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 كلية التجارة
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 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

 (2ء )صحصامبادئ اإلتوصيف مقرر 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (2ء )صحصامبادئ اإل :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار مصحاضرة

3 - - - 3 

 األولالمستوى الثاني الفصل  ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأسطلبات السابقة لدالمت

 :(وجدت
 (1)ء صحصامبادىء اإل

 ال يوجد (:المتطلبات المصاصحبة )إن وجدت  .6

7.  
ء واالقتصاد و العلوم المالية صحصابكالوريوس اإل درس له المقرر:يالبرنامج الذي 

 والمصرفية

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 /انتظام فصلي ة:رأسنظام الد  .9

 عبدالصحكيم العبيدد. أ.      مواصفات المقرر:معد)ي(   .10

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

الموضوعات  التي تشملء الوافي، صحاايهدف هذا المقرر الى  تعميق معرفه الطالب بأساسيات علم اإل
دير ها، والتقأساليبا واألساسية على كل من االصحتماالت، والمتغيرات العشوائية وتوزيعات المعاينة وطرقه

ب مقرر ويتطل ء واالقتاادصحاااإلويعتبر المقرر متطلب قسم ئية. صحاائي، واختبارات الفروض اإلصحاااإل
 . ء صحاامبادئ اإل

 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a1   يوضح المفاهيم األساسية لالصحتماالت.

 a2 تصحليل االنصحدار. إسلوباالرتباط و ومقاييس هأنواعمفهوم المتغير العشوائي ويعرف 

 a3 وطرقها.توزيع المعاينة يشرح المفاهيم األساسية ل

 a4 ئي.صحااياف المفاهيم األساسية لطرق االستدالل اإل

 b1 يفرق بين التوزيعات المتالة والمتقطعة ودوالها.

 b2 عالتقدير المناسب للتوزييستنتج 

 b3 اختبارات متوسط مجتمع طبيعي وغير طبيعييقارن بين 

 c1 يستخدم طرق االستدالل المختلفة على بيانات لصحالة ما ولعدد من المتغيرات.

 c2 يصحتسب تقدير واختبار المتوسط لعينة.

 𝑅2 c3ومعامل  زية بيظرنق بيط

 d1 يشارك بالرأي في المناقشات الجماعية.
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 d2               االتاال وتقنية المعلومات والمهارات الصحسابية.يطبق مهارات 

 d3 ينفذ المهام والتكاليف الموكلة إليه بكفاءة في مجال العمل.

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
يظهر المعرفة والفهم للنظريات  A1   األساسية لالصحتماالت. يوضح المفاهيم

ئية المستخدمة صحاااإل دواتواأل ساليبواأل
 ات.رأسفي مختلف الد

a.2 
 ومقاييس هأنواعيعرف مفهوم المتغير العشوائي و

 تصحليل االنصحدار. إسلوباالرتباط و

A1 ساليبيظهر المعرفة والفهم للنظريات واأل 
المستخدمة في مختلف ئية صحاااإل دواتواأل
 ات.رأسالد

a3 
توزيع المعاينة يشرح المفاهيم األساسية ل

 وطرقها.

 A2  ياف مجموعة من المعارف العامة في
المجاالت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ء ويتعلم كيفية استخدام أهم وأشهر الصحزم صحاااإل
 ئية في تصحليل البيانات.صحاااإل

a4 
ة لطرق االستدالل ياف المفاهيم األساسي

 ئي.صحاااإل

A2  ياف مجموعة من المعارف العامة في
المجاالت العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ء ويتعلم كيفية استخدام أهم وأشهر الصحزم صحاااإل
 ئية في تصحليل البيانات.صحاااإل

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
يفرق بين التوزيعات المتالة والمتقطعة 

 ودوالها.

B2 ميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة ي
ة ئيصحااوتصحليل البيانات باستخدام الصحزم اإل

للواول الى االستنتاجات الاصحيصحة والتنبؤات 
 الدقيقة.

b.2  التقدير المناسب للتوزيعيستنتج 
B3  يستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
والبيانات للظواهر المختلفة ويقترح  رقاماأل

 ناسبة لها.المعالجات الم

b3 
اختبارات متوسط مجتمع طبيعي يقارن بين 

 وغير طبيعي

B2  يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة
ة ئيصحااوتصحليل البيانات باستخدام الصحزم اإل

للواول الى االستنتاجات الاصحيصحة والتنبؤات 
 الدقيقة.

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
لمختلفة على بيانات يستخدم طرق االستدالل ا

 لصحالة ما ولعدد من المتغيرات.
C1 بإسلووالبيانات ب رقاميجيد التعامل مع األ 

 علمي.

c.2 .يصحتسب تقدير واختبار المتوسط لعينة 
C1 بإسلووالبيانات ب رقاميجيد التعامل مع األ 

 علمي. 

c3 ومعامل  زية بيظرنق بيط𝑅2 

C3 جاالت يطبق مهارات اتخاذ القرارات في م
العمل معتمداً على تصحليل بيانات الظواهر التي 

 تصحدث في المجتمع.
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 d:المهارات العامة واالنتقالية : 

d.1 .يشارك بالرأي في المناقشات الجماعية 
D1  يعمل ضمن فريق عند ممارسته العمل
 ئي.صحاااإل

d.2 
يطبق مهارات االتاال وتقنية المعلومات 

               والمهارات الصحسابية.

D2  يجيد مهارة االتاال والتأثير والتفاوض مع
اآلخرين والتصحسين والتطوير المستمر لمهارته 

 الفردية.

d3 
ينفذ المهام والتكاليف الموكلة إليه بكفاءة في 

 مجال العمل.
D3  يتخذ القرارات الاصحيصحة لصحل المشكالت

 المختلفة التي يواجهها في مجال العمل.

 

IV. باستراتيجيات التدريس والتقييم ربط مخرجات التعلم 

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

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

a1 .يوضح المفاهيم األساسية لالصحتماالت     المصحاضرات والعروض
 نية   لجدوليه والبياا

  عرض مراصحل التصحليل على
 بيانات لصحاالت افتراضية. 

 .العاف الذهني 

 .الصحوار والمناقشة 
 

 األسئلة السريعة 

   .االختبارات التصحريرية 

 الفردية  تقييم الواجبات
 والجماعية..

 تقييم التفاعل المباشر  

  االختبارات القصيرة
 )الكوزات(.

a2 مقاييسو هأنواعيعرف مفهوم المتغير العشوائي و 
 تصحليل االنصحدار. إسلوباالرتباط و

a3 وطرقها.توزيع المعاينة يشرح المفاهيم األساسية ل 

a4 ئي.صحصايصف المفاهيم األساسية لطرق االستدالل اإل 

a5 
 

 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1  يفرق بين التوزيعات المتصلة والمتقطعة
 ودوالها.

  المصحاضرات واللقاءات
 التفاعلية 

  مالصحظة النتائج
 والعرض البياني.

   ة لبيانات أمثلعرض
متنوعة لصحاالت 

 ة.افتراضي

  األسئلة المباشرة 

 الفردي داءالمالصحظة لأل 

 االختبارات السريعة 

  االختبارات
 الموضوعية.

  مالصحظة وتقييم مشاركة
 الطالب في القاعة.

b2  التقدير المناسب للتوزيعيستنتج 

b3  اختبارات متوسط مجتمع طبيعي يقارن بين
 وغير طبيعي

 

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

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

c1  يستخدم طرق االستدالل المختلفة على
 بيانات لصحالة ما ولعدد من المتغيرات.

 ة رأسالمصحاضرات ود
 صحاالت عملية

 .ورش عمل  

 لية . الواجبات المنز 

 التعليم الذاتي. 

 .تقييم الواجبات المنزلية 

 . تقييم المشاركة 

 .االختبارات العملية 

 الفردي  داءالمالصحظة لأل
 والجماعي.

c2 .يصحتسب تقدير واختبار المتوسط لعينة 

c3 ومعامل  زية بيظرنق بيط𝑹𝟐 

  

 

                                                            تيجية التدريس والتقييم:رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باسترا
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 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

d1 .يشارك بالرأي في المناقشات الجماعية  التعلم التعاوني 

  توجيه الطالب للبصحث
عن المعلومات باستخدام 

 اإلنترنتشبكة 

   الذاتيالتعلم 
 

  تقييم واجبات تصحتاج
إلى تطبيق مهارات 
التواصل ومهارات 

 النتقال.

  تقييم التفاعل المباشر
ليف اتقييم  التك

 ة.  نشطواأل

 األسئلة  المباشرة 

d2  يطبق مهارات االتصال وتقنية المعلومات
               والمهارات الصحسابية.

d3 ءة اينفذ المهام والتكاليف الموكلة إليه بكف
 في مجال العمل.

 
 

 

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

 

 كتابة وصحدات /مواضيع مصحتوى المقرر

             الجانب النظري                                               أوال:

 الرقم
وصحدات/ 
موضوعات 
 المقرر

 المواضيع التفصيلية
عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات تعلم المقرر

1 

 تعاريف  االصحتماالت
  الصحوادث البسيطة والصحوادث

 المركبة
  الصحدث األكيد والصحدث

 المستصحيل
  الصحوادث المتنافية والصحوادث

 غير المتنافية
 دث الصحوادث المستقلة والصحوا

 غير المستقلة
  قاعدتي الجمع والضرب في

 اإلصحتماالت
 لمشروطة ت االحتماالا

 زية بيظرنل والستقالوا

3 9 a1,b3,c4,d1, 

2 

المتغيرات 
 العشوائية 

 
 

 تعريف المتغير العشوائي 
 المتغيرات العشوائية  أنواع

 )المنفالة والمستمرة(
 دالة كثافه االصحتمال 
  دالة التوزيع التراكمية

 اوخواص كل منه
 التوقع الرياضي والعزوم 
 التباين 

3 9 

a2,b2, 
c3,d1, 
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  ر المركزية و غيالعزوم
 المركزية من الرتبة الثالثة

   معاملي االلتواء والتفرطح
 ومتباينة تشيبشيف                                                                    

 الداله المولده للعزوم 
  التوزيعات االصحتمالية )ذو

 -االسي  –بواسون –الصحدين 
 الطبيعي (

3 

المعاينة 
والتوزيعات 

 العينية
  

 تعريف توزيع المعاينة 
  توزيع المعاينة للوسط

 الصحسابي للعينة
 نظرية النهاية المركزية 
  ةلنسبة العينتوزيع المعاينة 

2 6 

a3, 
b1,c1,d1,d2, 

5 

التقدير 
ئيصحصااإل  

 مفهوم التقدير 
 خاائص التقدير الجيد 
 قدير بنقطة الت 
 لمتوسط ) التقدير بفترة

لنسبة +مجتمع طبيعي
 (المجتمع 

2 6 

a4, , 
c2,d1,d2,d3, 

6 

اختبارات 
الفروض 

ئيةصحصااإل  

 مفهوم الفروض 
 الفروض أنواع 
  األولالخطأ من النوع 

 والثاني
  االختبار  ءإجراخطوات

 ئيصحاااإل
 اختبارات متوسط المجتمع 

 لمتوسط مجتمع طبيعي)
 غير لمتوسط مجتمع+

 (لنسبة المجتمع + طبيعي

2 6 

,c1,c2,d1,d2,d3 

7 

 االرتباط و 
 االنصحدار.

 .مفهوم االرتباط 
 .مفهوم العالقة بين المتغيرات 
  معامل إيتا -معامل فاي 
  مقاييس االرتباط الالمعلمية

 .خر اآل
 . مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الخطي البسيط 
 ئي صحاااالستدالل اإل

 لمعلمات النموذج .
 ر معلمات النموذج تقدي

 واستخدامه في التنبؤ.

  تفسير االنصحدار ومعامل𝑅2 

2 6 

a2,b3,d1,d2,d3, 
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 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 الجانب العملي:                                             ثانيا:

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم اعات الفعليةالس عدد األسابيع التجارب العملية الرقم

    يوجد ال  .1

    إجمالي األسابيع والساعات

 

I. :استراتيجية التدريس 

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

 

II. ة والتكليفات:نشطاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

التكاليف الفردية  1
والجماعية المتعلقة 
بالتمارين والتطبيقات 

 النظرية والعملية
 .والمشاركة

a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,c1,c2,c3, ,d1, 
d2,d3 

 10 اسبوعيا

 10   المجموع 

 

III. :تقييم التعلم 

 الرقم
ة أنشط
 التقييم

 الدرجة  األسبوع
نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

  النهائي
 المخرجات التي يصحققها

1 
الواجبات 
 والتكاليف

 %10 10 اسبوعيا
a1,a2,a3,a4, ,b1,b2,b3, ,c1, 
c2,c3, ,d1,d2,d3 
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 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

4 
االمتصحان 
التصحريري 
 النصفي

W7 
20 20% 

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

5 
االختبار 
 النهائي

W16 
70 70% 

a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,c1, 
c2,c3,d1,d2,d3 

   100 100%  

 

IV. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( المراجع الرئيسة

ء ، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، الطبعة صحصام، مبادئ اإل2010، مصحمد صبصحي ابو صالح   .1
 العربية، عمان .

 المراجع المساعدة

 عمان. -ء ، مركز الكتب االردنيصحصام، مقدمة في اإل1990مصحمد صبصحي أبو صالح و عدنان عوض،  -1
باستخدام  األعمالة إدارء لطلبة العلوم االقتصادية وصحصااإل أساليبم، 2008  -عبد الصحميد البلداوي -2

 ، SPSSال 
 االردن.  -منشورات دار وائل للنشر         

، SPSSئية باستخدام نظام إصحصاتطبيقات  ءصحصااإلمبادئ ، 2018،  آخرينو هريرة أصحمد -3
 الوسطية للنشر والتوزيع ،صنعاء.

 ية وإنترنت:    )إن وجدت(إلكترونمواد 

 

 

V. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

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

   سياسة صحضور الفعاليات التعليمية:  .1
  االلتزام بالمواعيد المصحددة للمصحاضرررات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الصحضررور، وضرررورة

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

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

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

 في الوقت المناسب. 
 تأخر في صحدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول  إذاالب المتأخر بدخول المصحاضرة يسمح للط

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

 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 

 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

 .يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتصحان في الوقت المصحدد 
 .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

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

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

  التعيينات والمشاريع:  .4
  ليمها. المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويصحدد مواعيد تس أستاذيصحدد 
  المقرر الضوابط والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها.  أستاذيبين 
 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المصحدد يصحرم من درجة التكليف الذي  إذا

 تأخر في تسليمه.

  الغش:  .5
  ،يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية،التي تعني: أن يكون الطالب صرررررادقاف مع نفسررررره

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

 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 ضرربط متلبسررا

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

 ة.رأسمن الد

  االنتصحال:  .6
 عي أنها من يعرف االنتصحال باسرررم نالنسرررخ أو سررررقة كلمات شرررخا آخر أو أفكاره ويد

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

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

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

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

 : آخرىسياسات   .7
 الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اآلتي:  من مهام
 .تصحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي 
 والصحوار البناء مع اآلخرين. اإليجابيالنقاش  إسلوبالتزامه ب 
 .ال يسمح استخدام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، أو أثناء سير االمتصحان 
 ول فإنه يصُحال إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، مشفوعاف سلك الطالب سلوكاف غير مقب إذا

 بتقرير عن ذلك.

 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 جامعة صنعاء
 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

 (2  (ءصحصانموذج خطة مقرر مبادئ اإل
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.د/ عبدالصحكيم العبيد / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 السبت األصحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 صنعاء 

 
ورقم المكان 

 الهاتف

يلكترونالبريد اإل         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 2  ءصحصامبادئ اإل اسم المقرر:  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3 - - - 3 

 األولالفصل  ثانيالمستوى ال ي:رأسالمستوى والفصل الد  .4

5.  
ة المقرر)إن رأستطلبات السابقة لدالم

 وجدت(:
  ءصحصامبادئ اإل

6.  
ة المقرر)إن رأسالمتطلبات المصاصحبة لد

 وجدت(:
 ال يوجد

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 

 المقرر:
ء واالقتصاد و العلوم المالية صحصابكالوريوس اإل
 والمصرفية

 اللغة العربية    لغة تدريس المقرر:  .8

 واالقتصاد جارةكلية الت -الصحرم الجامعي  ريس المقرر: مكان تد  .9

III. ي:رأسالمقرر الد  وصف 

اسية الموضوعات األس التي تشملء الوافي، صحاايهدف هذا المقرر الى تعميق معرفه الطالب بأساسيات علم اإل
ئي، اصحادير اإلها، والتقأساليبعلى كل من االصحتماالت، والمتغيرات العشوائية وتوزيعات المعاينة وطرقها و

 .ء صحاامبادئ اإلويعتبر المقرر متطلب قسم ويتطلب مقرر  ئية. صحااواختبارات الفروض اإل

 

I. :مخرجات التعلم 

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

 a1   ء.صحصايوضح المفاهيم األساسية لعلم اإل

 a2 تصحليل االنصحدار. إسلوباالرتباط و اييسومق هأنواعيعرف مفهوم المتغير العشوائي و

 a3 وطرقها.توزيع المعاينة يشرح المفاهيم األساسية ل

 a4 ئي.صحصايصف المفاهيم األساسية لطرق االستدالل اإل

 b1 يفرق بين التوزيعات المتصلة والمتقطعة ودوالها.

 b2 التقدير المناسب للتوزيعيستنتج 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 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

 b3 مع طبيعي وغير طبيعياختبارات متوسط مجتيقارن بين 

 c1 يستخدم طرق االستدالل المختلفة على بيانات لصحالة ما ولعدد من المتغيرات.

 c2 يصحتسب تقدير واختبار المتوسط لعينة.

 𝑹𝟐 c3ومعامل  زية بيظرنق بيط

 d1 يشارك بالرأي في المناقشات الجماعية.

 d2               ت الصحسابية.يطبق مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارا

 d3 ينفذ المهام والتكاليف الموكلة إليه بكفاءة في مجال العمل.

  

IV. :مصحتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وصحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلية

 االصحتماالت 1

 تعاريف 
  الصحوادث البسيطة

 والصحوادث المركبة
 صحدث الصحدث األكيد وال

 المستصحيل
  الصحوادث المتنافية

 والصحوادث غير المتنافية
  الصحوادث المستقلة

 والصحوادث غير المستقلة
  قاعدتي الجمع والضرب في

 اإلصحتماالت
 لمشروطة ت االحتماالا

 زية بيظرنل والستقالوا

والثاني  األول
 والثالث

9 

2 
 المتغيرات العشوائية

 
 

 تعريف المتغير العشوائي 
 شوائيةالمتغيرات الع أنواع 

 )المنفالة والمستمرة(
 دالة كثافه االصحتمال 
  دالة التوزيع التراكمية

 وخواص كل منها
 التوقع الرياضي والعزوم 
 التباين 
  ر المركزية و غيالعزوم

 المركزية من الرتبة الثالثة
   معاملي االلتواء والتفرطح

                    ومتباينة تشيبشيف                                                 
 الداله المولده للعزوم 

الرابع والخامس 
 والسادس

9 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 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

  التوزيعات االصحتمالية )ذو
  –بواسون –الصحدين 
 الطبيعي ( -االسي

 3 السابع  االمتصحان النصفي 

3 
المعاينة والتوزيعات 

 العينية
 

 تعريف توزيع المعاينة 
  توزيع المعاينة للوسط

 الصحسابي للعينة
 ة المركزيةنظرية النهاي 
  نةلنسبة العيتوزيع المعاينة 

 6 الثامن والتاسع

ئيصحصاالتقدير اإل 5  

 مفهوم التقدير 
 خاائص التقدير الجيد 
  التقدير بنقطة 
 لمتوسط ) التقدير بفترة

لنسبة +مجتمع طبيعي
 (المجتمع 

العاشر والصحادي 
 عشر

6 

6 
اختبارات الفروض 

ئيةصحصااإل  

 مفهوم الفروض 
 الفروض أنواع 
 األولمن النوع  الخطأ 

 والثاني
  االختبار  ءإجراخطوات

 ئيصحاااإل
 اختبارات متوسط المجتمع 

 لمتوسط مجتمع طبيعي)
 غير لمتوسط مجتمع+

 (لنسبة المجتمع + طبيعي

الثاني عشر 
 والثالث عشر

6 

7 

 مفهوم االرتباط.  االنصحدار. االرتباط و 
  مفففففففهفففوم الفففعفففالقففففة بفففيفففن

 المتغيرات.
  معامل إيتا -معامل فاي 
  مقاييس االرتباط الالمعلمية

 .خر اآل
 . مفهوم االنصحدار 
  االنصحدار الخطي البسيط 
 ئي صحاااالستدالل اإل

 لمعلمات النموذج .
  تقدير معلمات النموذج

 واستخدامه في التنبؤ.
  تفسير االنصحدار ومعامل

𝑅2 

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 

 3 السادس عشر متصحان النهائياال 8

الساعاتعدد األسابيع و  16 48 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

   اليوجد 

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 

V. استراتيجيات التدريس 

  لجدوليه والبيانيةاوالعروض المصحاضرات 
 التعلم التعاوني 
 .عرض مراصحل التصحليل على بيانات لصحاالت افتراضية 
  .مالصحظة النتائج والعرض البياني 
  ة لبيانات متنوعة لصحاالت افتراضيةأمثلعرض 
  اإلنترنتتوجيه الطالب للبصحث عن المعلومات باستخدام شبكة 
  التعلم الذاتي 
 ة صحاالت عمليةرأسد 
 ل.ورش عم 

 

VI. ة والتكليفات:نشطاأل 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكليف الرقم

التكاليف الفردية والجماعية  1
المتعلقة بالتمارين والتطبيقات 
 .النظرية والعملية والمشاركة

 10 اسبوعيا

 10  المجموع

 

VII. :تقييم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 
 اليوم والتاريخ

 رجةالد
 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقويم 
 النهائي(

 %10 10 اسبوعيا الواجبات والتكاليف -1

االمتصحان التصحريري  -2
 النصفي

W7 20 20% 

 W16 70 70% االختبار النهائي -3

 %100 100 المجموع 
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VIII. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئيسة .1
ء ، دار اليازوري والتوزيع ، الطبعة العربية، صحصاإلم، مبادئ ا2010مصحمد صبصحي ابو صالح  ،  .1

 عمان .

 المراجع المساعدة: .2

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

 باستخدام  األعمالة إدارء لطلبة العلوم االقتصادية وصحصااإل أساليبم، 2008  -عبد الصحميد البلداوي
 ، SPSSال 

 االردن.  -منشورات دار وائل للنشر

 ئية باستخدام نظام إصحصاتطبيقات  ءصحصااإلمبادئ ، 2018،  آخرينو هريرة أصحمدSPSS الوسطية ،
 للنشر والتوزيع ،صنعاء.

 )إن وجدت(ية وإنترنت:    إلكترونمواد  .3

 

VI. .الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

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

   سياسة صحضور الفعاليات التعليمية:  .1
  االلتزام بالمواعيد المصحددة للمصحاضررررات في بدئها وانتهاءها واالنتظام في الصحضرررور، وضررررورة

 ( من ساعات المقرر. %75صحضور ) 
 إذافي المقرر. إال   ( من سرررراعات المقرر يعد مصحروماف %25تجاوز نسرررربة غياب الطالب عن ) إذا 

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

 : الصحضور المتأخر   .2
  ينبغي على الطالب أن يأتي إلى المصحاضرررات، والمشرراركة في مناقشررة موضرروعات المقرر

 في الوقت المناسب. 
  سمح للطالب المتأخر بدخول المصحاضرة ساعة فقط وبعذر مقبول تأ إذاي خر في صحدود ربع 

 المقرر. أستاذلدى 
  10الطالب الذي يتكرر تأخره عن بدء المصحاضررررة دون عذر مقبول سررريتم خصرررم من % 

 من درجة الصحضور.  %20إلى 
  الطالب الذي يتكرر وصوله إلى المصحاضرة في وقت متأخر أو يغادرها في وقت مبكر سيتم

 .من درجة الصحضور %50خصم 

  ابط االمتصحان:ضو  .3
 .يجب على الطالب الوصول إلى قاعة االمتصحان في الوقت المصحدد 
 .عدم السماح بدخول االمتصحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتصحان 
  ال يسررررمح للطالب الخروج من القاعة االمتصحانية بعد توزيع األسررررئلة إال  بعد مرور نصررررف

 وقت االختبار.
 لة تغيب الطالب عن ثاني بدرجة  في صحا لدور ال با بار  عاد له االخت بار بعذر مقبول ي االخت

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

  التعيينات والمشاريع:  .4
  المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويصحدد مواعيد تسليمها.  أستاذيصحدد 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 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

  والقواعد لتنفيذ التكليفات وتسليمها.  المقرر الضوابط أستاذيبين 
 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المصحدد يصحرم من درجة التكليف الذي  إذا

 تأخر في تسليمه.

  الغش:  .5
  يلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكاديمية،التي تعني: أن يكون الطالب صادقاف مع نفسه، ومع

 زمالئه ومع أساتذته.
 غيرهسررررررامح مع الغش وهو: مصحاولة الطالب الغش بالصحديث أو النظر في ورقة لن يتم الت 

 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 ضرررربط م تلبسررررا

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

 ة.رأسمن الد

  االنتصحال:  .6
  يعرف االنتصحال باسررررم نالنسررررخ أو سرررررقة كلمات شررررخا آخر أو أفكاره ويدعي أنها من

 ا كأنها خاصة بهن .إنتاجه أو يقوم  بتقديمه
 يات البصحث العلمي، وأال  يلجأ أبداف إلى أخالقعلى الطلبة ضررررررورة االلتزام باألمانة العلمية و

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

 التشهير به أمام زمالئه.
 ( الفقرة )و( 37االمتصحان تطبق عليه المادة ) أداءالب آخر أثناء الطالب المنتصحل صرررررفة ط

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

 : آخرىسياسات   .7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وصحقوقهم اآلتي: 

 .تصحمل وتقبل اآلراء المختلفة أثناء المناقشات والعمل الجماعي 
 والصحوار البناء مع اآلخرين. اإليجابيالنقاش  إسلوبالتزامه ب 
 .ال يسمح استخدام الهواتف المصحمولة داخل قاعة المصحاضرة، أو أثناء سير االمتصحان 
 تخاذ الالزم، مشررفوعاف سررلك الطالب سررلوكاف غير مقبول فإنه يصُحال إلى الجهات المعنية ال إذا

 بتقرير عن ذلك.

 


