
                                                                                      

 

 

 

 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 

 (2)حصاء اإلمبادئ توصٌف مقرر  
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (2)حصاء اإلمبادئ  :اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب ًعمل سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 ألولالمستوى الثانً الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 (1)حصاء اإل مبادئ :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 م المالٌة والمصرفٌةو العلوقتصاد واألحصاء اإلبكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

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

  تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II. :وصف المقرر 

ٌة على كل من ساسوتشتمل الموضوعات األالوصفً، صحصا  اإلٌات علم أساستعمٌق معرفه الطالب ب إلى ٌهدف هذا المقرر 
ٌة. صحصائاإلً، واختبارات الفروض صحصائاإلاالصحتماالت، والمتغٌرات العشوائٌة وتوزٌعات المعاٌنة وطرقها وأسالٌبها، والتقدٌر 

 . صحصا  اإلمبادئ وٌتطلب مقرر قتصاد واألصحصا  اإلوٌعتبر المقرر متطلب قسم 

 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a1   ٌة لالصحتماالت.ساسٌوضح المفاهٌم األ

 a2 تصحلٌل االنصحدار. أسلوباالرتباط و ومقاٌٌس هأنواعٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً و

 a3 وطرقها.توزٌع المعاٌنة ٌة لساسٌشرح المفاهٌم األ

 a4 ً.صحصائإلاٌة لطرق االستدالل ساسٌصف المفاهٌم األ

 b1 ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتقطعة ودوالها.

 b2 التقدٌر المناسب للتوزٌعٌستنتج 

 b3 اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر طبٌعًٌقارن بٌن 

 c1 ٌستخدم طرق االستدالل المختلفة على بٌانات لصحالة ما ولعدد من المتغٌرات.

 c2 ة.ٌصحتسب تقدٌر واختبار المتوسط لعٌن

 c3   ومعامل  زٍة بٍظرنق بٌط

 d1 ٌشارك بالرأي فً المناقشات الجماعٌة.

 d2               ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات الصحسابٌة.

 d3 ٌنفذ المهام والتكالٌف الموكلة إلٌه بكفا ة فً مجال العمل.

 

IV. م البرنامج:موا مة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعل 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 ٌة لالصحتماالت.ساسٌوضح المفاهٌم األ   
A1  دواتواألبالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.صحصائاإل
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a.2 
 ومقاٌٌس هأنواعٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً و

 تصحلٌل االنصحدار. أسلوباالرتباط و
A1  دواتواألبالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.صحصائاإل

a3 وطرقها.توزٌع المعاٌنة ٌة لساسٌشرح المفاهٌم األ 
 A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت العلمٌة

ام أهم إستخدوٌتعلم كٌفٌة صا  صحاإلوالتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 
 ٌة فً تصحلٌل البٌانات.صحصائاإلوأشهر الصحزم 

a4 صحصائاإلٌة لطرق االستدالل ساسٌصف المفاهٌم األ.ً 
A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت العلمٌة

ام أهم إستخدوٌتعلم كٌفٌة صحصا  اإلوالتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 
 تصحلٌل البٌانات.ٌة فً صحصائاإلوأشهر الصحزم 

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 .ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتقطعة ودوالها 
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتصحلٌل البٌانات

االستنتاجات إلى ٌة للوصول صحصائاإلام الصحزم إستخدب
 الصصحٌصحة والتنبؤات الدقٌقة.

b.2  ٌعالتقدٌر المناسب للتوزٌستنتج 
B3  والبٌانات األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

 للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة لها.

b3 
اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر ٌقارن بٌن 

 طبٌعً

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتصحلٌل البٌانات
نتاجات االستإلى ٌة للوصول صحصائاإلام الصحزم إستخدب

 الصصحٌصحة والتنبؤات الدقٌقة.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌستخدم طرق االستدالل المختلفة على بٌانات لصحالة ما 

 ولعدد من المتغٌرات.
C1  علمً. أسلوببوالبٌانات األرقام ٌجٌد التعامل مع 

c.2 .ٌصحتسب تقدٌر واختبار المتوسط لعٌنة C1  علمً. أسلوببوالبٌانات ام األرقٌجٌد التعامل مع  

c3 ومعامل  زٍة بٍظرنق بٌط   
C3  ًٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل معتمدا

 على تصحلٌل بٌانات الظواهر التً تصحدث فً المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 .ٌشارك بالرأي فً المناقشات الجماعٌة D1 صحصائاإلممارسته العمل  ٌعمل ضمن فرٌق عند.ً 

d.2 
ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات 

               الصحسابٌة.
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اَخرٌن

 والتصحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d3 
ٌنفذ المهام والتكالٌف الموكلة إلٌه بكفا ة فً مجال 

 العمل.
D3  ًٌتخذ القرارات الصصحٌصحة لصحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.

 

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 ٌة لالحتماالت.ساسٌوضح المفاهٌم األ     المحاضرات والعروض
 ألجدولٌه والبٌانٌة   

  عرض مراحل التحلٌل على
 بٌانات لحاالت افتراضٌة. 

 .ًالعصف الذهن 

 .الحوار والمناقشة 
 

 األسئلة السرٌعة 

   .االختبارات التحرٌرٌة 

 الفردٌة  تقٌٌم الواجبات
 والجماعٌة..

 تقٌٌم التفاعل المباشر  

  االختبارات القصٌرة
 )الكوزات(.

a2 ومقاٌٌس هأنواعٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً و 
 تحلٌل االنحدار. أسلوباالرتباط و

a3 وطرقها.توزٌع المعاٌنة ٌة لساسٌشرح المفاهٌم األ 

a4 
 ً.حصائاإلٌة لطرق االستدالل ساسٌصف المفاهٌم األ

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( بثانٌا: رب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 .ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتقطعة ودوالها  اللقا ات التفاعلٌة المصحاضرات و   األسئلة المباشرة 
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

b2  التقدٌر المناسب للتوزٌعٌستنتج   مالصحظة النتائج والعرض
 البٌانً.

   عرض أمثلة لبٌانات متنوعة
 لصحاالت افتراضٌة.

 المالصحظة لألدا  الفردي 

 االختبارات السرٌعة 

 .االختبارات الموضوعٌة 

  مالصحظة وتقٌٌم مشاركة
 الطالب فً القاعة.

b3 
اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر ٌقارن بٌن 

 طبٌعً

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1 
ى بٌانات لصحالة ما ٌستخدم طرق االستدالل المختلفة عل

المصحاضرات ودراسة صحاالت   ولعدد من المتغٌرات.
 عملٌة

 .ورش عمل  

  . الواجبات المنزلٌة 

 ًالتعلٌم الذات 
 

 .تقٌٌم الواجبات المنزلٌة 

 . تقٌٌم المشاركة 

 .االختبارات العملٌة 

  المالصحظة لألدا  الفردي
 والجماعً.

 

c2 .ٌصحتسب تقدٌر واختبار المتوسط لعٌنة 

c3 
   ومعامل  زٍة بٍظرنق بطٌ

 
 

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1 لجماعٌة.ٌشارك بالرأي فً المناقشات ا  ًالتعلم التعاون 

  توجٌه الطالب للبصحث عن
ام شبكة إستخدالمعلومات ب

 نترنتاإل

  ًالتعلم الذات 
 

  تطبٌق إلى تقٌٌم واجبات تصحتاج
مهارات التواصل ومهارات 

 النتقال.

   تقٌٌم التفاعل المباشر تقٌٌم
 لٌف واالنشطة.  االتك

 األسئلة  المباشرة 

d2 
المعلومات والمهارات ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة 

               الصحسابٌة.

d3 
ٌنفذ المهام والتكالٌف الموكلة إلٌه بكفا ة فً مجال 

 العمل.

 

VI. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تصحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 

 ضٌع محتوى المقرركتابة وحدات /موا

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

 االحتماالت 1

 تعارٌف 
  الصحوادث البسٌطة والصحوادث

 المركبة
 ٌد والصحدث المستصحٌلالصحدث األك 
  الصحوادث المتنافٌة والصحوادث غٌر

 المتنافٌة
  الصحوادث المستقلة والصحوادث غٌر

 المستقلة
  ًقاعدتً الجمع والضرب ف

 اإلصحتماالت
 ل الستقالوالمشروطة ت االحتماالا

3 9 a1,b3,c4,d1, 
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 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  
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 زٍة بٍظرنو

2 

المتغٌرات 
 العشوائٌة 

 
 

 ًتعرٌف المتغٌر العشوائ 
 شوائٌة المتغٌرات الع أنواع

 )المنفصلة والمستمرة(
  االصحتمال كثافةدالة 
  دالة التوزٌع التراكمٌة وخواص

 كل منها
 التوقع الرٌاضً والعزوم 
 التباٌن 
  ر المركزٌة و المركزٌة غٍالعزوم

 من الرتبة الثالثة
   معاملً االلتوا  والتفرطح

                    ومتباٌنة تشٌبشٌف                                                 
  للعزومالمولدة الداله 
  التوزٌعات االصحتمالٌة )ذو الصحدٌن

 الطبٌعً ( -األسً  –بواسون –

3 9 
a2,b2, 
c3,d1, 

3 
المعاٌنة والتوزٌعات 
 العٌنٌة
  

 تعرٌف توزٌع المعاٌنة 
  ًتوزٌع المعاٌنة للوسط الصحساب

 للعٌنة
 نظرٌة النهاٌة المركزٌة 
  عٌنةلنسبة التوزٌع المعاٌنة 

2 6 
a3, 

b1,c1,d1,d2, 

ًحصائاإلالتقدٌر  5  

 مفهوم التقدٌر 
 خصائص التقدٌر الجٌد 
  التقدٌر بنقطة 
 لمتوسط مجتمع ) التقدٌر بفترة

 (لنسبة المجتمع +طبٌعً

2 6 
a4, , 

c2,d1,d2,d3, 

6 
اختبارات الفروض 

ٌةحصائاإل  

 مفهوم الفروض 
 الفروض أنواع 
 والثانً ألولالخطأ من النوع ا 
 االختبار إجرا  ت خطوا

 ًصحصائاإل
 اختبارات متوسط المجتمع 

 لمتوسط مجتمع طبٌعً)
 طبٌعً غٌر لمتوسط مجتمع+
 (لنسبة المجتمع +

2 6 ,c1,c2,d1,d2,d3 

7 
 االرتباط و 

 االنحدار.

 .مفهوم االرتباط 
 .مفهوم العالقة بٌن المتغٌرات 
  معامل إٌتا -معامل فاي 
  مقاٌٌس االرتباط الالمعلمٌة

 .اَخرى
 . مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الخطً البسٌط 
  لمعلمات صحصائاإلاالستدالل ً

 النموذج .
 امه إستخدتقدٌر معلمات النموذج و

2 6 
a2,b3,d1,d2,d3, 

 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 فً التنبؤ.

  تفسٌر االنصحدار ومعامل   

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

 

I. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

  لبٌانٌةوا الجدولٌةالمحاضرات والعروض 
 ًالتعلم التعاون 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتائج والعرض البٌان 
 عرض أمثلة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌة 
 نترنتام شبكة اإلإستخدتوجٌه الطالب للبحث عن المعلومات ب 
  ًالتعلم الذات 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

 

II. ٌفات:األنشطة والتكل 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة 

بالتمارٌن والتطبٌقات النظرٌة والعملٌة 
 .والمشاركة

a1,a2,a3,a4,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 النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 %10 10 ٌاأسبوع والتكالٌفالواجبات  1
a1,a2,a3,a4, ,b1,b2,b3, ,c1, 

c2,c3, ,d1,d2,d3 

4 
االمتحان التحرٌري 

 النصفً
W7 20 20% 

a1,a2,a3,a4,b3,c1,c2,c3,d1, 
d2,d3 

 W16 70 70% االختبار النهائً 5
a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,c1, 

c2,c3,d1,d2,d3 

   100 100%  

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 ، دار الٌازوري للنشر والتوزٌع ، الطبعة العربٌة، عمان .حصاء اإلم، مبادئ 2111صالح  ،  أبومحمد صبحً -1

 المراجع المساعدة



                                                                                      

 

 

 

 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 

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

 . األردن -منشورات دار وائل للنشر         
، الوسطٌة للنشر والتوزٌع SPSSام نظام إستخدٌة بإحصائ تطبٌقاتحصاء اإلمبادئ ، 2018،  آخرونو هرٌرة أحمد-3

 ،صنعاء.

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

1 
 

 سٌاسة صحضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  
 ( مين 57فيً الصحضيور، وضيرورة صحضيور )  نتظاماللتزام بالمواعٌد المصحددة للمصحاضرات فً بدئها وانتها ها واإلا %

 ساعات المقرر.
  ( مين سياعات المقيرر ٌعيد مصحرومياً فيً المقيرر. إالا إذا كيان غٌابيه بسيبب 27غٌاب الطالب عين ) تجاوزت نسبةإذا%

 وثائق رسمٌة ومعمدة. بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجبأو 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 
 ميين درجيية 21إلييى %  01ن بييد  المصحاضييرة دون عييذر مقبييول سييٌتم خصييم ميين الطالييب الييذي ٌتكييرر تييأخر  عيي %

 الصحضور. 
  مين درجية 71ٌغادرها فً وقيت مبكير سيٌتم خصيم أو المصحاضرة فً وقت متأخر إلى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .الصحضور

3 

 ضوابط االمتصحان: 
  قاعة االمتصحان فً الوقت المصحدد.إلى ٌجب على الطالب الوصول 
 سماح بدخول االمتصحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بد  االمتصحان.عدم ال 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتصحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار 
 فً صحالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 غائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌهٌعد الطالب ال. 

4 

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

5 

 الغش: 
 التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. ة،كادٌمٌٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
  مصحاوليية أو رة اإلشيياأو  ورقيية غٌيير النظيير فييً أو ليين ٌييتم التسييامح مييع الغييش وهييو: مصحاوليية الطالييب الغييش بالصحييدٌث

 ام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.إستخد
  ًالشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو الغش فً االمتصحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتصحان ٌصحرم من ثالث ميواد هيً: الميادة التيً ضيبط متلبسياً فٌهيا والميادة التيً قبلهيا وكيذلك

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

6 

 االنتصحال: 
  ٌقيوم  بتقيدٌمها كأنهيا أو أفكار  وٌيدعً أنهيا مين إنتاجيه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتصحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
 أعميالسيرقة أو الغيش إليى بصحيث العلميً، وأالا ٌلجيأ أبيداً على الطلبة ضرورة االلتيزام باألمانية العلمٌية وأخالقٌيات ال 

 غٌر .



                                                                                      

 

 

 

 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 

 .الطالب الناقل ألفكار اَخرٌن دون التوثٌق ٌصحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك دون التشهٌر به أمام زمالئه 
  موصحيدة لشيئون ( الفقرة )و( مين الالئصحية ال75أدا  االمتصحان تطبق علٌه المادة ) أثنا الطالب المنتصحل صفة طالب آخر

الطييالب، وهييو "الفصييل" وٌكييون بقييرار ميين الجهييات المعنٌيية ،وتسييري العقوبيية نفسييها علييى الطالييب الييذي انتصحلييت 
 شخصٌته لنفس الغرض.

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اَتً: 

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

 
 (2  (ءاإلحصانموذج خطة مقرر مبادئ 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 (777959699)صنعاء 

 
 المكان ورقم الهاتف

ًلكترونالبرٌد اإل         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 2 حصاء اإلمبادئ  اسم المقرر: 0

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 7

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 ألولالفصل ا ثانًالمستوى ال المستوى والفصل الدراسً: 4

 ءاإلحصامبادئ  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(: 7

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

 و العلوم المالٌة والمصرفٌةقتصاد واألحصاء اإلبكالورٌوس  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 5

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 واالقتصاد جارةكلٌة الت -الحرم الجامعً  مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ٌة على كل من ساسالوصفً، وتشتمل الموضوعات األصحصا  اإلٌات علم أساستعمٌق معرفه الطالب بإلى ٌهدف هذا المقرر 
ٌة. صحصائاإلً، واختبارات الفروض صحصائاإلاالصحتماالت، والمتغٌرات العشوائٌة وتوزٌعات المعاٌنة وطرقها وأسالٌبها، والتقدٌر 

 .صحصا  اإلمبادئ وٌعتبر المقرر متطلب قسم وٌتطلب مقرر  

 

I. :مخرجات التعلم 

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

 a1    .اإلصحصاٌة لعلم ساسٌوضح المفاهٌم األ



                                                                                      

 

 

 

 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 

 a2 تصحلٌل االنصحدار. أسلوباالرتباط و ومقاٌٌس هأنواعٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً و

 a3 وطرقها.توزٌع المعاٌنة ٌة لساسٌشرح المفاهٌم األ

 a4 ً.صحصائاإلٌة لطرق االستدالل ساسف المفاهٌم األٌص

 b1 ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتقطعة ودوالها.

 b2 التقدٌر المناسب للتوزٌعٌستنتج 

 b3 اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر طبٌعًٌقارن بٌن 

 c1 ٌستخدم طرق االستدالل المختلفة على بٌانات لصحالة ما ولعدد من المتغٌرات.

 c2 ٌصحتسب تقدٌر واختبار المتوسط لعٌنة.

 c3   ومعامل  زٍة بٍظرنق بٌط

 d1 ٌشارك بالرأي فً المناقشات الجماعٌة.

 d2               ٌطبق مهارات االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات الصحسابٌة.

 d3 ٌنفذ المهام والتكالٌف الموكلة إلٌه بكفا ة فً مجال العمل.

  

IV. توى المقرر:مح 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وصحدات المقرر الرقم

 االحتماالت 1

 تعارٌف 
 الصحوادث البسٌطة والصحوادث المركبة 
 الصحدث األكٌد والصحدث المستصحٌل 
 الصحوادث المتنافٌة والصحوادث غٌر المتنافٌة 
 الصحوادث المستقلة والصحوادث غٌر المستقلة 
 عدتً الجمع والضرب فً اإلصحتماالتقا 
 ٍة ظرنل والستقالوالمشروطة ت االحتماالا

 زبٍ

والثانً  ألولا
 والثالث

9 

2 
 المتغٌرات العشوائٌة 

 
 

 ًتعرٌف المتغٌر العشوائ 
 المتغٌرات العشوائٌة )المنفصلة  أنواع

 والمستمرة(
  االصحتمال كثافةدالة 
 دالة التوزٌع التراكمٌة وخواص كل منها 
 رٌاضً والعزومالتوقع ال 
 التباٌن 
  ر المركزٌة و المركزٌة من غٍالعزوم

 الرتبة الثالثة
  معاملً االلتوا  والتفرطح  ومتباٌنة

 تشٌبشٌف                                                                    
  للعزومالمولدة الداله 
  التوزٌعات االصحتمالٌة )ذو الصحدٌن– 

 طبٌعً (ال -األسً  –بواسون

الرابع والخامس 
 والسادس

9 

 3 السابع االمتحان النصفً

3 
 المعاٌنة والتوزٌعات العٌنٌة

  

 تعرٌف توزٌع المعاٌنة 
 توزٌع المعاٌنة للوسط الصحسابً للعٌنة 
 نظرٌة النهاٌة المركزٌة 
  لنسبة العٌنةتوزٌع المعاٌنة 

والتاسعأمنالث  6 

ًحصائاإلالتقدٌر  5   6العاشر والصحادي  مفهوم التقدٌر 



                                                                                      

 

 

 

 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 

  التقدٌر الجٌدخصائص 
  التقدٌر بنقطة 
 لمتوسط مجتمع ) التقدٌر بفترة

 (لنسبة المجتمع +طبٌعً

 عشر

ٌةحصائاإلاختبارات الفروض  6  

 مفهوم الفروض 
 الفروض أنواع 
 والثانً ألولالخطأ من النوع ا 
  ًصحصائاإلاالختبار إجرا  خطوات 
 لمتوسط ) اختبارات متوسط المجتمع

 غٌر لمتوسط مجتمع+ مجتمع طبٌعً
 (لنسبة المجتمع + طبٌعً

الثانً عشر 
 والثالث عشر

6 

 االنحدار. االرتباط و  7

 .مفهوم االرتباط 
 .مفهوم العالقة بٌن المتغٌرات 
  معامل إٌتا -معامل فاي 
  اَخرىمقاٌٌس االرتباط الالمعلمٌة. 
 . مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الخطً البسٌط 
  علمات النموذج .ً لمصحصائاإلاالستدالل 
 امه فً إستخدتقدٌر معلمات النموذج و

 التنبؤ.

  تفسٌر االنصحدار ومعامل   

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 

 7 السادس عشر متحان النهائًاال

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

V. استراتٌجٌات التدرٌس 

  والبٌانٌة الجدولٌةالمحاضرات والعروض 
 ًالتعلم التعاون 
 ل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة.عرض مراح 
  .ًمالحظة النتائج والعرض البٌان 
 عرض أمثلة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌة 
 نترنتام شبكة اإلإستخدتوجٌه الطالب للبحث عن المعلومات ب 
  ًالتعلم الذات 
 دراسة حاالت عملٌة 
 .ورش عمل 

 

VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة بالتمارٌن والتطبٌقات النظرٌة والعملٌة 

 .والمشاركة
 10 ٌاأسبوع

 10  المجموع

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 نهائً(درجة  التقوٌم الإلى )نسبة الدرجة 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 %10 10 ٌاأسبوع الواجبات والتكالٌف 1

 W7 20 20% االمتحان التحرٌري النصفً 2

 W16 70 70% االختبار النهائً 3

 %100 100 المجموع

 

VIII. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئٌسة.1

  ًدار الٌازوري والتوزٌع ، الطبعة العربٌة، عمانحصاء اإلم، مبادئ 2111صالح  ،  أبومحمد صبح ، . 

 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 وائل للنشر

 ام نظام إستخدٌة بإحصائتطبٌقات حصاء اإلمبادئ ، 2018،  خرونآو هرٌرة أحمدSPSS الوسطٌة للنشر والتوزٌع ،
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VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:
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 اسة صحضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  سٌ
 ( من 57فً الصحضور، وضرورة صحضور )  نتظامااللتزام بالمواعٌد المصحددة للمصحاضرات فً بدئها وانتها ها واإل %

 ساعات المقرر.
  ( من ساعات المقرر ٌعد مصحروماً فً المقرر. إالا إذا كان غٌابه بسبب 27غٌاب الطالب عن ) تجاوزت نسبةإذا%

 ر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة.بعذأو مرض 
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 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 
  من درجة 21إلى %  01الطالب الذي ٌتكرر تأخر  عن بد  المصحاضرة دون عذر مقبول سٌتم خصم من %

 الصحضور. 
  من درجة 71ٌغادرها فً وقت مبكر سٌتم خصم أو المصحاضرة فً وقت متأخر إلى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .الصحضور
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 ضوابط االمتصحان: 
  االمتصحان فً الوقت المصحدد. قاعةإلى ٌ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 األسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار 
  الثانً بدرجة كاملةفً صحالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور. 
 ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباً فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 
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 التعٌٌنات والمشارٌع: 
  المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌصحدد مواعٌد تسلٌمها.  أستاذٌصحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.  أستاذٌبٌن 
 خر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المصحدد ٌصحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأ 
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 الغش: 

 التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاً مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته. ة،كادٌمٌٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
 ام إستخدمصحاولة أو اإلشارة أو  ورقة غٌر النظر فً أو ٌث لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: مصحاولة الطالب الغش بالصحد



                                                                                      

 

 

 

 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 

 أٌة وسٌلة من وسائل الغش.
  ًالشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباً فً المقرر.أو الغش فً االمتصحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فً االمتصحان ٌصحرم من ثالث مواد هً: المادة التً ضبط متلبساً فٌها والمادة التً قبلها وكذلك

 ة التً تلٌها.الماد
  الواصحدة ٌطبق علٌه صحكم الفصل من الدراسة. االختبارٌةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 
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 االنتصحال: 
  ٌقوم  بتقدٌمها كأنها أو أفكار  وٌدعً أنها من إنتاجه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتصحال باسم "النسخ

 خاصة به" .
 أعمالسرقة أو الغش إلى زام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البصحث العلمً، وأالا ٌلجأ أبداً على الطلبة ضرورة االلت 

 غٌر .
 .الطالب الناقل ألفكار اَخرٌن دون التوثٌق ٌصحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلك دون التشهٌر به أمام زمالئه 
  ( الفقرة )و( من الالئصحة الموصحدة لشئون 75ادة )أدا  االمتصحان تطبق علٌه الم أثنا الطالب المنتصحل صفة طالب آخر

الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بقرار من الجهات المعنٌة ،وتسري العقوبة نفسها على الطالب الذي انتصحلت شخصٌته 
 لنفس الغرض.
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 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اَتً: 

  ات والعمل الجماعً.المناقش أثنا تصحمل وتقبل اَرا  المختلفة 
  والصحوار البنا  مع اَخرٌن.ٌجابً النقاش اإل أسلوببالتزامه 
  سٌر االمتصحان. أثنا أو ام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  ٌُصحال  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى إذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول فإنه 

 


