل الدراسي اخلامس

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3برجمة احلاسب اآللي باستخدام  E( MATLAB(202عال

3نظرية اإلحصاء )1(223 إحص

3حزم إحصائية328 إحص

2متطلب جامعة

2متطلب جامعة

3مقرر اختياري من اجملموعة ب

16اجملموع

الفصل الدراسي السادس

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3احتمال )E( )2(315 إحص

3نظرية اإلحصاء )E( )2(319 إحص

3طرق إحصائية المعلمية333 إحص

3تقنيات املعاينة331 إحص

3حتليل احندار332 إحص

3مقرر اختياري من اجملموعة ب

18اجملموع
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الفصل الدراسي السابع

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3سالسل زمنية وتنبؤ436 إحص

3تصميم وحتليل التجارب437 إحص

3طرق إحصائية متعددة املتغريات438 إحص

1مشروع التخرج )E( )1(497 إحص

7مقررات  اختيارية من اجملموعة أ 

17اجملموع

الفصل الدراسي الثامن

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3حتليل بيانات )E(439 إحص

3مراقبه اجلودة441 إحص

3اقتصاد قياسي )E(401 إحص

2مشروع التخرج )E( )2(498 إحص

7مقررات اختيارية من اجملموعة أ 

18اجملموع

¿ تحليل الخطة الدراسية لتخصص اإلحصاء

النسبة  عدد الساعات  الوصف

23 % 31 السنة التحضريية

6 % 8 متطلبات اجلامعة

42 %
39%

57
53 مقررات إحصاء

متطلبات إجبارية من داخل القسم
3% 4 مقررات حبوث عمليات

12 %
7 %

17
10 مقررات رياضيات *

متطلبات إجبارية من خارج القسم
5 % 7 مقررات برجمة حاسب

10 % 14 مقررات  إحصاء حبوث عمليات متطلبات اختيارية من داخل القسم

7 % 9 متطلبات اختيارية من األقسام األخرى

100% 136 اجملموع

* باإلضافة ملقررين من ختصص الرياضيات تدرس يف السنة التحضريية
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 توصيف مقررات تخصص اإلحصاء
• أوال: المقررات اإلجبارية من داخل القسم

: مقدمة يف اإلحصاء  عدد الساعات :  3 )2 + 0 + 1(100 إحص 

اإلحصاء الوصفي - مقاييس النزعة املركزية - مقاييس التشـــتت - مبادئ االحتمال - االحتمال الشـــرطي 
- االحتمال الكلي - نظرية بايز - املتغري العشـــوائي و التوزيع االحتمالي - التوقع والتباين - توزيع ذي احلدين 

- توزيع بواسون – التوزيع فوق اهلندسي- التوزيع الطبيعي – التطبيقات باستخدام اكسل. 

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  150 ريض

العمليات عدد الساعات: 4 )3 + 0 + 1(100 حبث: مقدمة يف حبوث 

نشـــأة وطبيعة حبوث العمليات - مقدمة يف حتليل النظم - اســـتقصاء وصياغة املشـــكلة - مناذج الربجمة 
اخلطية وطريقة احلل بيانيا - حتليل احلساســـية للربامج اخلطية بيانيا - مناذج النقل - مناذج التخصيص - 

مقدمة يف الرسوم والشبكات: مشكلة أقصر مسار - مقدمة للنماذج العشوائية يف حبوث العمليات.

املتطلب املصاحب : 100 إحص  املتطلب السابق :  150 ريض

: طرق إحصائية    عدد الساعات: 4 )3 + 0 + 1(105 إحص 

بعض التوزيعات اإلحصائية - توزيعات املعاينة -  نظرية النهاية املركزية - متباينة تشيبتشيف - التقدير 
بفـــرتة - اختبـــارات فرضيـــات -  طرق التصاميـــم التامة والعشـــوائية بعاملني-  حتليل التبايـــن )اجتاه واحد – 
اجتاهني( - االحندار )البسيط( - االرتباط )بريسون – سبريمان( - اختبارات كاي الرتبيعية - بعض اختبارات 

المعلمية.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  100 إحص

: احتمال )1( عدد الساعات:  4 )3 + 0 + 1(215 إحص 

املتغريات العشوائية والتوزيعات االحتمالية )منفصل – متصل( – التوزيعات االحتمالية  املتقطعة واملتصلة 
املشـــهورة -  للمتجهات العشـــوائية  -  التوقع والتباين - توزيعات احتمالية ثنائية منفصلة - الدوال اهلامشـــية 
والشـــرطية - االســـتقالل واالرتبـــاط والتغايـــر - العـــزوم  والـــدوال املولدة للعـــزوم – توزيعـــات دوال يف متغري 

ومتغريين.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  100 إحص + 111 ريض
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: نظرية اإلحصاء )1( عدد الساعات:  3 )2 + 0 + 1(223 إحص 

توزيعـــات املعاينـــة – نظرية النهاية املركزية - التقدير بنقطة - خواص املقدرات )عدم التحيز - متوســـط 
مربع اخلطأ - االتســـاق - الكفاية - الكفاية األصغرية( - العائلة األســـية - املقدر األقل تباين بانتظام - متباينة 
كرامـــري- راو - معلومات فيشـــر - نظريـــة راو - بالكويل - الكفاية والتمام - نظرية ليمان - شـــيفيه - طرق 
التقدير: طريقة العزوم - مقدرات اإلمكانية العظمي  وخواصها التقاربية - أسلوب بيز: استخدام دوال كثافة  
قبلية - مقدرات بايز باســـتخدام دوال خســـارة تربيعية - طرق الالتغري: مقدرات املعلية املوضعية والسلمية – 

التقدير بفرتة )حالة جمتمع واحد(: مقدرات فرتات الثقة - الطرق  احملورية - فرتات بايز املعقولية.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  215 إحص

: احتمال )2( عدد الساعات:  3  )2 + 0 + 1(315 إحص 

متتاليـــات احلوادث - املتجه العشـــوائي املتصل - دالة  التوزيع املشـــرتكة  - الدوال اهلامشـــية والشـــرطية - 
التوقع والتباين الشـــرطيني - توزيعات دوال املتغريات العشـــوائية - دوال العزوم املشرتكة - اإلحصاءات املرتبة 
- املرتاجحـــات االحتمالية  - متتاليات املتغريات العشـــوائية وأمناط التقـــارب - برهان نظرية النهاية املركزية 

- التقريب الطبيعي.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  215 إحص + 207 ريض

: نظرية اإلحصاء )2(   عدد الساعات:   3 )2 + 0 + 1(319 إحص 

التقديـــر بقـــرتة )حالة جمتمعني(: مقدرات فـــرتات الثقة - الطرق احملورية - اختبـــارات الفرضيات: اخلطأ 
مـــن النـــوع األول واخلطأ من النوع الثانـــي -  قوة االختبار - االختبار األكثر قوة - متهيدية )نيمان- بريســـون( 
- االختبـــارات التقاربية - االختبار غـــري املتحيز - االختبار األكثر قوة بانتظـــام - االختبارات الرتيبة - نظرية 
)نيمان – بريســـون( - اختبارات نســـبة اإلمكان - التوزيعات التقاربية إلحصاءات نســـبة اإلمكان - اختبار النسبة 

االحتمالية التتابعية -  اختبارات بايز للفرضيات.

املتطلب املصاحب:  315 إحص  املتطلب السابق :  223 إحص + 207 ريض

: حزم إحصائية                                        عدد الساعات :  3  ) 2 + 0 + 1 (328 إحص 

اســـتعمال رمِز الربنامـــِج يف  جمموعة الربامج اإلحصائيـــة  )MINITAB, SAS, SPSS( لِكتاَبة برنامج 
البيانات والتحليِل اإلحصائِي – املوضوعات تتضمن جتهيز وإدارة ملفات البيانات - التصميم البياني للبيانات-

وحماكاة مونت كارلو.

املتطلب املصاحب : ال يوجد   املتطلب السابق :  105 إحص



19

1430 - 1431 هـ قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  

: طرق إحصائية ال معلمية عدد الساعات :  3)2+0+1(333 إحص 

مفهـــوم اإلحصاء الالمعلمى.- االختبارات اإلحصائية املعتمـــدة على توزيع ذي احلدين )اختبار ذي احلدين 
وتقديـــر النســـبة، اختبار الربيـــع وتقدير الربيع، إجياد حدود الســـماح مع بعض التطبيقـــات( - جداول التوافق 
وجداول االقرتان يف )اختبارات الوســـيط، مقاييس عدم االستقاللية، اختبارات مربع كاي، اختبار   كوكران 
للمشاهدات املتصلة(- بعض الطرق الالمعلمية املعتمدة علي الرتتيب )عينتني مستقلتني، عدة عينات مستقلة، 
اختبار تساوي التباينات، اختبار قياس معامل االرتباط للرتب، بيانات مرتبطة، اختبارات العشوائية( - اختبارات 

كلموجروف وسيموينوف )اختبار كلموجروف جلودة التوفيق، جودة التوفيق لعائلة من التوزيعات(.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  105 إحص

املعاينة : تقنيات  عدد الساعات:  3)2+0+1(331 إحص 

تعريف اجملتمع وطرق اختيار العينة وأسلوب املعاينة املناسب حلساب تقديرات ملعامل اجملتمع حمل الدراسة 
بأسلوب جيد – من أمثلة هذه املعامل متوسط اجملتمع – النسبة يف اجملتمع – احلجم الكلي للمجتمع - استنتاج 

فرتات الثقة هلذه املعامل – حساب درجة الدقة لكل طرقة – مقارنة الدقة لطرق املعاينة املختلفة.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  223 إحص

عدد الساعات:  3)2+0+1(332 إحص : حتليل احندار                                                                        

االحندار اخلطي البسيط - االحندار اخلطي املتعدد - التنبؤات وحتليل الرواسب - حتليل البيانات - املتغريات 
. SAS, SPSS, Minitabاملؤشرة - اختبار املتغريات املستقلة - تطبيقات حزم احلاسب يف حتليل االحندار

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  328 إحص + 244 ريض

عدد الساعات:  3)3+0+0(401 إحص: اقتصاد قياسي                                          

منـــاذج االحندار اخلطي البســـيط واملتعدد - مناذج االحنـــدار غري اخلطية - املتغـــريات الصورية – االزدواج 
اخلطـــي - أخطـــاء التعيني - طريقة املربعات الصغرى املعممة - مشـــكلة اختالفيه التبايـــن - االرتباط الذاتي - 

بعض مناذج السالسل الزمنية - املعادالت اآلنية - املتغريات املساعدة - دالة االستهالك - اخلطأ يف املتغريات.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  332 إحص
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عدد الساعات: 3)2+0+1( 436 إحص: سالسل زمنية وتنبؤ                                                                  

مقدمـــة - االجتاه العـــام - املومسية- الدورية. طرق حتويـــل البيانات: طريقة الفـــروق - التعديل املومسي. 
التنبؤ:كيـــف ميكـــن التنبـــؤ باملســـتقبل -  درجة الدقة املمكنـــة للتنبؤ- التنبؤ باســـتخدام االحنـــدار مقابل تنبؤ 
السالســـل الزمنيـــة -  بعض املقاييـــس العددية املفيدة يف قياس دقة التنبـــؤ : MAD, MSE, MAPE- طرق 
متهيد وتفكيك السالسل الزمنية: طرق التمهيد باستخدام املتوسطات - طرق التمهيد األسي: )التمهيد األسي 
البســـيط، التمهيـــد األســـي املوزون( - طـــرق التفكيك: توفيق مركبة اجتـــاه - األنواع املختلفة من املتوســـطات 
املتحركـــة - منـــاذج بوكس- جنكنز ARIMA)p,d,q( للتنبؤ بالسالســـل الزمنية: التعرف على صفات هذه 
النماذج وأشـــكال دوال االرتباط الذاتـــي واالرتباط الذاتي اجلزئي هلا - التعامل مـــع البيانات اليت بها مركبات 
مومسية - توفيق هذه النماذج لبيانات مولدة باحلاســـوب ولبيانات حقيقية - اختبارات تشـــخيصية على بواقي 
النمـــاذج ومعايري اختيـــار النموذج - تدريبات عملية علـــى حتليل البيانات وكتابة تقارير متكاملة باســـتخدام 

الربامج اإلحصائية اجلاهزة .

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  332 إحص

التجارب                                                                                                                                عدد الساعات: 3)2+0+1( 437 إحص: تصميم وحتليل 

مراجعة بعض املفاهيم األساســـية لالســـتدالل اإلحصائي -  املبادئ األساســـية لتصميم التجارب - التكرار 
- العشـــوائية – القطاعـــات - جتارب املقارنة البســـيطة: اختبار )t( واختبار )t( املزدوج - جتـــارب العامل الواحد: 
التصميـــم تام العشـــوائية - فحـــص مالئمة النموذج - التضـــاد واملقارنات املتعـــددة - مقارنة أزواج متوســـطات 
املعاجلـــات - تصاميـــم القطاعات:  )تصميـــم القطاع تام العشـــوائية، التصميـــم الالتيين، التصميـــم الالتيين( -   
التصاميـــم العمليـــة: )التصاميم ذات العاملـــني - التصاميم ذات العوامل الثالثـــة - التصاميم العملية املعممة - 
التصاميم ذات العوامل ثنائية املســـتوى: تصاميم العاملني مبســـتويني - التصاميـــم ذات العوامل الثالثة ثنائية 

املستوى – التصاميم ذات العوامل ثنائية املستوى املعممة - االختالط - تصميم الوحدة املنشطرة.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  328 إحص

املتغريات  عدد الساعات: 3)2+0+1( 438 إحص: طرق إحصائية متعددة 

جـــرب املصفوفات واملتجهات العشـــوائية- التوزيع الطبيعي متعدد املتغريات- اختبار فرضيات حول متوســـط 
التوزيـــع متعدد املتغـــريات- اإلحصاء T هلوتلنج ومقارنة عدد من متجهات املتوســـطات - حتليل التباين باجتاه 
واحد وباجتاهني - املركبات الرئيسة - التمييز والتصنيف - استخدام برامج احلاسب اآللي يف حتليل البيانات 

. SAS/IML-SPSS-MinitabٍِSAS- لتطبيق الطرق املدروسة

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  332 إحص
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عدد الساعات: 3)2+0+1( 439 إحص : حتليل بيانات  

مدخـــل إىل حتليل البيانات - مدخل إىل احلزم اإلحصائية  -تســـجيل البيانات - دراســـة املتغريات الوصفية 
والكميـــة - التصميم البياني للبيانات - دراســـة عينـــة ثم عينة مزدوجة - معامل االرتبـــاط الوصفي والكمي - 
حتليـــل تبايـــن -  حتليل احنـــدار -  حتليل االحندار اللوجســـتيكي- تقنية التصنيف k من املتوســـطات- حتليل 

السالسل الزمنية. 
. Minitab- SAS-SPSS -مالحظة: هذا املقرر يعتمد بشكل أساسي على احلزم اإلحصائية

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  336 إحص + 438 إحص

: مراقبة اجلودة                                                                         عدد الساعات: 3)2+0+1( 441 إحص 

تعريـــف تارخيـــي عـــن علـــم مراقبة اجلـــودة - التعرف علـــى معنى كلمة اجلـــودة  - تطـــورات علم اجلودة 
)التخطيط للجودة، مراقبة اجلودة الشـــاملة، حتســـني اجلودة، ضمان اجلـــودة، إدارة اجلودة الكلية( - التعّرف 
على حدود اجلودة املطلوبة للمنتج - مراجعة لتوزيعات اإلحصائية املستخدمة يف مراقبة اجلودة - االستدالل 
اإلحصائـــي واختبـــار الفرضيات - الطـــرق اإلحصائية يف مراقبة اجلـــودة - خرائط مراقبة اجلودة لشـــوهارت 
وأنواعها - أســـاليب خرائط اجلودة - الطرق اإلحصائية يف حتســـني اجلودة - رســـم باريتو )Pareto( - رســـم 
عظام السمكة )رسم إشيكاوا( - خرائط أو رسوم مراقبة اجلودة للمتغريات املتصلة - مقدرة العمليات اإلنتاجية 
- خرائط أو رســـوم مراقبة اجلـــودة للمتغريات املتقطعة والوصفية - معاينات القبـــول وأخطار األخطاء فيها - 

.)OC curve( منحنى خواص العمل

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  319 إحص

التخرج )1(                                                                                                                          : مشروع  عدد الساعات: 1 )1+0+0( 497 إحص 

حتديد مشـــكلة البحث )خمتارة من مشـــكالت احلياة احلقيقية( قيد الدراســـة - جتميع املراجع والبيانات 
املتعلقة مبشكلة البحث حتت إشراف عضو هيئة تدريس.

املتطلب املصاحب : 436 إحص + 438 إحص    املتطلب السابق :  332 إحص

التخرج )2( : مشروع  عدد الساعات: 2)2+0+0( 498 إحص 

يقوم الطالب بصياغة ودراســـة احلل للمشكلة اليت تعّرف عليها يف املقرر497 إحص وتقديم تقرير )حبث 
خترج( حتت إشراف عضو هيئة تدريس.

املتطلب املصاحب : ال يوجد    املتطلب السابق :  497 إحص
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• ثانيا: المقررات اإلجبارية من خارج القسم

التكامل عدد الساعات: 4 )3+0+1( 111 ريض: حساب 

تعريف التكامل احملدد وخواصه - الدالة األصلية - التكامل غري احملدد واملربهنة األساسية حلساب التفاضل 
والتكامـــل. التكامـــل بالتعويض - تكامالت الدوال األســـية الطبيعيـــة والعامة - تكامالت الـــدوال اللوغاريتمية 
الطبيعية والعامة - مشـــتقات وتكامالت الدوال الزائدية والدوال الزائدية العكســـية - طرائق التكامل: التكامل 
باألجزاء - التكامل بالتعويضات املثلثية - التكامل بطريقة إكمال املربع - تكامالت الدوال الكسرية - تكامالت 
بتعويضـــات متفرقة - صيغ عدم التعيني - التكامالت املعتلة - تطبيقات التكامل: املســـاحات - حجوم األجســـام 
الدورانيـــة - طـــول القوس وســـطح الدوران - احلركـــة اخلطية - الشـــغل - العزوم ومركز الثقـــل - التكامل 
العـــددي - اإلحداثيـــات القطبية - العالقة بني اإلحداثيـــات القطبية والديكارتية - رســـم املنحنيات القطبية  - 

املساحات يف اإلحداثيات القطبية - املعادالت الوسيطية.

املتطلب املصاحب : ال يوجد    املتطلب السابق :  150 ريض

املتقدم التفاضل والتكامل  عدد الساعات: 3)3+0+0(207 ريض: حساب 

اإلحداثيـــات الديكارتيـــة - الـــدوال يف متغرييـــن أو ثالثة أوعدة متغـــريات - النهايات واالتصال - املشـــتقات 
اجلزئية - قانون السلسلة - القيم القصوى يف الدوال ذات املتغريين وعدة متغريات - عوامل الغرانج - التكامالت 
الثنائية وتطبيقاتها - التكامل الثالثي وتطبيقاته - بعض الطرق العددية حلساب التفاضل والتكامل املتتاليات 
- املتسلســـالت غري املنتهية - املتسلســـلة اهلندسية - اختبارات التقارب - املتسلســـالت املتناوبة - التقارب املطلق 
واملشروط - متثيل الدوال بواسطة متسلسالت القوى - متسلسالت تايلور وماكلوران - متلسالت ثنائي احلد 

- املعادالت التفاضلية من املرتبة األوىل.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  111 ريض

املتقدم التفاضل والتكامل  عدد الساعات: 3)3+0+0(207 ريض: حساب 

اإلحداثيـــات الديكارتيـــة - الـــدوال يف متغرييـــن أو ثالثة أوعدة متغـــريات - النهايات واالتصال - املشـــتقات 
اجلزئية - قانون السلسلة - القيم القصوى يف الدوال ذات املتغريين وعدة متغريات - عوامل الغرانج - التكامالت 
الثنائية وتطبيقاتها - التكامل الثالثي وتطبيقاته - بعض الطرق العددية حلساب التفاضل والتكامل املتتاليات 
- املتسلســـالت غري املنتهية - املتسلســـلة اهلندسية - اختبارات التقارب - املتسلســـالت املتناوبة - التقارب املطلق 
واملشروط - متثيل الدوال بواسطة متسلسالت القوى - متسلسالت تايلور وماكلوران - متلسالت ثنائي احلد 

- املعادالت التفاضلية من املرتبة األوىل.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  111 ريض
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عدد الساعات:3)3+0+0( 244 ريض: اجلرب اخلطي

املصفوفات - العمليات على املصفوفات - أنواع املصفوفات - التحويالت األولية الصفية - املصفوفة يف الشكل 
الصفـــي املميز )املختـــزل( - احملددات - بعض اخلواص البســـيطة للمحـــددات - معكـــوس املصفوفة - األنظمة 
اخلطية املتجانســـة وغري املتجانســـة - فضـــاء املتجهات - الفضـــاءات اجلزئية - االســـتقالل واالرتباط اخلطي 
- الفضـــاءات الصفيـــة والعمودية ملصفوفة - فضاء الضـــرب الداخلي - التحويالت اخلطيـــة - القيم واملتجهات 

املميزة )الذاتية( للمصفوفة واملؤثر اخلطي.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  111 ريض

عدد الساعات: 4)3+0+1(201 عال: برجمة احلاسب اآللي

مقدمة يف برجمة احلاسب اآللي بلغة السي - الربجمة اهليكلية - التحكم بالربنامج - الدوال - املصفوفات 
- املؤشرات -سالسل احلروف - تركيبات البيانات - معاجلة امللفات - هياكل البيانات.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  ال يوجد

املاتالب عدد الساعات: 3)2+0+1(202 عال: برجمة احلاسب اآللي باستخدام 

مدخـــل إىل املاتـــالب - تصميـــم الربنامج واخلوارزميات - ملفـــات m - تصميم واجهات املســـتخدم الفنية - 
العمليات احلسابية يف املاتالب - املتجهات واملصفوفات - سالسل احلروف - الدوال - الرسومات ثنائية وثالثية 
األبعاد - الربجمة باســـتخدام املاتالب -  عمليات حتليل البيانات - التعامل مع األخطاء - تطبيقات يف املاتالب ) 
توليد االرقام العشوائية - احملاكاة - عمليات ماركوف - املعادالت اخلطية ( - دمج برامج املاتالب مع تطبيقات 

. C/C++, Fortran Java, MS Excel, :ولغات برجمية أخرى مثل

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  201 عال
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• ثالثًا: المقررات االختيارية من داخل القسم

: إحصاء سكاني                                                                         عدد الساعات: 2)2+0+0(231 إحص 

مقدمة – طبيعة علم الســـكان - املعدالت والنســـب - األرقام النســـبية – النســـب يف اإلحصاءات الســـكانية – 
املعـــدالت اإلحصائية احليوية – أنواع النســـب – نســـبة اجلنس – نســـبة النســـاء واألوالد – توزيعات املناطق – 
الكثافة الســـكانية – معدل النمو الســـكاني – معدالت الوالدة والوفاة الصافية – معدل الوفاة حبســـب العمر – 
معدل وفيات الرضع – معدل املواليد حبسب العمر-  نسبة اخلصوبة العامة  – نسبة اخلصوبة الكلية - معدل 
التكاثر الصايف-  الدقة واخلطأ - جداول احلياة - دراســـة معدل الوفيات - قياســـات اخلصوبة- النمو الســـكاني 

- اهلجرة والتوزيعات السكانية.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  100 إحص

القرارات : نظرية  عدد الساعات:3 )3+0+0(     325 إحص 

عناصـــر مســـألة اختـــاذ القرار بـــدون بيانات: دالـــة املنفعة -  فضـــاء اإلجراءات البســـيطة - فضـــاء الظروف 
الطبيعيـــة -  القـــرار البســـيط  طريقة أقـــل الكربيات و طريقة بيـــز- القرار املركب أقل الكربيات - اســـتخدام 
البيانـــات يف اختـــاذ دالة القرار )التصرف( - التصرف البســـيط واملركب بطريقة أقـــل الكربيات - تصرف بيز- 
معاجلة التقدير كمســـألة من مســـائل القرار وباخلصوص تقدير بيز- معاجلة اختبار الفرضيات كمســـألة 

من مسائل القرار: االختبار األقوى واختبار أقل الكربيات و اختبار بيز- مقارنة االختبارات.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  223 إحص

املوثوقية                                                                    : نظرية  عدد الساعات: 3 )3+0+0(     362 إحص 

مفهـــوم املوثوقية - اخلصائص البنائية لألنظمة املرتابطة - موثوقية األنظمة املرتابطة - األهمية البنائية 
واملوثوقية املشرتكة - بعض  توزيعات احلياة )مستمرة ومتقطعة( - فصول توزيعات احلياة )مفاهيم التعمري( 

- العمليات املوثوقية -  مناذج خاصة )األخطار املتنافسة -  النماذج املّسرعة  -  ...( - حتليل بيانات احلياة.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  223 إحص

عدد الساعات: 3 )2+0+1(     399 إحص : حتليل بيانات طولية

استكشـــاف البياناِت الطوليِة - حتليل التبايِن للقياســـات  املتكّررِة - دراسة  جمموعُة  لعدة قياسات تصاميم 
اإلجـــراءاَت املنتِقلَة ومنـــاذَج اجملموعة املتوازية - النماذج اخلطية املعممة املختلطـــة - النماذج اخلطية املعممة 
مـــن اجل البيانات  الطولية تقدير اإلمكان األعظم  املقّيدة وتقدير اإلمكان األعظم املتبقي - مناذج مبســـتويات 

SAS. يٍف  GLM, MIXED  GENMOD  متعددة باستخدام

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  332 إحص
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البقاء عدد الساعات:  3 )3+0+0(    406 إحص : حتليل 

وصف موجز لتوزيعات البقاء - دوال احلياة والفشـــل – وعالقاتها - مشـــاكل االستنتاج اإلحصائي لبيانات 
البقـــاء - التقديـــر واملقارنة بني منحنيـــات البقاء )كابالن مايرن تقديـــر جداول البقـــاء - ...( - التقدير بوجود 
بيانات كاملة أو مراقبة )النوع األول - النوع الثاني - املراقبة املتقدمة - ..( - اختبار الفرضيات - مناذج االحندار 

باملعامل - مناذج كوكس النسبية.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  223 إحص

عدد الساعات:  3)2+0+1(    430 إحص : طرق تأمني                                                                           

توزيعات البقاء )احلياة املســـتقبلية - جداول احلياة-النظريات األساســـية حلساب عزوم الدوال اإلكتوارية 
- فرضيـــات األعمـــار اجلزئية( - األقســـاط الصافيـــة املفردة لعقود تأمـــني حياة )التعريف باســـتخدام طريقة 
عشـــوائية- توزيع اكتواري دالة القيمة احلالية لعقود تأمني خمتلفة الســـناهيات )دفعات مدى احلياة( الدالة 
اإلكتواريـــة الرتاكميـــة - تقنيـــات دفعة كليـــة ودفعة حالية - ســـناهيات بدفعات شـــهرية ودفعات ســـنوية 
ودفعات متناســـبة- املعادالت التكرارية األقساط السنوية الصافية )مبدأ التكافؤ اإلكتواري - العقود األساسية 
- األقساط الشهرية - تأمني حياة مبنافع تراكمية االحتياطات ) تعريف اخلسارة املنتظرة - العقود األساسية 
- احتياطات أقســـاط شـــهرية - معادالت تكرارية الحتياطات متقطعة - احتياطات لدورة جزئية )كسرية( - 

ختصيص اخلسارة على سنوات الوثيقة.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  319 إحص

عدد الساعات:  2 )2+0+0(432 إحص : حبوث مسحية

منهجيـــات البحـــث - أخالقيـــات البحـــوث العلمية - مقدمـــة يف منهجية البحوث املســـحية - االســـتنتاجات 
واألخطاء يف البحوث املسحية - مشكلة وأهداف وأسئلة وفرضيات البحوث املسحية - اجملتمع املستهدف وإطار 
العينة وحجم التغطية - تصميم العينات وأخطاء املعاينة - عدم االســـتجابة يف العينات املســـحية - طرق مجع 

البيانات - وصف وحتليل البيانات باحلاسب اآللي.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  331 إحص

عدد الساعات:  3 )3+0+0(434 إحص : مناذج خطية                                                                         

مراجعـــة للمفاهيـــم الضرورية يف جـــرب املصفوفات-  التوزيـــع الطبيعي بعده متغـــريات - الصيغ الرتبيعية  
وتوزيعاتها - النموذج اخلطي العام من الرتبة التامة - التقدير واختبار الفرضيات  للنموذج ذي الرتبة التامة- 
التقدير واختبار الفرضيات  للنموذج ذي الرتبة غري التامة  - طرق حسابية -  تطبيقات على تصميم التجارب 

واالحندار -  حتليل التباين باستخدام  الربامج اإلحصائية.  

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  332 إحص + 244 ريض
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عدد الساعات:  4 )3+0+1(213 حبث: الربجمة اخلطية

تعريف وصياغة مسائل الربجمة اخلطية - احلل البياني -  مراجعة للجرب اخلطي ولتحليل التحدب - جرب 
طريقة الســـمبلكس -  طريقة الســـمبلكس اجلدولية - طريقة الســـمبلكس املعدلة - نظرية الثنوية والتفسري 

االقتصادي للمسألة الثنوية -  حتليل احلساسية -  بعض تطبيقات الربجمة اخلطية.

املتطلب املصاحب : 244 ريض  املتطلب السابق :  100 حبث

عدد الساعات:  3 )2+0+1(322 حبث: ضبط ومراقبة املخزون

تعاريف ومناذج ضبط املخزون - منوذج كمية الطلب االقتصادية البسيط )EOQ( - منوذج كمية الطلب 
االقتصاديـــة مع العجـــز - منوذج كمية اإلنتـــاج االقتصادية )EPQ( - منوذج كمية اإلنتـــاج االقتصادية مع 
العجـــز - مناذج التخزين املقيدة لســـلعة واحدة أو عدة ســـلع - بعض مناذج التخزيـــن الديناميكية ذات الطلب 

احملدد أو العشوائي - بعض مناذج التخزين بدالة طلب متصلة يف الزمن - بعض مناذج التخزين العشوائية.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  213 حبث و 207 ريض

الشبكات عدد الساعات:  3 )2+0+1(351 حبث: حتليل 

مقدمة يف نظرية الرســـوم - مناذج الشـــبكات - الصياغة الرياضية ملشـــاكل الشبكات - مشكلة أقصر مسار 
(خوارزمية بلمان - خوارزمية دايكســـرتا - خوارزمية بلمان - فورد) - مشـــاكل التدفق األقصى )طريقة فورد 
وفيلكرســـون - نظرية التدفق األقصى وأقل قطع( - مشـــكلة التدفق بأقل التكاليف - جدولة وتقويم املشـــاريع  

. PERT و CPM باستخدام

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  213 حبث و 202 عال

النمذجة واحملاكاة   عدد الساعات:  4 )3+0+1(441 حبث: 

توليد األرقام العشـــوائية - توليد املتغريات العشـــوائية - اختبارات املولدات العشوائية - طرق وأساليب مونت 
كارلو - حتديد توزيعات املدخالت يف مناذج احملاكاة - حتليل خمرجات احملاكاة - تقييم البدائل باستخدام 
احملاكاة - لغات احملاكاة - تطبيقات متنوعة للمحاكاة يف حبوث العمليات باســـتخدام بعض لغات احملاكاة 

.)SLAM, GPSS , ARENA(

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  215 إحص و 202 عال



27

1430 - 1431 هـ قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  

العشوائية و مناذج الصفوف                                   العمليات  عدد الساعات:  4 )3+0+1(472 حبث: 

تعريـــف العمليـــات العشـــوائية - اخلاصية املار كوفية - سالســـل ماركوف - مصفوفـــات احتمال االنتقال 
وحيدة اخلطوة ومتعددة اخلطوات - معادلة كوملوجروف- شـــامبان - تصنيف احلاالت - التوزيعات املســـتقرة 
لسالسل ماركوف - عمليات ماركوف متصلة الزمن )عمليات الوالدة والوفاة - العملية البواسونية( - مناذج 
الصفوف وعناصرها: دراسة وتقييم أنظمة الصفوف باستخدام الرسوم الرتاكمية - مقاييس الكفاءة - مناذج 
الصفوف املاركوفية البســـيطة )األحادية - املتعددة - واحملدودة( - بعض  األنظمة الصفية غري املاركوفية - 

بعض النماذج املاركوفية ذات الوصول اجلماعي واخلدمة اجلماعية.

املتطلب املصاحب : ال يوجد  املتطلب السابق :  213 حبث و 215 إحص
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¿ برنامج الدراسة لدرجة البكالوريوس في العلوم في تخصص بحوث  

    العمليات

اهليكل العام للخطة الدراسية لقسم اإلحصاء وحبوث العمليات

التخصص :  حبوث العمليات

الدرجة العلمية : بكالوريوس

السنة التحضريية )31 ساعة معتمدة(

متطلب مصاحبمتطلب سابقالساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

		8اللغة اإلجنليزية )1(140 جنم

		8اللغة اإلجنليزية )2(150 جنم

		2مقدمة يف الرياضيات140 ريض

		3حساب التفاضل150 ريض

		3مهارات احلاسب140 تقن

		3مهارات التعلم والتفكري والبحث140 نهج

		2الصحة واللياقة140 صحة

		2مهارات االتصال150 علم

		31اجملموع
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متطلبات جامعة )8 ساعات معتمدة(

يختار الطالب 8 ساعات معتمدة من مقررات الثقافة اإلسالمية

املتطلبات اإلجبارية من داخل القسم ) 59 ساعة معتمدة (

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
متطلب مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

100 إحص150 ريض4مقدمة يف حبوث العمليات100 حبث

244 ريض100 حبث4الربجمة اخلطية213 حبث

207 ريض3ضبط ومراقبة املخزون322 حبث  +  213 حبث 

207 ريض4األمثلية غري اخلطية331 حبث  +  213 حبث 

202 عال3حتليل الشبكات 351 حبث  +  213 حبث 

 213 حبث4نظرية القرارات واملباريات 382 حبث

351 حبث3طرق احلسابات يف حبوث العمليات )E(435 حبث  +  331 حبث 

202 عال4النمذجة واحملاكاة )E(441 حبث  +  215 إحص 

215 إحص4العمليات العشوائية ومناذج الصفوف )E(472 حبث  +  213 حبث 

441 حبث،  351 حبث1مشروع التخرج )E( )1(497 حبث 435 حبث، 
472 حبث

 497 حبث2مشروع التخرج )E( )2(498 حبث

 150 ريض3مقدمة يف اإلحصاء 100 إحص

 100 إحص4طرق إحصائية  )E(105 إحص

111 ريض4احتمال )1(215 إحص  +  100 إحص 

 215 إحص3نظرية اإلحصاء )1(223 إحص

 105 إحص3حزم إحصائية )E(328 إحص

244 ريض3حتليل احندار332 إحص  +  328 إحص 

 332 إحص3سالسل زمنية وتنبؤ436 إحص

  59اجملموع
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املتطلبات االختيارية من داخل القسم )12 ساعة معتمدة( 
خيتار الطالب 4 مقررات من هذه اجملموعة 

على أن يكون منها مقرراً واحداً على األقل من مقررات حبوث العمليات
الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر

متطلب مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

213 حبث3الربجمة العددية313 حبث

213 حبث3اجلدولة والتتابع )E(453 حبث

351 حبث3تطبيقات خاصة يف حبوث العمليات )E( 490 حبث  + 331 حبث 

 331 حبث + 215 إحص3إدارة األسعار والعوائد )E(492 حبث

207 ريض3احتمــــال )E( )2(315 إحص  + 215 إحص 

207 ريض3نظرية اإلحصاء )E( )2(319 إحص  + 223 إحص 

223 إحص3نظرية القرارات325 إحص

105 إحص3طرق إحصائية المعلمية333 إحص

223 إحص3تقنيات املعاينة331 إحص

223 إحص3نظرية املوثوقية362 إحص

332 إحص3اقتصاد قياسي401 إحص

 319 إحص3طرق تأمني 431 إحص

244 ريض3مناذج خطية434 إحص

328 إحص3تصميم وحتليل التجارب437 إحص

 319 إحص3مراقبة اجلودة441 إحص

املتطلبات اإلجبارية من خارج القسم )17 ساعة معتمدة(

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
متطلب مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

150 ريض4حساب التكامل )E(111 ريض

111 ريض3حساب التفاضل والتكامل املتقدم )E(207 ريض

111 ريض3اجلرب اخلطي )E(244 ريض

بدون4برجمة احلاسب اآللي )E(201 عال

201 عال 3برجمة احلاسب اآللي باستخدام E( MATLAB(202 عال 

 17اجملموع
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املتطلبات االختيارية من خارج القسم )9 ساعات معتمدة(

الساعات اسم املقرررقم ورمز املقرر
متطلب مصاحبمتطلب سابقاملعتمدة

 140 تقن و 111 ريض2الرياضيات احلاسبة160 ريض

207 ريض4مقدمة يف املعادالت التفاضلية225 ريض

244 ريض4التحليل العددي352 ريض 160ريض و 

207 ريض4التحليل احلقيقي )1(382 ريض

ادا 3مبادئ إدارة األعمال101 

ادا ادا3إدارة املوارد البشرية102   101

ادا ادا3ريادة األعمال103   101

ادا 3 مبادئ اإلدارة العامة104 

ادا  ادا3إدارة املشروعات الصغرية واملتوسطة319   101

ادا ادا3إدارة العمليات371   101

ادا3 نظم املعلومات اإلدارية201 منا    101

 3مبادئ احملاسبة  والتقرير املالي 201 حسب

201 حسب3مبادئ التكاليف واحملاسبة اإلدارية202 حسب

201 حسب3احملاسبة احلكومية واملنظمات غري اهلادفة للربح311 حسب

201 حسب3احملاسبة املتوسطة )1(317 حسب

317 حسب3احملاسبة املتوسطة )2(318 حسب

 3مبادئ االقتصاد اجلزئي101 قصد

101 قصد3مبادئ االقتصاد الكلي102 قصد

102 قصد3التحليل االقتصادي اجلزئي201 قصد

102 قصد3التحليل االقتصادي الكلي202 قصد

102 قصد3اقتصاديات نقود وبنوك211 قصد

102 قصد3االقتصاد اإلسالمي314 قصد

102 قصد3اقتصاديات اإلدارة 317 قصد

102 قصد3اقتصاديات النقل والتأمني318 قصد

101 قصد3 مبادئ التسويق201 تسق   + ادا   101

201 حسب3 مبادئ املالية 200 مال 

200 مال3  مالية الشركات210 مال  

200 مال3أساسيات االستثمار 220 مال   

200 مال3 األسواق واملؤسسات املالية 230 مال    

200 مال3أساسيات اخلطر والتأمني 240 مال    

200 مال3املالية الدولية 250 مال    

140 ريض3الرياضيات املالية127 كمي
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¿ الخطة النموذجية لتخصص بحوث العمليات موزعة على الفصول الدراسية

الفصل الدراسي األول

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

8اللغة اإلجنليزية )1(140 جنم

2مقدمة يف الرياضيات140 ريض

3مهارات التعلم والتفكري والبحث140 نهج

1الصحة واللياقة150 صحة

1ريادة أعمال101 ريد

15اجملموع

الفصل الدراسي الثاني

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

8اللغة اإلجنليزية )2(150 جنم

3حساب التفاضل150 ريض

3مهارات احلاسب140 تقن

2مهارات االتصال150 علم

16اجملموع

الفصل الدراسي الثالث

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

4مقدمة يف حبوث العمليات100 حبث

3مقدمة يف اإلحصاء100 إحص

4حساب التكامل )E(111 ريض

4برجمة احلاسب اآللي )E(201  عال

2متطلبات اجلامعة  

17اجملموع
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الفصل الدراسي الرابع

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

4الربجمة اخلطية213 حبث

4طرق إحصائية  )E(105 إحص

3اجلرب اخلطي )E(244 ريض

3برجمة احلاسب اآللي باستخدام E( MATLAB(202  عال 

2متطلبات اجلامعة 

2متطلبات اجلامعة 

18اجملموع

الفصل الدراسي اخلامس

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3حتليل الشبكات 351 حبث

4نظرية القرارات واملباريات 382 حبث

4احتمال )1(215 إحص

3حزم إحصائية )E(328 إحص

3حساب التفاضل والتكامل املتقدم )E(207 ريض

17اجملموع

الفصل الدراسي السادس

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3ضبط ومراقبة املخزون322 حبث

4األمثلية غري اخلطية331 حبث

3نظرية اإلحصاء )1(223 إحص

3حتليل االحندار332 إحص

3** مادة اختيارية من خارج القسم ** 

2متطلبات اجلامعة 

18اجملموع
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الفصل الدراسي السابع

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

3طرق احلسابات يف حبوث العمليات )E(435 حبث

4النمذجة واحملاكاة )E(441 حبث

4العمليات العشوائية ومناذج الصفوف )E(472 حبث

1مشروع التخرج )E( )1(497 حبث

3** مادة اختيارية من داخل القسم ** 

3** مادة اختيارية من خارج القسم **

18اجملموع

الفصل الدراسي الثامن

الساعات املعتمدةاسم املقرررقم ورمز املقرر

2مشروع التخرج )2(498 حبث

3سالسل زمنية وتنبؤ436 إحص

3** مادة اختيارية من داخل القسم ** 

3** مادة اختيارية من داخل القسم ** 

3** مادة اختيارية من داخل القسم ** 

3** مادة اختيارية من خارج القسم ** 

17اجملموع
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¿ تحليل الخطة الدراسية لتخصص بحوث العمليات

النسبة  عدد الساعات  الوصف

23 % 31 السنة التحضريية

6 % 8 متطلبات اجلامعة

43 %
26%

59
36 مقررات حبوث عمليات

متطلبات إجبارية من داخل القسم
17% 23 مقررات إحصاء

12 %
7 %

17
10 مقررات رياضيات *

متطلبات إجبارية من خارج القسم
5 % 7 مقررات برجمة حاسب

9 % 12
12 مقررات حبوث عمليات

متطلبات اختيارية من داخل القسم
30 مقررات إحصاء

7 % 9 متطلبات اختيارية من األقسام األخرى

100% 136 اجملموع

* باإلضافة ملقررين من ختصص الرياضيات تدرس يف السنة التحضريية
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¿ وصف مقررات تخصص “بحوث العمليات”
• أواًل: المقررات اإلجبارية من داخل القسم:

العمليات عدد الساعات : 4 )3+0+1(100 حبث: مقدمة يف حبوث 

نشـــأة وطبيعة حبوث العمليات - مقدمة يف حتليل النظم - اســـتقصاء وصياغة املشـــكلة - مناذج الربجمة 
اخلطية وطريقة احلل بيانيًا - حتليل احلساســـية للربامج اخلطية بيانيًا - مناذج النقل - مناذج التخصيص 

- مقدمة يف الرسوم والشبكات: مشكلة أقصر مسار- مقدمة للنماذج العشوائية يف حبوث العمليات.

املتطلب املصاحب : 100 إحصاملتطلب السابق : 150 ريض

عدد الساعات : 4 )3+0+1(213 حبث: الربجمة اخلطية

تعريـــف وصياغة مســـائل الربجمة اخلطيـــة - احلل البياني -  مراجعة للجرب اخلطـــي ولتحليل التحدب 
- جـــرب طريقة الســـمبلكس -  طريقة الســـمبلكس اجلدولية - طريقة الســـمبلكس املعدلـــة - نظرية الثنوية 

والتفسري االقتصادي للمسألة الثنوية -  حتليل احلساسية -  بعض تطبيقات الربجمة اخلطية.

املتطلب املصاحب : 244 ريضاملتطلب السابق :    100 حبث

عدد الساعات : 3 )2+0+1(322 حبث: ضبط ومراقبة املخزون

تعاريـــف ومناذج ضبـــط املخزون - منوذج كمية الطلـــب االقتصادية البســـيط )EOQ( - منوذج كمية 
الطلب االقتصادية مع العجز - منوذج كمية اإلنتاج االقتصادية )EPQ( - منوذج كمية اإلنتاج االقتصادية 
مـــع العجـــز- منـــاذج التخزين املقيدة لســـلعة واحدة أو عدة ســـلع - بعض منـــاذج التخزيـــن الديناميكية ذات 
الطلـــب احملدد أو العشـــوائي - بعض منـــاذج التخزين بدالة طلـــب متصلة يف الزمن - بعض منـــاذج التخزين 

العشوائية.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 213 حبث و 207 ريض

عدد الساعات : 3 )2+0+1(331 حبث: األمثلية غري اخلطية

مناذج األمثلية غري اخلطية - أساسيات رياضية - شروط األمثلية للمسائل غري املقيدة - شروط األمثلية 
للمســـائل املقيدة )معامالت الغرانج، شـــروط KKT( - الربجمة الرتبيعية - طرق احلســـابات للمسائل غري 
املقيدة )طرق التقصي يف متغري واحد وعدة متغريات( - طرق احلسابات للمسائل املقيدة )الطريقة البيانية، 

خوارزمية وولف، طرق االجتاهات املمكنة، طرق إسقاط التدرج، طرق دوال اجلزاء واحلاجز( .

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 213 حبث و 207 ريض
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الشبكات عدد الساعات : 3 )2+0+1(351 حبث: حتليل 

مقدمة يف نظرية الرسوم - مناذج الشبكات - الصياغة الرياضية ملشاكل الشبكات - مشكلة أقصر مسار (
خوارزمية بيلمان - خوارزمية دايكسرتا - خوارزمية )بلمان – فورد( - مشاكل التدفق األقصى )طريقة فورد 
وفيلكرســـون، نظرية التدفق األقصى وأقل قطع( - مشـــكلة التدفق بأقل التكاليف - جدولة وتقويم املشاريع  

.PERT و CPM باستخدام

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 213 حبث و 202 عال

القرارات واملباريات عدد الساعات : 4 )3+0+1(382 حبث: نظرية 

مقدمـــة يف نظريـــة القـــرارات - املنفعة واملنفعة املتوقعة  القـــرار يف ظل املخاطرة املرغوبـــة وغري املرغوبة  
شـــجرة القـــرار  الربجمـــة الديناميكية )مبدأ األمثليـــة، الربجمـــة الديناميكية ونظرية القـــرارات، تطبيقات 
متنوعـــة( - مفاهيـــم ومصطلحـــات نظرية املباريـــات - مباريات اجملموع الصفري لشـــخصني وطـــرق حلها - 

مباريات اجملموع غري الصفري لشخصني وطرق حله - املباريات متعددة األطراف.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 213 حبث

العمليات عدد الساعات : 3 )2+0+1(435 حبث: طرق احلسابات يف حبوث 

يغّطـــي هـــذا املقرر األســـاليب والطرائق العدديـــة حلل بعض املســـائل يف حبوث العمليـــات: حتديد أصفار 
الـــدوال أحاديـــة املتغري ومتعددة املتغريات - إجيـــاد التكامل العددي - حل املعـــادالت التفاضلية - حل األنظمة 
غـــري اخلطية - الطرق العددية حلل املصفوفات - كتابة برامج خوارزميات احللول العددية ملســـائل متنوعة 

باستخدام الربامج احلاسوبية.   

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 331 حبث و 351 حبث

النمذجة واحملاكاة   عدد الساعات : 4 )3+0+1(441 حبث: 

توليد األرقام العشوائية - توليد املتغريات العشوائية - اختبارات املولدات العشوائية - طرق وأساليب مونت 
كارلو - حتديد توزيعات املدخالت يف مناذج احملاكاة - حتليل خمرجات احملاكاة - تقييم البدائل باستخدام 
احملاكاة - لغات احملاكاة - تطبيقات متنوعة للمحاكاة يف حبوث العمليات باستخدام بعض لغات احملاكاة 

.)SLAM, GPSS , ARENA(

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 215 إحص و 202 عال
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العشوائية و مناذج الصفوف العمليات  عدد الساعات : 4 )3+0+1(472 حبث: 

تعريف العمليات العشـــوائية - اخلاصية املار كوفية - سالســـل ماركـــوف - مصفوفات احتمال االنتقال 
وحيدة اخلطوة ومتعددة اخلطوات - معادلة )كوملوجروف- شامبان( - تصنيف احلاالت - التوزيعات املستقرة 
لسالسل ماركوف - عمليات ماركوف متصلة الزمن )عمليات الوالدة والوفاة، العملية البواسونية( - مناذج 
الصفوف وعناصرها: دراسة وتقييم أنظمة الصفوف باستخدام الرسوم الرتاكمية - مقاييس الكفاءة - مناذج 
الصفـــوف املاركوفية البســـيطة )األحادية، املتعددة، واحملدودة( - بعض األنظمـــة الصفية غري املاركوفية - 

بعض النماذج املاركوفية ذات الوصول اجلماعي واخلدمة اجلماعية.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 213 حبث و 215 إحص

التخرج )1( عدد الساعات : 1 )1+0+0(497 حبث: مشروع 

التعـــّرف على املشـــكلة )خمتـــارة من املســـائل املطروحة يف الواقـــع العملي( حتت الدراســـة - مجع املصادر 
والبيانات الالزمة الستقصاء املشكلة حتت إشراف عضو هيئة التدريس.

املتطلب املصاحب :435 حبث و 441 حبث و 472 حبثاملتطلب السابق : 351 حبث

التخرج )2( عدد الساعات : 2 )2+0+0(498 حبث: مشروع 

يقوم الطالب بدراسة وصياغة احلل للمشكلة اليت تعّرف عليها يف املقرر497 حبث، وتقديم تقرير )حبث 
خترج( عن إجنازه، وذلك حتت إشراف عضو هيئة تدريس.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 497 حبث

عدد الساعات : 3)2+0+1(100 إحص:  مقدمة يف اإلحصاء

اإلحصاء الوصفي - مقاييس النزعة املركزية - مقاييس التشتت - مبادئ االحتمال - االحتمال الشرطي 
- االحتمال الكلي - نظرية بايز- املتغري العشـــوائي والتوزيع االحتمالي - التوقع والتباين - توزيع ذي احلدين 

- توزيع بواسون - التوزيع فوق اهلندسي - التوزيع الطبيعي - التطبيقات باستخدام اكسل.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 150 ريض

:  طرق إحصائية عدد الساعات : 4)3+0+1(105 إحص 

التوزيعات اإلحصائية - توزيعات املعاينة - نظرية النهاية املركزية - متباينة تشيبتشـــيف - التقدير بفرتة 
- اختبـــارات فرضيات - طرق التصاميم التامة والعشـــوائية بعاملني - حتليـــل التباين )اجتاه واحد - اجتاهني( - 
االحندار )البسيط( - االرتباط )بريسون - سبريمان( - اختبارات كاي الرتبيعية -  بعض االختبارات الالمعلمية.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 100 إحص
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: احتمال )1( عدد الساعات : 4)3+0+1(215 إحص 

املتغـــريات العشـــوائية والتوزيعـــات االحتماليـــة )منفصل – متصـــل( – التوزيعـــات االحتماليـــة املتقطعة 
واملتصلة املشـــهورة -  املتجهات العشـــوائية  -  التوقـــع والتباين - توزيعات احتماليـــة ثنائية منفصلة - الدوال 
اهلامشـــية والشـــرطية - االســـتقالل واالرتباط والتغاير - العزوم والدوال املولدة للعزوم – توزيعات دوال يف 

متغري ومتغريين.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 100 إحص و 111 ريض

: نظرية اإلحصاء )1( عدد الساعات : 3)2+0+1(223 إحص 

توزيعـــات املعاينة – نظرية النهاية املركزية - التقدير بنقطة - خواص املقدرات )عدم التحيز، متوســـط 
مربع اخلطأ، االتســـاق، الكفاية، الكفاية األصغرية( - العائلة األســـية - املقدر األقـــل تباين بانتظام - متباينة 
)كرامـــري- راو( - معلومات فيشـــر - نظرية )راو – بالكويل( - الكفاية والتمام - نظرية )ليمان – شـــيفيه( 
- طـــرق التقدير: طريقـــة العزوم، مقدرات اإلمكانية العظمي  وخواصها التقاربية  - أســـلوب بيز: اســـتخدام 
دوال كثافة  قبلية، مقدرات بايز باستخدام دوال خسارة تربيعية - طرق الالتغري: مقدرات املعلية املوضعية 
والســـلمية – التقديـــر بفـــرتة )حالة جمتمع واحـــد(: مقدرات فرتات الثقـــة - الطرق  احملوريـــة - فرتات بايز 

املعقولية.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 215 إحص

: حزم إحصائية عدد الساعات : 3)2+0+1(328 إحص 

اســـتعمال رمِز الربنامِج يف  جمموعة الربامج اإلحصائية  )MINITAB, SAS, SPSS( لِكتاَبة برنامج 
البيانـــات والتحليل اإلحصائِي. املوضوعات تتضمن جتهيز وإدارة ملفـــات البيانات، التصميم البياني للبيانات، 

حماكاة مونت كارلو.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 105 إحص

:  حتليل احندار عدد الساعات : 3)2+0+1(332 إحص 

االحنـــدار اخلطي البســـيط - االحنـــدار اخلطـــي املتعدد - التنبـــؤات وحتليل الرواســـب - حتليـــل البيانات 
 SAS, SPSS,املتغريات املؤشـــرة - اختبار املتغريات املســـتقلة - تطبيقات حزم احلاســـب يف حتليـــل االحندار -

.Minitab

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 328 إحص + 244 ريض
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عدد الساعات : 3)2+0+1(436 إحص:  سالسل زمنية وتنبؤ

مقدمـــة - االجتاه العـــام - املومسية- الدورية. طرق حتويل البيانات: طريقـــة الفروق - التعديل املومسي. 
التنبؤ:كيـــف ميكن التنبؤ باملســـتقبل -  درجـــة الدقة املمكنة للتنبؤ- التنبؤ باســـتخدام االحنـــدار مقابل تنبؤ 
السالســـل الزمنيـــة -  بعض املقاييس العدديـــة املفيدة يف قياس دقة التنبـــؤ:  MAD, MSE, MAP- طرق 
متهيد وتفكيك السالسل الزمنية: طرق التمهيد باستخدام املتوسطات - طرق التمهيد األسي: التمهيد األسي 
البســـيط – التمهيد األســـي املوزون - طرق التفكيك: توفيق مركبة اجتاه - األنواع املختلفة من املتوســـطات 
املتحركة - مناذج بوكس- جنكنز ARIMA)p,d,q( للتنبؤ بالسالســـل الزمنية: التعرف على صفات هذه 
النماذج وأشـــكال دوال االرتباط الذاتي واالرتباط الذاتي اجلزئي هلا - التعامل مع البيانات اليت بها مركبات 
مومسية - توفيق هذه النماذج لبيانات مولدة باحلاسوب ولبيانات حقيقية - اختبارات تشخيصية على بواقي 
النمـــاذج ومعايـــري اختيار النموذج - تدريبات عملية على حتليل البيانات وكتابة تقارير متكاملة باســـتخدام 

الربامج اإلحصائية اجلاهزة.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 332 إحص
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1430 - 1431 هـ قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  

• ثانيًا: المقررات اإلجبارية من خارج القسم 

التكامل عدد الساعات : 4 )3+0+1(111 ريض: حساب 

تعريف التكامل احملدد وخواصه - الدالة األصلية - التكامل غري احملدد واملربهنة األساسية حلساب التفاضل 
والتكامـــل - التكامل بالتعويض - تكامالت الدوال األســـية الطبيعية والعامـــة - تكامالت الدوال اللوغاريتمية 
الطبيعية والعامة - مشتقات وتكامالت الدوال الزائدية والدوال الزائدية العكسية - طرائق التكامل: التكامل 
باألجـــزاء، التكامل بالتعويضات املثلثية، التكامل بطريقة إكمال املربع، تكامالت الدوال الكســـرية، تكامالت 
بتعويضات متفرقة - صيغ عدم التعيني - التكامالت املعتلة - تطبيقات التكامل: املســـاحات، حجوم األجســـام 
الدورانيـــة، طول القوس وســـطح الـــدوران - احلركة اخلطية – الشـــغل - العزوم ومركـــز الثقل - التكامل 
العـــددي - اإلحداثيات القطبيـــة - العالقة بني اإلحداثيات القطبية والديكارتية - رســـم املنحنيات القطبية - 

املساحات يف اإلحداثيات القطبية - املعادالت الوسيطية.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 150 ريض

املتقدم التفاضل والتكامل  عدد الساعات : 3 )2+0+1(207 ريض: حساب 

اإلحداثيـــات الديكارتيـــة - الـــدوال يف متغريين أو ثالثة أوعـــدة متغريات - النهايات واالتصال - املشـــتقات 
اجلزئيـــة - قانـــون السلســـلة - القيم القصـــوى يف الـــدوال ذات املتغريين وعـــدة متغريات - عوامـــل الغرانج - 
التكامـــالت الثنائيـــة وتطبيقاتهـــا - التكامـــل الثالثـــي وتطبيقاته - بعـــض الطرق العددية حلســـاب التفاضل 
والتكامل املتتاليات - املتسلسالت غري املنتهية - املتسلسلة اهلندسية - اختبارات التقارب - املتسلسالت املتناوبة 
- التقارب املطلق واملشـــروط - متثيل الدوال بواســـطة متسلســـالت القوى - متسلســـالت تايلور وماكلوران - 

متسلسالت ثنائي احلد - املعادالت التفاضلية من املرتبة األوىل.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 111 ريض

عدد الساعات : 3 )3+0+0(244 ريض: اجلرب اخلطي

املصفوفـــات - العمليـــات علـــى املصفوفات - أنواع املصفوفـــات - التحويالت األولية الصفيـــة - املصفوفة يف 
الشـــكل الصفي املميـــز )املختزل( – احملـــددات - بعض اخلواص البســـيطة للمحددات - معكـــوس املصفوفة - 
األنظمة اخلطية املتجانســـة وغري املتجانســـة - فضاء املتجهات - الفضاءات اجلزئية - االســـتقالل واالرتباط 
اخلطـــي - الفضـــاءات الصفيـــة والعموديـــة ملصفوفة - فضاء الضـــرب الداخلي - التحويـــالت اخلطية - القيم 

واملتجهات املميزة )الذاتية( للمصفوفة واملؤثر اخلطي.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 111 ريض
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عدد الساعات : 4 )3+0+1(201 عال: برجمة احلاسب اآللي

مقدمـــة يف برجمة احلاســـب اآللي -  اخلوارزميـــات - املتغريات وأنواع البيانـــات - تعريفات أولية بربجمة 
الكيانـــات املوجهـــة – األصنـــاف – الكيانات -  الـــدوال والدوال على األصنـــاف - تركيبات التحكم األساســـية 
)تركيبـــة if /else   التكـــرار for, while(، املصفوفات - سالســـل احلروف - معاجلـــة امللفات – الواجهات – 

التوريث – البوليمورفيزم - واجهات املستخدم الفنية )غرافيك(.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : اليوجد

املاتالب عدد الساعات : 3 )2+0+1(202 عال: برجمة احلاسب اآللي باستخدام 

مدخـــل إىل املاتـــالب - تصميم الربنامـــج واخلوارزميات - ملفـــات m - تصميم واجهات املســـتخدم الفنية 
- العمليـــات احلســـابية يف املاتـــالب - املتجهات واملصفوفات - سالســـل احلروف – الدوال - الرســـومات ثنائية 
وثالثية األبعاد - الربجمة باســـتخدام املاتالب - عمليات حتليل البيانات - التعامل مع األخطاء - تطبيقات يف 
املاتالب )توليد األرقام العشـــوائية، احملاكاة، عمليـــات ماركوف، املعادالت اخلطية( - دمج برامج املاتالب مع 

.C/C++, Fortran, Java, MS Excel تطبيقات ولغات برجمية أخرى مثل

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 201 عال
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1430 - 1431 هـ قسم اإلحصاء وحبوث العمليات  

• ثالثًا: المقررات االختيارية من داخل القسم

العددية عدد الساعات : 3 )2+0+1(313 حبث: الربجمة 

التعريف مبســـألة الربجمة العددية - بعـــض األمثلة على الربجمة العدديـــة - بعض تطبيقات الربجمة 
العددية - أمثلية الربجمة العددية - طريق التفرع واحلد - طريق التعداد الضمين - طريق القطع املستوي.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 213 حبث

عدد الساعات : 3 )2+0+1(453 حبث: اجلدولة والتتابع

مقدمـــة يف اجلدولة والتتابع:  مفاهيم وأمثلة - األمثلية يف اجلدولة - النتائج الرئيســـة للجدولة على آلة 
واحدة - اخلوارزميات القابلة للبناء للجدولة العامة واجلدولة املتجانسة - مناذج الربجمة الديناميكية للقرارات 

ذات الصفة التتابعية اعتماداً على مبدأ األمثلية - أسلوب الربجمة الديناميكية حلل مسائل اجلدولة والتتابع.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 213 حبث

العمليات عدد الساعات : 3 )2+0+1(490 حبث: تطبيقات خاصة يف حبوث 

موضوعات يف إدارة سالســـل اإلمداد - مســـألة البائع املتجول -  مســـألة جتوال املركبات -  مسألة حتديد 
مكان اخلدمة - الربجمة متعددة األهداف - برجمة األهداف.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 331 حبث و 351 حبث

إدارة األسعار والعوائد عدد الساعات : 3 )2+0+1(492 حبث: 

مفاهيم تســـعري الســـلع وإدارة العوائد - أمثلية األســـعار - متييز األسعار - التســـعري مع اإلمداد املقيد - إدارة 
العوائد - ختصيص الســـعة - إدارة الشبكات - احلجز فوق طاقة االستيعاب - إدارة اخلصومات - التسعري حسب 

الطلب.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 331 حبث و 215 إحص

: احتمال )2( عدد الساعات : 3)2+0+1(315 إحص 

متتاليات احلوادث - املتجه العشـــوائي املتصل - دالة التوزيع املشـــرتكة - الدوال اهلامشـــية والشـــرطية - 
التوقع والتباين الشرطيني - توزيعات دوال املتغريات العشوائية - دوال العزوم املشرتكة - اإلحصاءات املرتبة 
- املرتاجحـــات االحتمالية - متتاليات املتغريات العشـــوائية وأمناط التقارب - برهان نظرية النهاية املركزية 

- التقريب الطبيعي .

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 215 إحص و 207 ريض
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القرارات :  نظرية  عدد الساعات : 3)3+0+0(325 إحص 

عناصر مســـألة اختـــاذ القرار بـــدون بيانات: دالـــة املنفعة -  فضاء اإلجراءات البســـيطة - فضـــاء الظروف 
الطبيعيـــة -  القرار البســـيط طريقة أقـــل الكربيات وطريقة بيـــز- القرار املركب أقل الكربيات - اســـتخدام 
البيانـــات يف اختاذ دالة القرار )التصرف( - التصرف البســـيط واملركب بطريقة أقل الكربيات - تصرف بيز- 
معاجلة التقدير كمســـألة من مسائل القرار وباخلصوص تقدير بيز- معاجلة اختبار الفرضيات كمسألة 

من مسائل القرار: االختبار األقوى واختبار أقل الكربيات و اختبار بيز- مقارنة االختبارات.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 223 إحص

: نظرية اإلحصاء )2(   عدد الساعات : 3)3+0+0(319 إحص 

التقديـــر بقرتة )حالة جمتمعني(: مقدرات فرتات الثقة - الطـــرق احملورية - اختبارات الفرضيات: اخلطأ 
مـــن النوع األول واخلطأ من النوع الثاني -  قوة االختبار - االختبار األكثر قوة - متهيدية )نيمان- بريســـون( 
- االختبـــارات التقاربية - االختبار غري املتحيـــز - االختبار األكثر قوة بانتظام - االختبارات الرتيبة - نظرية 
)نيمان – بريســـون( - اختبارات نسبة اإلمكان - التوزيعات التقاربية إلحصاءات نسبة اإلمكان - اختبار النسبة 

االحتمالية التتابعية  -  اختبارات بايز للفرضيات.

املتطلب املصاحب : 315 إحصاملتطلب السابق : 223 إحص و 207 ريض

: طرق إحصائية ال معلمية عدد الساعات : 3 )2+0+1(333 إحص 

مفهـــوم اإلحصاء الالمعلمى- االختبارات اإلحصائية املعتمدة على توزيع ذي احلدين )اختبار ذي احلدين 
وتقدير النســـبة-اختبار الربيع وتقدير الربيع- إجياد حدود الســـماح مع بعض التطبيقات( - جداول التوافق 
وجـــداول االقـــرتان يف )اختبـــارات الوســـيط -مقاييـــس عـــدم االســـتقاللية - اختبـــارات مربـــع كاي - اختبار 
كوكران للمشـــاهدات املتصلة(- بعض الطرق الالمعلمية املعتمدة علي الرتتيب )عينتني مســـتقلتني - عدة 
عينات مستقلة - اختبار تساوي التباينات- اختبار قياس معامل االرتباط للرتب - بيانات مرتبطة - اختبارات 
العشـــوائية( - اختبـــارات كلموجروف وســـيموينوف ) اختبـــار كلموجروف جلودة التوفيق- جـــودة التوفيق 

لعائلة من التوزيعات( .

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 105 إحص

املعاينة :  تقنيات  عدد الساعات : 3)2+0+1(                                       331 إحص 

تعريـــف اجملتمـــع وطرق اختيار العينة وأســـلوب املعاينة املناســـب حلســـاب تقديرات ملعـــامل اجملتمع حمل 
الدراسة بأسلوب جيد – من أمثلة هذه املعامل متوسط اجملتمع – النسبة يف اجملتمع – احلجم الكلي للمجتمع- 
استنتاج فرتات الثقة هلذه املعامل – حساب درجة الدقة لكل طريقة – مقارنة الدقة لطرق املعاينة املختلفة.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 223 إحص
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املوثوقية :  نظرية  عدد الساعات : 3)3+0+0(362 إحص 

مفهوم املوثوقية - اخلصائص البنائية لألنظمة املرتابطة - موثوقية األنظمة املرتابطة - األهمية البنائية 
واملوثوقيـــة املشـــرتكة - بعـــض توزيعات احليـــاة )مســـتمرة ومتقطعة( - فصـــول توزيعات احليـــاة )مفاهيم 
التعمري( - العمليات املوثوقية -  مناذج خاصة )األخطار املتنافسة، النماذج املّسرعة، ...( - حتليل بيانات احلياة.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 223 إحص

عدد الساعات : 3)3+0+0(401 إحص:  اقتصاد قياسي

منـــاذج االحندار اخلطي البســـيط واملتعدد - مناذج االحندار غري اخلطيـــة - املتغريات الصورية – االزدواج 
اخلطـــي - أخطاء التعيني - طريقة املربعات الصغرى املعممة - مشـــكلة اختالفيه التباين - االرتباط الذاتي - 

بعض مناذج السالسل الزمنية - املعادالت اآلنية - املتغريات املساعدة - دالة االستهالك - اخلطأ يف املتغريات.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق : 332 إحص

:  طرق تأمني عدد الساعات : 3)2+0+1(430 إحص 

توزيعات البقاء )احلياة املستقبلية - جداول احلياة-النظريات األساسية حلساب عزوم الدوال اإلكتوارية 
- فرضيـــات األعمـــار اجلزئية( - األقســـاط الصافية املفردة لعقـــود تأمني حياة )التعريف باســـتخدام طريقة 
عشـــوائية- توزيـــع اكتـــواري دالة القيمـــة احلالية لعقـــود تأمني خمتلفة الســـناهيات )دفعات مـــدى احلياة( 
- الدالـــة اإلكتواريـــة الرتاكميـــة - تقنيات دفعة كلية ودفعة حالية - ســـناهيات بدفعات شـــهرية ودفعات 
ســـنوية ودفعات متناسبة- املعادالت التكرارية األقساط الســـنوية الصافية )مبدأ التكافؤ اإلكتواري - العقود 
األساســـية - األقســـاط الشـــهرية - تأمني حياة مبنافع تراكمية االحتياطات  - تعريف اخلســـارة املنتظرة - 
العقود األساســـية - احتياطات أقســـاط شـــهرية - معادالت تكرارية الحتياطات متقطعـــة - احتياطات لدورة 

جزئية )كسرية( - ختصيص اخلسارة على سنوات الوثيقة.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق :  319 إحص

:  مناذج خطية عدد الساعات : 3 )3+0+0(434 إحص 

مراجعـــة للمفاهيـــم الضرورية يف جرب املصفوفـــات - التوزيع الطبيعي بعده متغـــريات - الصيغ الرتبيعية  
وتوزيعاتها - النموذج اخلطي العام من الرتبة التامة - التقدير واختبار الفرضيات للنموذج ذي الرتبة التامة 
- التقديـــر واختبـــار الفرضيـــات للنمـــوذج ذي الرتبة غـــري التامة -  طرق حســـابية -  تطبيقـــات على تصميم 

التجارب واالحندار - حتليل التباين باستخدام  الربامج اإلحصائية.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق :  332 إحص و 244 ريض
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التجارب عدد الساعات : 3)2+0+1(437 إحص:  تصميم وحتليل 

مراجعة بعض املفاهيم األساســـية لالســـتدالل اإلحصائي -  املبادئ األساسية لتصميم التجارب - التكرار 
- العشـــوائية – القطاعات -  جتارب املقارنة البســـيطة: اختبار )t( واختبار )t( املزدوج - جتارب العامل الواحد: 
التصميـــم تام العشـــوائية - فحص مالئمـــة النموذج - التضـــاد واملقارنات املتعددة - مقارنة أزواج متوســـطات 
املعاجلـــات - تصاميـــم القطاعات:  )تصميم القطاع تام العشـــوائية -  التصميم الالتيـــين -  التصميم الالتيين( 
-   التصاميـــم العملية: التصاميم ذات العاملني - التصاميم ذات العوامل الثالثة - التصاميم العملية املعممة . 
التصاميم ذات العوامل ثنائية املســـتوى: تصاميم العاملني مبســـتويني - التصاميم ذات العوامل الثالثة ثنائية 

املستوى - التصاميم ذات العوامل ثنائية املستوى املعممة - االختالط - تصميم الوحدة املنشطرة.

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق :  328 إحص

: مراقبة اجلودة                         عدد الساعات : 3)2+0+1(441 إحص 

تعريـــف تارخيـــي عـــن علم مراقبة اجلـــودة - التعـــرف على معنى كلمـــة اجلودة - تطـــورات علم اجلودة 
)التخطيـــط للجـــودة - مراقبة اجلودة الشـــاملة - حتســـني اجلودة - ضمـــان اجلودة - إدارة اجلـــودة الكلية( - 
التعـــرف على حدود اجلودة املطلوبـــة للمنتج - مراجعة لتوزيعات اإلحصائية املســـتخدمة يف مراقبة اجلودة 
- االســـتدالل اإلحصائي واختبار الفرضيات - الطرق اإلحصائية يف مراقبة اجلودة - خرائط مراقبة اجلودة 
 )Pareto( لشوهارت وأنواعها - أساليب خرائط اجلودة - الطرق اإلحصائية يف حتسني اجلودة - رسم باريتو
- رسم عظام السمكة )رسم إشيكاوا( - خرائط أو رسوم مراقبة اجلودة للمتغريات املتصلة - مقدرة العمليات 
اإلنتاجيـــة - خرائـــط أو رســـوم مراقبـــة اجلودة للمتغـــريات املتقطعة والوصفيـــة - معاينات القبـــول وأخطار 

.)OC curve( األخطاء فيها - منحنى خواص العمل

املتطلب املصاحب : ال يوجداملتطلب السابق :  223 إحص
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برامج الدراسة لدرجة الماجستير في العلوم

 في تخصص اإلحصاء وفي تخصص بحوث العمليات

¿ أهداف البرنامج

• تقديـــم تدريـــب عـــال يف اإلحصاء ويف حبـــوث العمليات لطالب وطالبـــات متميزين ممن حيملون شـــهادة 	
البكالوريوس يف اإلحصاء أو يف حبوث العمليات أو يف الرياضيات أو يف ختصصات أخرى قريبة منها.

• تزويد البالد حباجتها من اإلحصائيني ومن املختصني يف حبوث العمليات املؤهلني تأهياًل عاليًا يسمح هلم 	
بتقديم خدمات استشـــارية أو قيادة النشـــاطات يف جمال اإلحصاء أو يف جمال حبـــوث العمليات، وذلك يف 

وزارات ومصاحل الدولة ويف املؤسسات العامة واخلاصة ومراكز الدراسات واألحباث.
• إعداد الطالب والطالبة لالستمرار يف الدراسات العليا بغية احلصول علي درجة الدكتوراه يف اإلحصاء أو 	

الدكتوراه يف حبوث العمليات.

¿ المسارات والتخصصات

 ماجستري العلوم يف اإلحصاء.. 1
 ماجستري العلوم يف حبوث العمليات.. 2

¿ شروط القبول 

شروط القبول الواردة يف الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية.. 1
أن جيتاز املتقدم اختبار القبول الذي يعقده القسم.. 2

¿ متطلبات الدرجة

على الطالب أن يتم بنجاح 24 وحدة دراسية علي األقل من املقررات الدراسية الواردة يف اخلطة الدراسية، . 1
وتنقسم إىل 15 وحدة دراسية إجبارية، و 9 وحدات دراسية اختيارية.

إعداد وتقديم رسالة حتقق الشروط واملواصفات الواردة يف الئحة الدراسات العليا. . 2
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¿ الخطة الدراسية لدرجة ماجستير العلوم في تخصص اإلحصاء

املقررات اإلجبارية

الساعات املعتمدةمسمى  املقـــــرررقم ورمز املقرر

3نظرية اإلحصاء)1(520 إحص

3حتليل التباين531 إحص

3حتليل االحندار533 إحص

3نظرية اإلحصاء)2(559 إحص

3عمليات عشوائية )1(570 إحص

15اجملموع

املقررات اإلختيارية

الساعات املعتمدةمسمى  املقـــــرررقم ورمز املقرر

3موضوعات خاصة يف اإلحصاء523إحص

3حتليل بيانات طبية – حيوية مصنفة532 إحص

3تصميم التجارب534 إحص

3إحصاء المعلمي536 إحص

3مناذج خطية556 إحص

3إحصاءات ترتيبية557 إحص

3حتليل سالسل زمنية558 إحص

3حتليل البقاء574 إحص

3مسح العينة576 إحص

3متغريات متعددة تطبيقية578 إحص

3نظرية املوثوفية  واختبارات احلياة563 حبث
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¿ وصف مقررات ماجستير العلوم تخصص اإلحصاء

عدد الساعات : 3 )3+0+0(520  إحص:  نظرية اإلحصاء )1(

نظريـــة االحتمـــال – الفضـــاء االحتمالي – التوزيعـــات املنفصلة واملســـتمرة - دوال يف متغري عشـــوائي – 
توزيعات متعددة املغريات – التوقع – التوقع الشـــرطي – الـــدوال املميزة – نظرية النهاية املركزية – بعض 

النتائج التقاربية – توزيعات معاينة اإلحصائيات مرتبة – دالة التوزيع التجريبية.

عدد الساعات : 3 )3+0+0(523 إحص: موضوعات خاصة فى اإلحصاء

هـــذا املقرر يتيح دراســـة  إما بعض املوضوعات اهلامة غـــري املدرجة يف مقررات أخرى،  أو بعض املوضوعات 
البحثية اخلاصة. 

التباين    عدد الساعات : 3 )3+0+0(531  إحص:   حتليل 

حتليل التباين لنماذج أحادية وثنائية ومتعددة الطرق – حتليل التصاميم األساســـية والتجارب العملية 
املتعامدة.  البيانات غري  – حملة عن  التغاير  – حتليل  – االحندار  املتعامدة  – املقارنات  املتعددة  – املقارنات 

.MNITAB أو  SPSS-X أو  SAS مالحظة: حتليل البيانات سيتم باستخدام

عدد الساعات : 3 )3+0+0(532  إحص: حتليل بيانات طبية - حيوية مصنفة  

أنواع البيانات املصنفة – جداول التصنيف املتصلب – اختبارات االســـتقالل – مقاييس املشاركة – مناذج 
متغريات اســـتجابة ثنائية – مناذج خطية لوغاريتمية – توفيق مناذج اللوجيت ومناذج خطية لوغاريتمية – 
بنـــاء مناذج خطية لوغاريتمية وتطبيقها – مناذج اللوجيـــت واخلطة اللوغاريتمية ملتغريات ترتيبية – مناذج 
  SASاالستجابة املتعددة – مناذج األزواج املتالئمة – حتليل بيانات استجابة تصنيفية مكررة )تستخدم حزم

  .)BMD و

عدد الساعات : 3 )3+0+0(533 إحص : حتليل االحندار

احندار خطي بسيط – احندار متعدد – اختيار النموذج – حتليل الراسب – تشخيصات التأثري – اخلطية 
املتعـــددة – التحايـــن واالحنـــدار – منـــاذج خطية معممـــة – احندار غري خطي )تســـتخدم حزم احلاســـب يف 

التحليل(. 
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التجارب عدد الساعات : 3 )3+0+0(534  إحص: تصميم 

صفـــوف التوزيعـــات – اإلحصـــاءات احلرة – تركيـــب خطي يف إحصـــاءات مرتبة وتطبيقاتها يف مســـائل 
املعامل املوضعية والســـلمية واملوضعية الســـلمية – مسائل املعاينة أحادية وثنائية ومتعددة الطرق – التقدير 
الالمعلمـــي – الفعاليـــة النســـبية التقاربية إلحصاءات غري معمليـــة  – توزيعات تقاريبيـــة – اختبارات جودة 

التوفيق )تستخدم حزم احلاسب(.

عدد الساعات : 3 )3+0+0(536  إحص:    إحصاء ال معلمي

صفـــوف التوزيعـــات – اإلحصـــاءات احلرة – تركيـــب خطي يف إحصـــاءات مرتبة وتطبيقاتها يف مســـائل 
املعامل املوضعية والســـلمية واملوضعية الســـلمية – مسائل املعاينة أحادية وثنائية ومتعددة الطرق – التقدير 
الالمعلمـــي – الفعاليـــة النســـبية التقاربية إلحصاءات غري معمليـــة  – توزيعات تقاريبيـــة – اختبارات جودة 

التوفيق )تستخدم حزم احلاسب(.

عدد الساعات : 3 )3+0+0(556 إحص: مناذج خطية    

الصورة العامة ملعكوس املصفوفات – التوزيعات من الدرجة الثانية – مناذج غري مكتملة الرتبة – الدوال 
القابلـــة للتقديـــر – الفرضيات اخلطية العامـــة – التصنيفات يف اجتاه واحد واثنـــني )متداخلة و قطرية( – 

بعض املوضوعات يف مناذج املؤثرات العشوائية واملختلطة. 

عدد الساعات : 3 )3+0+0(557 إحص: إحصاءات ترتيبية        

النظريـــة األساســـية لتوزيعات اإلحصـــاءات الرتتيبيـــة وتطبيقاتها يف فـــرتات الثقة للكوانتيـــل ويف حدود 
التسامح – العزوم  لإلحصاءات – الرتتيبية –  تطبيقات يف اإلحصاءات الرتتيبية يف تقدير واختبار الفروض.
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عدد الساعات : 3 )3+0+0(558 إحص: حتليل سالسل زمنية    

 Wald's( السالســـل الزمنيـــة بوصفها عملية عشـــوائية – الثبـــات – التحلل متعامد السلســـلة الزمنيـــة
– دوال االرتباط  – النظريات املسرانية يف السلسلة الزمنية )تقدير سلسلة العزوم(   )decomposition
التلقائي والتغاير التلقائي وخواصهم – فراغات هيلربت –}نظرية اإلســـقاط – التقارب – التوقع الشـــرطي 
وأفضل تنبؤ خطي يف L2 ، )؛ ف( ؛ سلسلة Fourier{ مناذج ARMA  – التمثيل الطيفي للعمليات الثابتة.

عدد الساعات : 3 )3+0+0(559  إحص: نظرية اإلحصاء )2(    

طـــرق التقديـــر بنقطة – خواص املقـــدرات – فرتات الثقـــة – اختبارات الفروض – االختبـــارات املنتظمة 
واألكثر قوة – اختبارات النسبة املرجحة – االستدالل للتوزيع الطبيعي يف متغري واحد – بعض املوضوعات 

اخلاصة باختبارات الفروض التتابعية – نظرية اختاذ القرار وحتليل البيانات التصنيفية.

    )1  ( عدد الساعات : 3 )3+0+0(570  إحص:    عمليات عشوائية 

البقاء  عدد الساعات : 3 )3+0+0(574  إحص: حتليل 

بيانات وتوزيعات البقاء – مناذج بيانات البقاء – استقراء مناذج معلمية – منوذج املخاطر املتناسبة – حزم 
احلاسب لتحليل البقاء – بناء دالة اإلمكانية  –استقراء قائم على الرتب يف منوذج زمن الفشل املسّرع.

العينة             عدد الساعات : 3 )3+0(576 إحص: مسح 

نظرية وتطبيقات طرق املعاينة شـــائعة االســـتخدام – املعاينة العشـــوائية البســـيطة والطبقية – املعاينة 
  – العنقوديـــة ومتعـــددة املراحل والنمطيـــة – تقدير املعامل: النســـب ومعامالت االحنـــدار –وخطية االرتباط 
طرق مدية اجليب وشريط احلذاء – مواضيع خمتارة:  التقدير املبين على منوذج وحتليل احندار من بيانات 

مسح معقد )ُتستخدم حزم احلاسب(.
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عدد الساعات : 3 )3+0+0(578  إحص: متغريات متعددة تطبيقية            

مبادئ حتليل بيانات )اجلرعة – االســـتجابة( – املباشـــرة وغري املباشرة – متغريات )اجلرعة- االستجابة( 
الكمية – الفعاليات املقارنة واملطلقة – منحيات االستجابة للجرعة – الزمن – اجلرعة × الزمن – تطبيقات 

حتليل الربوبيت يف دراسات املضادات احلشرية وجرعة اإلشعاعات.

املوثوقية واختبارات احلياة                 عدد الساعات : 3 )3+0+0(563 حبث: نظرية 

خواص بنيوية للنظم املرتابطة – موثوقية النظم املرتابطة – صفوف توزيعات احلياة املبنية على مفاهيم 
التعمري – مفاهيم االعتماد املوجب والسالب - بعض نواحي االستقراء اإلحصائي يف املوثوقية.
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¿ الخطة الدراسية لدرجة ماجستير العلوم في تخصص بحوث العمليات

املقررات اإلجبارية

الساعات املعتمدةمسمى  املقـــــرررقم ورمز املقرر

3نظرية اإلحصاء )1(520إحص

3نظرية اإلحصاء )2(559إحص

3نظرية الربجمة غري اخلطية )1(530 حبث

3التدفق الشبكي554 حبث

3مناذج عشوائية يف حبوث العمليات)1(570 حبث

املقررات االختيارية

الساعات املعتمدةمسمى  املقـــــرررقم ورمز املقرر

3مناذج عشوائية يف حبوث العمليات)2(534 حبث

3األمثلية الصحيحة والتوافقية537 حبث

3احملاكاة والنمذجة543 حبث

3التسلسل واجلدولة553 حبث

3نظرية املوثوقية واختبارات احلياة563 حبث

3التنبؤ املتقدم521حبث

3موضوعات خاصة يف حبوث العمليات579حبث 
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¿ توصيف مقررات ماجستير العلوم تخصص بحوث العمليات

: نظرية اإلحصاء )1( عدد الساعات : 3 )3+0+0(520  إحص 

نظريـــة االحتمـــال – الفضـــاء االحتمالـــي – التوزيعات املنفصلة واملســـتمرة – دوال يف متغري عشـــوائي – 
توزيعات متعددة املغريات – التوقع – التوقع الشـــرطي – الـــدوال املميزة – نظرية النهاية املركزية – بعض 

النتائج التقاربية – توزيعات معاينة اإلحصائيات مرتبة – دالة التوزيع التجريبية.

: نظرية اإلحصاء )2( عدد الساعات : 3 )3+0+0(559 إحص 

طـــرق التقديـــر بنقطة – خواص املقـــدرات – فرتات الثقـــة – اختبارات الفروض – االختبـــارات املنتظمة 
واألكثر قوة – اختبارات النسبة املرجحة – االستدالل للتوزيع الطبيعي يف متغري واحد – بعض املوضوعات 

اخلاصة باختبارات الفروض التتابعية – نظرية اختاذ القرار وحتليل البيانات التصنيفية.

املتقدم التنبؤ   : عدد الساعات : 3 )3+0+0(521  حبث 

منذجـــة Arima  ومنهجية بوكـــس وجينكنز للتنبؤ – النماذج املومسية وغـــري املومسية – حتليل دوال 
النقل – حتليل التداخل  التنبؤ فى حالة الفراغ – الرتشيح املتكيف.

:  نظرية الربجمة غري اخلطية )1(               عدد الساعات : 3 )3+0+0(530  حبث 

عناصر حتليل التحدب وتشمل اجملموعات احملدبة والدوال احملدبة – الشروط الالزمة والكافية لألمثلية 
املقيدة وغري املقيدة  – نظرية الجنرانج الثنوية. 

: الربجمة غري اخلطية )2(               عدد الساعات : 3 )3+0+0(534  حبث 

اجلوانب النظرية والتطبيقية اخلاصة باألمثلية غري اخلطية – تطوير وتطبيق تقنيات تستخدم األمثلية 
حلـــل مشـــاكل بدون قيود وأخـــرى بقيود – طرق البحـــث املتتالي – طرق امليل – طـــرق نيوتن – االجتاهات 

املتقارنة – الربجمة الرتبيعية – الربجمة اهلندسية – أساليب العقوبة واحلاجز – أساليب اإلسقاط.

التوافقية : األمثلية الصحيحة  و  عدد الساعات : 3 )3+0+0(537  حبث 

دراســـة تقنيات حل مســـائل القيم املنفصلة ومســـائل األمثلية التوافقية – مواضيع تتضمن طرق التعداد 
الشـــامل وقطع املستوى – تطبيقات هذه الطرق حلل النماذج الصحيحة والتوافقية – معاجلة خاصة ملسائل 

حقيبة الظهر وحتديد السبل وشجرة الفروع  – مسائل التغطية. 
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: احملاكاة والنمذجة  عدد الساعات : 3 )3+0+0(543  حبث  

مراجعة ســـريعة لصياغة وتنفيذ مناذج احملاكاة وتطبيقات – مواضيع تتضمن تراكيب البيانات ولغات 
احملاكاة والتحليل اإلحصائي – توليد عدد شبه عشوائي وتصميم جتارب احملاكاة.

التسلسل واجلدولة  : عدد الساعات : 3 )3+0+0(553  حبث  

التسلســـل يف ورشـــات التدفق والورشات املنســـابة – صياغة مســـائل اجلدولة وتقانات حلها – ويشمل هذا 
طـــرق الربجمـــة الديناميكية وطـــرق الفرع واحلد وطـــرق التعداد الشـــامل مع االهتمام اخلـــاص باجلدولة 

العشوائية.

الشبكي                                                           التدفق   : عدد الساعات : 3 )3+0+0(554  حبث 

نظرية التدفق لشـــبكات الســـعة املقيدة – التدفق األقصى – معايري اجلدوى – مسائل اجلدولة – مسائل 
املالئمة والتغطية – املسار األقصر وتدفقات الكلفة األصغر – املسائل التوافقية املصاحبة.

املوثوقية واختبارات احلياة                                 : نظرية  عدد الساعات : 3 )3+0+0(563   حبث 

خواص بنيوية للنظم املرتابطة – موثوقية النظم املرتابطة – صفوف توزيعات احلياة املبنية على مفاهيم 
التعمري – مفاهيم االعتماد املوجب والسالب - بعض نواحي االستقراء اإلحصائي يف املوثوقية.

العمليات )1(                                                        عدد الساعات : 3 )3+0+0(574  حبث : مناذج عشوائية يف حبوث 

خواص بنيوية للنظم املرتابطة – موثوقية النظم املرتابطة – صفوف توزيعات احلياة املبنية على مفاهيم 
التعمري – مفاهيم االعتماد املوجب والسالب - بعض نواحي االستقراء اإلحصائي يف املوثوقية.

العمليات                                                        : موضوعات خاصة فى حبوث  عدد الساعات : 3 )3+0+0(579 حبث 

مشاكل التصميم وصنع القرار يف ظل عدم اليقني – صنع القرار املاركويف – املوثوقية – نظرية الصيانة 
والتجديد للنظم العشـــوائية – نظرية الصفوف – ختطيط طرق جرد اإلنتاج – والشبكات احلاسوبية ونظم 

املعلومات.



56

كلية العلوم

¿  برنامج الدراسة لدرجة دكتوراه الفلسفة في اإلحصاء

مسمي الدرجة هو “برنامج دكتوراه الفلسفة في علم اإلحصاء”. 

¿ أهداف البرنامج:

• إعـــداد الطالـــب أو الطالبة حبيث يتم اكتســـاب قاعدة عريضة من املعلومـــات يف علم اإلحصاء إضافًة إىل 	
اكتساب املهارة يف أحد ختصصاته.

• إعداد الطالب أو الطالبة حبيث تتوفر القدرة على القيام باألحباث يف أحد ختصصات علم اإلحصاء.	
• سد النقص يف أعداد وختصصات أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف املؤسسات التعليمية والبحثية.	

¿ شروط القبول:

مع التقيد الكامل بلوائح كلية الدراسات العليا، فإن على املتقّدم أن:
يكون حاصاًل على درجة املاجستري يف علم اإلحصاء من جامعة امللك سعود أو ما يعادهلا.. 1
يكون حاصاًل على ما ال يقّل عن أربعمائة ومخسني درجة يف امتحان التوفل Toefl للغة اإلجنليزية.. 2
جيتاز مقابلة شخصية جتريها جلنة حيددها جملس القسم. . 3

¿ متطلبات الدرجة:

تكون الدراسة بالرسالة واملقررات .. 1
على الطالب أن جيتاز بنجاح ما ال يقل عن مثانية عشـــر ســـاعة معتمدة منها على األكثر ســـت ســـاعات من . 2

قوائم درجة املاجستري اليت مل يسبق له دراستها. 
على الطالب أن جيتاز بنجاح امتحانًا شاماًل ُيعقد حسب لوائح الكلية للدراسات العليا. . 3
على الطالب إعداد رسالة تتسم باألصالة واالبتكار.. 4
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¿ الخطة الدراسية لدرجة دكتوراه الفلسفة في اإلحصاء

الساعات املعتمدةمسمى  املقـــــرررقم ورمز املقرر

3نظرية االحتمال - 6111إحص

3نظرية االحتمال - 6122إحص

3عمليات عشوائية - 6132إحص

3عمليات استقراء إحصائي - 6211إحص

3استقراء إحصائي - 6222إحص

3حتليل البقاء623إحص

3نظرية اإلحصاء غري املعلمي624إحص

3مواضيع متقدمة يف تصميم التجارب625إحص

3نظرية السالسل الزمنية626إحص

3مناذج خطية معممة627إحص

3حتليل متعدد املتغريات628إحص

3مواضيع خاصة يف اإلحصاء629إحص

 
توصيف مقررات درجة الدكتوراه في تخصص اإلحصاء

عدد الساعات:  3 )3+0+0( 611 إحص:   نظرية االحتمال - 1

الفضاءات االحتمالية يف إطار نظرية املقياس – املتغريات العشـــوائية كدوال مقايســـة – أنواع التقارب – 
نظرية التقارب املســـقوف – دوال التوزيع – تقـــارب دوال التوزيع  – نظرية الرتاص الضعيف ومتهيد )هيلي 

– براي(.

2  - عدد الساعات:  3 )3+0+0(612 إحص:  نظرية االحتمال 

قابلية التجميع ملتغريات عشوائية مستقلة – قوانني األعداد الكبرية – التقارب يف التوزيع – الدوال املميزة 
– نظريات الوحدانية واالستمرار – نظرية النهاية املركزية ) ليندبرغ - فيللر(- قاعدة التقارب املتالشي.

2  - عدد الساعات:  3 )3+0+0(613 إحص:   عمليات عشوائية  

عمليـــات مار كوفية زمنية مســـتمرة – عمليات بواســـون وحليفاتها – معـــادالت كوجملروف  – نظرية 
التجديد.



58

كلية العلوم

1  - عدد الساعات:  3 )3+0+0(621 إحص: عمليات استقراء إحصائي  

الكفايـــة – التمـــام – اإلمكانية – تقدير متجه من املعامل – التقدير اخلطي – تقدير اإلمكانية العظمى – 
تقدير بايز – خواص وطرق العينة الكبرية.

 2  - عدد الساعات:  3 )3+0+0(622 إحص:    استقراء إحصائي 

اختبار فرضيات إحصائية مركبة – مبدأ الالتغيري – إحصاءات بايز - خواص وطرق العينة الكبرية.

البقاء                      عدد الساعات:  3 )3+0+0(623 إحص: حتليل 

نظريـــة وحتليـــل بيانات العمر املراقبة عشـــوائيًا من اليمـــني: مناذج العمر – االســـتقراء يف مناذج املخاطر 
التناسبية – بناء دالة اإلمكانية لبيانات العمر – حتليل قائم على الراتب يف مناذج العمر املسّرعة.

املعلمي                                         : نظرية اإلحصاء غري  عدد الساعات:  3 )3+0+0(624  إحص 

األســـس النظريـــة لإلحصاء غري املعلمي: نظريـــة اإلحصاءات U – نظرية نوذر وفعالية بيتمان النســـبية 
املقاربة – التقدير واختبار الفرضيات يف مناذج موضعية )سلمية( لعينة ولعينتني – نظرية إحصاءات الراتب 

اخلطية – تطبيقات يف حتليل مناذج خطية عامة.

التجارب                                                                        : مواضيع متقدمة يف تصميم  عدد الساعات:  3 )3+0+0(625 إحص 

النظام العاملي العام P – جتارب الوحدة املنقسمة – التقسيم إىل قطاعات – التكرار الكسري – التصاميم 
الشبكية أو شبه العاملية – تصاميم القطاع غري التام )بناؤها وحتليلها( – تصاميم سطوح االستجابة )أهداف، 
منـــاذج، ومعايـــري( – نظرية التصميم املســـتمر – مقاييس التصميم األمثل وبعض نتائج التكافؤ البســـيط – 

جتارب االستجابة املتعددة – تصاميم لنماذج غري خطية.

الزمنية                                             : نظرية السالسل  عدد الساعات:  3 )3+0+0(626 إحص 

احلســـاب ITO واملعادالت التفاضلية العشـــوائية – التكامل العشوائي – النظريات األرجودية – السالسل 
الزمنية غري املســـتقرة – مناذج سالسل زمنية غري خطية )ثنائية اخلطية، الطورية، االحندار الذاتي األسي( 

الزمنية. – مواضيع خاصة يف األحباث احلديثة يف السالسل 
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عدد الساعات:  3 )3+0+0(627 إحص : مناذج خطية معممة                                            

نظريـــة النمـــاذج اخلطيـــة املعممـــة – مناذج ) شـــبه اإلمكانية( – التقاربـــات من مرتبة أعلـــى  – معادالت 
التقدير املعممة – حزمة احلاسب.

املتغريات                                               عدد الساعات:  3 )3+0+0(628  إحص : حتليل متعدد 

 – U التحويالت الشاذة واليعقوبي املعمم – التوزيع الطبيعي متعدد املتغريات – توزيع ويشارت – التوزيع
توزيع اجلذور املميزة ملصفوفة ويشـــارت يف ميرتك مصفوفة أخرى – النظائر غري املركزية هلذه التوزيعات 

القطاعية. – مدخل إىل كثريات احلدود 

: مواضيع خاصة يف اإلحصاء                                                                                       عدد الساعات:  3 )3+0+0(629 إحص 

يقـــّدم يف هـــذا املقـــرر موضوعات خمتـــارة ألحدث مـــا مت التوصـــل إليه يف األحبـــاث العلميـــة اجلارية يف 
موضوعات التخصص الدقيق للدارس.
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¿ أرقام االتصال بالقسم ومنسوبيه

العنوان الربيدي: قسم اإلحصاء وحبوث العمليات
                        ص.ب 2455 

                        الرمز الربيدي 11451  
                        الرياض - اململكة العربية السعودية

 statdep@ksu.edu.sa  :الربيد اإللكرتوني
رقم الفاكس     : 4676274 1  966+

رقم السكرتارية :  4676273 1  966+ 

رئيس القسم 

مكتب : 2 ب 39  مبنى 4
تليفون :  4676279  1 966+
 فاكس:  4676281 1 966+

وكيلة القسم

مكتب : 802 مبنى 9 )امللز(
تليفون :  4764222  1  966+
فاكس:   4772311 1  966+

للمزيـــد مـــن املعلومـــات ولإلطالع على مواقـــع أعضاء هيئة التدريـــس،  ميكنكم زيارة موقع القســـم من خالل 
البوابة اإللكرتونية جلامعة امللك سعود على الرابط: 

http://colleges.ksu.edu.sa/CollegeofScinces/StatisticsOperationsDepartment/Pages/FacultyMembers.
aspx
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¿ منسوبو القسم
• أعضاء هيئة التدريس

الربيد اإللكرتونيرقم الغرفةرقم اهلاتفاالســــــــــم
األساتذة

7626623أ.د. عبدالرمحن أبوعمه 2abuammoh@ksu.edu.saب 
7628341أ.د. عبداحلميد الزيد 2alzaid@ksu.edu.saب 

7626724أ.د. عبدالرمحن العنقري 2aruzaiza@ksu.edu.saب 
7628543أ.د. عبداهلل الشيحة 2aalshiha@ksu.edu.saب 
7628442أ. د. إبراهيم الواصل 2alwasela@ksu.edu.saب 
7628240أ.د. فايز أبو كالم 2abokalam@ksu.edu.saب 

7626219أ.د. عوض اجلوهري 2aigohary@ksu.edu.saب 
7626826أ.د. شعبان أبو يوسف 2abuyousf@ksu.edu.saب 

7626320أ.د. خلف سلمان سلطان 2ksultan@ksu.edu.saب 
7628947أ.د. حممد زايد حممد الرقب 2mragab@ksu.edu.sa ب 

7628745أ.د. حممد أظهر اإلسالم 2aabdur@ksu.edu.sa ب 
األساتذة املشاركني

7625915د.حممد قايد  2drkayid@ksu.edu.saب 
2saismail@ksu.edu.saب 7626016د. حبيب علي 

7626118د.هشام النشواتي 2alnachaw@ksu.edu.saب 
abarry@ksu.edu.saأب 7633326د. عدنان بري

7627129د. ممدوح منتصر 2mamdouhm@ksu.edu.saب 
akhediri@ksu.edu.saأب7633821د. عبدالرمحن اخلضريي
2tajuddin@ksu.edu.saب7626522د. تاج الدين اسالم الدين

7633629د. على امساعيل 2ismail@ksu.edu.saب 
األساتذة املساعدين

7626421د. حممد القريان 2mngraian@ksu.edu.saب 
7628030د. عمرو فؤاد  2a_sadek@ksu.edu.saب 
zaindin@ksu.edu.saأب 7633225د. مازن صاحل 
knowibet@ksu.edu.saأب 7633427د. خالد النويبت

abdefoul@ksu.edu.saأب 7633528د. عبدالعزيز فول
hakim@ksu.edu.saأب 7633931د. عبداحلكيم البابطني

fbukhari@ksu.edu.saأب 7633124د. فوزي خباري
7628846د. عبدا لرزاق خان 2razzaq@ksu.edu.saب 
ahmadm@ksu.edu.saأب 7632922د. أمحد الشمراني

fbukhari@ksu.edu.saأب 7633124د. فوزي خباري
7625814د. حممد عبد احلميد  2msabry@ksu.edu.saب 
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الربيد اإللكرتونيرقم الغرفةرقم اهلاتفاالســــــــــم
احملاضرين

tmahrous@ksu.edu.saأأ 77658116أ. طارق حمروس السيد

• المعيدون

الربيد اإللكرتونيرقم الغرفةرقم اهلاتفاالســــــــــم

maldughither@ksu.edu.saأب 7633225حممد الدغيثر

alfaifi@ksu.edu.saمبتـعثعبدالرمحن الفيفي

adilfahd@ksu.edu.saمبتـعثعادل الرشيدي

inafisah@ksu.edu.saمبتـعثإبراهيم النفيسة

tmunshi@ksu.edu.saمبتعثثامر املنشي

• الباحثون

الربيد اإللكرتونيرقم الغرفةرقم اهلاتفالوظيفةاالســــــــــم

7628644باحث علميسعيد عباس 2Sabbas@ksu.edu.saب 

7628745مساعد باحثصاحل مجيلي 2djemele@ksu.edu.saب 

2sarwarkh@ksu.edu.saب7627838فين إحصاءحممد سروار

as@ksu.edu.saأأ76079116باحث أأمحد حممد السيد

Iragab@ksu.edu.saأأ115باحث بابراهيم رجب

emibrahim@ksu.edu.saأأ 114 74129باحث عماد الدين حممد ابراهيم

oshaarawy.c@ksu.edu.saأأ 74089115باحثأسامة إبراهيم شعراوي

• اإلداريون 

الربيد اإللكرتونيرقم الغرفةرقم اهلاتفالوظيفةاالســــــــــم

7627339سكرتريخالد سليم الربية 2kalbarah@ksu.edu.saب 

7627339ناسخمشعل عويد العنزى 2malonzi@ksu.edu.saب 

7627339مراسلهاني الوصابي 2hwasabi@ksu.edu.saب 
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• منسوبات القسم

الربيد اإللكرتونيرقم اهلاتفاالســــــــــم

1294nalballa@ksu.edu.saشهرت شاه

1462arwash@ksu.edu.saأروى األمني الشنقيطي

1287Shshah@ksu.edu.saنوره البالع

1275ldiab@ksu.edu.saملياء صربى دياب

1286maomair@ksu.edu.saمها امحد عمري

1282melwakeel@ ksu.edu.saمنى فؤاد الوكيل

1295rmadany@ ksu.edu.saرئيسة سامل مدني

1295sabunasrah@ksu.edu.saسناء عبداهلل أبو نصره

1279Samalghamdi@ ksu.edu.saمساح  الغامدي

• المعيدات

الربيد اإللكرتونيرقم اهلاتفاالســــــــــم

1219skhlial@ksu.edu.saسامية شعبان

1271aalqarny@ksu.edu.saأشواق حممد القرني

1271aalmatery@ksu.edu.saعواطف غنيم املطريي

• اإلداريات

الربيد اإللكرتونيرقم اهلاتفالوظيفةاالســــــــــم

1281bdaej@ksu.edu.saسكرتريةبتول الدعيج
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¿ نظام الدراسة في كلية العلوم
تنتظم الدراسة في كلية العلوم طبقًا لما يلي:

السنة الدراسية عبارة عن فصلني رئيسيني وفصل صيفي - إن وجد -.. 1
املستوى الدراسي هو امُلسّمى الّدال على املرحلة الدراسية، ويكون عدد املستويات للتخرج مثانية مستويات على . 2

األقل طبقا للخطة الدراسية امُلعتمدة.
ُمدة املســـتوى الدراســـي هي فصل دراســـي كامل )ال تقل عن 15 أســـبوعًا(، وال تشـــتمل هذه امُلدة على فرتتي . 3

التسجيل واالختبارات النهائية.
الفصـــل الدراســـي الصيفي ال تقل مدته عن مثانية أســـابيع، وُتضاعف خالهلا املـــدة املخصصة لتدريس كل . 4

مقرر.
يتم تدريس عدد من امُلقررات الدراســـية )مادة دراســـية( خالل املستوى الدراسي وفقًا لربنامج كل ختصص . 5

يف األقسام املختلفة.  
التالي: 	 النحو  البكالوريوس على  136 وحدة دراسية )ساعة معتمدة( لنيل درجة  الطالب دراسة  على  	.6

	  
أ   -  َيدُرس الطالب 31 وحدة دراسية خالل السنة التحضريية )فصلني دراسيني خالل عام أكادميي واحد(. 
ب - َيدُرس الطالب 97 وحدة دراسية )اختياري + إجباري( يف برنامج التخصص بأقسام الكلية املختلفة على 

مدار الستة فصول الدراسية التالية للسنة التحضريية )بدءاً من الفصل الدراسي الثالث(.
جـ - متطلبات اجلامعة: يقوم الطالب باختيار 8 وحدات دراسية من متطلبات اجلامعة )ثقافة إسالمية( من 

أصل 22 وحدة دراسية اختيارية خالل فرتة دراسته بالكلية.
الطالب ختصصه قبل انتهائه من السنة التحضريية بناًء على الشروط اليت حُيددها كل قسم. حُيدد  	.7

E.Register 1 - النظام األكاديمي الجديد

نظام التســـجيل هو حجر األســـاس يف املنظومة األكادميية، وحمور العملية التعليمية، واخلطوة األوىل لبدء 
احلياة اجلامعية. يتيح النظام األكادميي اجلديد e.Register للطالب املميزات التالية: 

http://www.ksu.إنشـــاء بريد االلكرتوني مـــن خالل موقع عمادة التعامالت اإللكرتونيـــة واالتصاالت 	1.
/edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/Computer/Pages

الدخـــول إىل النظـــام األكادميـــي عـــرب الرابـــط: http://edugate.ksu.edu.sa ، ومـــن ثـــم إدخال اســـم  	.2
املستخدم وكلمة السر اليت حصل عليها عند إنشاء بريده االلكرتوني. 

التســـجيل اإللكرتوني )التســـجيل واحلذف واإلضافة(: مُيكن للطالب أن يسجل بنفسه من أّي مكان يوجد  	.3
فيه خالل فرتة التسجيل واحلذف واإلضافة احملددة يف التقويم اجلامعي دون احلاجة إىل مراجعة الكلية أو 

القسم:  
أ    - التسجيل: تسجيل املقررات الدراسية وحتديد عدد الساعات املطلوب دراستها. 	 	

ب - احلذف واإلضافة: جيوز للطالب حذف وإضافة مقررات خالل األسبوع األول من الدراسة حبيث ال 	 	 	
	       يقل أو يزيد العبء الدراسي عن العبء املسموح به.

امُلتاحة وامُلغلقة. الدراسي للكلية والشعب  االطالع على اجلدول  	.4
الدراسي للطالب وطباعته. اإلطالع على اجلدول  	.5

االطالع على السجل األكادميي وطباعة نسخة )غري رمسية(. 	.6
النهائية فور رصدها. االطالع على نتائج االمتحانات  	.7
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امُلتبقية. اجمُلتازة واملقررات  الدراسية واملقررات  االطالع على اخلطة  	.8
الطالب. العقوبات املسجلة على  االطالع على  	.9

املكافآت. استعراض  	.10
تقديم االقرتاحات والشكاوى. 	.11

التدريس. تقييم األداء األكادميي ألعضاء هيئة  	.12

السر. الرسائل االلكرتونية وتغيري كلمة  13.	 تبادل 

عند وجود أّي مشكلة عند التسجيل، 

ُيرجى مراجعة مكتب التسجيل بالكلية )غرفة 1أ-7 مبنى 4(

2  - قواعد وآليات تسجيل المقررات الدراسية

• املقرر الدراسي هو مادة دراسية تتبع مستوى حمدد ضمن خطة الدراسة املعتمدة يف كل ختصص )برنامج(. 	
يكون للمقرر رقم، ورمز، واسم، وتوصيف طبقًا لألقسام املختلفة )أنظر دليل القسم(. 

• ُيقســـم املقرر إىل جمموعة من احملاضرات النظرية والدروس العملية )وحدة دراسية( ُتعطى أسبوعيًا خالل 	
املستوى الدراسي.

• الوحدة الدراســـية هي احملاضرة النظرية األسبوعية اليت ال تقّل مدتها عن مخسني دقيقة، أو الدرس العملي 	
الذي ال تقّل مدته عن مائة دقيقة.

• 	  	 يتم تسجيل املقررات  الدراسية جلميع الطالب بطريقة آلية من خالل املوقع اإللكرتوني :   	
 http://edugate.ksu.edu.sa

• تتفاوت املستويات الدراسية يف عدد وحداتها الدراسية من )12 – 20( وحدة دراسية لكل مستوى.	
• يتم تسجيل املقررات بطريقة آلية يف بداية الفصل الدراسي التالي، وذلك تسهياًل على الطالب، ثم مُيكن بعد 	

	 	 	 ذلك للطالب تعديل اجلدول الدراسي اخلاص به باحلذف واإلضافة.	
	
• اجلدول التالي يوّضح العبء الدراسي للطالب مبا يتناسب ومعدله الرتاكمي:	

22.533.544.55.0امُلعدل الرتاكمي

14151617181920الساعات املسموح بتسجيلها

• تتم عمليات احلذف واإلضافة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي بواسطة الطالب إلكرتونيًا، وذلك من 	
http://edugate.( خـــالل الولوج من بوابة النظام األكادميي للجامعة بعمادة شـــئون القبول والتســـجيل

.)ksu.edu.sa
• ال حيق للطالب التسجيل يف مقرر دون النجاح يف املتطلب السابق هلذا املقرر.	
• الطالب الذين مل يتعثروا بسبب الرسوب يف املقررات يتم تسجيلهم يف مقررات املستوى بالتدرج بدءاً باملستويات 	

األقّل، وذلك وفق اخلطط الدراسية املعتمدة.
• الطالب املتعثرون دراســـيًا يتم تســـجيلهم يف املقررات مبا يضمن هلم احلد األدنى من العبء الدراســـي يف كل 	

فصل على أن ُتراعى النقاط اآلتية:
 • عدم التعارض يف اجلدول الدراسي.

 • استيفاء املتطلبات السابقة للمقرر أو املقررات امُلراد تسجيلها.
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¿ حساب الُمعدل الفصلي والتراكمي:

حُتســـب املعدالت الفصلية والرتاكمية للطالب آليا عن طريق النظام.  وملعرفة كيفية حساب املعدالت جيب 
إتباع اخلطوات التالية: 

• حساب اُلمعدل الفصلي: 

يتم حساب امُلعدل الفصلي مبعرفة النقاط التالية:
معرفة عدد ساعات املقررات. . 1
معرفة الدرجة احلاصل عليها يف كل مقرر. . 2
معرفة التقدير املقابل للدرجة. . 3
معرفة قيمة التقدير. . 4
معرفة النقاط = عدد ساعات املقرر ×  قيمة التقدير. . 5
حتديد جمموع النقاط احلاصل عليها يف مجيع مقررات الفصل. . 6
حتديد جمموع عدد الساعات املسجلة يف الفصل. . 7
حُيسب املعدل الفصلي طبقًا للمعادلة التالية:. 8

                                       

امُلعدل الفصلي  =
جمموع النقاط )بند 6(

عدد ساعات التسجيل يف الفصل )بند 7(

واجلـــدول التالي يوّضح الدرجات املئويـــة، والتقدير، وقيمة التقدير، اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر، 
وُيستخدم اجلدول حلساب النقاط:

قيمة التقديررمز التقديرالتقديرالدرجة

100  – 5,00أ+ممتاز مرتفعمن 95 

4,75أممتازمن 90 إىل اقل من   95

4,50ب+جيد جداً مرتفعمن 85إىل أقل من 90

4,00بجيد جدًامن 80 إىل أقل من 85

3,50ج+جيد مرتفعمن 75 إىل أقل من 80

3,00ججيدمن 70 إىل أقل من 75

2,5د+مقبول مرتفعمن 65 إىل أقل من 70

2.00دمقبولمن 60 إىل أقل من 65

1,00هـراسبأقل من 60

1,00ححمرومالغياب عن احملاضرات %25 أو أكثر
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• حساب الُمعدل التراكمي: 

يتم حساب امُلعدل الرتاكمي كما يلي:
النقاط اإلمجالي )جلميع الفصول اليت مت دراستها(.  جمموع  	.1

الفصول اليت مت دراستها(. امُلعتمدة اإلمجالي )جلميع  الساعات  جمموع  	.2
التالية: املعدل الرتاكمي طبقا للمعادلة  حُيسب  	.3

املعدل الرتاكمي =
جمموع النقاط اإلمجالي

جمموع الساعات امُلعتمدة  اإلمجالي

وفيما يلي مثال حلساب امُلعدالت السابقة:

• حساب ُمعدل الفصل الدراسي األول: 

النقاطقيمة التقديرالتقديرالدرجةالساعات املعتمدةاملقرر

2,510د+101467 فيز  =   2,5   ×  4

312ج101473 كيم  =    3     ×   4

3,510.5ج+121377 جنم  =   3,5   ×   3

48ب101281 عرب   =   4     ×    2

1340,5

امُلعدل الفصلي = جمموع النقاط ÷ ساعات التسجيل بالفصل = 40,5 ÷ 13 = 3,12

• حساب ُمعدل الفصل الدراسي الثاني: 

النقاطقيمة التقديرالتقديرالدرجةالساعات املعتمدةاملقرر

26د101361 ريض  =   2     ×   3

39ج101373 إحص  =   3    ×    3

412ب206380 عال  =   4    ×    3

4,513,5ب+103388 عرب  =  4,5   ×   3

4,759,5أ101292 سلم  =  4,75   × 2

515أ+122397 جنم  =  5      ×   3

1765

املعدل الفصلي = جمموع النقاط ÷ ساعات التسجيل بالفصل= 65 ÷ 17 = 3,82
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• حساب المعدل التراكمي: 

املعدل الرتاكمي = جمموع نقاط الفصلني ÷ جمموع ساعات الفصلني = 105,5 ÷ 30  =  3,52

 • الحذف واإلضافة لُمقرر دراسي:

• 	http://edugate.ksu. تتـــم عملية احلذف واإلضافة للمقررات الدراســـية من خالل البوابة اإللكرتونيـــة
edu.sa خالل األسبوع األول فقط من الفصل الدراسي على أاّل يقّل عدد الساعات امُلعتمدة املسجلة عن 12 

ساعة.
• جيـــوز للطالب حذف مقرر دراســـي واحد قبل بداية االختبارات النهائية خبمســـة أســـابيع علـــى األقل، وذلك 	

بتقديم ُعذر مقبول لعميد الكلية حبد أقصى أربعة مقررات دراسية خالل فرتة دراسته بالكلية.

• المواظبة والتأجيل واالنقطاع عن الدراسة:

الطالب املنتظم ال بّد له أن حيقق نسبة حضور ال تقّل عن %75 من احملاضرات والدروس العملية. •	
إذا حقـــق الطالب نســـبة غيـــاب %25 فأكثر يف أّي مقرر، فإنه حُيرم من دخول االختبـــار النهائي هلذا املقرر  •	

وُيعترب راسبًا فيه.
جيـــوز للطالـــب التقـــدم بطلب تأجيل الدراســـة قبل بدء الفصل الدراســـي لعذر يقبله جملـــس الكلية على أاّل  •	
تتجاوز مدة التأجيل فصلني دراســـيني متتاليني، أو ثالثة فصول دراســـية متقطعة، كحد أقصى طوال فرتة 

دراسته بالكلية.
السابق. البند  جيوز جمللس اجلامعة يف حالة الضرورة استثناء  •	

إذا انقطـــع الطالـــب عن الدراســـة مدة فصل دراســـي دون طلـــب تأجيل يطوى قيده مـــن اجلامعة، وجمللس  •	
اجلامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة ملدة أقّل.

ال ُيعترب الطالب ُمنقطعًا عن الدراسة للفصول اليت يدرسها زائراً جبامعة أخرى. •	

• الطالب الزائر:

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض املقررات يف جامعة أخرى، أو يف فرع من فروع اجلامعة اليت ينتمي 
إليها دون حتويله، وُتعادل له املواد اليت درسها وفقًا للضوابط التالية:

• أن يكـــون للطالب ســـجل دراســـي )مبعدل تراكمي( لفصلني علـــى األقل يف الكلية اليت التحـــق بها قبل طلبه 	
الدراسة كطالب زائر.

• جيب احلصول على املوافقة املسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع حتديد املقررات 	
اليت ســـيقوم بدراســـتها، وللكلية اشـــرتاط احلصـــول على معدل معني ملعادلـــة املقرر. ُيوّجه الطالب للدراســـة 

خبطاب رمسي من عمادة شؤون القبول والتسجيل .
• أن تكون الدراسة يف كلية أو جامعة معرتف بها.	
• أن يكون املقرر الذي يدرســـه الطالب خارج اجلامعة معاداًل أو )مكافئًا( يف مفرداته، وال تقل وحداته الدراســـية 	

عن أحد املقررات اليت تتضمنها متطلبات التخرج.
• احلد األقصى جملموع الوحدات الدراسية اليت مُيكن احتسابها من خارج اجلامعة هو )%20( عشرون يف املائة 	

من جمموع وحدات التخرج من جامعة امللك سعود.
• ال حُتتسب معدالت املقررات اليت تتم معادلتها للطالب الزائر من ضمن معدله الرتاكمي، وتثبت املقررات يف 	

سجله األكادميي.
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• جيب على الطالب تزويد عمادة شـــؤون القبول والتســـجيل بنتائجه اليت حصل عليها خالل أسبوعني من بدء 	
الدراسة يف أول فصل دراسي يلي فرتة دراسته كزائر، وإذا مل ُيقّدم نتائجه ُيعترب منقطعًا عن تلك الفصول.

• الفصل من الجامعة:

يتم فصل الطالب من اجلامعة يف احلاالت التالية:
• إذا حصل على ثالث إنذارات متتالية على األكثر الخنفاض معدلة الرتاكمي عن احلد األدنى )2(.	
• مُيكـــن إعطاء الطالـــب فرصة رابعة من قبل جملس اجلامعة بناًء على توصيـــة جملس الكلية ملن مُيكنه رفع 	

معدله الرتاكمي بدراسته للمقررات املتاحة.
• جيـــوز جمللـــس اجلامعة إعطاء الطالب املفصولني بســـبب اإلنـــذارات فرصة ال تتجاوز فصلني دراســـيني على 	

األكثر.
• إذا مل ُينـــه الطالـــب متطلبات التخـــرج يف الكلية خالل مدة أقصاها نصف املدة املقـــررة لتخّرجه وذلك إضافًة 	

إىل مدة الربنامج.
• ُيعطى الطالب فرصة استثنائية من قبل جملس اجلامعة إلنهاء متطلبات التخرج بالتمديد لفرتة ال تتجاوز 	

حبد أقصى مدة تساوي ضعف املدة األصلية احملددة للتخرج.
• جيوز جمللس اجلامعة إعطاء الطالب املفصولني بســـبب اســـتنفاد مدة الفرصة االستثنائية، وهي ضعف مدة 	

الربنامج، فرصة ال تتجاوز فصلني دراسيني على األكثر.

• االختبارات والتقديرات:

حيـــدد جملـــس الكلية، بنـــاًء على اقرتاح جملس القســـم، درجة لألعمال الفصلية تـــرتاوح بني )%40( إىل  •	
)%60( من الدرجة النهائية للمقرر.

حتتسب درجة األعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتني التاليتني: •	
االختبـــارات الشـــفهية أو العملية، أو البحوث، أو أنواع النشـــاط الصفي األخـــرى، أو منها مجيعًا، أو من  •	

بعضها، واختبار حتريري واحد على األقل.
اختباران حتريريان على األقل. •	

جيـــوز جمللس القســـم الـــذي يتوىل تدريس املقرر، بناًء على توصية مدرس املادة، الســـماح للطالب باســـتكمال  •	
متطلبات أّي مقرر يف الفصل الدراســـي التالي، ويرصد للطالب يف سجله األكادميي تقدير غري مكتمل )ل(، 
وال حُيتسب ضمن املعدل الفصلي أو الرتاكمي إاّل التقدير الذي حيصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات 

ذلك املقرر.
إذا مضى فصل دراسي واحد ومل يتغري تقدير غري مكتمل )ل( يف سجل الطالب لعدم استكماله، فإنه ُيستبدل  •	

به تقدير راسب )هـ(، وحُيسب ضمن املعدل الفصلي والرتاكمي.
حُتســـب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر طبقًا للجدول املذكور ســـابقًا يف كيفية حساب  •	

املعدالت.
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• ضوابط االختبار النهائي:

• ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد.	
• ال ُيســـمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد ُمضّي نصف ســـاعة من بدايته، كما ال ُيسمح له باخلروج من 	

االختبار قبل ُمضّي نصف ساعة من بدايته.
• حُيدد جملس الكلية، بناًء على توصية جملس القسم املختص، مدة االختبار التحريري النهائي على أاّل تقل 	

عن ساعة واحدة،  وال تزيد على ثالث ساعات.
• الغـــش يف االختبار، أو الشـــروع فيه، أو خمالفـــة التعليمات وقواعد إجراء االختبار، أمـــور ُيعاقب عليها الطالب 	

وفق الئحة تأديب الطالب اليت ُيصدرها جملس اجلامعة.  
• جمللـــس الكليـــة اليت تتوىل تدريس املقرر يف حاالت الضرورة املوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل 	

فرتة ال تتجاوز بداية الفصل الثاني وفقًا للقواعد التالية:
• جيوز للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة مقرر واحد فقط يف الفصل الدراسي.	
• يتقّدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق اإلجابة إىل القســـم الذي ُيَدّرس املقرر على أاّل يتجاوز تقديم 	

الطلب شـــهراً مـــن نهاية فرتة االختبارات النهائية للفصل الذي يرغـــب الطالب مراجعة أوراق إجابة أحد 
مقرراته.

• أاّل يكون الطالب قد ســـبق أن تقـــّدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة أحـــد االختبارات وثبت عدم صحة 	
طلبه.

• التحويل:

أّواًل: التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة: 
• جيـــوز مبوافقة عميدي الكليتـــني املعنيتني التحويل من كلية إىل أخرى وفقًا للشـــروط اليت ُيقّرها جملس 	

الكلية اليت يرغب الطالب التحويل إليها.
• ُتثبت يف الســـجل األكادميي للطالب احمُلّول من كلية إىل أخرى مجيع املواد اليت ســـبق له دراســـتها، ويشمل 	

ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف الكلية احمُلّول منها.

ثانيا: التحويل من ختصص إىل آخر داخل الكلية:
• جيـــوز للطالب، بعد موافقة عميـــد الكلية، التحويل من ختصص إىل ختصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط 	

يضعها جملس الكلية.
• تثبت يف الســـجل األكادميي للطالب احملّول من ختصص إىل آخر مجيع املواد اليت ســـبق له دراستها، ويشمل 	

ذلك التقديرات واملعدالت الفصلية والرتاكمية طوال دراسته يف اجلامعة.

• التخرج:

يتخّرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حســـب اخلطة الدراسية على أاّل يقّل معدله الرتاكمي عن 
2 )تقدير مقبول(.  


