
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 إحصاءات المعلمٌة توصٌف مقرر
   

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 إحصاءات المعلمٌة :اسم المقرر 1

 STA508 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى :الرابع ، الفصل الدراسً : الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

5 
+ اإلحصاء + رٌاضة بحتة ب + مبادئ  1رٌاضة بحتة  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:

 تطبٌقًإحصاء +  2إحصاء 

 ًاإلحصائاالستدالل  المتطلبات المصاحبة : 6

 ومعلوماتإحصاء البكالورٌوس:  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة تدرٌس المقرر: لغة 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 محمد مفرح صالح العٌسائً .د       معد مواصفات المقرر: 11

  تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

  

II. :وصف المقرر 

ام االختبارات تخدإسالطالب قدرات ومهارات تؤهله لتحلٌل البٌانات التً ال ٌمكن تحلٌلها ب إلى إكسابهذا المقرر  ٌهدف    
مثل : اختبارات حسن المطابقة ، واختبار اإلشارة ، واختبار المعلمٌة ، وذلك من خالل تقدٌم مجموعة من االختبارات الالمعلمٌة 

التً تتناسب مع بعض البٌانات ولكوكسون ، واختبار الوسٌط ، واختبار فشر ، وغٌرها من االختبار الالمعلمٌة وهً االختبارات 
 عدم رفض الفرض العدمً المراد اختباره . أو ً المناسب برفض اإلحصائشروط بسٌطة ، ومن ثم اتخاذ القرار وفقا ل

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :    
. a1الالمعلمً.  اإلحصاء ٌة فً ساسٌُظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم  األ 

a2 .تستخدم االختبارات المعلمٌة ومتى تستخدم االختبارات الالمعلمٌة ٌُوضح متى 
a3 ة التحلٌل الكمً للنتائج  التً تتمخض عن االختبارات   الالمعلمٌة .أهمٌ. ٌشرح 

b1   ٌختار االختبار المناسب لطبٌعة البٌانات تحت الدراسة. 
    b2 .تبار.ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم الجدولٌة بحسب كل اخ 
    . b3 . ٌفسر النتائج التً ٌحصل علٌها وفقاً للفرض تحت الدراسة 
     c1 ..ٌطبق االختبار المناسب لحل المشاكل تحت الدراسة 
   c2 ٌحل بعض المشكالت معتمدا على نفسه. 
    c3 ٌة   واالقتصادٌة والطبٌة والتربوٌة .دارٌبتكر الحلول لبعض المشكالت اإل 
  .d1 األفكار لآلخرٌن إٌصالً المناقشات العلمٌة وٌشارك ف 
 d2 .  ٌة الجاهزةاإلحصائوالبرامج  نترنتام مصادر التعلم المختلفة كاإلإستخدٌطور قدراته الذاتٌة من خالل 
   d3.ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة عالٌة . 

 

IV. امج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرن 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1     a1للمفاهٌم والفهم المعرفة ٌُظهر A1  دواتواألبالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 
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 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.اإلحصائ  الالمعلمً. اإلحصاء فً  ٌةساساأل       

a2 
   a2 المعلمٌة ومتى  تى تستخدم االختباراتٌُوضح م

 الالمعلمٌة ت تستخدم االختبارا
 A4.ًٌلم بطرق ومناهج البحث العلم 

a3 

     a3 ة التحلٌل الكمً للنتائج  التً تتمخض أهمٌٌشرح
 الالمعلمٌة .عن االختبارات 

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم اإلحصاء م العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعل

ٌة فً تحلٌل اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخدكٌفٌة 
 البٌانات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 b1 . ٌختار االختبار المناسب لطبٌعة البٌانات تحت الدراسة 
B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات 
 لها. المناسبة

b.2 
 b2 ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم الجدولٌة بحسب كل

 اختبار.

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل
إلى ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدالبٌانات ب

 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

b3 
   b3ت ٌفسر النتائج التً ٌحصل علٌها وفقاً للفرض تح

 الدراسة . 
B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل

 المشكالت.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1   c1 .ٌطبق االختبار المناسب لحل المشاكل تحت الدراسة C1  علمً.بأسلوب والبٌانات األرقام ٌجٌد التعامل مع 

c.2     c2ٌحل بعض المشكالت معتمدا على نفسه 
 C2  ٌة فً صٌاغة المشكالت اإلحصائٌوظف األسالٌب

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c3 
  c3 ٌة   دارٌبتكر الحلول لبعض المشكالت اإل

 واالقتصادٌة والطبٌة والتربوٌة .

C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل
 معتمداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحدث فً

 المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
  d1 األفكار  إٌصالٌشارك فً المناقشات العلمٌة و

 لآلخرٌن
D1  اإلحصائٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل.ً 

d.2 
  d2 ام مصادر التعلم إستخدٌطور قدراته الذاتٌة من خالل

 ٌة الجاهزةاإلحصائوالبرامج  نترنتالمختلفة كاإل
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن

 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d3 
  d3ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة 

 عالٌة.
D3  ًٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.

 

V. اتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌمربط مخرجات التعلم باستر 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

    a1للمفاهٌم والفهم المعرفة ٌُظهر 
  الالمعلمً. اإلحصاء فً  ٌةساساأل       

 
 المحاضرات والعروض     –   

 اإلٌضاحٌة.        
 المناقشة  والحوار.   –   
 .التعلم الذاتً والتعاونً     –   

 
 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -   
 الواجبات والتكالٌف المنزلٌة .  -   
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة       -   

   a2 اراتٌُوضح متى تستخدم االختب 
 المعلمٌة ومتى تستخدم االختبارات       
 الالمعلمٌة       

     a3 ة التحلٌل الكمً للنتائج أهمٌٌشرح 
 التً تتمخض عن االختبارات           
 الالمعلمٌة .        
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                                            التدرٌس والتقٌٌم:           إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌختار االختبار المناسب لطبٌعة البٌانات تحت
 الدراسة .

 المناقشة الحرة والعصف   -
 الذهنً.    

 شرائح العرض التوضٌحٌة   - 
 ً.التعلم الذات  - 
 التعلم التعاونً. - 
 حل التمارٌن . - 

 االختبارات التحرٌرٌة . -   
 المناقشة الشفهٌة. -   
تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة  - 

 والجماعٌة.
المشاركة الفاعلة فً قاعة   -   

 الدرس.

 b2 ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم الجدولٌة بحسب
 كل اختبار.

   b3التً ٌحصل علٌها وفقاً للفرض  ٌفسر النتائج
 تحت الدراسة . 

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

  c1  تحت ٌطبق االختبار المناسب لحل المشاكل
 الدراسة.

 التعلم الذاتً. -
والعروض  المحاضرات -

 .االٌضاحٌة 
 المناقشة والعصف الذهنً. -
 .التعلٌم التعاونً -
التدرٌبات العملٌة وحل   -

 المشكالت.

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنهائٌة .

 تقٌٌم التكالٌف. -
لؤلداء الفردي  المالحظة -

  والجماعً. 
 . تقٌٌم المشاركة -

   c2 المشكالت معتمدا على نفسهٌحل بعض 

 c3 ٌة   دارٌبتكر الحلول لبعض المشكالت اإل
 واالقتصادٌة والطبٌة والتربوٌة .

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة ر مخرجات المقر

      d1 إٌصالٌشارك فً المناقشات العلمٌة و 
  األفكار لآلخرٌن

 المحاضرة وحل المشكالت.
 العمل الفردي.

 التعلم التعاونً.
 .البحث واالستقصاء     

 أسئلة عٌنات من الطالب. -
 تقٌٌم الحوار والمناقشة الجماعٌة -
 تقدٌم  ءأثناتقٌٌم أداء الطالب  -

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.
 .األسئلة  المباشرة -
 

      d2 ام إستخدٌطور قدراته الذاتٌة من خالل
والبرامج  نترنتمصادر التعلم المختلفة كاإل

 ٌة الجاهزةاإلحصائ

       d3 ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه
 عالٌة. بكفاءة

 

VI. رئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر ال كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 التفصٌلٌة المواضٌع وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
اإلحصاء مدخل لدراسة 

  الالمعلمً 

ٌة ، مستوٌات أساسمفاهٌم 
القٌاس ، االعتبارات 

 اختٌارالالزمة عند 
ً ، سلوب اإلحصائاأل

اإلحصاء ام إستخدمعاٌٌر 
الالمعلمً ، ممٌزات 
وعٌوب االختبارات 

1 3 a1, a2,d1,d2 
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 الالمعلمٌة.

 اختبارات الفروض 2

 أنواعالفروض ،  أنواع
األخطاء  أنواعاالختبارات ، 

، خطوات اختبارات 
 الفروض. 

1 3 

 
 

a1, a2, b1, b2, 
b3 
 

3 
 

االختبارات الالمعلمٌة لعٌنة 
 واحدة

اختبار اإلشارة لعٌنة      2 
 واحدة ، اختبار

لجودة المطابقة ، اختبار 
 اإلشارة  والرتب 

كوكسون () ول      

3 9 
 

a3, b1, b2, b3, 
c1, ,c2 

5 
االختبارات الالمعلمٌة لعٌنتٌن 

 مستقلتٌن

اختبار الوسٌط ، اختبار 
 فشر ، اختبار 

ولكوكسون لمجموع      
الرتب             

3 9 
a3, b1, b2, b3 
, c2 , d2, d3 

6 
االختبارات الالمعلمٌة لعٌنتٌن 

 غٌر مستقلتٌن
ن ، اختبار اإلشارة لعٌنتٌ 

 اختبار اإلشارة والرتب 
2 6 

a3, b1, b2, b3, 
c1, ,c2 

7 
االختبارات الالمعلمٌة ألكثر من 

 لعٌنتٌن مستقلتٌن
 3 1 اختبار الوسٌط

a3, b1, b2, b3 
, c2 , d2, d3 

8 
االختبارات الالمعلمٌة ألكثر من 

 لعٌنتٌن غٌر مستقلتٌن
اختبار كوكران لعدة     

عٌنات مترابطة .    
1 3 

a3, b1, b2, b3 
, c2 , d2, d3 

 االرتباط الالمعلمً 9

معامل االقتران ، معامل 
فاي ، معامل التوافق ، 
معامل المدا ،  معامل 

 كرامٌر ، معامل كورٌتون ، 
 معامل فرٌمان ،

معامل بٌسٌلاير ، معامل 
 سبٌرمان  . 

2 6 

 
 
 
a3,   a4, b1, b3,  

b4 ,  c2,  d3 

 ----------- 42 14 ----------- إجمالً األسابٌع والساعات

 

VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات والعروض  اإلٌضاحٌة.    -

 المناقشة الحرة والعصف الذهنً. -

  العمل الفردي. -

 .نترنتام شبكة اإلإستخد -

 .التعلم التعاونً  -

 التدرٌبات العملٌة وحل المشكالت. -

 البحث واالستقصاء -
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VIII. كلٌفات:األنشطة والت 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 

تكلٌف كل طالب على حدة بتطبٌق ما تم 
بٌانات فعلٌة  دراسته من اختبارات على

قدر المستطاع من خالل الحل الٌدوي مرة 
 مرة اخرى . اآللًام الحاسب إستخد، و

a1, a2 , a3 ,a4 b1, b2 , b3, 
  c1, c2 , c3, d1 , d2 , d3 

 سبو بدءاً من األ
 الثانً

11 

2 
 المشاركة والنقاش فً القاعة

a1, a2, a3 ,a4 b1,b2, b3,   
c1, c2,c3, d1 ,d2, d3 

 5 ٌاً أسبوع

 15 المجموع

 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبو األ أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

الثانً سبوعبدءاً من األ والتكالٌف نشطةاال 1  15 15%  
a1,a2,a3,a4, 

b1,b2,b3, 
c1,c2,d1,d3 

السادس سبوعاأل اختبار نصفً 2  15 15%  
a1,a2,a3,a4, 

b1,b2,b3, c1,c2   

 االختبار النهائً 3
السادس   سبوعاأل  

 عشر
07 07%  

a1,a2,a3,a4, 
b1,b2,b3, c1,c2   

  %100 100 المجموع

 

X.  تعلم:لامصادر 

 )اسم المؤلف ، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 (،  2771حبٌب ، مجدي عبد الكرٌم)  ، مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة ، جمهورٌة الالبارامتري الحدٌث اإلحصاء ،
  .  مصر العربٌة

 المراجع المساعدة

 ، الالمعلمٌة ً فً البحوث التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة، الطرقاإلحصائالتحلٌل  ، (1995فٌق ، عبد الجبار ،). تو1 
 مؤسسة الكوٌت للتقدم العلمً ، الكوٌت.  
 ،ام  إستخدً فً العلوم االجتماعٌة ، تطبٌقات باإلحصائالتحلٌل بدون تارٌخ(، ).طاقٌة ، البٌومً عوض عوض ،2 

 .  مصر العربٌة، دار المغربً للطباعة ، المنصورة ، جمهورٌة  SPSSبرنامج     

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا حاضرةالم حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

3 

 ضوابط االمتحان:
 .الدخولب له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان امبنظ الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نو  المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي كلٌفالت درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة نتحلٌ شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءم الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، اإستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

 
  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 إحصاءات المعلمٌة خطة مقرر 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

مد مفرح صالح  محد.   ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة  
العٌسائً      

 االسم

 المكان ورقم الهاتف 734799725األمانة :  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

ًلكترونالبرٌد اإل         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إحصاءات المعلمٌة   اسم المقرر: 1

 STA508 رمز المقرر ورقمه: 2

 قرر:الساعات المعتمدة للم 3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى :الرابع ، الفصل الدراسً : الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

5 
+ اإلحصاء + رٌاضة بحتة ب + مبادئ  1رٌاضة بحتة  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت

 تطبٌقًإحصاء +  2إحصاء 

 ًاإلحصائاالستدالل                  (:احبة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات المص 6

 ومعلوماتإحصاء : البكالورٌوس البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 0

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 9

  مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ٌكون الطالب قادراً على أن :بعد االنتهاء من هذا المقرر س
    . a1الالمعلمً.  اإلحصاء ٌة فً ساسٌُظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم  األ 
   a2 .ٌُوضح متى تستخدم االختبارات المعلمٌة ومتى تستخدم االختبارات الالمعلمٌة 

     a3 ٌة .ة التحلٌل الكمً للنتائج  التً تتمخض عن االختبارات   الالمعلمأهمٌ. ٌشرح 
b1  ٌختار االختبار المناسب لطبٌعة البٌانات تحت الدراسة. 

 b2 ..ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم الجدولٌة بحسب كل اختبار 
   . b3 . ٌفسر النتائج التً ٌحصل علٌها وفقاً للفرض تحت الدراسة 
   c1 ..ٌطبق االختبار المناسب لحل المشاكل تحت الدراسة 
    c2  المشكالت معتمدا على نفسه.ٌحل بعض 
    c3 ٌة   واالقتصادٌة والطبٌة والتربوٌة .دار.ٌبتكر الحلول لبعض المشكالت اإل 
    .d1 األفكار لآلخرٌن إٌصالٌشارك فً المناقشات العلمٌة و 
    d2.  الجاهزةٌة اإلحصائوالبرامج  نترنتام مصادر التعلم المختلفة كاإلإستخدٌطور قدراته الذاتٌة من خالل 
    d3.ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة عالٌة . 

 
 
 
 
 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 

I. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

الالمعلمًاإلحصاء مدخل لدراسة  1  

تمهٌدددددددد ، مسدددددددتوٌات القٌددددددداس ، 
األسدددددددالٌب مسدددددددتوٌات القٌددددددداس 

ٌة ، االعتبددارات الالزمددة إلحصددائا
ً ، سلوب اإلحصدائاأل اختٌارعند 

اإلحصدددددددداء ام إسددددددددتخدمعدددددددداٌٌر 
الالمعلمدددددً ، ممٌدددددزات وعٌدددددوب 

 االختبارات الالمعلمٌة.

 
 
 

ألولا  

 
 
 

3 

 اختبارات الفروض 2
 أنواعالفروض ،  أنواع

األخطاء ،  أنواعاالختبارات ، 
 خطوات اختبارات الفروض.

 
 الثانً

 
3 

بارات الالمعلمٌة لعٌنة واحدةاالخت 3  

     اختبار اإلشارة لعٌنة واحدة  

2   لجودة المطابقة اختبار       
 ، اختبار اإلشارة  والرتب  

 ) ولكوكسون (   

 
الثالث، الرابع ، 

 الخامس

 
9 

 3 السادس ----------- نصفًاختبار         4

5 
االختبارات الالمعلمٌة لعٌنتٌن 

 مستقلتٌن

الوسٌط ، اختبار فشر ، اختبار 
اختبار ولكوكسون  لمجموع 

 الرتب     

 
، أمنالسابع ، الث
 التاسع

 
9 

6 
 االختبارات الالمعلمٌة لعٌنتٌن

غٌر مستقلتٌن         
اختبار اإلشارة لعٌنتٌن ، اختبار 

 اإلشارة والرتب
العاشر ، الحادي 

 عشر
 

6 

7 
 االختبارات الالمعلمٌة ألكثر 

تقلتٌنمن لعٌنتٌن مس     
 الثانً عشر اختبار الوسٌط     

 
6 

8 
االختبارات الالمعلمٌة ألكثر من 

 لعٌنتٌن غٌر مستقلتٌن
اختبار كوكران لعدة         

 عٌنات مترابطة .    
 

 الثالث عشر
 

7 

 
 

 االرتباط الالمعلمً
 

معامل االقتران ، معامل فاي ، 
معامل التوافق ، معامل المد،  معامل 

ل كورٌتون ، معامل كرامٌر ، معام
معامل بٌسٌلاير ، معامل فرٌمان ،
.سبٌرمان  

 
 

عشر،  الرابع
 الخامس عشر

 
 
6 

االختبار النهائً      8  3 السادس عشر ________          

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

 الجانب العملً:                                            

 مهام( النشاط العملًكتابة تجارب )مواضٌع / 

 الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع المهام / التجارب العملٌة الرقم

 ____ ____ ال ٌوجد 1

 ____ ____ إجمالً األسابٌع والساعات



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 

IV. المقرر الدراسً:  وصف 

ام االختبدارات إسدتخدبالدارس قدرات ومهدارات تؤهلده لتحلٌدل البٌاندات التدً ال ٌمكدن تحلٌلهدا  إلى إكسابهذا المقرر  ٌهدف    
مثدل : اختبدارات حسدن المطابقدة ، واختبدار اإلشدارة ، المعلمٌة ، وذلك من خدالل تقددٌم مجموعدة مدن االختبدارات الالمعلمٌدة 

التدً تتناسدب مدع واختبار ولكوكسون ، واختبار الوسٌط ، واختبار فشر ، وغٌرها من االختبدار الالمعلمٌدة وهدً االختبدارات 
 قبول الفرض العدمً المراد اختباره أو ً المناسب برفض اإلحصائا لشروط بسٌطة ، ومن ثم اتخاذ القرار بعض البٌانات وفق

 

II. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات والعروض  اإلٌضاحٌة.    .  1
 .  المناقشة الحرة والعصف الذهنً.2
 العمل الفردي ..  3
 .التعلم التعاونً .  4
 المشكالت التدرٌبات العملٌة وحل.  5
 نترنتام شبكة اإلإستخد.  6
 البحث واالستقصاء.  0

 

III. :األنشطة والتكلٌفات 

  الدرجة  سبو األ النشاط/ التكلٌف الرقم

 
 
1 

 

بٌانات  تكلٌف كل طالب على حدة بتطبٌق ما تم دراسته من اختبارات على
 اآللًام الحاسب إستخدفعلٌة قدر المستطاع من خالل الحل الٌدوي مرة ، و

 مرة اخرى .

 
 سبوعبدءاً من األ
 الثانً

 
 
11 

 5 ٌاً أسبوع المشاركة والنقاش فً القاعة 2

 

IV. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 درجة  التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الدرجة 

 والتكالٌفاألنشطة    1
 نًالثا سبوعبدءاً من األ

 
15    15% 

 %15 15    السادس سبوعاأل اختبار نصفً    2

السادس عشر سبوعاأل االختبار النهائً    3      07 07% 

 %177 111  المجمو 

 

XII. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف ، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 مكتبة النهضة المصرٌة ،القاهرة ، جمهورٌة الالبارامتري الحدٌث اإلحصاء ،  (2771دي عبد الكرٌم  ،)حبٌب ، مج ،
  .  مصر العربٌة

 المراجع المساعدة

 ، الالمعلمٌة ً فً البحوث التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة، الطرقاإلحصائالتحلٌل  ، (1995. توفٌق ، عبد الجبار ،)1 
 لتقدم العلمً ، الكوٌت. مؤسسة الكوٌت ل 
 ،ام  إستخدً فً العلوم االجتماعٌة ، تطبٌقات باإلحصائالتحلٌل بدون تارٌخ(، ).طاقٌة ، البٌومً عوض عوض ،2 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 .  مصر العربٌة، دار المغربً للطباعة ، المنصورة ، جمهورٌة  SPSSبرنامج     

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

XIII. ات المتبعة فً المقرر.الضوابط والسٌاس 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم مللقس الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم دوعن المقرر، أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب محٌس ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نو  المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6
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 سٌاسات أخرى: 
 آلتً: من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم ا

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  معنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.الجهات الإلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

  


