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 (1مبادئ اإلحصاء )توصٌف ممرر 
 

I.  :معلومات عامة عن الممرر 

 (1مبادئ اإلحصاء ) :اسم الممرر  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 ثانًالمستوى األول الفصل ال والفصل الدراسً:المستوى   .4

 بحتة )أ(الرٌاضة مبادئ ال المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(:  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة )إن وجدت(:  .6

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

 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 

مفهوم وأهمٌة علم اإلحصاء وعاللته بالعلوم األخرى ومراحل البحث اإلحصائً والطرق ٌهدف هذا الممرر الى التعرف على 
العلمٌة التً ٌستخدمها فً جمع وتنظٌم وتبوٌب  البٌانات اإلحصائٌة والتعرف على سلوكها عن طرٌك عرضها بأسالٌب العرض 

ة ومماٌٌس التشتت ولٌاس العاللات ودرجتها عن طرٌك البٌانً وإعطائها وصفا عددٌا أو تحلٌلها باستخدام مماٌٌس النزعة المركزٌ
مماٌٌس معامالت االرتباط وباستخدام أسلوب تحلٌل االنحدار ، إضافة إلى جملة من األمثلة العامة والتطبٌمٌة بغٌة تزوٌد الطلبة 

مل اإلداري أو األكادٌمً( وٌعتبر بأدوات البحث العلمً لتنمٌة المدرة البحثٌة لدٌهم تمكنهم من   تطبٌمها فً والعهم العملً )الع
 الممرر متطلب كلٌة وٌتطلب ممرر  الرٌاضٌات، هذا الممرر ٌستفٌد منه  الطالب فً ممررات تخصصٌة الحمة. 

 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a1   ٌوضح المفاهٌم األساسٌة لعلم اإلحصاء.

 a2 ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام والمبوبة.

 a 3      ٌصف مفهوم العاللة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات المختلفة وداللته اإلحصائٌة. 

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

b1 

 b2 ٌمٌز حسابٌا اتجاه ولوة العاللة بٌن المتغٌرات المدروسة

 b3 ٌبتكر طرٌمة لمعالجة البٌانات األولٌة لبل إخضاعها للتحلٌل اإلحصائً إذا كان ذلن ضرورٌا.

ٌستخدم طرق وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض البٌانات اإلحصائٌة وذلن على بٌانات لحالة ما ولعدد من 
 المتغٌرات.

c1 

 c2 ٌحسب مماٌٌس التموضع ومماٌٌس الشكل ومعامالت االرتباط ومعلمات نموذج االنحدار اإلحصائً لتلن المعالم

 c3 ٌكٌف حسابٌا باالعتماد على نتائج التحلٌل المماٌٌس اإلحصائٌة األكثر تمثٌل لسلون البٌانات

 d1 ٌشارن بالرأي فً المنالشات الجماعٌة.

 d2 ٌطور لدراته الذاتٌة عن طرٌك استخدام البرامج اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌل اإلحصائً. 

 d3               ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.
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I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 ٌوضح المفاهٌم األساسٌة لعلم اإلحصاء   
A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واالسالٌب واالدوات

 االحصائٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.

a.2 
ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام 

 والمبوبة.

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت العلمٌة
والتطبٌمٌة المرتبطة بعلم االحصاء وٌتعلم كٌفٌة استخدام أهم 

 وأشهر الحزم االحصائٌة فً تحلٌل البٌانات.

a3 
ٌصف مفهوم العاللة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات 

      المختلفة وداللته اإلحصائٌة. 

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت العلمٌة
والتطبٌمٌة المرتبطة بعلم االحصاء وٌتعلم كٌفٌة استخدام أهم 

 وأشهر الحزم االحصائٌة فً تحلٌل البٌانات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
ٌفسر مدى تمركز البٌانات حول ممٌاس النزعة 

عن ممٌاس  المركزٌة ومدى تمارب أو تباعد المشاهدات
 النزعة المحتسب واتجاه العاللة.

B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل
 المشكالت. 

b.2 
ٌمٌز حسابٌا اتجاه ولوة العاللة بٌن المتغٌرات 

 المدروسة

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل البٌانات
باستخدام الحزم االحصائٌة للوصول الى االستنتاجات 

 الصحٌحة والتنبؤات الدلٌمة.

b3 
ٌبتكر طرٌمة لمعالجة البٌانات األولٌة لبل إخضاعها 

 للتحلٌل اإلحصائً إذا كان ذلن ضرورٌا.
B3  ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرلام والبٌانات

 للظواهر المختلفة وٌمترح المعالجات المناسبة لها.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌستخدم طرق وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض 
البٌانات اإلحصائٌة وذلن على بٌانات لحالة ما ولعدد 

 من المتغٌرات.
C1  علمً.بأسلوب ٌجٌد التعامل مع االرلام والبٌانات 

c.2 
ٌحسب مماٌٌس التموضع ومماٌٌس الشكل ومعامالت 
االرتباط ومعلمات نموذج االنحدار اإلحصائً لتلن 

 المعالم

C1  علمً.بأسلوب ٌجٌد التعامل مع االرلام والبٌانات  

c3 
ٌكٌف حسابٌا باالعتماد على نتائج التحلٌل المماٌٌس 

 اإلحصائٌة األكثر تمثٌل لسلون البٌانات
C4  ٌستخدم تمنٌات البرامج االحصائٌة الجاهزة فً تحلٌل

 البٌانات للظواهر المختلفة.

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

d.1 .ٌشارن بالرأي فً المنالشات الجماعٌة D1 .ًٌعمل ضمن فرٌك عند ممارسته العمل االحصائ 

d.2 
ٌطور لدراته الذاتٌة عن طرٌك استخدام البرامج  

 اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌل اإلحصائً.

D4  تمنٌات البرامج االحصائٌة  وتطبٌمات لواعد ٌستخدم
وأنظمة المعلومات وشبكة االنترنت للتنمٌب عن  البٌانات

 البٌانات وتوظٌفها فً مجال عمله.

d3 
المعلومات والمهارات ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة 

               الحسابٌة.
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن

 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

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

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

a1 .ٌوضح المفاهٌم األساسٌة لعلم اإلحصاء   
  المحاضرات والعروض

 والبٌانٌة   الجدولٌة 

 األسئلة السرٌعة 

 .االختبارات التحرٌرٌة a2 
ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام 

 والمبوبة.
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a3 
ٌصف مفهوم العاللة االرتباطٌة بٌن بٌانات 

      المتغٌرات المختلفة وداللته اإلحصائٌة. 

  عرض مراحل التحلٌل على
 بٌانات لحاالت افتراضٌة. 

 الواجبات المنزلٌة 

 .الحوار والمنالشة 

 الذاتً والتعاونً التعلم 
)االنشطة والتكالٌف الفردٌة 

 والجماعٌة المنزلٌة(.

 الفردٌة  تمٌٌم الواجبات
 والجماعٌة..

 تمٌٌم التفاعل المباشر  

  االختبارات المصٌرة
 )الكوزات(.

   

 

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

 استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 
ٌفسر مدى تمركز البٌانات حول ممٌاس النزعة 

المركزٌة ومدى تمارب أو تباعد المشاهدات عن 
 ممٌاس النزعة المحتسب واتجاه العاللة.

  المحاضرات واللماءات
 التفاعلٌة 

  مالحظة النتائج والعرض
 البٌانً.

   عرض أمثلة لبٌانات متنوعة
 لحاالت افتراضٌة.

 

  األسئلة المباشرة 

 المالحظة لألداء الفردي 

 االختبارات السرٌعة 

 .االختبارات الموضوعٌة 

  مالحظة وتمٌٌم مشاركة
 الطالب فً الماعة.

 

b2 
ٌمٌز حسابٌا اتجاه ولوة العاللة بٌن المتغٌرات 

 المدروسة

b3 
البٌانات األولٌة لبل ٌبتكر طرٌمة لمعالجة 

 إخضاعها للتحلٌل اإلحصائً إذا كان ذلن ضرورٌا.

 

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

 استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1 
وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب ٌستخدم طرق 

وعرض البٌانات اإلحصائٌة وذلن على 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 نموذج االنحدار 
 اإلحصائً لتلن المعالم

c3 
ٌكٌف حسابٌا باالعتماد على نتائج التحلٌل 

 المماٌٌس اإلحصائٌة األكثر تمثٌل لسلون البٌانات

 

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

 استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات الممرر 

d1 .ٌشارن بالرأي فً المنالشات الجماعٌة  ًالتعلم التعاون 

  توجٌه الطالب للبحث عن
المعلومات باستخدام شبكة 

 االنترنت

  ًالتعلم الذات 
 

  تمٌٌم  واجبات تحتاج إلى
تطبٌك  مهارات  التواصل 

 ومهارات النتمال.

  تمٌٌم التفاعل المباشر تمٌٌم
 التكالٌف واالنشطة.  

 األسئلة المباشرة 

d2   ٌطور لدراته الذاتٌة عن طرٌك استخدام
البرامج اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌل 

 اإلحصائً.

d3  االتصال وتمنٌة المعلومات ٌطبك مهارات
               والمهارات الحسابٌة.
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V. مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى الممرر

 الجانب النظري    أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات الممرر الرلم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم الممرر

 مدخل إلى علم اإلحصاء 1

  تعرٌففففف علففففم اإلحصففففاء، أهمٌتففففه
وتمسٌماته المختلفة وعاللته بفالعلوم 

 األخرى.
 .ًمراحل البحث اإلحصائ  
 .مفهوم البٌانات، أنواع البٌانات 
  .مصادر البٌانات اإلحصائٌة 
 .طرق جمع البٌانات اإلحصائٌة 
 .أنواع العٌنات العشوائٌة 

2 6 
a1,c1,d1 

 

 عرض البٌانات 2

 .العرض الجدولً للبٌانات 
 :العرض البٌانً باستخدام طرٌمة 

 األعمدة البٌانٌة.  -
 الخطوط والمنحنٌات البٌانٌة. -
الدائرة البٌانٌة وأسالٌب العرض  -

 األخرى.
  تطبٌمٌة.حاالت 

1 3 

a2, 
,c1,d1, 

التوزٌعات التكرارٌة  3  

  بنففففاء جففففدول توزٌففففع تكففففراري، و
تكففففففففراري متجمففففففففع واحتسففففففففاب 
التكفففرارات النسفففبٌة والمئوٌفففة لكفففل 

 توزٌع.
  التمثٌل البٌانً للتوزٌعات الناتجة

باستخدام المدرج التكراري 
والمضلع التكراري والمنحنى 

التكراري ووصف التوزٌع الناتج 
 االلتواء .من حٌث 

1 3 

a1,a2, 
,c1,d1,d2, 

 مماٌٌس النزعة المركزٌة 4

  .الرموز والمصفطلحات اإلحصفائٌة
ممففاٌٌس النزعففة المركزٌففة ) حففالتً 

 البٌانات المفردة والمبوبة( .
 ًالوسط الحساب 
  الوسٌط 
  العاللفففففة بفففففٌن الوسفففففط ، الوسفففففٌط

 والمنوال.
  ًالوسففففففففط التففففففففوافمً والهندسفففففففف

 والمئٌنات.الربٌعٌات والعشٌرٌات  
 تطبٌمات عملٌة 

2 6 
a1,a3, ,b1, 

c2,d1,d2,d3, 

 مماٌٌس التشتت 5

  المدى ، المدى الربٌعً ،نصف
المدى الربٌعً ، متوسط 

 االنحرافات المطلمة
  االنحراف المعٌاري، معامل التباٌن

 االختالف، معامل االلتواء.

2 6 

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

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

االنحدار. االرتباط و    

  االرتباط.مفهوم 
 .مفهوم العاللة بٌن المتغٌرات 
 .معامل ارتباط بٌرسون 
 .معامل ارتباط سبٌرمان 
  مماٌٌس االرتباط الالمعلمٌة

 األخرى.
 .مفهوم االنحدار 
  االنحدار الخطً البسٌط 
  االستدالل اإلحصائً لمعلمات

 النموذج.
  تمدٌر معلمات النموذج واستخدامه

 فً التنبؤ.

2 6 

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

 

6 
 ممدمة فً نظرٌة االحتماالت

 

 تجربة عشوائٌة 
 فضاء العٌنة 
  العملٌات على األحداث -األحداث 
 احتمال الحدث 
 اختبار لواعد 
 االحتمال الشرطً ونظرٌة باٌز 

2 6 

a1, c3,  

7 
تطبٌمات حاسوبٌة باستخدام 

 برنامج 
SPSS 

  تطبٌك على طرق عرض البٌانات
وأدوات التحلٌل واحتساب مماٌٌس 

اإلحصائً التً درسها الطالب فً 
 هذا الممرر.

2 6 

a1,b3, , 
c3,d1,d2 

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

  

 الجانب العملً:                                             ثانٌا:

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الفعلٌةالساعات  عدد األسابٌع التجارب العملٌة الرلم

    ٌوجد ال  .1

    إجمالً األسابٌع والساعات

 

I. :استراتٌجٌة التدرٌس 

  والبٌانٌةالجدولٌة المحاضرات والعروض 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتائج والعرض البٌان 
 عرض أمثلة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌة 
  للبحث عن المعلومات باستخدام شبكة االنترنتتوجٌه الطالب 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

 

II. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

 10 اسبوعٌا ,a1,a2,a3, ,b1,b2,b3, ,c1,c2,c3, ,d1التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلمة  1



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

بالتمارٌن والتطبٌمات النظرٌة 
 .والعملٌة والمشاركة

d2,d3 

 10   المجموع 

 

III. :تمٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التمٌٌم الرلم
نسبة الدرجة إلى درجة  التموٌم 

  النهائً
 المخرجات التً ٌحممها

1 
 والتكالٌفالواجبات 

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

2 
التحرٌري االمتحان 

 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 والتوزٌع SPSSتطبٌمات إحصائٌة باستخدام نظام  اإلحصاءمبادئ ، 2018واخرون ،  أحمد هرٌرة .1
 ،صنعاء.

 المراجع المساعدة

 عمان. -م، ممدمة فً اإلحصاء ، مركز الكتب االردن1991ًدمحم صبحً أبو صالح و عدنان عوض،  .1
 ، SPSSم، أسالٌب اإلحصاء لطلبة العلوم االلتصادٌة وإدارة األعمال باستخدام ال 2118  -عبد الحمٌد البلداوي .2

 االردن.  -منشورات دار وائل للنشر         

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

دال توج  

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

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

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
  ( مون 75االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واالنتظام فً الحضور، وضرورة حضوور ) %

 ساعات الممرر.
 ( مون سواعات الممورر 25إذا تجاوز نسبة غٌواب الطالوب عون )% ف فوً الممورر. إالا إذا كوان غٌابوه بسوبب ٌعود محروموا

 مرض أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائك رسمٌة ومعمدة.

2.  

 : الحضور المتأخر 
  .ٌنبغً على الطالب أن ٌأتً إلى المحاضرات، والمشاركة فً منالشة موضوعات الممرر فً الولت المناسب 
  المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فمط وبعذر ممبول لدى أستاذ الممرر.ٌسمح للطالب المتأخر بدخول 
  مون درجوة 21% إلوى  11الطالب الذي ٌتكرر تأخره عن بدء المحاضرة دون عذر ممبول سوٌتم خصوم مون %

 الحضور. 
  مون 51الطالب الذي ٌتكرر وصوله إلى المحاضرة فً ولت متأخر أو ٌغادرهوا فوً ولوت مبكور سوٌتم خصوم %

 .جة الحضوردر

  ضوابط االمتحان:  .3



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 .ٌجب على الطالب الوصول إلى لاعة االمتحان فً الولت المحدد 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من الماعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف ولت االختبار 
 تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة فً حالة. 
 ف فً الممرر الذي تغٌب فٌه  .ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسبا

4.  

  التعٌٌنات والمشارٌع:
  .ٌحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها 
  .ٌبٌن أستاذ الممرر الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 
 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5.  

  الغش:
  ف مووع نفسووه، ومووع زمالئووه ومووع ٌلتووزم الطلبووة بمبووادئ النزاهووة األكادٌمٌووة،التً تعنووً: أن ٌكووون الطالووب صووادلا

 أساتذته.
  لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظر فً ورلة الغٌر أو اإلشارة أو محاولوة

 استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
 .ف فً الممرر  الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسبا
  ف فٌهوا والموادة التوً لبلهوا الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ثالث موواد هوً: الموادة التوً ضوبط متلبسوا

 وكذلن المادة التً تلٌها.
 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطبك علٌه حكم الفصل من الدراسة 

6.  

  االنتحال:
  ًأنها من إنتاجه أو ٌمووم  بتمودٌمها ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات شخص آخر أو أفكاره وٌدع

 كأنها خاصة به" .
  علووى الطلبووة ضوورورة االلتووزام باألمانووة العلمٌووة وأخاللٌووات البحووث العلمووً، وأالا ٌلجووأ أبووداف إلووى الغووش أو سوورلة

 أعمال غٌره.
 ام الطالب النالول ألفكوار اآلخورٌن دون التوثٌوك ٌحورم مون الدرجوة وٌعنوف علوى فعلتوه تلون دون التشوهٌر بوه أمو

 زمالئه.
 ( مون الالئحوة الموحودة 37الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبك علٌه المادة )( الفمورة )و

لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بمرار من الجهات المعنٌة ،وتسوري العموبوة نفسوها علوى الطالوب الوذي 
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7.  

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

 .ًتحمل وتمبل اآلراء المختلفة أثناء المنالشات والعمل الجماع 
  النماش االٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن.بأسلوب التزامه 
 .ال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان 
  ف ف بتمرٌر عن ذلن.إذا سلن الطالب سلوكا  غٌر ممبول فإنه ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعا

 
 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 (1مبادئ اإلحصاء )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 

 (1مبادئ اإلحصاء ) 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

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

 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 

على مفهوم وأهمٌة علم اإلحصاء وعاللته بالعلوم األخرى ومراحل البحث اإلحصائً والطرق الى التعرف  ٌهدف هذا الممرر
البٌانات اإلحصائٌة والتعرف على سلوكها عن طرٌك عرضها بأسالٌب العلمٌة التً ٌستخدمها فً جمع وتنظٌم وتبوٌب  

العرض البٌانً وإعطائها وصفا عددٌا أو تحلٌلها باستخدام مماٌٌس النزعة المركزٌة ومماٌٌس التشتت ولٌاس العاللات 
ن األمثلة العامة ودرجتها عن طرٌك مماٌٌس معامالت االرتباط وباستخدام أسلوب تحلٌل االنحدار ، إضافة إلى جملة م

والتطبٌمٌة بغٌة تزوٌد الطلبة بأدوات البحث العلمً لتنمٌة المدرة البحثٌة لدٌهم تمكنهم من   تطبٌمها فً والعهم العملً )العمل 
اإلداري أو األكادٌمً( وٌعتبر الممرر متطلب كلٌة وٌتطلب ممرر  الرٌاضٌات، هذا الممرر ٌستفٌد منه  الطالب فً ممررات 

 الحمة.تخصصٌة 

 

IV. :مخرجات التعلم 

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

 a1   ٌوضح المفاهٌم األساسٌة لعلم اإلحصاء.

 a1   ٌوضح المفاهٌم األساسٌة لعلم اإلحصاء.

 a2 ٌستعرض طرق عرض البٌانات بنوعٌها الخام والمبوبة.

 a 3      ٌصف مفهوم العاللة االرتباطٌة بٌن بٌانات المتغٌرات المختلفة وداللته اإلحصائٌة. 

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

b1 

 b2 المتغٌرات المدروسةٌمٌز حسابٌا اتجاه ولوة العاللة بٌن 

 b3 ٌبتكر طرٌمة لمعالجة البٌانات األولٌة لبل إخضاعها للتحلٌل اإلحصائً إذا كان ذلن ضرورٌا.

ٌستخدم طرق وأسالٌب جمع وتنظٌم وتبوٌب وعرض البٌانات اإلحصائٌة وذلن على بٌانات لحالة ما ولعدد من 
 المتغٌرات.

c1 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 c2 ومعامالت االرتباط ومعلمات نموذج االنحدار اإلحصائً لتلن المعالم ٌحسب مماٌٌس التموضع ومماٌٌس الشكل

 c3 ٌكٌف حسابٌا باالعتماد على نتائج التحلٌل المماٌٌس اإلحصائٌة األكثر تمثٌل لسلون البٌانات

 d1 ٌشارن بالرأي فً المنالشات الجماعٌة.

 d2 ٌطور لدراته الذاتٌة عن طرٌك استخدام البرامج اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌل اإلحصائً. 

 d3               ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.

 

V. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

 مدخل إلى علم اإلحصاء 1

  تعرٌففففففف علففففففم اإلحصففففففاء ، أهمٌتففففففه
وتمسفففٌماته المختلففففة وعاللتفففه بفففالعلوم 

 األخرى.
 .ًمراحل البحث اإلحصائ  
 . مفهوم البٌانات ،أنواع البٌانات 
  . مصادر البٌانات اإلحصائٌة 
 . طرق جمع البٌانات اإلحصائٌة 
 .أنواع العٌنات العشوائٌة 

 6 األول والثانً

البٌاناتعرض  2  

 .العرض الجدولً للبٌانات 
 : العرض البٌانً باستخدام طرٌمة 

 األعمدة البٌانٌة.  -
 الخطوط والمنحنٌات البٌانٌة . -
الفففدائرة البٌانٌفففة وأسفففالٌب العفففرض  -

 األخرى.
 .حاالت تطبٌمٌة 

 3 الثالث

التوزٌعات التكرارٌة  3  

  بناء جدول توزٌفع تكفراري ،و تكفراري
النسفففبٌة متجمفففع واحتسفففاب التكفففرارات 

 والمئوٌة لكل توزٌع.
  التمثٌل البانً للتوزٌعات الناتجة

باستخدام المدرج التكراري والمضلع 
التكراري والمنحنى التكراري ووصف 

 التوزٌع الناتج من حٌث االلتواء .

 3 الرابع

 مماٌٌس النزعة المركزٌة 4

  الرمفففففففففففففففففففففوز والمصفففففففففففففففففففففطلحات
اإلحصففائٌة.مماٌٌس النزعففة المركزٌففة ) 

 البٌانات المفردة والمبوبة( .حالتً 
 ًالوسط الحساب 
  الوسٌط 
 .العاللة بٌن الوسط ، الوسٌط والمنوال 
  ًالربٌعٌفففات الوسفففط التفففوافمً والهندسففف

 والعشٌرٌات  والمئٌنات.
 تطبٌمات عملٌة 

 6 الخامس والسادس

 3 السابع  امتحان نصف الفصل 

 مماٌٌس التشتت 5
  المدى ، المدى الربٌعً ،نصف المدى

 الربٌعً ، متوسط االنحرافات المطلمة
  االنحراف المعٌاري، معامل التباٌن

 6 الثامن والتاسع



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 االختالف، معامل االلتواء.

االنحدار. االرتباط و  6  

 .مفهوم االرتباط 
 .مفهوم العاللة بٌن المتغٌرات 
 . معامل ارتباط بٌرسون 
 . معامل ارتباط سبٌرمان 
  األخرى.مماٌٌس االرتباط الالمعلمٌة 
 . مفهوم االنحدار 
  االنحدار الخطً البسٌط 
 تدالل اإلحصائً لمعلمات النموذجاالس. 
  ًتمدٌر معلمات النموذج واستخدامه ف

 التنبؤ.

العاشر والحادي 
 عشر

6 

 
 ممدمة فً نظرٌة االحتماالت

 

 تجربة عشوائٌة 
 فضاء العٌنة 
  العملٌات على األحداث -األحداث 
 احتمال الحدث 
  لواعداختبار 
 االحتمال الشرطً ونظرٌة باٌز 

الثانً عشر والثالث 
 عشر

6 

7 
تطبٌمات حاسوبٌة باستخدام 

 برنامج 
SPSS 

  تطبٌك على طرق عرض البٌانات
واحتساب مماٌٌس وأدوات التحلٌل 

اإلحصائً التً درسها الطالب فً هذا 
 الممرر.

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 

متحان النهائًاال   3 السادس عشر  

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

  والبٌانٌة الجدولٌةالمحاضرات والعروض 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتائج والعرض البٌان 
 عرض أمثلة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌة 
  االنترنتتوجٌه الطالب للبحث عن المعلومات باستخدام شبكة 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلمة بالتمارٌن والتطبٌمات النظرٌة والعملٌة  1
 .والمشاركة

 10 اسبوعٌا

 10  المجموع

 

VIII. :تمٌٌم التعلم 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 موضوعات التموٌم الرلم
موعد التموٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التموٌم النهائً(

 %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

  تطبٌمات إحصائٌة باستخدام نظام  اإلحصاءمبادئ ، 2018واخرون ،  هرٌرةأحمدSPSS الوسطٌة للنشر والتوزٌع ،
 ،صنعاء

 المراجع المساعدة: .2

  ،عمان. -م، ممدمة فً اإلحصاء ، مركز الكتب االردن1991ًدمحم صبحً أبو صالح و عدنان عوض 

 م، أسالٌب اإلحصاء لطلبة العلوم االلتصادٌة وإدارة األعمال باستخدام ال 2118  -عبد الحمٌد البلداويSPSS ، 
االردن.  -منشورات دار وائل للنشر    

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .3

 

VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

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

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
  ( مون 75االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واالنتظام فً الحضور، وضرورة حضوور ) %

 ساعات الممرر.
 ( مون سواعات الممورر ٌعود محرومواف 25إذا تجاوز نسبة غٌواب الطالوب عون )% فوً الممورر. إالا إذا كوان غٌابوه بسوبب

 مرض أو بعذر لاهر تمبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائك رسمٌة ومعمدة.

2.  

 : الحضور المتأخر 
  .ٌنبغً على الطالب أن ٌأتً إلى المحاضرات، والمشاركة فً منالشة موضوعات الممرر فً الولت المناسب 
 فً حدود ربع ساعة فمط وبعذر ممبول لدى أستاذ الممرر. ٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر 
  مون درجوة 21% إلوى  11الطالب الذي ٌتكرر تأخره عن بدء المحاضرة دون عذر ممبول سوٌتم خصوم مون %

 الحضور. 
  مون 51الطالب الذي ٌتكرر وصوله إلى المحاضرة فً ولت متأخر أو ٌغادرهوا فوً ولوت مبكور سوٌتم خصوم %

 .درجة الحضور

3.  

  ط االمتحان:ضواب
 .ٌجب على الطالب الوصول إلى لاعة االمتحان فً الولت المحدد 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من الماعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف ولت االختبار 
  االختبار بعذر ممبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملةفً حالة تغٌب الطالب عن. 
 ف فً الممرر الذي تغٌب فٌه  .ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسبا

4.  

  التعٌٌنات والمشارٌع:
  .ٌحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها 
  .ٌبٌن أستاذ الممرر الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 
 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

  الغش:  .5



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة األكبديمي مركز التطوير  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

  ف مووع نفسووه، ومووع زمالئووه ومووع ٌلتووزم الطلبووة بمبووادئ النزاهووة األكادٌمٌووة،التً تعنووً: أن ٌكووون الطالووب صووادلا
 أساتذته.

  لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظر فً ورلة الغٌر أو اإلشارة أو محاولوة
 استخدام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.

 .ف فً الممرر  الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسبا
  ف فٌهوا والموادة التوً لبلهوا الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ثوالث موواد هوً: الموادة التوً ضوبط متلبسوا

 وكذلن المادة التً تلٌها.
 .إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة ٌطبك علٌه حكم الفصل من الدراسة 

6.  

  االنتحال:
  ًأنها من إنتاجه أو ٌمووم  بتمودٌمها ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات شخص آخر أو أفكاره وٌدع

 كأنها خاصة به" .
  علووى الطلبووة ضوورورة االلتووزام باألمانووة العلمٌووة وأخاللٌووات البحووث العلمووً، وأالا ٌلجووأ أبووداف إلووى الغووش أو سوورلة

 أعمال غٌره.
 ام الطالب النالول ألفكوار اآلخورٌن دون التوثٌوك ٌحورم مون الدرجوة وٌعنوف علوى فعلتوه تلون دون التشوهٌر بوه أمو

 زمالئه.
 ( مون الالئحوة الموحودة 37الطالب المنتحل صفة طالب آخر أثناء أداء االمتحان تطبك علٌه المادة )( الفمورة )و

لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بمرار من الجهات المعنٌة ،وتسوري العموبوة نفسوها علوى الطالوب الوذي 
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

7.  

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اآلتً: 

 .ًتحمل وتمبل اآلراء المختلفة أثناء المنالشات والعمل الجماع 
  النماش االٌجابً والحوار البناء مع اآلخرٌن.بأسلوب التزامه 
 .ال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان 
  ف ف بتمرٌر عن ذلن.إذا سلن الطالب سلوكا  غٌر ممبول فإنه ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعا

 


