
                                                                                      

 

 

 

 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 

 ًإحصائطرق بحث توصٌف مقرر: 

I .:معلومات عامة عن المقرر 

 ًإحصائطرق بحث  :اسم المقرر  .1

  المقرر ورقمه: رمز  .2

 :الساعات المعتمدة  .3

 محاضرة
 

 سمنار
 

 عملً
 

 تدرٌب
 

 اإلجمالً
 

3 - - - 3 

 ألولالمستوى الرابع الفصل ا  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة )إن وجدت  .5

 ال ٌوجد :(المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 والمعلوماتاإلحصاء برنامج  المقرر:درس له ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة :لغة تدرٌس المقرر  .8

 إنتظام-فصلً  نظام الدراسة:  .9

 حسن أحمدد.سعٌد  معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

  تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II .:وصف المقرر 

فٌثه ططثوات ومراحثل البحثث العلمثًث بحٌثث ٌثتم  ٌطبقثونتدرٌب الطلبة على القٌام بإعـداد بحثث مٌثدانً إلى ٌهدف المقرر 
تحدٌد مشكلة ما وجمثعث وتلطثٌ ث وتحلٌثل البٌانثات المرتبطثـة بهثاث وتفسثٌر النتثائج وتقثدٌم التوصثٌات والمقترحثات لحثل 

 . المشكلة

 

III .:مطرجات المقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1 ه.أدواتً واإلحصائ. ٌظهر المعرفة بمفاهٌم البحث 
a2 ًاإلحصائ. ٌوضح ططوات البحث 
 b1اإلحصائالمطتلفة ألسالٌب البحث  نوا . ٌفرق بٌن األ.ً 

b2 ام العٌنات إستطد. ٌمٌز بٌن أوجه 
  c1 جمع البٌانات المطتلفة بطرٌقة علمٌة رصٌنة.  أدوات. ٌصمم 

c2 علمً متكاملبأسلوب بحث  ٌعد 
d1لٌة فً المواقف الشطصٌة والمهنٌة.ئو.  ٌشارك بمس 
 d2 .ٌجٌد مهارات العمل فً فرٌق . 

 

 

I. :مواءمة مطرجات تعلم المقرر مع مطرجات تعلم البرنامج 

 مطرجات تعلم البرنامج مطرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
a1 . ٌظهر المعرفة بمفاهٌم البحث 
 ه.أدواتً واإلحصائ    
 

A1  ودواتواألبالنظريات واألساليب يظهر المعرفة والفهم 
 ية المستخودمة في مختلف الودراسات.اإلحصائ

 

a.2 a2 ًاإلحصائ. ٌوضح ططوات البحث A3  يا في اعوداود البحوث إحصائالمتبعة  اإلجراءات يوضح
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 العلمية والعملية. في المجاالتالعلمية والتطبيقية       

 b الذهنٌة:: المهارات 

b.1 اإلحصائ البحث ألسالٌب المطتلفة نوا األ بٌن ٌفرق.ً 
B2  يميز بين الطرق المختلفة إلودخال ومعالجة وتحليل

إلى ية للوصول اإلحصائام الحزم إستخودالبيانات ب
 االستنتاجات الصحيحة والتنبؤات الودقيقة.

b.2 
  العٌنات امإستطد أوجه بٌن ٌمٌز 

  المطتلفة     

B3  األرقام يستخلص كافة المعلومات عن مودلوالت
والبيانات للظواهر المختلفة ويقترح المعالجات المناسبة 

 لها.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
c1 .جمع أدوات ٌصمم  
  .رصٌنة علمٌة بطرٌقة المطتلفة البٌانات     

C1  علمي.بأسلوب والبيانات األرقام يجيود التعامل مع 

c.2 
c2 متكامل علمً بأسلوب بحث ٌعد 
 

 C2  ية في صياغة المشكالت اإلحصائيوظف األساليب
 التطبيقية والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1 . لٌة فً المواقفئوٌشارك بمس 
 الشطصٌة والمهنٌة.     

D3  يتخذ القرارات الصحيحة لحل المشكالت المختلفة التي
 يواجهها في مجال العمل.

d.2  .d2.ٌجٌد مهارات العمل فً فرٌق D1  ي.اإلحصائيعمل ضمن فريق عنود ممارسته العمل 

 

IV . التدرٌس والتقٌٌم إستراتٌجٌةبربط مطرجات التعلم 

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

 مطرجات المقرر/ المعرفة والفهم التدرٌس إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة

 اطتبارات التحصٌل.-
 العرض الشفهً.-
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً المناقشة والحوار.-
 تقٌٌم العروض.-

 المحاضرة.-
 مناقشة المراحل المطتلة -
 إلعداد البحث.  

a1 . ٌظهر المعرفة بمفاهٌم البحث 
 ه.أدواتً واإلحصائ    
 

 المناقشة.-
 أنشطة تعاونٌة.-
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً المناقشة والحوار.-
 .تقٌٌم العروض-

 المحاضرة.-
 ة البحثأهمٌو أهدافمناقشة -
 التوضٌح.-
 االستقراء واالستنتاج-

a2 ًاإلحصائ. ٌوضح ططوات البحث 
      

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةربط مطرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب ثانٌا:

 مطرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة التدرٌس إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة

 االطتبارات القصٌرة.-
 .المالحظة والتقٌٌم الشفهً-
 تقٌٌم العروض.-

 المحاضرة. -
 .المناقشة-
 التوضٌح.    -
 الذهنً.العصف -

b1 .ألسالٌب المطتلفة نوا األ بٌن ٌفرق 
 ً.اإلحصائ البحث

 االطتبارات القصٌرة.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 أنشطة تعاونٌة.-

 المحاضرة.       -
 .المناقشة-
 التوضٌح.   -
 العصف الذهنً.-

b2العٌنات امإستطد أوجه بٌن . ٌمٌز  
  المطتلفة     

 
 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةربط مطرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعلمٌة( ب ثالثا:
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 مطرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة التدرٌس إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة

 االطتبار النصفً.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 

 التعلم الذاتً.-
 .المحاضرات-
 الطلبة البحثٌة.مشروعات -
 التدرٌبات العملٌة.-

c1 .جمع أدوات ٌصمم  
  .رصٌنة علمٌة بطرٌقة المطتلفة البٌانات     

 االطتبار النصفً.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-

 التعلم الذاتً.-
 .المحاضرات-
 مشروعات الطلبة البحثٌة.-

c2. متكامل علمً بأسلوب بحث ٌعد 
  

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مطرجات المقرر

d1 . لٌة فً المواقفئوٌشارك بمس 
 الشطصٌة والمهنٌة.     

 المحاضرة -
 ة وإعطاء النماذج األمثلضرب -
 العروض الطالبٌة.-

 الشفهً.العرض -
 مناقشة.ال-
 أهداف ٌعرض الطالب مشكلة ما ٌوضح فٌها-
 ة البحث.أهمٌو

 .d2.ٌجٌد مهارات العمل فً فرٌق 
 العروض الطالبٌة.-
 .الحوار والمناقشة-
 

 إعداد عروض.-
 مناقشة البحوث.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفرد.-
تقٌٌم العروض المقدمة من الطلبة -

 .ومناقشتها

 
 

.v  والفرعٌة )النظرٌة( وربطها بمطرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات الرئٌسة كتابة مواضٌع المقرر 
 المعتمدة لها.    

 كتابة وحدات / مواضٌع محتوى المقرر

 أوال: الجانب النظري

 الرقم
وحدات/ مواضٌع 
 محتوى المقرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 
 ألسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مطرجات التعلم

1 
 

 ما هو البحث العلمً

 .تعرٌف البحث العلمً-
 العلمً. البحث أهداف-
 البحث. ةأهمٌ-
 ططوات البحث العلمً.-
 ًاإلحصائٌوظف ططوات البحث  -

  وٌطبقها لحل مشاكل مطتلفة     

1 3 a1  ,  a2 

2 
 

 شروط البحث العلمً

 صٌاغة عنوان البحث بشكل واضح.-
 مشكلة البحث.صٌاغة -
 صٌاغة فروض البحث.-
 البحث. أهدافتحدٌد -

2 
 

6 
 

b1 , b2 , 
c2 

3 
 المناهج تصنٌفات بعض
 البحثٌة

        التارٌطً المنهج-
     االستكشافً المنهج-
  الوصفً المنهج-   
 ته.وممٌزا  وعٌوبه ططواته التجرٌبً المنهج-

 
 
1 

 
 
 
3 

a2,  b1 
 

  .البٌانات جمع أدوات 4
 االستبٌان. استمارة-
  الشطصٌة. المقابلة-
 .والمشاهدة والمالحظة المالحظة-

 
1 

 
3 

b2 ,  c1 
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5 
 عرض مشكلة البحث
 وصٌاغة الفروض.

   وكٌفٌة ومصادرها العلمً البحث مشكلة-
     وتحدٌدها. بها اإلحساس  
 ما هً الفرضٌة.-
 الفرضٌات. أنوا -
 صٌاغة فروض البحث.-

 
2 

 
6 

 
 

 ته.أهمٌالبحث و أهداف 6
 البحث. أهدافصٌاغة -
 ة البحث.أهمٌتحدٌد -
 ة البحث.أهمٌو أهدافالتمٌٌز بٌن -

 
1 

 
3 

a2,b2.c1 

 البحث ططة كتابة 8
  البحث ططٌة هً ما-
 وبنائها إعدادها كٌفٌة-

 
1 

 
3 

b2,c1,c2 

9 
مصادر ث واالقتباس

 .بٌانات البحث
 االقتباس.  أنوا تعرٌف االقتباسث -
 كتابة مصادر البحث والحواشً. طرق-

 
1 

 
3 

 
a3,b2,d1 

11 

ً تحت إحصائبحث 
 أحد أعضاء إشراف 

فً هٌئة التدرٌس 
 القسم

ءث اإلحصاالمواضٌع فً مجال أحد ٌطتار الطالب 
 بشرط أن ٌتناول فٌه منهجٌة البحث العلمً.

4 12 
a1  ,  a2 
b1 ,  b2 
c1 ,  c2 

  42 14 إجمالً األسابٌع وعدد الساعات          

.VI استراتٌجٌات التدرٌس:   

 محاضرات. ال-

 المناقشة والحوار.-

 العروض المقدمة. -

           العصف الذهنً.-

 عرض لدراسات سابقة.-

 حاالت التطبٌقٌة.ال-

VII :األنشطة والتكالٌف .: 

 الدرجة سبو األ التعلممطرجات  النشاط / التكلٌف الرقم

 الواجبات والتكالٌف. 
a1  ,  b1 c1 

,  c2 
 11 ٌاأسبوع

 تكلٌف كل طالب ٌعد مشرو  بحث 1
b2.c1.c2.d

2 
 5 السادس

2 
حد مجموعات وتكلٌفهم بإعداد ططة بحث ألإلى تقسٌم الطلبة 

 ء.اإلحصاالمواضٌع فً مجال 

a1 ,  
b1.c1.c2.d

1.d2 

 
 الثامن

 
5 

 21   المجمو  
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I X  .:مصادر التعلم 

 )اسم المؤلفث سنة النشر )بٌن قوسٌن(ث اسم الكتابث الطبعةث دار النشرث بلد النشر(.

 : المراجع الرئٌسة: ) ال تزٌد عن مرجعٌن(

 .األردنىث دار وائل للنشرث عّمانث ألولالطبعة ا(ث الدلٌل التطبٌقً للباحثٌنث 2112.الصٌرفًث عبدالفتاحث)1
ىث منشورات جامعة ألولالعلمٌة والتربوٌةث الطبعة ابحاث (ث مهارات إعداد وانجاز األ2114.الصانعث محمد إبراهٌمث )2

 ذمارث الٌمن.

 المراجع المساعدة:

 .األردنهث الطبعة التاسعةث دار الفكرث عمانث أدواتم(. البحث العلمً مفهومه و2113)  آطرونعبٌداتث ذوقان و .1
     .  األردنعّمانث ث ىث دار المسٌرة للنشر والتوزٌعألولٌات البحث العلمًث الطبعة اأساسم(. 2112.  الضامنث منذر )2

 : )إن وجدت( إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

I. .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 دطول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأطر 

 ثالث عن زٌادة تأطر وإذا الدراسًث الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأطر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دطول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقررث أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

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

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتطذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأطر إذا النهائً االمتحان دطول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الطاصة 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 - 

VIII :تقٌٌم التعلٌم . 

 الدرجة سبو األ أنشطة التقٌٌم الرقم
التقوٌم إلى نسبة الدرجة 

 النهائً
 المطرجات

 21 % 21 ٌاأسبوع االنشطة والتكالٌف. 1
a1 ,  

a2,b1.b2.
c1,c2 

 11 % 11 السابع اطتبار منتصف الفصل. 2
a1.a2.b1.
b2.c1.c2 

 31 % 31 أسبو أطر  اطتبار نهاٌة الفصل. 3
a1.a2.b1.
b2.c1.c2 

 41 % 41 الطامس عشر-الثالث عشر بحث تطرج. 4
a1  ,  a2 
b1 ,  b2 
c1 ,  c2 

  %111 111  المجمو  



                                                                                      

 

 

 

 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 

 .تسلٌمه فً تأطر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأطر إذا - 

5 
  الغش:

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

 بذلك. الطاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شطصٌة ٌنتحل شط  وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أطرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المطتلفة 
  والحوار البناء مع اآلطرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داطل قاعة المحاضرةث إستطدال ٌسمح 
  ًالجهات المعنٌة التطاذ الالزمث مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهغٌر مقبول إذا سلك الطالب سلوكا 

 
  



                                                                                      

 

 

 

 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 

ًإحصائططة مقرر طرق بحث   
 

 المقرر: أستاذمعلومات عن 

 ٌاً(أسبوع/  3الساعات المكتبٌة)  حسن أحمدد.سعٌد  االسم

المكان ورقم 
 الهاتف

 
 (777762728األمانة )

 الطمٌس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحد تالسب

  dr.said.ahmed2016@gmail.com 1  1  1 ًلكترونالبرٌد اإل

II . :المعلومات العامة عن المقرر 

 ًإحصائطرق بحث  اسم المقرر: .1

  رمز المقرر ورقمه: .2

 الساعات المعتمدة للمقرر: .3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 
 

   3 

 ألولالمستوى الرابع ث الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: .4

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت(: .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(: .6

 ءاإلحصابكالورٌوس  البرنامج / التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: .2

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر: .9

 

III .الدراسً وصف المقرر: 

فٌثه ططثوات ومراحثل البحثث العلمثًث بحٌثث ٌثتم  ٌطبقثونتدرٌب الطلبة على القٌام بإعـداد بحثث مٌثدانً إلى ٌهدف المقرر 
تحدٌد مشكلة ما وجمثعث وتلطثٌ ث وتحلٌثل البٌانثات المرتبطثـة بهثاث وتفسثٌر النتثائج وتقثدٌم التوصثٌات والمقترحثات لحثل 

 . المشكلة

 

v:مطرجات التعلم المقصودة للمقرر . 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1 ه.أدواتً واإلحصائ. ٌظهر المعرفة بمفاهٌم البحث 
a2 ًاإلحصائ. ٌوضح ططوات البحث 
     b1اإلحصائالمطتلفة ألسالٌب البحث  نوا . ٌفرق بٌن األ.ً 
b2 ام العٌنات إستطد. ٌمٌز بٌن أوجه 
  c1 جمع البٌانات المطتلفة بطرٌقة علمٌة رصٌنة.  أدوات. ٌصمم 

c2 .متكامل علمً بأسلوب بحث ٌعد 
d1لٌة فً المواقف الشطصٌة والمهنٌة.ئو.  ٌشارك بمس 
 d2 .ٌجٌد مهارات العمل فً فرٌق . 

 
  

mailto:dr.said.ahmed2016@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 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 

IVمحتوى المقرر .: 

 الجانب النظري:

 سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

 ما هو البحث العلمً 1

 .تعرٌف البحث العلمً-
 العلمً. البحث أهداف-
 البحث. ةأهمٌ-
 ططوات البحث العلمً.-
 .الباحث صفات-

 
 ألولا

 
3 

 شروط البحث العلمً 2

 صٌاغة عنوان البحث بشكل واضح.-
 صٌاغة مشكلة البحث.-
 صٌاغة فروض البحث.-
 البحث. أهدافتحدٌد -

 
الثانً 
 والثالث
 

 
 
6 
 

 البحثٌة المناهج تصنٌفات بعض 3

 التارٌطً المنهج-
 االستكشافً المنهج-
 الوصفً المنهج-
  وعٌوبه ططواته التجرٌبً المنهج-

 ته.وممٌزا

 3 الرابع

 .البٌانات جمع أدوات 4
 االستبٌان. استمارة-
 الشطصٌة. المقابلة-
 .والمشاهدة والمالحظة المالحظة-

الطامس 
 والسادس

 
6 

 3 السابع  االمتحان النصفً 

5 
وصٌاغة  عرض مشكلة البحث

 الفروض.

 وكٌفٌة ومصادرها العلمً البحث مشكلة-
 وتحدٌدها. بها اإلحساس

 ما هً الفرضٌة.-
 الفرضٌات. أنوا -
 صٌاغة فروض البحث.-

 الثامن
 
3 

6 
 

 ته.أهمٌالبحث و أهداف
 البحث. أهدافصٌاغة -
 ة البحث.أهمٌتحدٌد -
 ة البحث.أهمٌو أهدافالتمٌٌز بٌن -

 التاسع
 
 
3 

 العاشر فً كل المفردات السابقة. اطتبار نصفً 2
 
3 

 البحث ططة 8
 البحث ططٌة هً ما-
 وبنائها إعدادها كٌفٌة-

  

9 
مصادر بٌانات ث واالقتباس
 .البحث

 االقتباس.  أنوا تعرٌف االقتباسث -
 كتابة مصادر البحث والحواشً. طرق-

 
الحادي 
 عشر
 

 
3 

11 
أحد ً تحت إشراف إحصائبحث 
 فً القسمهٌئة التدرٌس  أعضاء

المواضٌع فً مجال أحد ٌطتار الطالب 
ءث بشرط أن ٌتناول فٌه منهجٌة اإلحصا

 البحث العلمً.

الثانً 
عشر 
والثالث 
 عشر

والرابع 

 
 
12 



                                                                                      

 

 

 

 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 

عشر 
والطامس 
 عشر

11 
 اطتبار نهاٌة الفصل

 
 كل المواضٌع السابقة.

 
السادس 
 عشر

3 

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

VII:األنشطة والتكالٌف . 

 الدرجة )إن وجدت( سبو األ التكلٌفالنشاط /  الرقم

 11 ٌاأسبوع تكالٌف وواجبات 

1. 
 القٌاسٌةاألرقام تحلٌل سلوب ألتكلٌف كل طالب بأن ٌقدم عرضاً 

 ووصف وتحلٌل المشكلة.
 5 السادس سبو األ

2. 
 مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق تتضمنإلى تقسٌم الطلبة 

 تطبٌق عملً لمعادلة االتجاه العام.
 5 العاشر سبو األ

 21  المجمو  

 

 

.VI استراتٌجٌات التدرٌس:   

 محاضرات النظرٌة ال-

 المناقشة والحوار-

 التعلم الذاتً -

           العصف الذهنً-

 دراسة حالة-

 حل المشكالت-

 

.IX :مصادر التعلم 

 :الرئٌسة المراجع 
 .  األردنىث دار وائل للنشرث عّمانث ألولالطبعة ا(ث الدلٌل التطبٌقً للباحثٌنث 2112. الصٌرفًث عبدالفتاحث)1 
ىث منشثورات جامعثة ألولثالعلمٌة والتربوٌثةث الطبعثة ابحاث (ث مهارات إعداد وانجاز األ2114. الصانعث محمد إبراهٌمث)2 

 ذمارث الٌمن.

 :المراجع المساعدة  
 .األردنهث الطبعة التاسعةث دار الفكرث عمانث أدواتم(. البحث العلمً مفهومه و2113)  آطرونعبٌداتث ذوقان و .1

.VIII تقٌٌم التعلٌم: 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم / الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً
 درجة التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الدرجة 

 %21 21 ٌاأسبوع األنشطة والتكالٌف  .1

 %11 11 السابع سبو األ اطتبار نصفً .2

 %40 41 الطامس عشر-الثالث عشر بحث مٌدانً .2

 %30 30 أطر أسبع امتحان نهاٌة الفصل .3

 %100 111  المجمو  



                                                                                      

 

 

 

 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 

 .  األردنعّمانث ث ىث دار المسٌرة للنشر والتوزٌعألولٌات البحث العلمًث الطبعة اأساسم(. 2112.  الضامنث منذر )2

 : )إن وجدت( إنترنتٌة وإلكترون. مواد 3

 

II. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دطول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

  :  الحضور المتأطر  2
 ثالث عن زٌادة تأطر وإذا الدراسًث الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأطر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -

 .المحاضرة دطول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقررث أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

 ضوابط االمتحان: 3
 .بالدطول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأطر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتطذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأطر إذا النهائً االمتحان دطول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الطاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نو  المقرر أستاذ ٌحدد  -

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

  الغش: 5
 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -

 .للتكلٌف المطصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الطاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شطصٌة ٌنتحل شط  وجود حالة فً االنتحال: 6

 سٌاسات أطرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المطتلفة 
  والحوار البناء مع اآلطرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داطل قاعة المحاضرةث إستطدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التطاذ الالزمث مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

  


