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 برنامج إدراة االعمال

 

 (1) حصاءاإلمبادئ توصٌف ممرر 
 

I.  :معلومات عامة عن الممرر 

 (1) حصاءاإلمبادئ  :اسم الممرر  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 ثانًالمستوى األول الفصل ال الدراسً:المستوى والفصل   .4

 رٌاضة بحتة )أ( المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(:  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

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

 كلٌة

 اللغة العربٌة    لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 إنتظام   أسلوب الدراسة فً البرنامج:  .11

 عبد الحكٌم العبٌدد. أ.      معد)ي( مواصفات الممرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر:  .12

 

II. :وصف الممرر 

 صحاءي ومراصحل البصحث اإل رخر  اآلوعاللته بءلعلوم  صحاء اإلمفهوم وأهمية علم التعرف على  إلىيهدف هذا الممرر 
ة والتعرف على سلوكهء عن طريك عرضهء صحاءييوالطرق العلمية الت  يسترخدمهء ف  جمع وتنظيم وتبويب  البيءنءت اإل

العرض البيءن  وإعطءيهء وافء عدديء أو تصحليلهء بءسترخدام ممءييس النزعة المركزية وممءييس التشتت وليءس  ؤسءليبب
ة مللجملة من األ إلىالعاللءت ودرجتهء عن طريك ممءييس معءمالت االرتبءط وبءسترخدام أسلوب تصحليل االنصحدار ، إضءفة 

العلم  لتنمية المدرة البصحلية لديهم تمكنهم من   تطبيمهء ف  والعهم العمل  العءمة والتطبيمية بغية تزويد الطلبة بؤدوات البصحث 
  أو األكءديم ( ويعتبر الممرر متطلب كلية ويتطلب ممرر  الريءضيءت، هذا الممرر يستفيد منه  الطءلب ف  دار)العمل اإل

 ممررات ترخااية الصحمة. 

 

III. :مخرجات التعلم 

 ٌكون الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف 

 a1   .صحاء اإلية لعلم سءسيوضح المفءهيم األ

 a2 يستعرض طرق عرض البيءنءت بنوعيهء الرخءم والمبوبة.

 a 3      ة. صحاءييياف مفهوم العاللة االرتبءطية بين بيءنءت المتغيرات المرختلفة وداللته اإل

المركزية ومدى تمءرب أو تبءعد المشءهدات عن مميءس النزعة يفسر مدى تمركز البيءنءت صحول مميءس النزعة 
 المصحتسب واتجءه العاللة.

b1 

 b2 يميز صحسءبيء اتجءه ولوة العاللة بين المتغيرات المدروسة

 b3 إذا كءن ذلن ضروريء. صحاءي يبتكر طريمة لمعءلجة البيءنءت األولية لبل إرخضءعهء للتصحليل اإل

ة وذلن على بيءنءت لصحءلة مء ولعدد من صحاءييجمع وتنظيم وتبويب وعرض البيءنءت اإل أسءليبيسترخدم طرق و
 المتغيرات.

c1 
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 c2 لتلن المعءلم صحاءي يصحسب ممءييس التموضع وممءييس الشكل ومعءمالت االرتبءط ومعلمءت االنصحدار اإل

 c3 تمليل لسلون البيءنءتة األكلر صحاءيييكيف صحسءبيء بءالعتمءد على نتءيج التصحليل الممءييس اإل

 d1 يشءرن بءلرأ  ف  المنءلشءت الجمءعية.

 d2 .صحاءي ة الجءهزة ف  التصحليل اإلصحاءيييطور لدراته الذاتية عن طريك استرخدام البرامج اإل 

 d3               يطبك مهءرات االتاءل وتمنية المعلومءت والمهءرات الصحسءبية.

 

I.  مع مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة مخرجات تعلم الممرر 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 صحاء اإلية لعلم سءسيوضح المفءهيم األ   
A1 واالدوات  سءليبيظهر المعرفة والفهم للنظريءت واأل

 ة المسترخدمة ف  مرختلف الدراسءت.صحاءيياإل

a.2 
الرخءم  يستعرض طرق عرض البيءنءت بنوعيهء

 والمبوبة.

A2  ياف مجموعة من المعءرف العءمة ف  المجءالت
ويتعلم كيفية  صحاء اإلالعلمية والتطبيمية المرتبطة بعلم 
ة ف  تصحليل صحاءيياسترخدام أهم وأشهر الصحزم اإل

 البيءنءت.

a3 
ياف مفهوم العاللة االرتبءطية بين بيءنءت المتغيرات 

      ة. صحاءييالمرختلفة وداللته اإل

A2  ياف مجموعة من المعءرف العءمة ف  المجءالت
ويتعلم كيفية  صحاء اإلالعلمية والتطبيمية المرتبطة بعلم 
ة ف  تصحليل صحاءيياسترخدام أهم وأشهر الصحزم اإل

 البيءنءت.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
يفسر مدى تمركز البيءنءت صحول مميءس النزعة 

المشءهدات عن مميءس المركزية ومدى تمءرب أو تبءعد 
 النزعة المصحتسب واتجءه العاللة.

B1  يصحلل البيءنءت الكمية والوافية ويطوعهء لفهم وصحل
 المشكالت. 

b.2 
يميز صحسءبيء اتجءه ولوة العاللة بين المتغيرات 

 المدروسة

B2  يميز بين الطرق المرختلفة إلدرخءل ومعءلجة وتصحليل
 إلىة للواول صحاءييالبيءنءت بءسترخدام الصحزم اإل

 االستنتءجءت الاصحيصحة والتنبإات الدليمة.

b3 
يبتكر طريمة لمعءلجة البيءنءت األولية لبل إرخضءعهء 

 إذا كءن ذلن ضروريء. صحاءي للتصحليل اإل

B3  يسترخلص كءفة المعلومءت عن مدلوالت األرلءم
والبيءنءت للظواهر المرختلفة ويمترح المعءلجءت 

 المنءسبة لهء.

 c ::المهارات المهنٌة والعملٌة  

c.1 
جمع وتنظيم وتبويب وعرض  أسءليبيسترخدم طرق و

ة وذلن على بيءنءت لصحءلة مء ولعدد صحاءييالبيءنءت اإل
 من المتغيرات.

C1 . يجيد التعءمل مع االرلءم والبيءنءت بؤسلوب علم 

c.2 
يصحسب ممءييس التموضع وممءييس الشكل ومعءمالت 

 لتلن المعءلم صحاءي االنصحدار اإلاالرتبءط ومعلمءت 
C1 . يجيد التعءمل مع االرلءم والبيءنءت بؤسلوب علم  

c3 
يكيف صحسءبيء بءالعتمءد على نتءيج التصحليل الممءييس 

 ة األكلر تمليل لسلون البيءنءتصحاءيياإل
C4 ة الجءهزة ف  تصحليل صحاءيييسترخدم تمنيءت البرامج اإل

 البيءنءت للظواهر المرختلفة.

 d: :المهارات العامة واالنتمالٌة 

d.1 .يشءرن بءلرأ  ف  المنءلشءت الجمءعية D1 صحاءي يعمل ضمن فريك عند ممءرسته العمل اإل. 

d.2 
يطور لدراته الذاتية عن طريك استرخدام البرامج  
 .صحاءي ة الجءهزة ف  التصحليل اإلصحاءيياإل

D4  ة  وتطبيمءت لواعد صحاءييتمنيءت البرامج اإليسترخدم
للتنميب  اإلنترنتوأنظمة المعلومءت وشبكة  البيءنءت

 عن البيءنءت وتوظيفهء ف  مجءل عمله.
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d3 
يطبك مهءرات االتاءل وتمنية المعلومءت والمهءرات 

               الصحسءبية.
D2  اآلرخرينيجيد مهءرة االتاءل والتؤلير والتفءوض مع 

 والتصحسين والتطوير المستمر لمهءرته الفردية.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

  التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة أوال: ربط مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  والفهم المعرفة (A)/ الممرر مخرجات

a1 
 .حصاءاإلٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ

  
  المحاضرات والعروض

 ألجدولٌه والبٌانٌة   

  عرض مراحل التحلٌل على
 بٌانات لحاالت افتراضٌة. 

 الواجبات المنزلٌة 

 .الحوار والمنالشة 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 
والتكالٌف الفردٌة  نشطة)األ

 والجماعٌة المنزلٌة(.

 األسئلة السرٌعة 

 .االختبارات التحرٌرٌة 

 الفردٌة  تمٌٌم الواجبات
 والجماعٌة..

 تمٌٌم التفاعل المباشر  

 .)االختبارات المصٌرة )الكوزات 
 

a2 
ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها 

 الخام والمبوبة.

a3 
ٌصف مفهوم العاللة االرتباطٌة بٌن 
بٌانات المتغٌرات المختلفة وداللته 

      ة. حصائٌاإل

  

 

 التدرٌس والتمٌٌم:                                                      استراتٌجٌة الذهنٌة( ب ثانٌا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 

ٌفسر مدى تمركز البٌانات حول ممٌاس 
النزعة المركزٌة ومدى تمارب أو تباعد 

ممٌاس النزعة المحتسب المشاهدات عن 
 واتجاه العاللة.

  المحاضرات واللماءات
 التفاعلٌة 

  مالحظة النتائج والعرض
 البٌانً.

   ة لبٌانات متنوعة أمثلعرض
 لحاالت افتراضٌة.

 

  األسئلة المباشرة 

 المالحظة لألداء الفردي 

 االختبارات السرٌعة 

 .االختبارات الموضوعٌة 

  مالحظة وتمٌٌم مشاركة
 الماعة.الطالب فً 

 

b2 
ٌمٌز حسابٌا اتجاه ولوة العاللة بٌن 

 المتغٌرات المدروسة

b3 
ٌبتكر طرٌمة لمعالجة البٌانات األولٌة لبل 

إذا كان ذلن  حصائًإخضاعها للتحلٌل اإل
 ضرورٌا.

 

 التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة ثالثا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1 
جمع وتنظٌم وتبوٌب  أسالٌبٌستخدم طرق و

ة وذلن على حصائٌوعرض البٌانات اإل
 بٌانات لحالة ما ولعدد من المتغٌرات.

  المحاضرات ودراسة حاالت
 عملٌة

 .ورش عمل  

  . الواجبات المنزلٌة 

 ًالتعلٌم الذات 
 

 .تمٌٌم الواجبات المنزلٌة 

 . تمٌٌم المشاركة 

 .االختبارات العملٌة 

  المالحظة لألداء الفردي
 والجماعً.

 

c2 
ٌحسب مماٌٌس التموضع ومماٌٌس الشكل 

ومعامالت االرتباط ومعلمات االنحدار 
 لتلن المعالم حصائًاإل

c3 
ٌكٌف حسابٌا باالعتماد على نتائج التحلٌل 

ة األكثر تمثٌل لسلون حصائٌالمماٌٌس اإل
 البٌانات

 

                                                            التدرٌس والتمٌٌم: استراتٌجٌة رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

 التموٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات الممرر 
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d1  بالرأي فً المنالشات الجماعٌة.ٌشارن  ًالتعلم التعاون 

  توجٌه الطالب للبحث عن
المعلومات باستخدام شبكة 

 اإلنترنت

  ًالتعلم الذات 
 

  إلىتمٌٌم  واجبات تحتاج 
تطبٌك  مهارات  التواصل 

 ومهارات النتمال.

  تمٌٌم التفاعل المباشر تمٌٌم
 .  نشطةالتكالٌف واأل

 األسئلة المباشرة 

d2   ٌطور لدراته الذاتٌة عن طرٌك استخدام
ة الجاهزة فً التحلٌل حصائٌالبرامج اإل

 .حصائًاإل

d3  ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة المعلومات
               والمهارات الحسابٌة.

 

V. مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع  كتابة
 تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري    أوال:

 الرلم
وحدات/ موضوعات 

 الممرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 الممرر

حصاءاإلعلم  إلىمدخل  1  

  أهميتءه، صحاءء اإلتعريف علم 
وتمسءءءيمءته المرختلفءءءة وعاللتءءءه 

 .رخر  اآلبءلعلوم 
 صحاءي مراصحل البصحث اإل.  
  ،أنءءءءءءءءوا مفهءءءءءءءوم البيءنءءءءءءءءت 

 البيءنءت.
 ة. صحاءييماءدر البيءنءت اإل 
  طءءءءءءءءءرق جمءءءءءءءءءع البيءنءءءءءءءءءءت

 ة.صحاءيياإل
  العينءت العشوايية. أنوا 

2 6 
a1,c1,d1 

 

 عرض البٌانات 2

 .العرض الجدول  للبيءنءت 
  العءءءءءرض البيءءءءءءن  بءسءءءءءترخدام

 طريمة:
 األعمدة البيءنية.  -
الرخطوط والمنصحنيءت  -

 البيءنية.
الءءءءءءءءءدايرة البيءنيءءءءءءءءءة  -

العءءءءءرض  أسءءءءءءليبو
 .رخر  اآل

 .صحءالت تطبيمية 

1 3 

a2, 
,c1,d1, 

التوزٌعات التكرارٌة  3  

  بنء  جدول توزيع تكءرار ، و
اصحتسءءءءءب متجمءءءءع وتكءءءءرار  

التكءءءرارات النسءءءبية والميويءءءة 
 لكل توزيع.

  التمليل البيءن  للتوزيعءت
النءتجة بءسترخدام المدرج 

التكرار  والمضلع التكرار  
والمنصحنى التكرار  وواف 

1 3 

a1,a2, 
,c1,d1,d2, 
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التوزيع النءتج من صحيث 
 االلتوا  .

 مماٌٌس النزعة المركزٌة 4

  الرمءءءءءءءءءءوز والماءءءءءءءءءءطلصحءت
ة. ممءءءءييس النزعءءءة صحاءءءءيياإل

المركزيءءءءة ) صحءءءءءلت  البيءنءءءءءت 
 المفردة والمبوبة( .

  الوسط الصحسءب 
  الوسيط 
  العاللءءة بءءين الوسءءط ، الوسءءيط

 والمنوال.
   الوسءءءءط التءءءءوافم  والهندسءءءء

الربيعيءءءءءءءءءءءت والعشءءءءءءءءءءيريءت  
 والميينءت.

 تطبيمءت عملية 

2 6 

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

 مماٌٌس التشتت 5

  ، المدى الربيع  المدى
،ناف المدى الربيع  ، 

 متوسط االنصحرافءت المطلمة
  االنصحراف المعيءر ، التبءين

معءمل االرختالف، معءمل 
 االلتوا .

2 6 

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

االنحدار. االرتباط و    

 .مفهوم االرتبءط 
 .مفهوم العاللة بين المتغيرات 
 .معءمل ارتبءط بيرسون 
  سبيرمءن.معءمل ارتبءط 
  ممءييس االرتبءط الالمعلمية

 .رخر  اآل
 .مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الرخط  البسيط 
 لمعلمءت  صحاءي االستدالل اإل

 النموذج.
   تمدير معلمءت الواسترخدامه ف

 التنبإ.

2 6 

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

 

6 
ممدمة ف  نظرية 

 االصحتمءالت
 

 تجربة عشوايية 
 فضء  العينة 
  العمليءت على  -األصحداث

 األصحداث
 اصحتمءل الصحدث 
 ارختبءر لواعد 
  االصحتمءل الشرط  ونظرية

 بءيز

2 6 

a1, c3,  

7 
تطبيمءت صحءسوبية 
 بءسترخدام برنءمج 

SPSS 

  تطبيك على طرق عرض
ممءييس اصحتسءب البيءنءت و

 صحاءي وأدوات التصحليل اإل
2 6 

a1,b3, , 
c3,d1,d2 
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الت  درسهء الطءلب ف  هذا 
 الممرر.

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

  

I.  التدرٌس: استراتٌجٌة 

 المحاضرات والعروض ألجدولٌه والبٌانٌة 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتائج والعرض البٌان 
  ة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌةأمثلعرض 
  اإلنترنتتوجٌه الطالب للبحث عن المعلومات باستخدام شبكة 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

 

II. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبو  مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة  1
المتعلمة بالتمارٌن والتطبٌمات 

 .النظرٌة والعملٌة والمشاركة

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

 10 اسبوعٌا

 10   المجموع 

 

III. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التمٌٌم أنشطة الرلم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التموٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحممها

1 
 والتكالٌفالواجبات 

اسبوع
 ٌا

10 10% 
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 النهائً

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 الرئٌسة

، الوسطٌة للنشر SPSSة باستخدام نظام إحصائٌتطبٌمات  حصاءاإلمبادئ ، 2018ون ، آخرو هرٌرة أحمد .1
 والتوزٌع ،صنعاء.

 المراجع المساعدة
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 عمان. -ًاألردن، مركز الكتب  حصاءاإلم، ممدمة فً 1991صالح و عدنان عوض،  أبودمحم صبحً  .1
باستخدام ال  إدارة األعماللطلبة العلوم االلتصادٌة و حصاءاإل أسالٌبم، 2118  -عبد الحمٌد البلداوي .2

SPSS ، 
 . األردن -منشورات دار وائل للنشر         

 وإنترنت:    )إن وجدت( إلكترونٌةمواد 

 التوجد

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

1.  

 سيءسة صحضور الفعءليءت التعليمية:  
  ف  الصحضءور، وضءرورة صحضءور ) نظءم واالن وانتهءيهءااللتزام بءلمواعيد المصحددة للمصحءضرات ف  بديهء

 % ( من سءعءت الممرر.57
 ( ا فء  الممءرر. إالا إذا كءءن 27إذا تجءوز نسءبة ييءءب الطءلءب عءن %( مءن سءءعءت الممءرر يعءد مصحرومءء

 بعذر لءهر تمبله عمءدة الكلية، وبموجب ولءيك رسمية ومعمدة.ييءبه بسبب مرض أو 

2.  

 :تؤرخر الصحضور الم 
   المصحءضءءرات، والمشءءءركة فءء  منءلشءءة موضءءوعءت الممءءرر فءء   إلءءىينبغءء  علءءى الطءلءءب أن يءءؤت

 الولت المنءسب. 
 فء  صحءدود ربءع سءءعة فمءط وبعءذر ممبءول لءدى تءؤرخر بدرخول المصحءضرة إذا تؤرخر يسمح للطءلب الم

 الممرر. أستءذ
 إلءءى%  11ه عءءن بءءد  المصحءضءءرة دون عءءذر ممبءءول سءءيتم رخاءءم مءءن آرخرالطءلءءب الءءذ  يتكءءرر تءء 

 % من درجة الصحضور. 21
  أو يغءدرهء ف  ولت مبكر سيتم رخام تؤرخر المصحءضرة ف  ولت م إلىالطءلب الذ  يتكرر واوله

 .% من درجة الصحضور71

3.  

 ضوابط االمتصحءن: 
  لءعة االمتصحءن ف  الولت المصحدد. إلىيجب على الطءلب الواول 
 .عدم السمءح بدرخول االمتصحءن بعد مرور أكلر من ربع سءعة من بد  االمتصحءن 
  مءن المءعءة االمتصحءنيءة بعءد توزيءع األسءيلة إالا بعءد مءرور ناءف ولءت  بءءلرخروجال يسمح للطءلءب

 االرختبءر.
  بءلدور اللءن  بدرجة كءملةف  صحءلة تغيب الطءلب عن االرختبءر بعذر ممبول يعءد له االرختبءر. 
 ا ف  الممرر الذ  تغيب فيه  .يعد الطءلب الغءيب ف  ارختبءر نهءية الفال راسبء

4.  

 التعيينءت والمشءريع: 
  الممرر نو  التعيينءت ف  بداية الفال ويصحدد مواعيد تسليمهء.  أستءذيصحدد 
  الممرر الضوابط والمواعد لتنفيذ التكليفءت وتسليمهء.  أستءذيبين 
  ف  تؤرخر الطءلب ف  تسليم التكليفءت عن الموعد المصحدد يصحرم من درجة التكليف الذ  تؤرخر إذا

 تسليمه.

5.  

 الغش: 
  ا مع نفسه، ومع زماليءه يلتزم الطلبة بمبءدئ النزاهة األكءديمية،الت  تعن : أن يكون الطءلب اءدلء

 ومع أسءتذته.
   أو  ورلءءة ييءءرهلءءن يءءتم التسءءءمح مءءع الغءءش وهءءو: مصحءولءءة الطءلءءب الغءءش بءلصحءءديث أو النظءءر فءء

 أو مصحءولة استرخدام أية وسيلة من وسءيل الغش. اإلشءرة
 .ا ف  الممرر  الغش ف  االمتصحءن الناف  أو الشرو  فيه يجعل الطءلب راسبء
  ا فيهءء والمءءدة الطءلب الذ  يغش ف  االمتصحءن يصحرم من لالث مواد هء : المءءدة التء  ضءبط متلبسءء

 الت  لبلهء وكذلن المءدة الت  تليهء.
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  الواصحءدة يطبءك عليءه صحكءم الفاءل مءن  االرختبءريءةإذا تكرر يش الطءلب أكلر من مرة فء  الءدورة
 الدراسة.

6.  

 االنتصحءل: 
  ه أو إنتءجءأو أفكءءره ويءدع  أنهءء مءن  آرخءريعرف االنتصحءل بءسم "النسء  أو سءرلة كلمءءت شءرخص

 يموم  بتمديمهء كؤنهء رخءاة به" .
 الغءش  إلءىالبصحث العلمء ، وأالا يلجءؤ أبءداا  يءتأرخاللعلى الطلبة ضرورة االلتزام بءألمءنة العلمية و

 أو سرلة أعمءل ييره.
  دون التوليك يصحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلن دون التشءهير  اآلرخرينالطءلب النءلل ألفكءر

 به أمءم زماليه.
  ( الفمءءرة )و( مءءن 35أدا  االمتصحءءءن تطبءءك عليءءه المءءءدة ) ألنءءء  آرخءءرالمنتصحءءل اءءفة طءلءءب الطءلءءب

الاليصحءءة الموصحءءدة لشءءيون الطءءالب، وهءءو "الفاءءل" ويكءءون بمءءرار مءءن الجهءءءت المعنيءءة ،وتسءءر  
 العموبة نفسهء على الطءلب الذ  انتصحلت شرخايته لنفس الغرض.

7.  

 : آرخر  سيءسءت 
 من مهءم الطلبة وواجبءتهم وصحمولهم اآلت : 

  المنءلشءت والعمل الجمءع . ألنء تصحمل وتمبل اآلرا  المرختلفة 
 اآلرخرينوالصحوار البنء  مع  اإليجءب بؤسلوب النمءش  االلتزام. 
 سير االمتصحءن. ألنء الهواتف المصحمولة دارخل لءعة المصحءضرة، أو  ال يسمح بءسترخدام 
  ا ا بتمريءر   ترخءذالالجهءت المعنية  إلىيير ممبول فإنه يصُحءل  إذا سلن الطءلب سلوكء الءالزم، مشءفوعء

 عن ذلن.
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 (1) حصاءاإلمبادئ خطة ممرر 
 

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
عبدالحكٌم العبٌدد. أ.  االسم 

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 (777959699)صنعاء 

 
 المكان ورلم الهاتف

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 (1) حصاءاإلمبادئ  اسم الممرر:  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة للممرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 ثانًاألول الفصل الالمستوى  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 (1رٌاضة بحتة ) المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(:  .5

6.  
المتطلبات المصاحبة لدراسة الممرر)إن 

 وجدت(:
 ال ٌوجد

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

 اللغة العربٌة    لغة تدرٌس الممرر:  .8

 وااللتصاد جارةكلٌة الت -الحرم الجامعً  مكان تدرٌس الممرر:   .9

III. الممرر الدراسً:  وصف 

ومراصحل البصحث  رخر  اآلوعاللته بءلعلوم  صحاء اإلعلى مفهوم وأهمية علم التعرف  إلى يهدف هذا الممرر
ة والتعرف على سلوكهء صحاءييوالطرق العلمية الت  يسترخدمهء ف  جمع وتنظيم وتبويب  البيءنءت اإل صحاءي اإل

العرض البيءن  وإعطءيهء وافء عدديء أو تصحليلهء بءسترخدام ممءييس النزعة المركزية  ؤسءليبعن طريك عرضهء ب
وممءييس التشتت وليءس العاللءت ودرجتهء عن طريك ممءييس معءمالت االرتبءط وبءسترخدام أسلوب تصحليل 

العلم  لتنمية المدرة ة العءمة والتطبيمية بغية تزويد الطلبة بؤدوات البصحث مللجملة من األ إلىاالنصحدار ، إضءفة 
  أو األكءديم ( ويعتبر الممرر متطلب كلية دارالبصحلية لديهم تمكنهم من   تطبيمهء ف  والعهم العمل  )العمل اإل

 ويتطلب ممرر  الريءضيءت، هذا الممرر يستفيد منه  الطءلب ف  ممررات ترخااية الصحمة.

 

IV. :مخرجات التعلم 

 ٌكون الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف 

 a1   .حصاءاإلٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ

 a1   .حصاءاإلٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ

 a2 ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام والمبوبة.

 a 3      ة. حصائٌٌصف مفهوم العاللة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات المختلفة وداللته اإل

ٌفسر مدى تمركز البٌانات حول ممٌاس النزعة المركزٌة ومدى تمارب أو تباعد المشاهدات عن ممٌاس 
 النزعة المحتسب واتجاه العاللة.

b1 
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 b2 ٌمٌز حسابٌا اتجاه ولوة العاللة بٌن المتغٌرات المدروسة

 b3 إذا كان ذلن ضرورٌا. حصائًٌبتكر طرٌمة لمعالجة البٌانات األولٌة لبل إخضاعها للتحلٌل اإل

ة وذلن على بٌانات لحالة ما ولعدد حصائٌجمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض البٌانات اإل أسالٌبٌستخدم طرق و
 من المتغٌرات.

c1 

 c2 لتلن المعالم حصائًٌحسب مماٌٌس التموضع ومماٌٌس الشكل ومعامالت االرتباط ومعلمات االنحدار اإل

 c3 ة األكثر تمثٌل لسلون البٌاناتحصائٌنتائج التحلٌل المماٌٌس اإلٌكٌف حسابٌا باالعتماد على 

 d1 ٌشارن بالرأي فً المنالشات الجماعٌة.

 d2 .حصائًة الجاهزة فً التحلٌل اإلحصائٌٌطور لدراته الذاتٌة عن طرٌك استخدام البرامج اإل 

 d3               ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.

 

V. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

حصاءاإلعلم  إلىمدخل  1  

  أهميتءءءه،  صحاءءءء اإلتعريءءءف علءءءم 
وتمسءءءءءءيمءته المرختلفءءءءءءة وعاللتءءءءءءه 

 .رخر  اآلبءلعلوم 
 صحاءي مراصحل البصحث اإل.  
 ، البيءنءت . أنوا مفهوم البيءنءت 
 ة . صحاءييماءدر البيءنءت اإل 
 ة .صحاءييطرق جمع البيءنءت اإل 
  العينءت العشوايية. أنوا 

 6 األول واللءن 

 عرض البٌانات 2

 .العرض الجدول  للبيءنءت 
 : العرض البيءن  بءسترخدام طريمة 

 األعمدة البيءنية.  -
 الرخطوط والمنصحنيءت البيءنية . -
 أسءءءءءءءءليبالءءءءءءءدايرة البيءنيءءءءءءءة و -

 .رخر  اآلالعرض 
 .صحءالت تطبيمية 

 3 اللءلث

التوزٌعات التكرارٌة  3  

  بنءءءء  جءءءدول توزيءءءع تكءءءرار  ،و
اصحتسءءءءءءءءب تكءءءءءءءرار  متجمءءءءءءءع و

التكءءرارات النسءءبية والميويءءة لكءءل 
 توزيع.

  التمليل البءن  للتوزيعءت النءتجة
بءسترخدام المدرج التكرار  

والمضلع التكرار  والمنصحنى 
النءتج التكرار  وواف التوزيع 

 من صحيث االلتوا  .

 3 الرابع

 مماٌٌس النزعة المركزٌة 4

  الرمءءءءءءءءءءءءءءءوز والماءءءءءءءءءءءءءءءطلصحءت
ة.ممءييس النزعءءءءءءءءءءة صحاءءءءءءءءءءءيياإل

المركزية ) صحءلت  البيءنءت المفردة 
 والمبوبة( .

  الوسط الصحسءب 

الرخءمس 
 والسءدس

6 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  الوسيط 
  العاللءءءءة بءءءءين الوسءءءءط ، الوسءءءءيط

 والمنوال.
   الوسءءءءءءءط التءءءءءءءوافم  والهندسءءءءءءء

الربيعيءءءءءءءءءءءءءءءءت والعشءءءءءءءءءءءءءءءيريءت  
 والميينءت.

 تطبيمءت عملية 

 3 السءبع  امتحان نصف الفصل 

 مماٌٌس التشتت 5

  المدى ، المدى الربيع  ،ناف
المدى الربيع  ، متوسط 

 االنصحرافءت المطلمة
  االنصحراف المعيءر ، التبءين

 معءمل االرختالف، معءمل االلتوا .

 6 اللءمن والتءسع

االنحدار. االرتباط و  6  

 .مفهوم االرتبءط 
 .مفهوم العاللة بين المتغيرات 
 . معءمل ارتبءط بيرسون 
 . معءمل ارتبءط سبيرمءن 
  ممءييس االرتبءط الالمعلمية

 .رخر  اآل
 . مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الرخط  البسيط 
 لمعلمءت ال. صحاءي االستدالل اإل 
   تمدير معلمءت الواسترخدامه ف

 التنبإ.

العءشر والصحءد  
 عشر

6 

 
ممدمة ف  نظرية 

 االصحتمءالت
 

 تجربة عشوايية 
 فضء  العينة 
  العمليءت على األصحداث -األصحداث 
 اصحتمءل الصحدث 
 ارختبءر لواعد 
 االصحتمءل الشرط  ونظرية بءيز 

اللءن  عشر 
 واللءلث عشر

6 

7 
تطبٌمات حاسوبٌة 
 باستخدام برنامج 

SPSS 

  تطبيك على طرق عرض البيءنءت
التصحليل ممءييس وأدوات اصحتسءب و
الت  درسهء الطءلب ف   صحاءي اإل

 هذا الممرر.

الرابع عشر 
 والرخءمس عشر

6 

متحان النهائًاال   3 السءدس عشر  

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات والعروض ألجدولٌه والبٌانٌة 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتائج والعرض البٌان 
  ة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌةأمثلعرض 
  اإلنترنتتوجٌه الطالب للبحث عن المعلومات باستخدام شبكة 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

VII. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

المتعلمة بالتمارٌن والتطبٌمات التكالٌف الفردٌة والجماعٌة  1
 .النظرٌة والعملٌة والمشاركة

 10 اسبوعٌا

 10  المجموع

 

VIII. :تمٌٌم التعلم 

 موضوعات التموٌم الرلم
موعد التموٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

درجة   إلى)نسبة الدرجة 
 التمويم النهءي (

 %10 10 اسبوعٌا والتكالٌفالواجبات   .1

 W7 20 20% االمتحان التحرٌري النصفً  .2

 W16 70 70% االختبار النهائً  .3

 %100 100 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئٌسة .1

 ة باستخدام نظام إحصائٌتطبٌمات  حصاءاإلمبادئ ، 2018ون ، آخرو هرٌرة أحمدSPSS الوسطٌة للنشر ،
 والتوزٌع ،صنعاء

 المراجع المساعدة: .2

  ًعمان. -ًاألردن، مركز الكتب  حصاءاإلم، ممدمة فً 1991صالح و عدنان عوض،  أبودمحم صبح 

 باستخدام ال  إدارة األعماللطلبة العلوم االلتصادٌة و حصاءاإل أسالٌبم، 2118  -عبد الحمٌد البلداويSPSS ، 
. األردن -منشورات دار وائل للنشر    

 )إن وجدت(وإنترنت:     إلكترونٌةمواد  .3

 

VI.  والسٌاسات المتبعة فً الممرر.الضوابط 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

1.  
 سيءسة صحضور الفعءليءت التعليمية:  

  ف  الصحضءور، وضءرورة صحضءور ) نظءم واالن وانتهءيهءااللتزام بءلمواعيد المصحددة للمصحءضرات ف  بديهء
 % ( من سءعءت الممرر.57



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 ( ا فء  الممءرر. إالا إذا كءءن 27إذا تجءوز نسءبة ييءءب الطءلءب عءن %( مءن سءءعءت الممءرر يعءد مصحرومءء
 ييءبه بسبب مرض أو بعذر لءهر تمبله عمءدة الكلية، وبموجب ولءيك رسمية ومعمدة.

2.  

 :تؤرخر الصحضور الم 
   المصحءضءءرات، والمشءءءركة فءء  منءلشءءة موضءءوعءت الممءءرر فءء   إلءءىينبغءء  علءءى الطءلءءب أن يءءؤت

 الولت المنءسب. 
 فء  صحءدود ربءع سءءعة فمءط وبعءذر ممبءول لءدى تءؤرخر بدرخول المصحءضرة إذا تؤرخر يسمح للطءلب الم

 الممرر. أستءذ
 إلءءى%  11ه عءءن بءءد  المصحءضءءرة دون عءءذر ممبءءول سءءيتم رخاءءم مءءن آرخرالطءلءءب الءءذ  يتكءءرر تءء 

 % من درجة الصحضور. 21
  أو يغءدرهء ف  ولت مبكر سيتم رخام تؤرخر المصحءضرة ف  ولت م إلىالطءلب الذ  يتكرر واوله

 .% من درجة الصحضور71

3.  

 ضوابط االمتصحءن: 
  لءعة االمتصحءن ف  الولت المصحدد. إلىيجب على الطءلب الواول 
 .عدم السمءح بدرخول االمتصحءن بعد مرور أكلر من ربع سءعة من بد  االمتصحءن 
  مءن المءعءة االمتصحءنيءة بعءد توزيءع األسءيلة إالا بعءد مءرور ناءف ولءت  بءءلرخروجال يسمح للطءلءب

 االرختبءر.
 ف  صحءلة تغيب الطءلب عن االرختبءر بعذر ممبول يعءد له االرختبءر بءلدور اللءن  بدرجة كءملة. 
 ا ف  الممرر الذ  تغيب فيه  .يعد الطءلب الغءيب ف  ارختبءر نهءية الفال راسبء

4.  

 التعيينءت والمشءريع: 
  الممرر نو  التعيينءت ف  بداية الفال ويصحدد مواعيد تسليمهء.  أستءذيصحدد 
  الممرر الضوابط والمواعد لتنفيذ التكليفءت وتسليمهء.  أستءذيبين 
  ف  تؤرخر الطءلب ف  تسليم التكليفءت عن الموعد المصحدد يصحرم من درجة التكليف الذ  تؤرخر إذا

 تسليمه.

5.  

 الغش: 
  ا مع نفسه، ومع زماليءه يلتزم الطلبة بمبءدئ النزاهة األكءديمية،الت  تعن : أن يكون الطءلب اءدلء

 ومع أسءتذته.
   اإلشءرةأو  ورلة ييرهلن يتم التسءمح مع الغش وهو: مصحءولة الطءلب الغش بءلصحديث أو النظر ف 

 أو مصحءولة استرخدام أية وسيلة من وسءيل الغش.
   ا ف  الممرر.الغش ف  االمتصحءن الناف  أو الشرو  فيه يجعل الطءلب راسبء
  ا فيهءء والمءءدة الطءلب الذ  يغش ف  االمتصحءن يصحرم من لالث مواد هء : المءءدة التء  ضءبط متلبسءء

 الت  لبلهء وكذلن المءدة الت  تليهء.
  الفاءل مءن  الواصحءدة يطبءك عليءه صحكءم االرختبءريءةإذا تكرر يش الطءلب أكلر من مرة فء  الءدورة

 الدراسة.

6.  

 االنتصحءل: 
  ه أو إنتءجءأو أفكءءره ويءدع  أنهءء مءن  آرخءريعرف االنتصحءل بءسم "النسء  أو سءرلة كلمءءت شءرخص

 يموم  بتمديمهء كؤنهء رخءاة به" .
 الغءش  إلءىالبصحءث العلمء ، وأالا يلجءؤ أبءداا  يءتأرخاللعلى الطلبة ضرورة االلتزام بءألمءنة العلمية و

 أو سرلة أعمءل ييره.
  دون التوليك يصحرم من الدرجة ويعنف على فعلته تلن دون التشءهير  اآلرخرينالطءلب النءلل ألفكءر

 به أمءم زماليه.
  ( الفمءءرة )و( مءءن 35أدا  االمتصحءءءن تطبءءك عليءءه المءءءدة ) ألنءءء  آرخءءرالطءلءءب المنتصحءءل اءءفة طءلءءب

ويكءءون بمءءرار مءءن الجهءءءت المعنيءءة ،وتسءءر  الاليصحءءة الموصحءءدة لشءءيون الطءءالب، وهءءو "الفاءءل" 
 العموبة نفسهء على الطءلب الذ  انتصحلت شرخايته لنفس الغرض.

 : آرخر  سيءسءت   .7



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 من مهءم الطلبة وواجبءتهم وصحمولهم اآلت : 
  المنءلشءت والعمل الجمءع . ألنء تصحمل وتمبل اآلرا  المرختلفة 
 اآلرخرينوالصحوار البنء  مع  اإليجءب بؤسلوب النمءش  االلتزام. 
 سير االمتصحءن. ألنء الهواتف المصحمولة دارخل لءعة المصحءضرة، أو  ال يسمح بءسترخدام 
  ا بتمريءر   ترخءذالالجهءت المعنية  إلىيصُحءل  فإنهإذا سلن الطءلب سلوكءا يير ممبول الءالزم، مشءفوعء

 عن ذلن.

 


