
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

 ٌةاإلحصائمراقبة وضبط الجودة توصٌف مقرر 

 

II. :وصف المقرر 

ً فً مراقبة وضبط اإلحصائام الجودة إستخدمعارف والمهارات الالزمة التً تمكنه من تزوٌد الطالب بالإلى ٌهدف هذا المقرر 
ام إستخدتعلٌم الطالب  إلى العملٌات فً المؤسسات والمشارٌع بهدف تحسٌن جودة المنتجات وتحقٌق متطلبات الزبون باإلضافة 

برنامج  ام إستخدٌر منحنٌات خصائص التشغٌل بعٌنات القبول وتطو أخذٌة لمراقبة وضبط الجودة وكٌفٌة اإلحصائالخرائط 
 . (Minitab ،SPSS) اآللًالحاسب 

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
 .a1ٌات الجودة الشاملة.أساسٌظهر المعرفة بمبادئ و 
.a2الرقابة على الجودة. ٌة فًاإلحصائام االسالٌب إستخدٌشرح المفاهٌم المرتبطة ب 
.b1  ٌة على الجودة. اإلحصائالرقابة أسلوب ٌستخلص 
b2  ٌة للرقابة على جودة المنتجات والخدمات.اإلحصائ.ٌفسر بكفاءة الخرائط 
c1  الخدمة.أو ٌة لجودة المنتج اإلحصائٌة لشرح وتفسٌر الخرائط اإلحصائ. ٌوظف المهارات 
c2 ( ٌستخدم برامج الحاسوب .SPSS،MINITAB.للرقابة على جودة المنتجات والخدمات  ) 

.d1 .ٌطور قدراته المهنٌة من خالل التطبٌقات المستخدمة فً الرقابة على جودة المنتج / الخدمة 
d2  ٌة للرقابة على الجودة.اإلحصائام الخرائط إستخدزٌارته للشركات لتطبٌق  أثناء.ٌعمل ضمن فرٌق 

 

IV.  مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 a1-  ٌات الجودة الشاملة.أساسٌظهر المعرفة بمبادئ و 
A1  دواتواألبالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 

 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.اإلحصائ

a.2 
-a2ام االسالٌب إستخدتبطة بٌشرح المفاهٌم المر

 ٌة فً الرقابة على الجودة.اإلحصائ

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة اإلحصاء العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

 ٌة فً تحلٌل البٌانات.اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخد

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 -b1  ٌة على الجودة. اإلحصائابة الرقأسلوب ٌستخلص B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ٌةاإلحصائمراقبة الجودة  : اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 3الساعات المعتمدة:  3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولا/الفصل  الرابع، /المستوى المستوى والفصل الدراسً:  4

5 
المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن 

 :(وجدت
 ال ٌوجد

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 العامري أحمدد: منصور       معد مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 
 لها.

b.2 
b2-  ٌة للرقابة على جودة اإلحصائٌفسر بكفاءة الخرائط

 المنتجات والخدمات.
B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل
 مشكالت.ال

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
c1 -  ٌة لشرح وتفسٌر اإلحصائٌوظف المهارات

 الخدمة.أو ٌة لجودة المنتج اإلحصائالخرائط 
C2  ٌة فً صٌاغة المشكالت اإلحصائٌوظف األسالٌب

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c.2 
c2 -  ٌستخدم برامج الحاسوب(SPSS،MINITAB)  

 للرقابة على جودة المنتجات والخدمات.
C4  ٌة الجاهزة فً اإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج

 تحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
-d1  ٌطور قدراته المهنٌة من خالل التطبٌقات المستخدمة

 الخدمة. /فً الرقابة على جودة المنتج 
D2 هارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن ٌجٌد م

 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d.2 
-d2  زٌارته للشركات لتطبٌق  أثناءٌعمل ضمن فرٌق
 ٌة للرقابة على الجودة.اإلحصائام الخرائط إستخد

D1  اإلحصائٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل.ً 

 

V. ٌات التدرٌس والتقٌٌمربط مخرجات التعلم باستراتٌج 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1-  ٌات أساسٌظهر المعرفة بمبادئ و
 المحاضرة. - الجودة الشاملة.

 حل المشكالت. -
والمناقشة والتغذٌة  الحوار -

 .ةجعاالر

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة. -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 تقٌٌم الواجبات. -
-a2ام إستخدٌشرح المفاهٌم المرتبطة ب

ٌة فً الرقابة على اإلحصائاالسالٌب 
 الجودة.

 

 تقٌٌم:                                                     التدرٌس وال إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

-b1  الرقابة أسلوب ٌستخلص
 ٌة على الجودة.اإلحصائ

 المحاضرة .-
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهنً. -
 ٌة.ة والتطبٌقات العملاألمثلحل -
التدرٌب على المهام والتكالٌف  -

 الجماعٌة.

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة. -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 تقٌٌم حل التكالٌف.  -

 القصٌرة.بحا  تقٌٌم األ  -
b2-  ٌة اإلحصائٌفسر بكفاءة الخرائط

 للرقابة على جودة المنتجات والخدمات.

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةٌة والعملٌة( بثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهن

 مخرجات المقرر/
 المهارات المهنٌة والعملٌة 

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة

c1 -  ٌة اإلحصائٌوظف المهارات
ٌة اإلحصائلشرح وتفسٌر الخرائط 

 الخدمة.أو لجودة المنتج 

 المحاضرة . -
ام برامج إستخدبحل المشاكل  -

 .الحاسوب
 ة والتطبٌقات العملٌة.األمثلحل -
التدرٌب على المهام والتكالٌف  -

 الجماعٌة.

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 تقٌٌم الواجبات.  -

 ام برامج الحاسوب.إستخدتقٌٌم التكالٌف ب  -
c2 -  ٌستخدم برامج الحاسوب
(SPSS،MINITAB)   للرقابة على

 جودة المنتجات والخدمات.
 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةت تعلم المقرر )المهارات العامة( برابعا: ربط مخرجا

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

-d1  ٌطور قدراته المهنٌة من خالل
التطبٌقات المستخدمة فً الرقابة على 

 الخدمة. /جودة المنتج 

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة. -
ام الخرائط إستخدالتدرٌب على -

ٌة للرقابة على  الجودة اإلحصائ
 .ام الحاسوبإستخدب
ة األمثلالتدرٌب على حل -

ام إستخدب والتطبٌقات العملٌة
 .برامج الحاسوب

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 برامج الحاسوب  لتكالٌف بإستخدامتقٌٌم ا  -

 ام برامج الحاسوب.إستخدتقٌٌم التقارٌر ب  -
-d2  زٌارته  أثناءٌعمل ضمن فرٌق

ام الخرائط إستخدللشركات لتطبٌق 
 ٌة للرقابة على الجودة.اإلحصائ

 

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

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري   أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
مقدمة فً الجودة 

 الشاملة

 مقدمة فً الجودة الشاملة. -

 ها.أبعادتعرٌف الجودة و -

 ة الجودة.ٌأهم -

 تها.أهمٌمفهوم الجودة الشاملة و -

 ضبط الجودة. -

 الرقابة على الجودة. -

 ة الرقابة على الجودة.أهمٌ  -

 تها.أهمٌالموثوقٌة، تعرٌفها و -

 عالقة الموثوقٌة بالجودة. -

2 6 
a1,a2 

b1 
 

2 

ٌات فً البرامج أساس
 ٌةاإلحصائ

SPSS)،
MINITAB) 

 (.(SPSSمقدمة عامة عن برنامج  -

فً برنامج  األوامر استعراض اهم -
SPSS)). 

فً تنفٌذ  ((SPSSام برنامج إستخد  -
 خرائط مراقبة الجودة.

مقدمة عامة عن برنامج  -
(MINITAB). 

فً برنامج  األوامراستعراض اهم  -
(MINITAB). 

فً ( MINITAB)ام برنامج إستخد  -
 تنفٌذ خرائط مراقبة الجودة.

2 6 
a1,a2 
b1,b2 
c1,d1 

3 
خرائط المراقبة 

 اتللمتغٌر

 مقدمة. -

 اسالٌب خرائط المراقبة. -

 حالة المراقبة. -

 المواصفات. -

3 9 
a1,a2 

b1,c1, c2,d1 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

 مقدرة المواصفات. -

خرٌطة الوسط الحسابً، حل امثلة   -
ام برامج إستخدوتطبٌقات عملٌة ب

 .(SPSS)،MINITAB الحاسوب

المعٌاري، حل امثلة  االنحرافخرٌطة  -
ام برامج إستخدوتطبٌقات عملٌة ب

 .(SPSS)،MINITAB الحاسوب

لمدى، حل امثلة وتطبٌقات خرٌطة ا -
 ام برامج الحاسوبإستخدعملٌة ب

SPSS)،MINITAB). 

 ٌات االحتماالتأساس 4

 ٌة.أساسمفاهٌم  -

 توزٌعات احتمالٌة متقطعة -

 توزٌعات احتمالٌة مستمرة. -

 عالقة التوزٌعات. -

 برنامج حاسوب.   -

1 3 
a1,a2 
b1,c1, 

d1 

5 
خرائط المراقبة 

 للخواص

 مقدمة. -

خرائط المراقبة للوحدات غٌر  -
 المطابقة.

ام برامج إستخدامثلة وتطبٌقات عملٌة ب -
 (SPSS)،MINITAB الحاسوب

لخرائط المراقبة للوحدات غٌر 
 المطابقة.

 خرائط المراقبة للعدد غٌر المطابق. -

ام إستخدحل امثلة وتطبٌقات عملٌة ب -
 برامج الحاسوب

SPSS)،MINITAB)  لخرائط
 دد غٌر المطابق.المراقبة للع

 نظام تقدٌر الجودة. -

2 6 
a1,a2 
b1,b2 
c1,d1, 

6 
معاٌنة القبول 
 بخواص الجودة

 ٌة.أساسمفاهٌم  -

 ٌة.إحصائأوجه  -

 تصمٌم خطة المعاٌنة. -

 نظام لتحدٌد خطة المعاٌنة. -

ام إستخدامثلة وتطبٌقات عملٌة ب  -
 برامج الحاسوب

SPSS)،MINITAB) 

1 3 
a1,a2 
b1,b2 
c1,d1 

 لجودةتحسٌن ا  7

 مفهوم التحسٌن المستمر للجودة. -

 طرق التحسٌن المستمر للجودة. -

االنشطة الداعمة للتحسٌن المستمر  -
 للجودة.

 برنامج تحسٌن الجودة السنوي. -

1 3 
a1,a2 
b1,b2 
c1,d1, 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

8 
ٌة اإلحصائاالسالٌب 

 لتحسٌن الجودة

 رسم بارٌتو. -

 تحلٌل المصفوفة. -

 رسم جرٌر -

 السالسل الزمنٌة. -

 .ثراألرسم السبب و -

 استمارات التأكد. -

 المدرج التكراري. -

 خرائط المراقبة. -

2 6 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

 

VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرة.  -

 المشاركة الصفٌة.  -

 حل امثلة وحاالت عملٌة.  -

 .(SPSS  ،MINITABام الحاسوب بالبرامج )إستخدبحل الواجبات  -

 .(SPSS  ،MINITABام الحاسوب بالبرامج )إستخدبٌف الفردٌة والجماعٌة التكال -

 (.SPSS  ،MINITABام الحاسوب بالبرامج )إستخدباالختبارات النظرٌة والعملٌة   -

 .بحا  التقارٌر واأل  -
 

VIII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبو األ مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
امثلة وحاالت عملٌة فً  المشاركة الصفٌة. حل
ٌة اإلحصائام الخرائط إستخدبالرقابة على الجودة 

 (.SPSS  ،MINITABبالبرامج)
a1,b1,b2,c1,c2, d2 w3-w8 01 

2 
ام الحاسوب بالبرامج إستخدامتحان فصلً عملً ب

(SPSS  ،MINITAB  .) 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 W11 01 

 01 اجمالً الدرجة

 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبو األ أنشطة التقٌٌم لرقما
إلى نسبة الدرجة 

  درجة  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 w3-w8 20 %20 a1,b1,b2,c1,c2, d2 الواجبات والتكالٌف 1

 w11 20 %20 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 اختبار منتصف الفصل 2

 w16 60 %60 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 االختبار النهائً 3

  100% 100 االجمالً

 

X. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

 األمٌن،  (SPSS  ،MINITAB)ٌة وتطبٌقاتها اإلحصائام الخرائط إستخدمنصور العامري، الرقابة على الجودة ب.0
 م. 2020، صنعاء،  للطباعة والنشر

 المراجع المساعدة

  م.0991القاهرة، مصر، ة، كادٌمٌالمكتبة األ الرقابة على الجودة،سرور علً سرور، .0
، القاهرة، مصر، MINITAB اآللًٌة وتطبٌقاتها على الحاسب اإلحصائأسامة ربٌع سلٌمان، خرائط مراقبة الجودة .0

 م.0112
3.John, T. Burr, Elementary  Statistical Quality Control, CRC press, 2004. 

 :  إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 http://www.asq.org. 

 http://www.asqc.org. 

 http://www.iso-tec.com. 

 http://www.sqc.org.sa 

 http://www.ssq.org. 

 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

1 

 :سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25ٌحرم الطالب من درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب الكثر من  -

2 
 :  الحضور المتأخر 

  عن ربع ساعة.   تزٌدٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ال 

3 

 ضوابط االمتحان:
  المقرر السماح له بالدخول. ستاذالنصفً لنصف ساعة ٌحق ألفً حال تأخر الطالب عن االمتحان 
 .فً حال تغٌب الطالب عن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة اخرى لالمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً اذا تأخر اكثر من نصف ساعة  

4 

 التعٌٌنات والمشارٌع:
  ضرة الثانٌة وٌحدد طرٌقة وموعد التسلٌم.فً المحابحا  المقرر نو   التكالٌف واأل أستاذٌحدد 
  فً حال تأخر الطالب عن موعد التسلٌم لظرف قاهر ٌمنح فرصة اخرى وفً حالة عدم التسلٌم بعد

 البح .أو ٌحرم من درجة التكلٌف  اآلخرىالفرصة 

5 
 الغش:
  ًن الطالب.وئالنهائً تطبق علٌة الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان الفصل 

6 
 االنتحال:
 ن ئوفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق علٌة الئحة ش

 الطالب.

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ابً ٌجالنقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 

 الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

 
 

  

http://www.asq.org/
http://www.asqc.org/
http://www.iso-tec.com/
http://www.sqc.org.sa/
http://www.ssq.org/


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

 ٌةاإلحصائمراقبة وضبط الجودة خطة مقرر 
 

I. ات عن مدرس المقررمعلوم : 

العامري أحمدد: منصور  ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 440000077 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      Dr.malameri@gmail.com ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II. عامة عن المقرر: معلومات 

 ٌةاإلحصائمراقبة الجودة  اسم المقرر: 0

  رمز المقرر ورقمه: 0

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 ألولا /الرابع ،  الفصل /المستوى  المستوى والفصل الدراسً: 7

 ال ٌوجد :(وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن  1

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 7

 والمعلوماتاإلحصاء  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 4

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 2

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9
 

 

 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ً فً مراقبة اإلحصائام الجودة إستخدزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة التً تمكنه من تإلى ٌهدف هذا المقرر 
تعلٌم  إلى وضبط العملٌات فً المؤسسات والمشارٌع بهدف تحسٌن جودة المنتجات وتحقٌق متطلبات الزبون باإلضافة 

نات القبول وتطوٌر منحنٌات خصائص التشغٌل عٌ أخذٌة لمراقبة وضبط الجودة وكٌفٌة اإلحصائام الخرائط إستخدالطالب 
 .(Minitab ،SPSS) اآللًبرنامج الحاسب  ام إستخدب

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
 .a1ٌات الجودة الشاملة.أساسٌظهر المعرفة بمبادئ و 
.a2ٌة فً الرقابة على الجودة.اإلحصائام االسالٌب إستخدٌشرح المفاهٌم المرتبطة ب 
.b1   ٌة على الجودة.اإلحصائالرقابة أسلوب ٌستخلص 
b2  ٌة للرقابة على جودة المنتجات والخدمات.اإلحصائ.ٌفسر بكفاءة الخرائط 
c1  الخدمة.أو ٌة لجودة المنتج اإلحصائٌة لشرح وتفسٌر الخرائط اإلحصائ. ٌوظف المهارات 
c2  .( ٌستخدم برامج الحاسوبSPSS،MINITAB.للرقابة على جودة المنتجات والخدمات  ) 

.d1 .ٌطور قدراته المهنٌة من خالل التطبٌقات المستخدمة فً الرقابة على جودة المنتج / الخدمة 
d2  ٌة للرقابة على الجودة.اإلحصائام الخرائط إستخدزٌارته للشركات لتطبٌق  أثناء.ٌعمل ضمن فرٌق 

 

mailto:Dr.malameri@gmail.com
mailto:Dr.malameri@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

 مقدمة فً الجودة الشاملة 1

 مقدمة فً الجودة الشاملة. -

 ها.أبعادتعرٌف الجودة و -

 ة الجودة.أهمٌ -

 تها.أهمٌمفهوم الجودة الشاملة و -

W1 3 

 ضبط الجودة. -

 .الرقابة على الجودة -

 ة الرقابة على الجودة.أهمٌ  -

 تها.أهمٌالموثوقٌة، تعرٌفها و -

 عالقة الموثوقٌة بالجودة. -

W2 3 

2 
ٌات فً البرامج أساس

 ٌةاإلحصائ
SPSS)،MINITAB) 

 (.(SPSSمقدمة عامة عن برنامج  -

 .((SPSSفً برنامج  األوامراستعراض اهم  -

فً تنفٌذ خرائط  ((SPSSام برنامج إستخد  -
 مراقبة الجودة.

W3 3 

 .(MINITAB)مقدمة عامة عن برنامج  -

فً برنامج  األوامراستعراض اهم  -
(MINITAB). 

فً تنفٌذ ( MINITAB)ام برنامج إستخد  -
 خرائط مراقبة الجودة.

W4 
 

3 
 

 خرائط المراقبة للمتغٌرات 3

 مقدمة. -

 اسالٌب خرائط المراقبة. -

 حالة المراقبة. -

 المواصفات. -

 مقدرة المواصفات. -

الحسابً، حل امثلة وتطبٌقات  خرٌطة الوسط  -
 ام برامج الحاسوبإستخدعملٌة ب

SPSS)،MINITAB). 

W5 3 

المعٌاري، حل امثلة  االنحرافخرٌطة    -
 ام برامج الحاسوبإستخدوتطبٌقات عملٌة ب

SPSS)،MINITAB). 

W6 3 

خرٌطة المدى، حل امثلة وتطبٌقات عملٌة    -
 ام برامج الحاسوبإستخدب

SPSS)،MINITAB). 

W7 3 

 ٌات االحتماالتأساس 4

 ٌة.أساسمفاهٌم   -

 توزٌعات احتمالٌة متقطعة -

 توزٌعات احتمالٌة مستمرة. -

 عالقة التوزٌعات. -

 برنامج حاسوب.   -

W8 
 

3 
 

 W9 23 مقدمة.   - خرائط المراقبة للخواص 5



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

 خرائط المراقبة للوحدات غٌر المطابقة. -

 ام برامج الحاسوبإستخدامثلة وتطبٌقات عملٌة ب -
SPSS)،MINITAB)  لخرائط المراقبة

 للوحدات غٌر المطابقة. 

 خرائط المراقبة للعدد غٌر المطابق. -

ام برامج إستخدحل امثلة وتطبٌقات عملٌة ب -
لخرائط  (SPSS)،MINITAB الحاسوب

 المراقبة للعدد غٌر المطابق.

 نظام تقدٌر الجودة.    -

W10 
 

3 
 

6  
ط االمتحان النصفً وتقٌٌم تكالٌف الخرائ -

ام البرامج إستخدٌة لمراقبة الجودة باإلحصائ
SPSS)،MINITAB) . 

W11 3 

7 
معاٌنة القبول بخواص 

 الجودة

 ٌة.أساسمفاهٌم  -

 ٌة.إحصائأوجه  -

 تصمٌم خطة المعاٌنة. -

 نظام لتحدٌد خطة المعاٌنة. -

ام برامج إستخدامثلة وتطبٌقات عملٌة ب  -
 (SPSS)،MINITAB الحاسوب

W12 3 

 تحسٌن الجودة  8

 فهوم التحسٌن المستمر للجودة.م -

 طرق التحسٌن المستمر للجودة. -

 االنشطة الداعمة للتحسٌن المستمر للجودة. -

 برنامج تحسٌن الجودة السنوي. -

W13 3 

 اسالٌب تحسٌن الجودة 9

 رسم بارٌتو. -

 تحلٌل المصفوفة. -

 رسم جرٌر -

 السالسل الزمنٌة. -

W14 3 

 .ثررسم السبب واأل -

 استمارات التأكد. -

 رج التكراري.المد -

 خرائط المراقبة. -

W15 3 

 W16 3 اختبار نهاٌة الفصل  اختبار نهاٌة الفصل 10

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. ستراتٌجٌات التدرٌس 

 .المحاضرة 
  .المشاركة الصفٌة 
  .حل امثلة وحاالت عملٌة 
  إستخدبحل الواجبات( ام الحاسوب بالبرامجSPSS ،MINITAB). 
 إستخدبٌة والجماعٌة التكالٌف الفرد( ام الحاسوب بالبرامجSPSS ،MINITAB). 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

   إستخدباالختبارات النظرٌة والعملٌة( ام الحاسوب بالبرامجSPSS ،MINITAB.) 
  بحا التقارٌر واأل . 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبو األ النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
ام إستخدبالرقابة على الجودة المشاركة الصفٌة. حل امثلة وحاالت عملٌة فً 

 (.SPSS  ،MINITABٌة بالبرامج)اإلحصائالخرائط 
w3-w8 01 

 W11 01 (.  SPSS  ،MINITABام الحاسوب بالبرامج )إستخدامتحان فصلً عملً ب 2

 درجة 21  اجمالً الدرجة

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم 
 وزن النسبً ال

درجة  التقوٌم إلى )نسبة الدرجة 
 النهائً(

 w3-w8 21 21% تكالٌف وواجبات 0

 w11 21 21% اختبار نصفً 0

 w16 61 61% امتحان نهائً 3

 %111 111 المجمو 

 

VIII. مصادر التعلٌم 

 :المراجع الرئٌسة 
 اتها ٌة وتطبٌقاإلحصائام الخرائط إستخدمنصور العامري، الرقابة على الجودة ب(SPSS  ،MINITAB)  ،األمٌن 

 م.  2020للطباعة والنشر، صنعاء،  

 المراجع المساعدة:    
  م.0991القاهرة، مصر، ة، كادٌمٌالمكتبة األ الرقابة على الجودة،سرور علً سرور، .0
قاهرة، مصر، ، الMINITAB اآللًٌة وتطبٌقاتها على الحاسب اإلحصائأسامة ربٌع سلٌمان، خرائط مراقبة الجودة .0

 م. 0112
3.John, T. Burr, Elementary  Statistical Quality Control, CRC press, 2004. 

 :   إنترنتٌة وإلكترونمواد  

 http://www.asq.org. 

 http://www.asqc.org. 

 http://www.iso-tec.com. 

 http://www.sqc.org.sa 

 http://www.ssq.org. 

 
 
 
 
 

http://www.asq.org/
http://www.asqc.org/
http://www.iso-tec.com/
http://www.sqc.org.sa/
http://www.ssq.org/


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة بديميكمركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالفي

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

0 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 ن المحاضرات.% م75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25ٌحرم الطالب من درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب ألكثر من  -

0 
 :  الحضور المتأخر 

  عن ربع ساعة.   تزٌدٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ال 

3 

 ضوابط االمتحان:
 المقرر السماح له بالدخول. ذستافً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق أل 
 .فً حال تغٌب الطالب عن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة اخرى لالمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً اذا تأخر اكثر من نصف ساعة  

7 

 التعٌٌنات والمشارٌع:
  وعد التسلٌم.فً المحاضرة الثانٌة وٌحدد طرٌقة ومبحا  المقرر نو   التكالٌف واأل أستاذٌحدد 
  فً حال تأخر الطالب عن موعد التسلٌم لظرف قاهر ٌمنح فرصة اخرى وفً حالة عدم التسلٌم بعد

 البح .أو ٌحرم من درجة التكلٌف  اآلخرىالفرصة 

1 
 الغش:
  ًن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌة الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان الفصل 

7 
 االنتحال:

 ًن الطالب.ئوحالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق علٌة الئحة ش ف 

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل سٌاسات أخرى:  4

  


