
 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

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

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

 (2مبادئ اإلحصاء )توصٌف ممرر 
 

I.  :معلومات عامة عن الممرر 

 (2مبادئ اإلحصاء ) :اسم الممرر  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى الثانً الفصل االول والفصل الدراسً:المستوى   .4

 (1)مبادىء اإلحصاء  :(المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس اإلحصاء وااللتصاد و العلوم المالٌة والمصرفٌة درس له الممرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة    لغة تدرٌس الممرر:  .8

 فصلً /انتظام نظام الدراسة:  .9

 عبدالحكٌم العبٌدد. أ.      معد)ي( مواصفات الممرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر:  .11

 

II. :وصف الممرر 

ٌهدف هذا الممرر الى  تعمٌك معرفه الطالب بأساسٌات علم اإلحصاء الوصفً، وتشتمل الموضوعات األساسٌة على كل من 
االحتماالت، والمتغٌرات العشوائٌة وتوزٌعات المعاٌنة وطرلها وأسالٌبها، والتمدٌر اإلحصائً، واختبارات الفروض اإلحصائٌة. 

 . مبادئ اإلحصاء وٌتطلب ممرر  لتصاداإلحصاء واالوٌعتبر الممرر متطلب لسم 

 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a1   ٌوضح المفاهٌم األساسٌة لالحتماالت.

 a2 االرتباط وأسلوب تحلٌل االنحدار. ومماٌٌس ٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً وأنواعه

 a3 وطرلها.توزٌع المعاٌنة األساسٌة لٌشرح المفاهٌم 

 a4 ٌصف المفاهٌم األساسٌة لطرق االستدالل األحصائً.

 b1 ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتمطعة ودوالها.

 b2 التمدٌر المناسب للتوزٌعٌستنتج 

 b3 اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر طبٌعًٌمارن بٌن 

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

 c2 ٌحتسب تمدٌر واختبار المتوسط لعٌنة.

 c3   ومعامل  زٍة بٍظرنق بٌط

 d1 ٌشارن بالرأي فً المنالشات الجماعٌة.

 d2               ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.

 d3 الموكلة إلٌه بكفاءة فً مجال العمل.ٌنفذ المهام والتكالٌف 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a:المعرفة والفهم : 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

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

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

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

 االحصائٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.

a.2 
 ومماٌٌس ٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً وأنواعه

 االرتباط وأسلوب تحلٌل االنحدار.
A1  ٌظهر المعرفة والفهم للنظرٌات واالسالٌب واالدوات

 االحصائٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.

a3 وطرلها.توزٌع المعاٌنة ٌشرح المفاهٌم األساسٌة ل 
 A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت العلمٌة

والتطبٌمٌة المرتبطة بعلم االحصاء وٌتعلم كٌفٌة استخدام أهم 
 وأشهر الحزم االحصائٌة فً تحلٌل البٌانات.

a4 .ًٌصف المفاهٌم األساسٌة لطرق االستدالل األحصائ 
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 .ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتمطعة ودوالها 
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل البٌانات

باستخدام الحزم االحصائٌة للوصول الى االستنتاجات 
 الصحٌحة والتنبؤات الدلٌمة.

b.2  التمدٌر المناسب للتوزٌعٌستنتج 
B3  ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت األرلام والبٌانات

 للظواهر المختلفة وٌمترح المعالجات المناسبة لها.

b3 
اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر ٌمارن بٌن 

 طبٌعً

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

 الصحٌحة والتنبؤات الدلٌمة.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌستخدم طرق االستدالل المختلفة على بٌانات لحالة ما 

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

c.2 .ٌحتسب تمدٌر واختبار المتوسط لعٌنة C1  علمً. بأسلوب ٌجٌد التعامل مع االرلام والبٌانات 

c3 ومعامل  زٍة بٍظرنق بٌط   
C3  ًٌطبك مهارات اتخاذ المرارات فً مجاالت العمل معتمدا

 على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحدث فً المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

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

d.2 
المعلومات والمهارات ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة 

               الحسابٌة.
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اَخرٌن

 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d3 
ٌنفذ المهام والتكالٌف الموكلة إلٌه بكفاءة فً مجال 

 العمل.
D3  ًٌتخذ المرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم 

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

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

a1  لالحتماالت.ٌوضح المفاهٌم األساسٌة     المحاضرات والعروض
 والبٌانٌة   الجدولٌة 

  عرض مراحل التحلٌل على
 بٌانات لحاالت افتراضٌة. 

 .ًالعصف الذهن 

 .الحوار والمنالشة 

 األسئلة السرٌعة 

   .االختبارات التحرٌرٌة 

 الفردٌة  تمٌٌم الواجبات
 والجماعٌة..

 تمٌٌم التفاعل المباشر  

  االختبارات المصٌرة
 )الكوزات(.

a2 ومماٌٌس ٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً وأنواعه 
 االرتباط وأسلوب تحلٌل االنحدار.

a3 وطرلها.توزٌع المعاٌنة ٌشرح المفاهٌم األساسٌة ل 

a4 .ًٌصف المفاهٌم األساسٌة لطرق االستدالل األحصائ 

a5  

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

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

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

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

 استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 .ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتمطعة ودوالها   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  للتوزٌعالتمدٌر المناسب ٌستنتج 

b3  اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر ٌمارن بٌن
 طبٌعً

 

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

 استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1  االستدالل المختلفة على بٌانات لحالة ٌستخدم طرق
 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  المتوسط لعٌنة.ٌحتسب تمدٌر واختبار 

c3 ومعامل  زٍة بٍظرنق بٌط   

  

 

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

 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
 لٌف واالنشطة.  االتك

 األسئلة  المباشرة 

d2  ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة المعلومات
               والمهارات الحسابٌة.

d3  ٌنفذ المهام والتكالٌف الموكلة إلٌه بكفاءة فً مجال
 العمل.

  

 

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:

 الرلم
وحدات/ 
 موضوعات
 الممرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم الممرر

1 

 تعارٌف  االحتماالت
 الحوادث البسٌطة والحوادث المركبة 
 الحدث األكٌد والحدث المستحٌل 
  الحوادث المتنافٌة والحوادث غٌر

 المتنافٌة
  الحوادث المستملة والحوادث غٌر

 المستملة
  ًلاعدتً الجمع والضرب ف

3 9 a1,b3,c4,d1, 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

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

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

 اإلحتماالت
 ل الستمالوالمشروطة ت االحتماالا

 زٍة بٍظرنو

2 

المتغٌرات 
 العشوائٌة 

 
 

 ًتعرٌف المتغٌر العشوائ 
  انواع المتغٌرات العشوائٌة

 )المنفصلة والمستمرة(
 دالة كثافه االحتمال 
  دالة التوزٌع التراكمٌة وخواص كل

 منها
 ًوالعزوم التولع الرٌاض 
 التباٌن 
  ر المركزٌة و المركزٌة غٍالعزوم

 من الرتبة الثالثة
  معاملً االلتواء والتفرطح  ومتباٌنة

 تشٌبشٌف                                                                    
 الداله المولده للعزوم 
  التوزٌعات االحتمالٌة )ذو الحدٌن– 

 ( الطبٌعً -االسً  –بواسون

3 9 

a2,b2, 
c3,d1, 

3 

المعاٌنة 
والتوزٌعات 
 العٌنٌة

  

 تعرٌف توزٌع المعاٌنة 
  ًتوزٌع المعاٌنة للوسط الحساب

 للعٌنة
 نظرٌة النهاٌة المركزٌة 
  لنسبة العٌنةتوزٌع المعاٌنة 

2 6 

a3, 
b1,c1,d1,d2, 

5 

التمدٌر 
 االحصائً

 مفهوم التمدٌر 
 خصائص التمدٌر الجٌد 
  التمدٌر بنمطة 
 لمتوسط مجتمع ) التمدٌر بفترة

 (لنسبة المجتمع +طبٌعً

2 6 

a4, , 
c2,d1,d2,d3, 

6 

اختبارات 
الفروض 
 االحصائٌة

 مفهوم الفروض 
 انواع الفروض 
 ًالخطأ من النوع االول والثان 
 ًخطوات اجراء االختبار االحصائ 
 لمتوسط ) اختبارات متوسط المجتمع

 لمتوسط مجتمع+ مجتمع طبٌعً
 (لنسبة المجتمع + طبٌعً غٌر

2 6 

,c1,c2,d1,d2,d3 

7 

 االرتباط و 
 االنحدار.

 .مفهوم االرتباط 
 .مفهوم العاللة بٌن المتغٌرات 
  معامل إٌتا -معامل فاي 
 .مماٌٌس االرتباط الالمعلمٌة األخرى 
 . مفهوم االنحدار 
  االنحدار الخطً البسٌط 
  االستدالل اإلحصائً لمعلمات

 النموذج .
  النموذج واستخدامه تمدٌر معلمات

 فً التنبؤ.

  تفسٌر االنحدار ومعامل   

2 6 

a2,b3,d1,d2,d3, 
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

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

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

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 الجانب العملً:                                             ثانٌا:

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع التجارب العملٌة الرلم

    ٌوجد ال  .1

    إجمالً األسابٌع والساعات

 

I. :استراتٌجٌة التدرٌس 

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

 

II. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرلم

1 
التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلمة بالتمارٌن 

 .والمشاركةوالتطبٌمات النظرٌة والعملٌة 

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

 10 اسبوعٌا

 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,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 

5 
 W16 االختبار النهائً

70 70% 
a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,c1, 
c2,c3,d1,d2,d3 

   100 100%  
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IV. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 م، مبادئ االحصاء ، دار الٌازوري للنشر والتوزٌع ، الطبعة العربٌة، عمان .2111،   دمحم صبحً ابو صالح .1

 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         
، الوسطٌة للنشر والتوزٌع SPSSتطبٌمات إحصائٌة باستخدام نظام  اإلحصاءمبادئ ، 2018واخرون ،  أحمد هرٌرة .3

 ،صنعاء.

 إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت( مواد

 

 

V. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

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

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1
 ً( 75الحضدور، وضدرورة حضدور )  االلتزام بالمواعٌد المحدددة للمحاضدرات فدً بددئها وانتهاءهدا واالنتظدام فد %

 من ساعات الممرر.
 ( ا فدً الممدرر. إالا إذا كدان غٌابده بسدبب 25إذا تجاوز نسبة غٌاب الطالب عدن %( مدن سداعات الممدرر ٌعدد محرومدا

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

 : الحضور المتأخر   .2
  .ٌنبغً على الطالب أن ٌأتً إلى المحاضرات، والمشاركة فً منالشة موضوعات الممرر فً الولت المناسب 
 .ٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فمط وبعذر ممبول لدى أستاذ الممرر 
  مدن درجدة 21% إلدى  11الطالب الذي ٌتكدرر تدأخرع عدن بددء المحاضدرة دون عدذر ممبدول سدٌتم خصدم مدن %

 الحضور. 
  مدن 51الطالب الذي ٌتكدرر وصدوله إلدى المحاضدرة فدً ولدت متدأخر أو ٌغادرهدا فدً ولدت مبكدر سدٌتم خصدم %

 .درجة الحضور

  ضوابط االمتحان:  .3
 .ٌجب على الطالب الوصول إلى لاعة االمتحان فً الولت المحدد 
  ساعة من بدء االمتحان.عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من الماعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف ولت االختبار 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 ا فً المم  .رر الذي تغٌب فٌهٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسبا

  التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
  .ٌحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها 
  .ٌبٌن أستاذ الممرر الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 
  تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي 

  الغش:  .5
 .ٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األكادٌمٌة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادلاا مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته 
  لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغدش بالحددٌث أو النظدر فدً ورلدة الغٌدر أو اإلشدارة أو محاولدة

 الغش.استخدام أٌة وسٌلة من وسائل 
 .ا فً الممرر  الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسبا
  ا فٌها والمادة التً لبلها وكدذلن الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم من ثالث مواد هً: المادة التً ضبط متلبسا

 المادة التً تلٌها.
 ٌطبك علٌه حكم الفصل من الدراسة. إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة االختٌارٌة الواحدة 
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  االنتحال:  .6
  ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات شدخ  خخدر أو أفكدارع وٌددعً أنهدا مدن إنتاجده أو ٌمدوم  بتمددٌمها

 كأنها خاصة به" .
  سدرلة أعمدال على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخاللٌات البحث العلمً، وأالا ٌلجدأ أبدداا إلدى الغدش أو

 غٌرع.
 .الطالب النالل ألفكار اَخرٌن دون التوثٌك ٌحرم من الدرجة وٌعنف على فعلته تلن دون التشهٌر به أمام زمالئه 
 ( مدن الالئحدة الموحددة 37الطالب المنتحل صفة طالدب خخدر أثنداء أداء االمتحدان تطبدك علٌده المدادة )( الفمدرة )و

ار مدن الجهدات المعنٌدة ،وتسدري العموبدة نفسدها علدى الطالدب الدذي لشئون الطالب، وهدو "الفصدل" وٌكدون بمدر
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

 سٌاسات أخرى:   .7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اَتً: 

 .ًتحمل وتمبل اَراء المختلفة أثناء المنالشات والعمل الجماع 
  اَخرٌن.النماش االٌجابً والحوار البناء مع بأسلوب التزامه 
 .ال ٌسمح استخدام الهواتف المحمولة داخل لاعة المحاضرة، أو أثناء سٌر االمتحان 
 .ا بتمرٌر عن ذلن  إذا سلن الطالب سلوكاا غٌر ممبول فإنه ٌُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعا
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(2) خطة ممرر مبادئ اإلحصاء  

 

I. معلومات عن مدرس الممرر: 

 االسم أ.د/ عبدالحكٌم العبٌد / أسبوعٌا(3)  المكتبٌةالساعات 

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 صنعاء 
 

 المكان ورلم الهاتف

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن الممرر 

 2  مبادئ اإلحصاء اسم الممرر:  .1

  رمز الممرر ورلمه:  .2

 الساعات المعتمدة للممرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3 - - - 3 

 الفصل االول ثانًالمستوى ال المستوى والفصل الدراسً:  .4

 مبادئ اإلحصاء  المتطلبات السابمة لدراسة الممرر)إن وجدت(:  .5

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

 بكالورٌوس اإلحصاء وااللتصاد و العلوم المالٌة والمصرفٌة تدرٌس الممرر:البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها   .7

 اللغة العربٌة    لغة تدرٌس الممرر:  .8

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

III. الممرر الدراسً:  وصف 

ٌهدف هذا الممرر الى تعمٌك معرفه الطالب بأساسٌات علم اإلحصاء الوصفً، وتشتمل الموضوعات األساسٌة على كل من 
االحتماالت، والمتغٌرات العشوائٌة وتوزٌعات المعاٌنة وطرلها وأسالٌبها، والتمدٌر اإلحصائً، واختبارات الفروض اإلحصائٌة. 

 .مبادئ اإلحصاء  وٌعتبر الممرر متطلب لسم وٌتطلب ممرر 

 

I. :مخرجات التعلم 

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

 a1   ٌوضح المفاهٌم األساسٌة لعلم اإلحصاء.

 a2 االرتباط وأسلوب تحلٌل االنحدار. ومماٌٌس ٌعرف مفهوم المتغٌر العشوائً وأنواعه

 a3 وطرلها.توزٌع المعاٌنة ٌشرح المفاهٌم األساسٌة ل

 a4 ٌصف المفاهٌم األساسٌة لطرق االستدالل األحصائً.

 b1 ٌفرق بٌن التوزٌعات المتصلة والمتمطعة ودوالها.

 b2 التمدٌر المناسب للتوزٌعٌستنتج 

 b3 اختبارات متوسط مجتمع طبٌعً وغٌر طبٌعًٌمارن بٌن 

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

 c2 ٌحتسب تمدٌر واختبار المتوسط لعٌنة.

 c3   ومعامل  زٍة بٍظرنق بٌط

 d1 ٌشارن بالرأي فً المنالشات الجماعٌة.

 d2               ٌطبك مهارات االتصال وتمنٌة المعلومات والمهارات الحسابٌة.
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 d3 بكفاءة فً مجال العمل.ٌنفذ المهام والتكالٌف الموكلة إلٌه 

  

IV. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم

 االحتماالت 1

 تعارٌف 
  الحوادث البسٌطة والحوادث

 المركبة
 الحدث األكٌد والحدث المستحٌل 
  الحوادث المتنافٌة والحوادث غٌر

 المتنافٌة
  المستملة والحوادث غٌر الحوادث

 المستملة
  ًلاعدتً الجمع والضرب ف

 اإلحتماالت
 ل الستمالوالمشروطة ت االحتماالا

 زٍة بٍظرنو

األول والثانً 
 والثالث

9 

2 
 المتغٌرات العشوائٌة

 
 

 ًتعرٌف المتغٌر العشوائ 
  انواع المتغٌرات العشوائٌة

 )المنفصلة والمستمرة(
 دالة كثافه االحتمال 
  التراكمٌة وخواص دالة التوزٌع

 كل منها
 التولع الرٌاضً والعزوم 
 التباٌن 
  ر المركزٌة و المركزٌة غٍالعزوم

 من الرتبة الثالثة
   معاملً االلتواء والتفرطح

 ومتباٌنة تشٌبشٌف                                                                    
 الداله المولده للعزوم 
  االحتمالٌة )ذو الحدٌن التوزٌعات

 الطبٌعً ( -االسً  –بواسون –

الرابع والخامس 
 والسادس

9 

 3 السابع  االمتحان النصفً 

3 
 المعاٌنة والتوزٌعات العٌنٌة

 

 تعرٌف توزٌع المعاٌنة 
  ًتوزٌع المعاٌنة للوسط الحساب

 للعٌنة
 نظرٌة النهاٌة المركزٌة 
  لنسبة العٌنةتوزٌع المعاٌنة 

والتاسعالثامن   6 

 التمدٌر االحصائً 5

 مفهوم التمدٌر 
 خصائص التمدٌر الجٌد 
  التمدٌر بنمطة 
 لمتوسط مجتمع ) التمدٌر بفترة

 (لنسبة المجتمع +طبٌعً

العاشر والحادي 
 عشر

6 

 اختبارات الفروض االحصائٌة 6
 مفهوم الفروض 
 انواع الفروض 

الثانً عشر والثالث 
 عشر

6 
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 ًالخطأ من النوع االول والثان 
  خطوات اجراء االختبار

 االحصائً
 اختبارات متوسط المجتمع 

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

7 

 مفهوم االرتباط.  االنحدار. االرتباط و 
 .مفهوم العاللة بٌن المتغٌرات 
  معامل إٌتا -معامل فاي 
  مماٌٌس االرتباط الالمعلمٌة

 األخرى.
  االنحدار .مفهوم 
  االنحدار الخطً البسٌط 
  االستدالل اإلحصائً لمعلمات

 النموذج .
  تمدٌر معلمات النموذج واستخدامه

 فً التنبؤ.

  تفسٌر االنحدار ومعامل   

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 

 3 السادس عشر متحان النهائًاال 8

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

V. استراتٌجٌات التدرٌس 

  والبٌانٌةالجدولٌة المحاضرات والعروض 
 ًالتعلم التعاون 
 .عرض مراحل التحلٌل على بٌانات لحاالت افتراضٌة 
  .ًمالحظة النتائج والعرض البٌان 
 عرض أمثلة لبٌانات متنوعة لحاالت افتراضٌة 
 توجٌه الطالب للبحث عن المعلومات باستخدام شبكة االنترنت 
  ًالتعلم الذات 
  عملٌةدراسة حاالت 
 .ورش عمل 

 

VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرلم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلمة بالتمارٌن والتطبٌمات  1
 .النظرٌة والعملٌة والمشاركة

 10 اسبوعٌا

 10  المجموع
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VII. :تمٌٌم التعلم 

 موضوعات التموٌم الرلم
الٌوم موعد التموٌم/ 
 والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

 )نسبة الدرجة إلى درجة  التموٌم النهائً(

 %10 10 اسبوعٌا 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

 م، مبادئ االحصاء ، دار الٌازوري والتوزٌع ، الطبعة العربٌة، عمان .2111،   دمحم صبحً ابو صالح 

 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

 تطبٌمات إحصائٌة باستخدام نظام  اإلحصاءمبادئ ، 2018واخرون ،  أحمد هرٌرةSPSS الوسطٌة للنشر والتوزٌع ،
 ،صنعاء.

 )إن وجدت(ة وإنترنت:    مواد إلكترونٌ .3

 

VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

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

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1
  ،( مدن 75وضدرورة حضدور ) االلتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واالنتظام فً الحضدور %

 ساعات الممرر.
 ( ا فدً الممددرر. إالا إذا كدان غٌابده بسددبب 25إذا تجداوز نسدبة غٌدداب الطالدب عدن %( مددن سداعات الممدرر ٌعددد محرومدا

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

 : الحضور المتأخر   .2
  .ٌنبغً على الطالب أن ٌأتً إلى المحاضرات، والمشاركة فً منالشة موضوعات الممرر فً الولت المناسب 
 .ٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فمط وبعذر ممبول لدى أستاذ الممرر 
  مدن درجدة 21% إلدى  11الطالب الذي ٌتكرر تأخرع عن بدء المحاضرة دون عدذر ممبدول سدٌتم خصدم مدن %

 الحضور. 
  مدن 51الطالب الذي ٌتكرر وصوله إلى المحاضرة فً ولدت متدأخر أو ٌغادرهدا فدً ولدت مبكدر سدٌتم خصدم %

 .درجة الحضور

  ضوابط االمتحان:  .3
 .ٌجب على الطالب الوصول إلى لاعة االمتحان فً الولت المحدد 
  ساعة من بدء االمتحان.عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من الماعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف ولت االختبار 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر ممبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 ا فً المم  .رر الذي تغٌب فٌهٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسبا

  التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
  .ٌحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها 
  .ٌبٌن أستاذ الممرر الضوابط والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

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

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

  تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي 

  الغش:  .5
  ا مددع نفسدده، ومددع زمالئدده ومددع ٌلتددزم الطلبددة بمبددادئ النزاهددة األكادٌمٌددة،التً تعنددً: أن ٌكددون الطالددب صددادلا

 أساتذته.
  لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث أو النظر فً ورلة الغٌدر أو اإلشدارة أو محاولدة

 الغش.استخدام أٌة وسٌلة من وسائل 
 .ا فً الممرر  الغش فً االمتحان النصفً أو الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسبا
  ا فٌهدا والمدادة التدً لبلهدا الطالب الذي ٌغش فً االمتحان ٌحرم مدن ثدالث مدواد هدً: المدادة التدً ضدبط متلبسدا

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

  االنتحال:  .6
  ٌعرف االنتحال باسم "النسخ أو سرلة كلمات شخ  خخر أو أفكارع وٌدعً أنها مدن إنتاجده أو ٌمدوم  بتمددٌمها

 كأنها خاصة به" .
  سرلة أعمال على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخاللٌات البحث العلمً، وأالا ٌلجأ أبداا إلى الغش أو

 غٌرع.
  الطالدب النالددل ألفكددار اَخددرٌن دون التوثٌددك ٌحددرم مددن الدرجددة وٌعنددف علددى فعلتدده تلددن دون التشددهٌر بدده أمددام

 زمالئه.
 ( مدن الالئحدة الموحددة 37الطالب المنتحل صفة طالب خخر أثناء أداء االمتحان تطبك علٌده المدادة )( الفمدرة )و

ار من الجهدات المعنٌدة ،وتسدري العموبدة نفسدها علدى الطالدب الدذي لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكون بمر
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

 سٌاسات أخرى:   .7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحمولهم اَتً: 

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

 
 


