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 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 (1ء )صحصامبادئ اإلتوصيف مقرر 

I. عامة عن المقرر:  معلومات 

 (1ء )صحصامبادئ اإل :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار مصحاضرة

3 - - - 3 

 ثانيالفصل ال األولالمستوى  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 وجدت(:
 رياضة بصحتة )أ(

 ال يوجد لبات المصاصحبة )إن وجدت(:المتط  .6

7.  
ب متطل-جميع برامج البكالوريوس في كلية التجارة درس له المقرر:يالبرنامج الذي 

 كلية

 اللغة العربية    لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي ة:رأسنظام الد  .9

10.  
 ة في البرنامج:رأسالد إسلوب

  
 إنتظام

 العبيد عبد الصحكيمد. أ.      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

ومراصحل البصحث  رخر ء وعالقته ب لعلوم اآلصحا مفهوم وأهمية علم اإليهدف هذا المقرر الى التعرف على 
لى سلوكه  ئية والتعرف عصحا ئي والطرق العلمية التي يسترخدمه  في جمع وتنظيم وتبويب  البي ن ت اإلصحا اإل

رضه  بأس ليب العرض البي ني وإعط ئه  واف  عددي  أو تصحليله  ب سترخدام مق ييس النزعة عن طريق ع
 سلوبإالمركزية ومق ييس التشتت وقي س العالق ت ودرجته  عن طريق مق ييس مع مالت االرتب ط وب سترخدام 

لمي لتنمية أدوات البصحث العة الع مة والتطبيقية بغية تزويد الطلبة بمللتصحليل االنصحدار ، إض فة إلى جملة من األ
ي أو األك ديمي( ويعتبر المقرر دارالقدرة البصحلية لديهم تمكنهم من   تطبيقه  في واقعهم العملي )العمل اإل

 متطلب كلية ويتطلب مقرر  الري ضي ت، هذا المقرر يستفيد منه  الط لب في مقررات ترخااية الصحقة. 

 

III. :مخرجات التعلم 

 المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن: ةرأسبعد االنتهاء من د

 a1   ء.صحا يوضح المف هيم األس سية لعلم اإل

 a2 يستعرض طرق عرض البي ن ت بنوعيه  الرخ م والمبوبة.

 a 3      ئية. صحا ياف مفهوم العالقة االرتب طية بين بي ن ت المتغيرات المرختلفة وداللته اإل

س النزعة المركزية ومد  تق رب أو تب عد المش هدات عن يفسر مد  تمركز البي ن ت صحول مقي 
 مقي س النزعة المصحتسب واتج ه العالقة.

b1 

 b2 يميز صحس بي  اتج ه وقوة العالقة بين المتغيرات المدروسة

 b3 .ك ن ذلك ضروري  إذائي صحا ه  للتصحليل اإلإرخض عية قبل األوليبتكر طريقة لمع لجة البي ن ت 
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ة م  ئية وذلك على بي ن ت لصح لصحا يب جمع وتنظيم وتبويب وعرض البي ن ت اإليسترخدم طرق وأس ل
 ولعدد من المتغيرات.

c1 

ي ئصحا يصحسب مق ييس التموضع ومق ييس الشكل ومع مالت االرتب ط ومعلم ت نموذج االنصحدار اإل
 لتلك المع لم

c2 

 c3  ن تكلر تمليل لسلوك البيئية األصحا يكيف صحس بي  ب العتم د على نت ئج التصحليل المق ييس اإل

 d1 يش رك ب لرأي في المن قش ت الجم عية.

 d2 ئي.صحا ئية الج هزة في التصحليل اإلصحا يطور قدراته الذاتية عن طريق استرخدام البرامج اإل 

 d3               يطبق مه رات االتا ل وتقنية المعلوم ت والمه رات الصحس بية.

 

I. قرر مع مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة مخرجات تعلم الم 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 ءصحا يوضح المف هيم األس سية لعلم اإل   
A1  يظهر المعرفة والفهم للنظري ت واالس ليب

ئية المسترخدمة في مرختلف صحا واالدوات اإل
  ت.رأسالد

a.2 
عيه  يستعرض طرق عرض البي ن ت بنو

 الرخ م والمبوبة.

A2  ياف مجموعة من المع رف الع مة في
المج الت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ء ويتعلم كيفية استرخدام أهم وأشهر الصحزم صحا اإل
 ئية في تصحليل البي ن ت.صحا اإل

a3 
ياف مفهوم العالقة االرتب طية بين بي ن ت 

      ئية. صحا المتغيرات المرختلفة وداللته اإل

A2  ياف مجموعة من المع رف الع مة في
المج الت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ء ويتعلم كيفية استرخدام أهم وأشهر الصحزم صحا اإل
 ئية في تصحليل البي ن ت.صحا اإل

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 

يفسر مد  تمركز البي ن ت صحول مقي س 
النزعة المركزية ومد  تق رب أو تب عد 

ش هدات عن مقي س النزعة المصحتسب الم
 واتج ه العالقة.

B1  يصحلل البي ن ت الكمية والوافية ويطوعه  لفهم
 وصحل المشكالت. 

b.2 
يميز صحس بي  اتج ه وقوة العالقة بين 

 المتغيرات المدروسة

B2  يميز بين الطرق المرختلفة إلدرخ ل ومع لجة
ة ئيصحا وتصحليل البي ن ت ب سترخدام الصحزم اإل

الى االستنت ج ت الاصحيصحة والتنبؤات  للواول
 الدقيقة.

b3 
بل ية قاألوليبتكر طريقة لمع لجة البي ن ت 

ك ن ذلك  إذائي صحا ه  للتصحليل اإلإرخض ع
 ضروري .

B3 رق ميسترخلص ك فة المعلوم ت عن مدلوالت األ 
والبي ن ت للظواهر المرختلفة ويقترح المع لج ت 

 المن سبة له .

 cة والعملية:: المهارات المهني  

c.1 
يسترخدم طرق وأس ليب جمع وتنظيم وتبويب 

ئية وذلك على صحا وعرض البي ن ت اإل
 بي ن ت لصح لة م  ولعدد من المتغيرات.

C1 إسلوبوالبي ن ت ب رق ميجيد التع مل مع األ 
 علمي.
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c.2 
يصحسب مق ييس التموضع ومق ييس الشكل 
ومع مالت االرتب ط ومعلم ت نموذج االنصحدار 

 ئي لتلك المع لمصحا اإل

C1 إسلوبوالبي ن ت ب رق ميجيد التع مل مع األ 
  علمي.

c3 
يكيف صحس بي  ب العتم د على نت ئج التصحليل 

ئية األكلر تمليل لسلوك صحا المق ييس اإل
 البي ن ت

C4 ئية الج هزة فيصحا يسترخدم تقني ت البرامج اإل 
 تصحليل البي ن ت للظواهر المرختلفة.

 dلعامة واالنتقالية:: المهارات ا 

d.1 .يش رك ب لرأي في المن قش ت الجم عية 
D1  يعمل ضمن فريق عند مم رسته العمل

 ئي.صحا اإل

d.2 
يطور قدراته الذاتية عن طريق استرخدام  

ئية الج هزة في التصحليل صحا البرامج اإل
 ئي.صحا اإل

D4  ت ئية  وتطبيقصحا تقني ت البرامج اإليسترخدم 
المعلوم ت وشبكة  نظمةأو قواعد البي ن ت

للتنقيب عن البي ن ت وتوظيفه  في  اإلنترنت
 مج ل عمله.

d3 
يطبق مه رات االتا ل وتقنية المعلوم ت 

               والمه رات الصحس بية.

D2  يجيد مه رة االتا ل والتألير والتف وض مع
اآلرخرين والتصحسين والتطوير المستمر لمه رته 

 الفردية.

 

IV. لتعلم باستراتيجيات التدريس والتقييمربط مخرجات ا 

  أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 التقويم استراتيجية التدريس استراتيجية والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 ء.صحصايوضح المفاهيم األساسية لعلم اإل     المصحاضرات والعروض
 والبيانية    لجدوليها

  عرض مراصحل التصحليل على
 بيانات لصحاالت افتراضية. 

 الواجبات المنزلية 

 .الصحوار والمناقشة 

 التعلم الذاتي والتعاوني 
ة والتكاليف الفردية نشط)األ

 والجماعية المنزلية(.

 األسئلة السريعة 

 .االختبارات التصحريرية 

 الفردية  تقييم الواجبات
 والجماعية..

  المباشرتقييم التفاعل  

  االختبارات القصيرة
 )الكوزات(.

 

a2 
يستعرض طرق عرض البيانات بنوعيها الخام 

 والمبوبة.

a3 
يصف مفهوم العالقة االرتباطية بين بيانات 

      ئية. صحصاالمتغيرات المختلفة وداللته اإل

  

 

 ريس والتقييم:                                                     ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التد

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 

يفسر مدى تمركز البيانات صحول مقياس 
النزعة المركزية ومدى تقارب أو تباعد 
المشاهدات عن مقياس النزعة المصحتسب 

 عالقة.واتجاه ال

  المصحاضرات واللقاءات
 التفاعلية 

  مالصحظة النتائج والعرض
 البياني.

  األسئلة المباشرة 

 داءالمالصحظة لأل 
 الفردي

 االختبارات السريعة 
b2 

وقوة العالقة بين  يميز صحسابيا اتجاه
 المتغيرات المدروسة
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b3 
ة قبل ياألوليبتكر طريقة لمعالجة البيانات 

كان ذلك  إذائي صحصاها للتصحليل اإلإخضاع
 ضروريا.

   ة لبيانات أمثلعرض
متنوعة لصحاالت 

 افتراضية.
 

  االختبارات
 الموضوعية.

  مالصحظة وتقييم
مشاركة الطالب في 

 القاعة.
 

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس لعمليةمخرجات المقرر/ المهارات المهنية وا

c1 

يستخدم طرق وأساليب جمع وتنظيم 
ئية صحصاوتبويب وعرض البيانات اإل

وذلك على بيانات لصحالة ما ولعدد من 
 المتغيرات.

 ة رأسالمصحاضرات ود
 صحاالت عملية

 .ورش عمل  

  . الواجبات المنزلية 

 التعليم الذاتي 
 

 .تقييم الواجبات المنزلية 

 . تقييم المشاركة 

 .االختبارات العملية 

 الفردي  داءالمالصحظة لأل
 والجماعي.

 

c2 
يصحسب مقاييس التموضع ومقاييس 
الشكل ومعامالت االرتباط ومعلمات 

 ئي لتلك المعالمصحصانموذج االنصحدار اإل

c3 
يكيف صحسابيا باالعتماد على نتائج 

يل ئية األكثر تمثصحصاالتصحليل المقاييس اإل
 البياناتلسلوك 

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

d1 .يشارك بالرأي في المناقشات الجماعية  ونيالتعلم التعا 

  توجيه الطالب للبصحث
عن المعلومات باستخدام 

 اإلنترنتشبكة 

  التعلم الذاتي 
 

  تقييم  واجبات تصحتاج
إلى تطبيق  مهارات  
التواصل ومهارات 

 النتقال.

  تقييم التفاعل المباشر
تقييم التكاليف 

 ة.  نشطواأل

 األسئلة المباشرة 

d2   يطور قدراته الذاتية عن طريق
ئية الجاهزة في صحصااستخدام البرامج اإل

 ئي.صحصاالتصحليل اإل

d3  يطبق مهارات االتصال وتقنية
المعلومات والمهارات 

               الصحسابية.

 

V. مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  كتابة
 مع تصحديد الساعات المعتمدة لها.  

 ت /مواضيع مصحتوى المقرركتابة وصحدا

 الجانب النظري    أوال:

 الرقم
وصحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

مخرجات تعلم 
 المقرر
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ءصحصامدخل إلى علم اإل 1  

 ء، صحا           تعريف علم اإل
أهميته وتقس      يم ته المرختلفة 

 .رخر وعالقته ب لعلوم اآل
 ئيصحا مراصحل البصحث اإل.  
  ،أن وا م ف ه وم ال ب ي     ن     ت 

 البي ن ت.
  ما            در ال    ب    ي     ن     ت

 ئية. صحا اإل
  ط   رق ج   م   ع ال   ب   ي     ن     ت

 ئية.صحا اإل
  العين ت العشوائية. أنوا 

2 6 
a1,c1,d1 

 

 عرض البيانات 2

 .العرض الجدولي للبي ن ت 
  العرض البي ني ب س       ترخدام

 طريقة:
 األعمدة البي نية.  -
ال        رخ        ط        وط  -

وال   م   ن   صح   ن   ي     ت 
 البي نية.

بي    ني   ة ال   دائرة ال -
وأس    ليب العرض 

 .رخر اآل
 .صح الت تطبيقية 

1 3 

a2, 
,c1,d1, 

التوزيعات التكرارية  3  

  ،بن ء جدول توزيع تكراري
و تكراري متجمع واصحتس ب 
التكرارات النس  بية والمئوية 

 لكل توزيع.
  التمليل البي ني للتوزيع ت

الن تجة ب سترخدام المدرج 
التكراري والمضلع 
التكراري والمنصحنى 

تكراري وواف التوزيع ال
 الن تج من صحيث االلتواء .

1 3 

a1,a2, 
,c1,d1,d2, 
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4 
مقاييس النزعة 

 المركزية

  الرموز والما       طلصح     ت
ئية. مق ييس النزعة صحا   اإل

ن ت  ي  صح لتي الب ية )  المركز
 المفردة والمبوبة( .

 الوسط الصحس بي 
  الوسيط 
  العالقة بين الوسط ، الوسيط

 والمنوال.
 والهندس   ي  أفقيالوس   ط التو

الربيعي    ت والعش       يري    ت  
 والمئين ت.

 تطبيق ت عملية 

2 6 

a1,a3, ,b1, 
c2,d1,d2,d3, 

 مقاييس التشتت 5

  المد  ، المد  الربيعي
،ناف المد  الربيعي ، 

 متوسط االنصحراف ت المطلقة
  االنصحراف التب ين

المعي ري، مع مل 
 االرختالف، مع مل االلتواء.

2 6 

a1,a3,b1, 
,c2,d1,d2,d3, 

االنصحدار. االرتباط و    

 .مفهوم االرتب ط 
  م   ف   ه   وم ال   ع   الق    ة ب   ي   ن

 المتغيرات.
 .مع مل ارتب ط بيرسون 
 .مع مل ارتب ط سبيرم ن 
  مق ييس االرتب ط الالمعلمية

 .رخر اآل
 .مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الرخطي البسيط 
 ئي صحا االستدالل اإل

 لمعلم ت النموذج.
  تقدير معلم ت النموذج

 التنبؤ. واسترخدامه في

2 6 

a1, ,b2, 
,c2,d1,d2,d3, 

 

6 
مقدمة في نظرية 

 االصحتم الت
 

 تجربة عشوائية 
 فض ء العينة 
  العملي ت على  -األصحداث

 األصحداث
 اصحتم ل الصحدث 
 ارختب ر قواعد 
  االصحتم ل الشرطي ونظرية

 ب يز

2 6 

a1, c3,  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال
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7 
تطبيق ت صح سوبية 

  ب سترخدام برن مج
SPSS 

  تطبيق على طرق عرض
 ت واصحتس ب مق ييس البي ن

 ئيصحا وأدوات التصحليل اإل
التي درسه  الط لب في هذا 

 المقرر.

2 6 

a1,b3, , 
c3,d1,d2 

  42 14 إجمالي األسابيع والساعات

  

 الجانب العملي:                                             ثانيا:

 تكتب تج رب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلية سابيععدد األ التجارب العملية الرقم

    يوجد ال  .1

    إجمالي األسابيع والساعات

 

I. :استراتيجية التدريس 

  لجدوليه والبيانيةاالمصحاضرات والعروض 
 .عرض مراصحل التصحليل على بيانات لصحاالت افتراضية 
  .مالصحظة النتائج والعرض البياني 
  ةة لبيانات متنوعة لصحاالت افتراضيأمثلعرض 
  اإلنترنتتوجيه الطالب للبصحث عن المعلومات باستخدام شبكة 
 ة صحاالت عمليةرأسد 
 .ورش عمل 

 

II. ة والتكليفات:نشطاأل 

 الدرجة األسبو  مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

التكاليف الفردية والجماعية  1
المتعلقة بالتمارين والتطبيقات 
 .النظرية والعملية والمشاركة

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

 10 اسبوعيا

 10   المجموع 

 

III. :تقييم التعلم 

 الدرجة  األسبوع ة التقييمأنشط الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقويم النهائي
 المخرجات التي يصحققها

1 
 والتكاليفالواجبات 

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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2 
متصحان التصحريري اال

 النصفي

W7 
20 20% 

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

3 
 W16 االختبار النهائي

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

   100 100%  

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

، الوسطية SPSSئية باستخدام نظام إصحصا تطبيقات ءصحصااإلمبادئ ، 2018،  آخرينو أصحمد هريرة .1
 للنشر والتوزيع ،صنعاء.

 المراجع المساعدة

 -ء ، مركز الكتب االردنيصحصام، مقدمة في اإل1990مصحمد صبصحي أبو صالح و عدنان عوض،  .1
 عمان.

باستخدام  األعمالة إدارء لطلبة العلوم االقتصادية وصحصام، أساليب اإل2008  -عبد الصحميد البلداوي .2
 ، SPSSل ا
 االردن.  -منشورات دار وائل للنشر         

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

 التوجد

 

V. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1.  

   سياسة صحضور الفعاليات التعليمية:
 ام بالمواعيد المصحددة للمصحاضرررات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الصحضررور، وضرررورة االلتز

 ( من ساعات المقرر. %75صحضور ) 
 ف في المقرر. إال  %25تجاوز نسرربة اياب الطالب عن ) إذا  إذا( من سرراعات المقرر يعد مصحروما

 رسمية ومعمدة. كان ايابه بسبب مرض أو بعذر قاهر تقبله عمادة الكلية، وبموجب وثائق

2.  

 : الصحضور المتأخر 
  ينبغي على الطالب أن يأتي إلى المصحاضرات، والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر

 في الوقت المناسب. 
  تأخر في صحدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول  إذايسمح للطالب المتأخر بدخول المصحاضرة

 المقرر. أستاذلدى 
 10لمصحاضرررة دون عذر مقبول سرريتم خصررم من الطالب الذي يتكرر تأخره عن بدء ا % 

 من درجة الصحضور.  %20إلى 
  الطالب الذي يتكرر وصرررررروله إلى المصحاضرررررررة في وقت متأخر أو يغادرها في وقت مبكر

 .من درجة الصحضور %50سيتم خصم 

  ضوابط االمتصحان:  .3



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 .يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتصحان في الوقت المصحدد 
 ول االمتصحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتصحان.عدم السماح بدخ 
  ال يسرررمح للطالب الخروج من القاعة االمتصحانية بعد توزيع األسرررئلة إال  بعد مرور نصرررف

 وقت االختبار.
  في صحالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بالدور الثاني بدرجة

 .كاملة
  ف في المقرر الذي تغيب فيهرأساختبار نهاية الفصل يعد الطالب الغائب في  .با

4.  

  التعيينات والمشاريع:
  المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويصحدد مواعيد تسليمها.  أستاذيصحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها.  أستاذيبين 
 صحدد يصحرم من درجة التكليف الذي تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد الم إذا

 تأخر في تسليمه.

5.  

  الغش:
  ،يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية،التي تعني: أن يكون الطالب صرررررادقاف مع نفسررررره

 ومع زمالئه ومع أساتذته.
  ايرهلن يتم التسرررامح مع الغش وهو: مصحاولة الطالب الغش بالصحديث أو النظر في ورقة 

 ة استخدام أية وسيلة من وسائل الغش.أو اإلشارة أو مصحاول
  ف في المقرر.رأسالغش في االمتصحان النصفي أو الشروع فيه يجعل الطالب  با
  ف فيها الطالب الذي يغش في االمتصحان يصحرم من ثالث مواد هي: المادة التي ضرربط متلبسررا

 والمادة التي قبلها وكذلك المادة التي تليها.
 في الدورة االختيارية الواصحدة يطبق عليه صحكم الفصل  تكرر اش الطالب أكثر من مرة إذا

 ة.رأسمن الد

6.  

  االنتصحال:
  يعرف االنتصحال باسرررم نالنسرررخ أو سررررقة كلمات شرررخا آخر أو أفكاره ويدعي أنها من

 إنتاجه أو يقوم  بتقديمها كأنها خاصة بهن .
 وأال  يلجأ أبداف إلىيات البصحث العلمي، أخالقعلى الطلبة ضرررورة االلتزام باألمانة العلمية و 

 الغش أو سرقة أعمال ايره.
  الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يصحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك دون

 التشهير به أمام زمالئه.
  ( الفقرة )و( 37االمتصحان تطبق عليه المادة ) أداءالطالب المنتصحل صرررفة طالب آخر أثناء

الطالب، وهو نالفصررررلن ويكون بقرار من الجهات المعنية من الالئصحة الموصحدة لشررررئون 
 ،وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتصحلت شخصيته لنفس الغرض.

7.  

 : آخرىسياسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اآلتي: 

 .تصحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي 
 ابي والصحوار البناء مع اآلخرين.النقاش االيج إسلوبالتزامه ب 
 .ال يسمح استخدام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، أو أثناء سير االمتصحان 
 سلك الطالب سلوكاف اير مقبول فإنه يصُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاف  إذا

 بتقرير عن ذلك.
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 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 (1ء )صحصامبادئ اإلخطة مقرر 
 

I.  المقررمعلومات عن مدرس: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
عبدالصحكيم العبيدد. أ.  االسم 

الخمي
 س

األربعا
 ء

الثالث
 اء

االثني
 ن

األح
 د

الس
 بت

 (777959699)صنعاء 
 

المكان ورقم 
 الهاتف

 البريد اإللكتروني       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 (1ء )صحصامبادئ اإل اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 - - - 3 

 ثانيالفصل ال األولالمستوى  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات السابقة لد

 وجدت(:
 (1رياضة بصحتة )

6.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات المصاصحبة لد

 وجدت(:
 ال يوجد

7.  
مج/ البرامج التي يتم فيها تدريس البرنا

 المقرر:
 متطلب كلية-جميع برامج البكالوريوس في كلية التجارة

 اللغة العربية    لغة تدريس المقرر:  .8

 واالقتصاد جارةكلية الت -الصحرم الجامعي  مكان تدريس المقرر:   .9

III. ي:رأسالمقرر الد  وصف 

ومراصحل البصحث  خرىء وعالقته بالعلوم اآلصحصالم اإلعلى مفهوم وأهمية عالى التعرف  يهدف هذا المقرر
على  ئية والتعرفصحصائي والطرق العلمية التي يستخدمها في جمع وتنظيم وتبويب  البيانات اإلصحصااإل

سلوكها عن طريق عرضها بأساليب العرض البياني وإعطائها وصفا عدديا أو تصحليلها باستخدام مقاييس 
تت وقياس العالقات ودرجتها عن طريق مقاييس معامالت االرتباط النزعة المركزية ومقاييس التش

ة العامة والتطبيقية بغية تزويد الطلبة مثلتصحليل االنصحدار ، إضافة إلى جملة من األ إسلوبوباستخدام 
ي داربأدوات البصحث العلمي لتنمية القدرة البصحثية لديهم تمكنهم من   تطبيقها في واقعهم العملي )العمل اإل

األكاديمي( ويعتبر المقرر متطلب كلية ويتطلب مقرر  الرياضيات، هذا المقرر يستفيد منه  الطالب في أو 
 مقررات تخصصية الصحقة.

 

IV. :مخرجات التعلم 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

 a1   ء.صحصايوضح المفاهيم األساسية لعلم اإل
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 a1   ء.صحصاية لعلم اإليوضح المفاهيم األساس

 a2 يستعرض طرق عرض البيانات بنوعيها الخام والمبوبة.

 a 3      ئية. صحصايصف مفهوم العالقة االرتباطية بين بيانات المتغيرات المختلفة وداللته اإل

يفسر مدى تمركز البيانات صحول مقياس النزعة المركزية ومدى تقارب أو تباعد المشاهدات عن 
 زعة المصحتسب واتجاه العالقة.مقياس الن

b1 

 b2 يميز صحسابيا اتجاه وقوة العالقة بين المتغيرات المدروسة

 b3 كان ذلك ضروريا. إذائي صحصاها للتصحليل اإلإخضاعية قبل األوليبتكر طريقة لمعالجة البيانات 

صحالة ل ئية وذلك على بياناتصحصايستخدم طرق وأساليب جمع وتنظيم وتبويب وعرض البيانات اإل
 ما ولعدد من المتغيرات.

c1 

ي ئصحصايصحسب مقاييس التموضع ومقاييس الشكل ومعامالت االرتباط ومعلمات نموذج االنصحدار اإل
 لتلك المعالم

c2 

 c3 ئية األكثر تمثيل لسلوك البياناتصحصايكيف صحسابيا باالعتماد على نتائج التصحليل المقاييس اإل

 d1 اعية.يشارك بالرأي في المناقشات الجم

 d2 ئي.صحصائية الجاهزة في التصحليل اإلصحصايطور قدراته الذاتية عن طريق استخدام البرامج اإل 

 d3               يطبق مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الصحسابية.

 

V. :مصحتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وصحدات المقرر الرقم
ات الساع
 الفعلية

ءصحصامدخل إلى علم اإل 1  

 ء ، أهميته صحا    تعريف علم اإل
ته  فة وعالق ته المرختل م  وتقس       ي

 .رخر ب لعلوم اآل
 ئي.صحا مراصحل البصحث اإل  
 ، ن ت ي  ن ت أنوا مفهوم الب ي   الب

. 
 ئية . صحا ما در البي ن ت اإل 
 ئية صحا    طرق جمع البي ن ت اإل

. 
  العين ت العشوائية. أنوا 

والل ني األول  6 

 عرض البيانات 2

 .العرض الجدولي للبي ن ت 
  العرض البي ني ب سترخدام طريقة

: 
 األعمدة البي نية.  -
ية  - ي ن ي ت الب الرخطوط والمنصحن

. 
ال  دائرة البي   ني  ة وأس         لي  ب  -

 .رخر العرض اآل
 .صح الت تطبيقية 

 3 الل لث
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التوزيعات التكرارية  3  

  بن   ء ج  دول توزيع تكراري ،و
تكراري متجمع واصحتس           ب 
التكرارات النسبية والمئوية لكل 

 توزيع.
  التمليل الب ني للتوزيع ت

الن تجة ب سترخدام المدرج 
التكراري والمضلع التكراري 

والمنصحنى التكراري وواف 
التوزيع الن تج من صحيث االلتواء 

. 

 3 الرابع

 مقاييس النزعة المركزية 4

  ال  رم  وز وال  ما         ط  ل  صح     ت
ئي  ة.مق   ييس النزع  ة صحا         اإل

صح    لتي البي    ن    ت  المركزي   ة )
 المفردة والمبوبة( .

 الوسط الصحس بي 
  الوسيط 
  العالقة بين الوس     ط ، الوس     يط

 والمنوال.
 ندس       ي  أفقيالوس       ط التو واله

ال  رب  ي  ع  ي     ت وال  عش        ي  ري     ت  
 والمئين ت.

 تطبيق ت عملية 

الرخ مس 
 والس دس

6 

 3 الس بع  امتصحان نصف الفصل 

 مقاييس التشتت 5

  المد  ، المد  الربيعي ،ناف
المد  الربيعي ، متوسط 

 االنصحراف ت المطلقة
  االنصحراف المعي ري، التب ين

مع مل االرختالف، مع مل 
 االلتواء.

 6 الل من والت سع

االنصحدار. االرتباط و  6  

 .مفهوم االرتب ط 
 .مفهوم العالقة بين المتغيرات 
 . مع مل ارتب ط بيرسون 
 . مع مل ارتب ط سبيرم ن 
 ية مق ييس االرتب ط الالمعلم

 .رخر اآل
 . مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الرخطي البسيط 
 ئي لمعلم ت صحا االستدالل اإل

 النموذج .
  تقدير معلم ت النموذج

 واسترخدامه في التنبؤ.

الع شر والصح دي 
 عشر

6 
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مقدمة في نظرية 

 االصحتم الت
 

 تجربة عشوائية 
 فض ء العينة 
  العملي ت على  -األصحداث

 األصحداث
 اصحتم ل الصحدث 
 قواعد ارختب ر 
 االصحتم ل الشرطي ونظرية ب يز 

الل ني عشر 
 والل لث عشر

6 

7 
تطبيقات صحاسوبية 
 باستخدام برنامج 

SPSS 

  تطبيق على طرق عرض
البي ن ت واصحتس ب مق ييس 

ئي صحا وأدوات التصحليل اإل
التي درسه  الط لب في هذا 

 المقرر.

الرابع عشر 
 والرخ مس عشر

6 

متصحان النهائياال   3 الس دس عشر  

 48 16 عدد األسابيع والساعات

 

VI. استراتيجيات التدريس 

  لجدوليه والبيانيةاالمصحاضرات والعروض 
 .عرض مراصحل التصحليل على بيانات لصحاالت افتراضية 
  .مالصحظة النتائج والعرض البياني 
  ة لبيانات متنوعة لصحاالت افتراضيةأمثلعرض 
  اإلنترنتتوجيه الطالب للبصحث عن المعلومات باستخدام شبكة 
 ة صحاالت عمليةرأسد 
 .ورش عمل 
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VII. ة والتكليفات:نشطاأل 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكليف الرقم

التكاليف الفردية والجماعية المتعلقة بالتمارين والتطبيقات  1
 .النظرية والعملية والمشاركة

 10 اسبوعيا

 10  المجموع

 

VIII. :تقييم التعلم 

 يمموضوعات التقو الرقم
موعد التقويم/ 
 اليوم والتاريخ

 الدرجة
 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النه ئي(

 %10 10 اسبوعيا والتكاليفالواجبات   .1

 W7 20 20% االمتصحان التصحريري النصفي  .2

 W16 70 70% االختبار النهائي  .3

 %100 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئيسة .1
، SPSSئية باستخدام نظام إصحصاتطبيقات  ءصحصااإلمبادئ ، 2018،  آخرينو يرةأصحمد هر .1

 الوسطية للنشر والتوزيع ،صنعاء

 المراجع المساعدة: .2

  ،ء ، مركز الكتب االردنيصحصام، مقدمة في اإل1990مصحمد صبصحي أبو صالح و عدنان عوض- 
 عمان.

 باستخدام ال  األعمالة إداروم االقتصادية وء لطلبة العلصحصام، أساليب اإل2008  -عبد الصحميد البلداوي
SPSS ، 

االردن.  -منشورات دار وائل للنشر    

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت:     .3

 

VI. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1.  

   ليات التعليمية:سياسة صحضور الفعا
  االلتزام بالمواعيد المصحددة للمصحاضرررات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الصحضررور، وضرررورة

 ( من ساعات المقرر. %75صحضور ) 
 ف في المقرر. إال  %25تجاوز نسرربة اياب الطالب عن ) إذا  إذا( من سرراعات المقرر يعد مصحروما

 ادة الكلية، وبموجب وثائق رسمية ومعمدة.كان ايابه بسبب مرض أو بعذر قاهر تقبله عم

 : الصحضور المتأخر   .2
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  ينبغي على الطالب أن يأتي إلى المصحاضرات، والمشاركة في مناقشة موضوعات المقرر
 في الوقت المناسب. 

  تأخر في صحدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول  إذايسمح للطالب المتأخر بدخول المصحاضرة
 المقرر. أستاذلدى 

 10لذي يتكرر تأخره عن بدء المصحاضرررة دون عذر مقبول سرريتم خصررم من الطالب ا % 
 من درجة الصحضور.  %20إلى 

  الطالب الذي يتكرر وصرررررروله إلى المصحاضرررررررة في وقت متأخر أو يغادرها في وقت مبكر
 .من درجة الصحضور %50سيتم خصم 

3.  

  ضوابط االمتصحان:
 ت المصحدد.يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتصحان في الوق 
 .عدم السماح بدخول االمتصحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتصحان 
  ال يسرررمح للطالب الخروج من القاعة االمتصحانية بعد توزيع األسرررئلة إال  بعد مرور نصرررف

 وقت االختبار.
  في صحالة تغيب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يعاد له االختبار بالدور الثاني بدرجة

 .ةكامل
  ف في المقرر الذي تغيب فيهرأسيعد الطالب الغائب في اختبار نهاية الفصل  .با

4.  

  التعيينات والمشاريع:
  المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويصحدد مواعيد تسليمها.  أستاذيصحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها.  أستاذيبين 
 التكليفات عن الموعد المصحدد يصحرم من درجة التكليف الذي  تأخر الطالب في تسليم إذا

 تأخر في تسليمه.

5.  

  الغش:
  ،يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية،التي تعني: أن يكون الطالب صرررررادقاف مع نفسررررره

 ومع زمالئه ومع أساتذته.
  ايرهلن يتم التسرررامح مع الغش وهو: مصحاولة الطالب الغش بالصحديث أو النظر في ورقة 

 أو اإلشارة أو مصحاولة استخدام أية وسيلة من وسائل الغش.
  ف في المقرر.رأسالغش في االمتصحان النصفي أو الشروع فيه يجعل الطالب  با
  ف فيها الطالب الذي يغش في االمتصحان يصحرم من ثالث مواد هي: المادة التي ضررربط متلبسرررا

 والمادة التي قبلها وكذلك المادة التي تليها.
 رر اش الطالب أكثر من مرة في الدورة االختيارية الواصحدة يطبق عليه صحكم الفصل تك إذا

 ة.رأسمن الد

6.  

  االنتصحال:
  يعرف االنتصحال باسرررم نالنسرررخ أو سررررقة كلمات شرررخا آخر أو أفكاره ويدعي أنها من

 إنتاجه أو يقوم  بتقديمها كأنها خاصة بهن .
  يات البصحث العلمي، وأال  يلجأ أبداف إلى أخالقوعلى الطلبة ضرررورة االلتزام باألمانة العلمية

 الغش أو سرقة أعمال ايره.
  الطالب الناقل ألفكار اآلخرين دون التوثيق يصحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلك دون

 التشهير به أمام زمالئه.
  ( الفقرة )و( 37االمتصحان تطبق عليه المادة ) أداءالطالب المنتصحل صرررفة طالب آخر أثناء

ن الالئصحة الموصحدة لشررررئون الطالب، وهو نالفصررررلن ويكون بقرار من الجهات المعنية م
 ،وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتصحلت شخصيته لنفس الغرض.
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7.  

 : آخرىسياسات 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اآلتي: 

 .تصحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي 
 النقاش االيجابي والصحوار البناء مع اآلخرين. إسلوبزامه بالت 
 .ال يسمح استخدام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، أو أثناء سير االمتصحان 
 ف  إذا سلك الطالب سلوكاف اير مقبول فإنه يصُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعا

 بتقرير عن ذلك.

 
 


