
                                                                                      

 

 

 

 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 

 (1)حصاء اإلمبادئ توصٌف مقرر 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (1)حصاء اإلمبادئ  :المقرر اسم 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 ثانًالفصل ال ألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 رٌاضة بحتة )أ( المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 5

 ال ٌوجد وجدت(:المتطلبات المصاحبة )إن  6

 متطلب كلٌة-جمٌع برامج البكالورٌوس فً كلٌة التجارة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 فصلً نظام الدراسة: 9

 إنتظام   الدراسة فً البرنامج: أسلوب 11

 عبد الحكٌم العبٌد. أ.د      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 12

 

II. :وصف المقرر 

ً والطرق صحصا اإلومراصحل البصحث  اآلخرىوعالقته بالعلوم صحصا  اإلة علم أهمٌمفهوم والتعرف على إلى ٌهدف هذا المقرر  
ٌة والتعرف على سلوكها عن طرٌق عرضها بأسالٌب العرض صحصا اإلالعلمٌة التً ٌستخدمها فً جمع وتنظٌم وتبوٌب  البٌانات 

ام مقاٌٌس النزعة المركزٌة ومقاٌٌس التشتت وقٌاس العالقات ودرجتها عن طرٌق إستخدتصحلٌلها بأو البٌانً وإعطا ها وصفا عددٌا 
والتطبٌقٌة بغٌة تزوٌد الطلبة  ة العامةاألمثلجملة من إلى تصحلٌل االنصحدار ، إضافة  أسلوبام إستخدمقاٌٌس معامالت االرتباط وب

( وٌعتبر كادٌمًاألأو ي دارالبصحث العلمً لتنمٌة القدرة البصحثٌة لدٌهم تمكنهم من   تطبٌقها فً واقعهم العملً )العمل اإل أدواتب
 المقرر متطلب كلٌة وٌتطلب مقرر  الرٌاضٌات، هذا المقرر ٌستفٌد منه  الطالب فً مقررات تخصصٌة الصحقة. 

 

III. التعلم: مخرجات 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

 a1    .اإلصحصاٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ

 a2 ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام والمبوبة.

 a 3      ٌة. صحصا اإلٌصف مفهوم العالقة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات المختلفة وداللته 

تباعد المشاهدات عن مقٌاس النزعة المصحتسب أو ٌفسر مدى تمركز البٌانات صحول مقٌاس النزعة المركزٌة ومدى تقارب 
 واتجاه العالقة.

b1 

 b2 ٌمٌز صحسابٌا اتجاه وقوة العالقة بٌن المتغٌرات المدروسة

 b3 ذلك ضرورٌا.ً إذا كان صحصا اإلٌة قبل إخضاعها للتصحلٌل ألولٌبتكر طرٌقة لمعالجة البٌانات ا

 c1 ٌة وذلك على بٌانات لصحالة ما ولعدد من المتغٌرات.صحصا اإلٌستخدم طرق وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض البٌانات 

 c2 ً لتلك المعالمصحصا اإلٌصحسب مقاٌٌس التموضع ومقاٌٌس الشكل ومعامالت االرتباط ومعلمات نموذج االنصحدار 

 c3 ٌة األكثر تمثٌل لسلوك البٌاناتصحصا اإلٌكٌف صحسابٌا باالعتماد على نتا ج التصحلٌل المقاٌٌس 

 d1 ٌشارك بالرأي فً المناقشات الجماعٌة.

 d2 ً.صحصا اإلٌة الجاهزة فً التصحلٌل صحصا اإلام البرامج إستخدٌطور قدراته الذاتٌة عن طرٌق  

 d3               والمهارات الصحسابٌة.ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات 
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IV. :موا مة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 اإلصحصاٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ.    
A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.صحصا اإل دواتواأل

a.2 .ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام والمبوبة 
A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت

وٌتعلم كٌفٌة صحصا  اإلالعلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 
 ٌة فً تصحلٌل البٌانات.صحصا اإلام أهم وأشهر الصحزم إستخد

a3 
ٌصف مفهوم العالقة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات 

      ٌة. صحصا اإلالمختلفة وداللته 

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة صحصا  اإلالعلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

 ٌة فً تصحلٌل البٌانات.صحصا اإلام أهم وأشهر الصحزم إستخد

 b الذهنٌة:: المهارات 

b.1 
ٌفسر مدى تمركز البٌانات صحول مقٌاس النزعة المركزٌة 

تباعد المشاهدات عن مقٌاس النزعة أو ومدى تقارب 
 المصحتسب واتجاه العالقة.

B1  ٌصحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وصحل
 المشكالت. 

b.2 ٌمٌز صحسابٌا اتجاه وقوة العالقة بٌن المتغٌرات المدروسة 
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتصحلٌل

إلى ٌة للوصول صحصا اإلام الصحزم إستخدالبٌانات ب
 االستنتاجات الصصحٌصحة والتنبؤات الدقٌقة.

b3 
ٌة قبل إخضاعها للتصحلٌل ألولٌبتكر طرٌقة لمعالجة البٌانات ا

 ً إذا كان ذلك ضرورٌا.صحصا اإل

B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 

 لها.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌستخدم طرق وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض 

ٌة وذلك على بٌانات لصحالة ما ولعدد من صحصا اإلالبٌانات 
 المتغٌرات.

C1  علمً. أسلوببوالبٌانات األرقام ٌجٌد التعامل مع 

c.2 
ٌصحسب مقاٌٌس التموضع ومقاٌٌس الشكل ومعامالت 

 ً لتلك المعالمصحصا اإلاالرتباط ومعلمات نموذج االنصحدار 
C1  علمً. أسلوببوالبٌانات األرقام ٌجٌد التعامل مع  

c3 
ٌكٌف صحسابٌا باالعتماد على نتا ج التصحلٌل المقاٌٌس 

 ٌة األكثر تمثٌل لسلوك البٌاناتصحصا اإل
C4  ٌة الجاهزة فً صحصا اإلٌستخدم تقنٌات البرامج

 تصحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 .ٌشارك بالرأي فً المناقشات الجماعٌة D1  صحصا اإلٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل.ً 

d.2 
ٌة صحصا اإلام البرامج إستخدٌطور قدراته الذاتٌة عن طرٌق  

 ً.صحصا اإلالجاهزة فً التصحلٌل 

D4  ٌة  وتطبٌقات قواعد صحصا اإلتقنٌات البرامج ٌستخدم
للتنقٌب عن  نترنتوأنظمة المعلومات وشبكة اإل البٌانات

 البٌانات وتوظٌفها فً مجال عمله.

d3 
المعلومات والمهارات ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة 

               الصحسابٌة.
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن

 والتصحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

 

V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 اإلصحصاٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ.    
  المصحاضرات والعروض

 ألجدولٌه والبٌانٌة   

 األس لة السرٌعة 

    االختبارات
a2  ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام

 والمبوبة.
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a3 
ٌصف مفهوم العالقة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات 

      ٌة. حصا اإلالمختلفة وداللته 

  عرض مراصحل التصحلٌل على
 بٌانات لصحاالت افتراضٌة. 

 الواجبات المنزلٌة 

  والمناقشة.الصحوار 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 
)االنشطة والتكالٌف الفردٌة 

 والجماعٌة المنزلٌة(.

 التصحرٌرٌة.

 الفردٌة  تقٌٌم الواجبات
 والجماعٌة..

 تقٌٌم التفاعل المباشر  

  االختبارات القصٌرة
 )الكوزات(.

 

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌفسر مدى تمركز البٌانات صحول مقٌاس النزعة المركزٌة
تباعد المشاهدات عن مقٌاس النزعة أو ومدى تقارب 

 المصحتسب واتجاه العالقة.

  المصحاضرات واللقا ات
 التفاعلٌة 

  مالصحظة النتا ج والعرض
 البٌانً.

   عرض أمثلة لبٌانات متنوعة
 لصحاالت افتراضٌة.

 

  األس لة المباشرة 

 المالصحظة لألدا  الفردي 

 االختبارات السرٌعة 

  االختبارات
 الموضوعٌة.

  مالصحظة وتقٌٌم مشاركة
 الطالب فً القاعة.

 

b2 ٌمٌز صحسابٌا اتجاه وقوة العالقة بٌن المتغٌرات المدروسة 

b3 

ٌة قبل إخضاعها ألولالبٌانات اٌبتكر طرٌقة لمعالجة 
 ً إذا كان ذلك ضرورٌا.صحصا اإلللتصحلٌل 

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1  ٌستخدم طرق وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض
ٌة وذلك على بٌانات لصحالة ما ولعدد صحصا اإلالبٌانات 

 من المتغٌرات.
  المصحاضرات ودراسة صحاالت

 عملٌة

 .ورش عمل  

  . الواجبات المنزلٌة 

 ًالتعلٌم الذات 
 

 .تقٌٌم الواجبات المنزلٌة 

 . تقٌٌم المشاركة 

 .االختبارات العملٌة 

  لألدا  الفردي المالصحظة
 والجماعً.

 

c2  ٌصحسب مقاٌٌس التموضع ومقاٌٌس الشكل ومعامالت
ً لتلك صحصا اإلاالرتباط ومعلمات نموذج االنصحدار 

 المعالم

c3  ٌكٌف صحسابٌا باالعتماد على نتا ج التصحلٌل المقاٌٌس
 ٌة األكثر تمثٌل لسلوك البٌاناتصحصا اإل

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌة)المهارات العامة( برابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر 

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1 .ٌشارك بالرأي فً المناقشات الجماعٌة  ًالتعلم التعاون 

  توجٌه الطالب للبصحث عن
ام شبكة إستخدالمعلومات ب

 نترنتاإل

  ًالتعلم الذات 
 

  إلى تقٌٌم  واجبات تصحتاج
تطبٌق  مهارات  التواصل 

 ومهارات النتقال.

  تقٌٌم التفاعل المباشر تقٌٌم
 التكالٌف واالنشطة.  

 األس لة المباشرة 

d2   ام البرامج إستخدٌطور قدراته الذاتٌة عن طرٌق
 ً.صحصا اإلٌة الجاهزة فً التصحلٌل صحصا اإل

d3  ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات
               الصحسابٌة.
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VI. مواضٌع المقرر الر ٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تصحدٌد  كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
علم إلى مدخل 

 ءاإلحصا

  تاه وتقساٌماته أهمٌ ، اإلصحصااتعرٌف علم
 .اآلخرىالمختلفة وعالقته بالعلوم 

  صحصا اإلمراصحل البصحث.ً  
  ،البٌانات. أنواعمفهوم البٌانات 
  ٌة. صحصا اإلمصادر البٌانات 
  ٌة.صحصا اإلطرق جمع البٌانات 
 العٌنات العشوا ٌة. أنواع 

2 6 
a1,c1,d1 

 

 عرض البٌانات 2

 .العرض الجدولً للبٌانات 
 ام طرٌقة:إستخدالعرض البٌانً ب 

 األعمدة البٌانٌة.  -
 والمنصحنٌات البٌانٌة.الخطوط  -
الاااااادا رة البٌانٌااااااة وأسااااااالٌب العاااااارض  -

 .اآلخرى
 .صحاالت تطبٌقٌة 

1 3 
a2, 

,c1,d1, 

3 
التوزٌعات 
 التكرارٌة

  بنااا  جاادول توزٌااع تكااراري، و تكااراري
متجمااااع واصحتساااااب التكاااارارات النساااابٌة 

 والم وٌة لكل توزٌع.
  التمثٌل البٌانً للتوزٌعات الناتجة

التكراري والمضلع ام المدرج إستخدب
التكراري والمنصحنى التكراري ووصف 

 التوزٌع الناتج من صحٌث االلتوا  .

1 3 
a1,a2, 

,c1,d1,d2, 

4 
مقاٌٌس النزعة 

 المركزٌة

  ٌة. صحصااااااا اإلالرمااااااوز والمصااااااطلصحات
مقااااااٌٌس النزعاااااة المركزٌاااااة ) صحاااااالتً 

 البٌانات المفردة والمبوبة( .
 ًالوسط الصحساب 
  الوسٌط 
  الوسط ، الوسٌط والمنوال.العالقة بٌن 
  ًالربٌعٌااااات الوسااااط التااااوافقً والهندساااا

 والعشٌرٌات  والم ٌنات.
 تطبٌقات عملٌة 
 

2 6 
a1,a3, ,b1, 

c2,d1,d2,d3, 

 مقاٌٌس التشتت 5

  المدى ، المدى الربٌعً ،نصف المدى
 ات المطلقةاالنصحرافالربٌعً ، متوسط 

  المعٌاري، معامل  االنصحرافالتباٌن
 االختالف، معامل االلتوا .

2 6 
a1,a3,b1, 

,c2,d1,d2,d3, 
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 االرتباط و 
 مفهوم االرتباط.  االنحدار.

 .مفهوم العالقة بٌن المتغٌرات 
 .معامل ارتباط بٌرسون 
 .معامل ارتباط سبٌرمان 
  اآلخرىمقاٌٌس االرتباط الالمعلمٌة. 
 .مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الخطً البسٌط 
  لمعلمات النموذج.صحصا اإلاالستدالل ً 
 امه فً إستخدتقدٌر معلمات النموذج و

 التنبؤ.

2 6 
a1, ,b2, 

,c2,d1,d2,d3, 
 

6 
مقدمة فً نظرٌة 

 االصحتماالت
 

 تجربة عشوا ٌة 
 فضا  العٌنة 
 العملٌات على األصحداث -صحداث اإل 
 اصحتمال الصحدث 
 اختبار قواعد 
 االصحتمال الشرطً ونظرٌة باٌز 

2 6 a1, c3, 

7 
تطبٌقات صحاسوبٌة 

 ام برنامجإستخدب
SPSS 

  تطبٌق على طرق عرض البٌانات
التصحلٌل  أدواتواصحتساب مقاٌٌس و

ً التً درسها الطالب فً هذا صحصا اإل
 المقرر.

2 6 
a1,b3, , 
c3,d1,d2 

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

  

I. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

  والبٌانٌة الجدولٌةالمحاضرات والعروض 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتا ج والعرض البٌان 
 عرض أمثلة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌة 
 نترنتام شبكة اإلإستخدتوجٌه الطالب للبحث عن المعلومات ب 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

 

II. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم التكلٌفالنشاط /  الرقم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة  1
المتعلقة بالتمارٌن 

والتطبٌقات النظرٌة 
 .والعملٌة والمشاركة

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

 10 ٌاأسبوع

 10   المجموع 

 

III. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

  التقوٌم النها ً
 المخرجات التً ٌحققها
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1 
الواجبات 
 والتكالٌف

 %10 10 ٌاأسبوع
a1,a2,a3, ,b1,b2,b3, ,c1, 
c2,c3,d1,d2,d3 

2 
االمتحان 

التحرٌري 
 النصفً

W7 
20 20% 

a1,a2,a3, ,b3,c1,c2,c3,d1, 
d2,d3 

3 
 W16 االختبار النها ً

70 70% 
a1,a2,a3, ,b1,b2,b3,c1, 
c2,c3,d1,d2,d3 

   100 100%  

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الر ٌسة

، الوسطٌة للنشر والتوزٌع SPSSام نظام إستخدٌة بإحصا تطبٌقات حصاء اإلمبادئ ، 2018،  آخرونو هرٌرة أحمد .1
 ،صنعاء.

 المراجع المساعدة

 عمان. -ًاألردن، مركز الكتب حصاء اإلم، مقدمة فً 1991صالح و عدنان عوض،  أبومحمد صبحً  .1
 ، SPSSام ال إستخدب عمالة األإدارلطلبة العلوم االقتصادٌة وحصاء اإلم، أسالٌب 2118  -عبد الحمٌد البلداوي .2

 . األردن -منشورات دار وا ل للنشر         

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 التوجد

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوا ح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1.  

 سٌاسة صحضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  
 ( مان 57فاً الصحضاور، وضارورة صحضاور )  نتظاامااللتزام بالمواعٌد المصحددة للمصحاضرات فاً باد ها وانتها هاا واإل %

 ساعات المقرر.
  ( ماان سااعات المقاارر ٌعااد مصحرومااق فااً المقاارر. إالا إذا كاان غٌابااه بساابب 27غٌاااب الطالاب عاان ) تجااوزت نساابةإذا%

 بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثا ق رسمٌة ومعمدة.أو مرض 

2.  

 الصحضور المتأخر : 
  ًفً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمصحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المصحاضرة إذا تأخر فً صحدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى 
  مان درجاة 21إلاى %  11الطالب الذي ٌتكرر تاأخره عان باد  المصحاضارة دون عاذر مقباول ساٌتم خصام مان %

 الصحضور. 
  مان 71ٌغادرهاا فاً وقات مبكار ساٌتم خصام أو المصحاضارة فاً وقات متاأخر إلاى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .درجة الصحضور

3.  

 ضوابط االمتصحان: 
  فً الوقت المصحدد. قاعة االمتصحانإلى ٌجب على الطالب الوصول 
 .عدم السماح بدخول االمتصحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بد  االمتصحان 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتصحانٌة بعد توزٌع األس لة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار 
 رجة كاملةفً صحالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بد. 
 ٌعد الطالب الغا ب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباق فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 

4.  
 التعٌٌنات والمشارٌع: 

  المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌصحدد مواعٌد تسلٌمها.  أستاذٌصحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.  أستاذٌبٌن 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث
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  فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المصحدد ٌصحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر الطالب 

5.  

 الغش: 
 التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاق مع نفسه، ومع زمال ه ومع أساتذته. ة،كادٌمٌٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
  مصحاولاة أو اإلشاارة أو  ورقاة غٌارهالنظار فاً أو لن ٌتم التسامح مع الغاش وهاو: مصحاولاة الطالاب الغاش بالصحادٌث

 ام أٌة وسٌلة من وسا ل الغش.إستخد
  ًالشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباق فً المقرر.أو الغش فً االمتصحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتصحان ٌصحرم من ثالث مواد هً: المادة التً ضبط متلبساق فٌها والماادة التاً قبلهاا وكاذلك

 تلٌها. المادة التً
  الواصحدة ٌطبق علٌه صحكم الفصل من الدراسة. االختبارٌةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 

6.  

 االنتصحال: 
  ٌقوم  بتقدٌمها كأنهاا أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتصحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
  أعماالسارقة أو الغاش إلاى على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البصحث العلمً، وأالا ٌلجاأ أباداق 

 غٌره.
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌصحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك دون التشهٌر به أمام زمال ه 
  ( الفقارة )و( ماان الال صحااة الموصحاادة 35االمتصحااان تطباق علٌااه المااادة )أدا   أثنااا الطالاب المنتصحاال صاافة طالاب آخاار

لشاا ون الطااالب، وهااو "الفصاال" وٌكااون بقاارار ماان الجهااات المعنٌااة ،وتسااري العقوبااة نفسااها علااى الطالااب الااذي 
 انتصحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7.  

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثنا تصحمل وتقبل اآلرا  المختلفة 
  والصحوار البنا  مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أسلوببالتزامه 
  سٌر االمتصحان. أثنا أو ام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  ٌُصحال  التخاذ الالزم، مشفوعاق بتقرٌر عن ذلك.الجهات المعنٌة إلى إذا سلك الطالب سلوكاق غٌر مقبول فإنه 
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 (1)حصاء اإلمبادئ خطة مقرر 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
عبدالحكٌم العبٌد. أ.د  االسم 

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 (777959699)صنعاء 

 
 المكان ورقم الهاتف

ًلكترونالبرٌد اإل         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (1)حصاء اإلمبادئ  اسم المقرر: 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 ثانًالفصل ال ألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 (1رٌاضة بحتة ) المقرر)إن وجدت(:المتطلبات السابقة لدراسة  5

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

 متطلب كلٌة-جمٌع برامج البكالورٌوس فً كلٌة التجارة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 اللغة العربٌة    لغة تدرٌس المقرر: 8

 واالقتصاد جارةكلٌة الت -الجامعً الحرم  مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ً والطرق العلمٌة حصا اإلومراحل البحث  اآلخرىوعالقته بالعلوم حصاء اإلة علم أهمٌعلى مفهوم والتعرف إلى ٌهدف هذا المقرر  
ٌة والتعرف على سلوكها عن طرٌق عرضها بأسالٌب العرض البٌانً حصا اإلالتً ٌستخدمها فً جمع وتنظٌم وتبوٌب  البٌانات 

ام مقاٌٌس النزعة المركزٌة ومقاٌٌس التشتت وقٌاس العالقات ودرجتها عن طرٌق مقاٌٌس إستخدتحلٌلها بأو وإعطا ها وصفا عددٌا 
البحث  أدواتوالتطبٌقٌة بغٌة تزوٌد الطلبة ب ة العامةاألمثلجملة من إلى تحلٌل االنحدار ، إضافة  أسلوبام إستخدمعامالت االرتباط وب

( وٌعتبر المقرر متطلب كلٌة كادٌمًاألأو ي دارالعلمً لتنمٌة القدرة البحثٌة لدٌهم تمكنهم من   تطبٌقها فً واقعهم العملً )العمل اإل
 وٌتطلب مقرر  الرٌاضٌات، هذا المقرر ٌستفٌد منه  الطالب فً مقررات تخصصٌة الحقة.

 
 

IV. التعلم: مخرجات 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

 a1   ء.اإلحصاٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ

 a1   ء.اإلحصاٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ

 a2 ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام والمبوبة.

 a 3      ٌة. حصا اإلٌصف مفهوم العالقة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات المختلفة وداللته 

تباعد المشاهدات عن مقٌاس النزعة المحتسب أو ٌفسر مدى تمركز البٌانات حول مقٌاس النزعة المركزٌة ومدى تقارب 
 واتجاه العالقة.

b1 

 b2 المتغٌرات المدروسةٌمٌز حسابٌا اتجاه وقوة العالقة بٌن 

 b3 ً إذا كان ذلك ضرورٌا.حصا اإلٌة قبل إخضاعها للتحلٌل ألولٌبتكر طرٌقة لمعالجة البٌانات ا
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 c1 ٌة وذلك على بٌانات لحالة ما ولعدد من المتغٌرات.حصا اإلٌستخدم طرق وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض البٌانات 

 c2 ً لتلك المعالمحصا اإلٌحسب مقاٌٌس التموضع ومقاٌٌس الشكل ومعامالت االرتباط ومعلمات نموذج االنحدار 

 c3 ٌة األكثر تمثٌل لسلوك البٌاناتحصا اإلٌكٌف حسابٌا باالعتماد على نتا ج التحلٌل المقاٌٌس 

 d1 ٌشارك بالرأي فً المناقشات الجماعٌة.

 d2 ً.حصا اإلٌة الجاهزة فً التحلٌل حصا اإلام البرامج إستخدٌطور قدراته الذاتٌة عن طرٌق  

 d3               ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وصحدات المقرر الرقم

1 

تااه أهمٌ، صحصااا  اإلتعرٌااف علاام   ءاإلحصاعلم إلى مدخل 
وتقساااااٌماته المختلفاااااة وعالقتاااااه 

 .اآلخرىبالعلوم 
  صحصا اإلمراصحل البصحث.ً  
 ، البٌانات . أنواعمفهوم البٌانات 
  ٌة . صحصا اإلمصادر البٌانات 
  ٌة .صحصا اإلطرق جمع البٌانات 
 العٌنات العشوا ٌة. أنواع 

والثانً ألولا  6 

2 

 العرض الجدولً للبٌانات.  البٌاناتعرض 
 ام طرٌقاة إستخدالعرض البٌانً ب

: 
 األعمدة البٌانٌة.  -
الخطااااوط والمنصحنٌااااات  -

 البٌانٌة .
الااااااااااادا رة البٌانٌاااااااااااة  -

وأساااااااالٌب العاااااااارض 
 .اآلخرى

 .صحاالت تطبٌقٌة 

 3 الثالث

3 

بنااا  جاادول توزٌااع تكااراري ،و   التوزٌعات التكرارٌة 
تكااااااراري متجمااااااع واصحتساااااااب 

النسبٌة والم وٌاة لكال التكرارات 
 توزٌع.

  التمثٌل البانً للتوزٌعات الناتجة
ام المدرج التكراري إستخدب

والمضلع التكراري والمنصحنى 
التكراري ووصف التوزٌع 

 الناتج من صحٌث االلتوا  .

 3 الرابع

4 

الرماااااااااااااوز والمصاااااااااااااطلصحات   مقاٌٌس النزعة المركزٌة
مقااااااٌٌس النزعاااااة  ٌة.صحصاااااا اإل

البٌانااااااات المركزٌااااااة ) صحااااااالتً 
 المفردة والمبوبة( .

 ًالوسط الصحساب 
  الوسٌط 
  العالقاااة باااٌن الوساااط ، الوساااٌط

 6 الخامس والسادس



                                                                                      

 

 

 

 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 

 والمنوال.
  ًالوسااااااط التااااااوافقً والهندساااااا

الربٌعٌاااااااااااااات والعشاااااااااااااٌرٌات  
 والم ٌنات.

 تطبٌقات عملٌة 

 3 السابع  امتحان نصف الفصل 

5 

المدى ، المدى الربٌعً ،نصف   مقاٌٌس التشتت
المدى الربٌعً ، متوسط 

 ات المطلقةاالنصحراف
  المعٌاري،  االنصحرافالتباٌن

معامل االختالف، معامل 
 االلتوا .

والتاسعأمنالث  6 

6 

 مفهوم االرتباط.  االنحدار. االرتباط و 
 .مفهوم العالقة بٌن المتغٌرات 
 . معامل ارتباط بٌرسون 
  معامل ارتباط سبٌرمان. 
  مقاٌٌس االرتباط الالمعلمٌة

 .اآلخرى
 . مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الخطً البسٌط 
  لمعلمات صحصا اإلاالستدالل ً

 النموذج .
  تقدٌر معلمات النموذج

 امه فً التنبؤ.إستخدو

العاشر والصحادي 
 عشر

6 

 

 مقدمة فً نظرٌة االصحتماالت
 

 تجربة عشوا ٌة 
 فضا  العٌنة 
 العملٌات على  -صحداث اإل

 األصحداث
 اصحتمال الصحدث 
 اختبار قواعد 
 االصحتمال الشرطً ونظرٌة باٌز 

الثانً عشر 
 والثالث عشر

6 

7 

ام إستخدتطبٌقات حاسوبٌة ب
 برنامج 
SPSS 

  تطبٌق على طرق عرض
البٌانات واصحتساب مقاٌٌس 

ً التً صحصا اإلالتصحلٌل  أدواتو
 درسها الطالب فً هذا المقرر.

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 

 3 السادس عشر  متحان النها ًاال 

 48 16 عدد 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 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات والعروض ألجدولٌه والبٌانٌة 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتا ج والعرض البٌان 
 عرض أمثلة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌة 
  نترنتام شبكة اإلإستخدللبحث عن المعلومات بتوجٌه الطالب 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة  1
بالتمارٌن والتطبٌقات النظرٌة والعملٌة 

 .والمشاركة
 10 ٌاأسبوع

 10  المجموع

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

درجة  إلى )نسبة الدرجة 
 التقوٌم النها ً(

 %10 10 ٌاأسبوع والتكالٌفالواجبات  1

 W7 20 20% االمتحان التحرٌري النصفً 2

 W16 70 70% االختبار النها ً 3

 %100 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 :المراجع الر ٌسة1

 ام نظام إستخدٌة بإحصا تطبٌقات حصاء اإلمبادئ ، 2018،  آخرونو هرٌرة أحمدSPSS الوسطٌة للنشر والتوزٌع ،
 ،صنعاء

 المراجع المساعدة:2

  ًعمان. -ًاألردن، مركز الكتب حصاء اإلم، مقدمة فً 1991صالح و عدنان عوض،  أبومحمد صبح 

 ام ال إستخدب عمالة األإدارلطلبة العلوم االقتصادٌة وحصاء اإلم، أسالٌب 2118  -عبد الحمٌد البلداويSPSS ، 
 . األردن -منشورات دار وا ل للنشر  

 )إن وجدت(:    إنترنتٌة وإلكترونمواد 3

 

VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:بعد الرجوع للوا ح الجامعة ٌتم كتابة 

 سٌاسة صحضور الفعالٌات التعلٌمٌة:   1
 ( مان 57فاً الصحضاور، وضارورة صحضاور )  نتظاامااللتزام بالمواعٌد المصحددة للمصحاضرات فاً باد ها وانتها هاا واإل %

 ساعات المقرر.
  ( ماان سااعات المقاارر ٌعااد مصحرومااق فااً المقاارر. إالا إذا كاان غٌابااه بساابب 27غٌاااب الطالاب عاان ) تجااوزت نساابةإذا%

 بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثا ق رسمٌة ومعمدة.أو مرض 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 الصحضور المتأخر :  2
  ًفً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمصحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المصحاضرة إذا تأخر فً صحدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى 
  مان درجاة 21إلاى %  11الطالب الذي ٌتكرر تاأخره عان باد  المصحاضارة دون عاذر مقباول ساٌتم خصام مان %

 الصحضور. 
  مان 71ٌغادرهاا فاً وقات مبكار ساٌتم خصام أو المصحاضارة فاً وقات متاأخر إلاى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .درجة الصحضور

 ضوابط االمتصحان:  3
  قاعة االمتصحان فً الوقت المصحدد.إلى ٌجب على الطالب الوصول 
 .عدم السماح بدخول االمتصحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بد  االمتصحان 
  للطالب الخروج من القاعة االمتصحانٌة بعد توزٌع األس لة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار.ال ٌسمح 
 فً صحالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 ٌعد الطالب الغا ب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباق فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 

 التعٌٌنات والمشارٌع:  4
  المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌصحدد مواعٌد تسلٌمها.  أستاذٌصحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.  أستاذٌبٌن 
 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المصحدد ٌصحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 : الغش 5
 التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاق مع نفسه، ومع زمال ه ومع أساتذته. ة،كادٌمٌٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
  مصحاولاة أو اإلشاارة أو  ورقاة غٌارهالنظار فاً أو لن ٌتم التسامح مع الغاش وهاو: مصحاولاة الطالاب الغاش بالصحادٌث

 ام أٌة وسٌلة من وسا ل الغش.إستخد
  ًالشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباق فً المقرر.أو الغش فً االمتصحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتصحان ٌصحرم من ثالث مواد هً: المادة التً ضبط متلبساق فٌها والماادة التاً قبلهاا وكاذلك

 المادة التً تلٌها.
  علٌه صحكم الفصل من الدراسة.الواصحدة ٌطبق  االختبارٌةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 

 االنتصحال:  6
  ٌقوم  بتقدٌمها كأنهاا أو أفكاره وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتصحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
  أعماالسارقة أو الغاش إلاى على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البصحث العلمً، وأالا ٌلجاأ أباداق 

 غٌره.
 .الطالب الناقل ألفكار اآلخرٌن دون التوثٌق ٌصحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك دون التشهٌر به أمام زمال ه 
  ( الفقارة )و( ماان الال صحااة الموصحاادة 35أدا  االمتصحااان تطباق علٌااه المااادة ) أثنااا الطالاب المنتصحاال صاافة طالاب آخاار

لشاا ون الطااالب، وهااو "الفصاال" وٌكااون بقاارار ماان الجهااات المعنٌااة ،وتسااري العقوبااة نفسااها علااى الطالااب الااذي 
 انتصحلت شخصٌته لنفس الغرض.

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثنا تصحمل وتقبل اآلرا  المختلفة 
  والصحوار البنا  مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أسلوببالتزامه 
  سٌر االمتصحان. أثنا أو ام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  ٌُصحال  التخاذ الالزم، مشفوعاق بتقرٌر عن ذلك.الجهات المعنٌة إلى إذا سلك الطالب سلوكاق غٌر مقبول فإنه 

 
  


