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 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 

 اإلحصائٌة توصٌف مقرر نظرٌة المعاٌنة
 

I .:معلومات عامة عن المقرر 

 نظرٌة المعاٌنة :اسم المقرر 1

  المقرر ورقمه: رمز 2

 :الساعات المعتمدة 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 المستوى الثالث ، الفصل الثانً  المستوى والفصل الدراسً: 4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة )إن وجدت 5

 ال ٌوجد :(المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتإلحصاء ابرنامج  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة. :لغة تدرٌس المقرر 8

 إنتظام-فصلً  نظام الدراسة: 9

 حسن أحمدد.سعٌد  معد)و( مواصفات المقرر: 11

  تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II .:وصف المقرر 

فً مجال البحوث العلمٌة نة المعاٌأسلوب ٌة التً ٌعتمد علٌها ساسبالمعلومات األ تعرٌف الطالبإلى ٌهدف هذا المقرر 
ام العٌنات فً مجال إستخدتدرٌب الطالب على كٌفٌة إلى كما ٌهدف المقرر أٌضا  ،ٌة المختلفةاإلحصائوالمسوحات 
اإللمام باألسالٌب ذلك كله، تمكٌن الطالب من إلى ٌة، باإلضافة اإلحصائ ق وتقدٌر معالم المجتمعالتسوٌأبحاث التخطٌط، و

 المعاٌنة المناسبة حسب خصائص وصفات المجتمع موضوع البحث والدراسة.أسلوب  ختٌارالوالطرق المختلفة 

 

III .:مخرجات المقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
.a1 ٌة لنظرٌة المعاٌنة ساسٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم األ 
.a2  مختلفة فً البحث العلمًة  أسالٌب المعاٌنة  الأهمٌٌوضح 
b1.ٌستنتج التقدٌرات المختلفة لمعالم المجتمع من نتائج العٌنة . 
b2المحلٌة واإلقلٌمٌة  عمالالتطبٌق فً بٌئة األ أثناء. ٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع العملً و

 والدولٌة .
b3 .األسالٌب المختلفة للمعاٌنة العشوائٌة. ٌمٌز بٌن 
c1 ٌةاإلحصائ. ٌستخدم العٌنات فً  تنفٌذ البحوث 
c2 ًعن كٌفٌة تحدٌد حجم  العٌنة المناسب لتنفٌذ الدراسات  العلوم اآلخرى كافة . ٌقدم االستشارات لغٌر المتخصصٌن ف

 المٌدانٌة.
d1  ..ٌجٌد مهارات العمل فً فرٌق 
d2 فً مجال عمله. ام أسالٌب المعاٌنة فً حل المشكالت التً ٌواجههاإستخد. ٌجٌد 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
.a1  ٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم 
 ٌة لنظرٌة المعاٌنة ساساأل     

A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
ٌة المستخدمة فً مختلف حصائاإل دواتواأل

 الدراسات.
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a.2 
.a2  ة  أسالٌب المعاٌنة أهمٌٌوضح 
 المختلفة فً البحث العلمً     

A3  ٌا فً اعداد إحصائالمتبعة  اإلجراءات ٌوضح
 فً المجاالتالبحوث العلمٌة والتطبٌقٌة والتمٌز فٌها 

 العلمٌة والعملٌة.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
b1 التقدٌرات المختلفة لمعالم المجتمع من نتائج . ٌستنتج

 العٌنة.
B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات 
 المناسبة لها.

b.2 
b2 . ٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع

إلقلٌمٌة المحلٌة وا عمالالتطبٌق فً بٌئة األ أثناءالعملً و
 والدولٌة .

B4  بتطبٌقات الجودة.اإلحصاء ٌربط نظرٌة 

b3 
b3 .األسالٌب المختلفة للمعاٌنة العشوائٌة. ٌمٌز بٌن B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة

ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدوتحلٌل البٌانات ب
 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.إلى 

 cارات المهنٌة والعملٌة:: المه  

c.1 
c1  ًٌستخدم العٌنات ف . 

 ٌةاإلحصائتنفٌذ البحوث      
C2  ٌة فً صٌاغة اإلحصائٌوظف األسالٌب

 المشكالت التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c.2 
c2 . ٌقدم االستشارات لغٌر المتخصصٌن 
 عن كٌفٌة تحدٌد حجم  العلوم اآلخرى كافة فً   

 لعٌنة المناسب لتنفٌذ الدراسات المٌدانٌة.ا    

C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت
العمل معتمداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحدث 

  فً المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
.d1 ٌجٌد مهارات العمل فً فرٌق  

 
D1  ٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل

 ً.اإلحصائ

d.2 
d2 ًٌستخدم أسالٌب المعاٌنة فً حل المشكالت الت .

 ٌواجهها فً مجال عمله.
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

IV . التدرٌس والتقٌٌم إستراتٌجٌةبربط مخرجات التعلم 

  التدرٌس والتقٌٌم: راتٌجٌةإستبأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم التدرٌس إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة

 االختبارات.-
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً المناقشة والحوار.-
 تقٌٌم العروض.-

 المحاضرات.-
 المناقشة المفتوحة.-

.a1  ٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم 
 لمعاٌنة ٌة لنظرٌة اساساأل     

 

 االختبارات.-
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً المناقشة والحوار.-
 .تقٌٌم العروض-

 المحاضرات.-
 .المناقشة-
 ة التوضٌحٌة.األمثل-

.a2  ة  أسالٌب المعاٌنة أهمٌٌوضح 
 المختلفة فً البحث العلمً     
      

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب ثانٌا:

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة التدرٌس إستراتٌجٌة التقوٌم إستراتٌجٌة

 االختبارات القصٌرة.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 تقٌٌم البحوث .-

 المحاضرات.-
 .المناقشة-
 حالة تطبٌقٌة.-

b1 ٌستنتج التقدٌرات المختلفة .
 ٌنة.لمعالم المجتمع من نتائج الع

 

 االختبارات القصٌرة.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 تقٌٌم البحوث .-

 المحاضرات.-
 .المناقشة-
 حالة تطبٌقٌة.-

b2 . ٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل
 أثناءمواجهته فً الواقع العملً و

المحلٌة  عمالالتطبٌق فً بٌئة األ
 واإلقلٌمٌة والدولٌة .
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 االختبارات القصٌرة.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 تقٌٌم البحوث .-

 المحاضرات.-
 .المناقشة-
 حالة تطبٌقٌة-

b3 .األسالٌب المختلفة  ٌمٌز بٌن
 للمعاٌنة العشوائٌة.

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعلمٌة( ب ثالثا:

مخرجات المقرر/ المهارات  التدرٌس ٌةإستراتٌج التقوٌم إستراتٌجٌة
 المهنٌة والعملٌة

 االختبار النصفً.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 تقٌٌم البحوث.-

 التعلم الذاتً.-
 .المحاضرات-
 مشروعات الطلبة البحثٌة.-
 التدرٌبات العملٌة.-

c1  ًٌستخدم العٌنات ف . 
 ٌةاإلحصائتنفٌذ البحوث      

 

 النصفً. االختبار-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 تقٌٌم البحوث.-

 التعلم الذاتً.-
 .المحاضرات-
 مشروعات الطلبة البحثٌة.-
 التدرٌبات العملٌة.-

c2 . ٌقدم االستشارات لغٌر
 المتخصصٌن 

عن  العلوم اآلخرى كافة فً   
 كٌفٌة تحدٌد حجم 

العٌنة المناسب لتنفٌذ الدراسات     
 .المٌدانٌة

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر

.d1  ًٌجٌد مهارات العمل ف
 فرٌق.

 

 العروض الطالبٌة.-
 .الحوار والمناقشة-
 حالة تطبٌقٌة-

 االختبار النهائً.-
 مناقشة البحوث.-
 .ٌٌم البحوثتق-

d2 ام أسالٌب إستخد. ٌجٌد
المعاٌنة فً حل المشكالت التً 

 ٌواجهها فً مجال عمله.

 العروض الطالبٌة.-
 .الحوار والمناقشة-
 إعطاء أمثلة تطبٌقٌة-

 أسلوبتحدٌد نوع    
 المعاٌنة المناسب. 

 االختبار النهائً.-
 مناقشة البحوث.-
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة.-
 ٌٌم البحوث.تق-

 

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

 كتابة وحدات / مواضٌع محتوى المقرر

 أوال: الجانب النظري

 الرقم
وحدات / مواضٌع 

 محتوى المقرر
 

 المواضٌع التفصٌلٌة
 عدد

 ألسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات التعلم

 المجتمع والعٌنة. 1

 .تعرٌف المجتمع-
تعرٌف -  المجتمعات. أنواع-

 العٌنة.
    وحدات المعاٌنة.-
 اإلطار.-

1 
 

3 a1   ,  a2 

2 
ٌة اإلحصائبعض المفاهٌم 

 فً العٌنات.                                      

 المتغٌر العشوائً -
توزٌع -التباٌن.  -.  التوقع-

 المعاٌنة.
1 3 a1  a2,a2,b1,c2 

 ,a1 a2 ,b2,b3 6 2 *العٌنات االحتمالٌة:ٌة اإلحصائالعٌنات  أنواع 3
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لتنفٌذ البحوث والدراسات 
 المٌدانٌة.

 

 العٌنة العشوائٌة البسطة -
 العٌنة العشوائٌة الطبقٌة. -
 العٌنة المنتظمة.-
 .العٌنة العنقودٌة-

 *العٌنات غٌر االحتمالٌة:
 العٌنة العمدٌة.-الحصص.   عٌنة-

c1   ,    c2 

4 
طرق سحب العٌنة من 

 مجتمع
 البحث والدراسة.

 ام القرعة.إستخد-
 العشوائٌة. األعدادام إستخد-
 ام الحاسوب.إستخد-

1 3 b1,b3, c2,d1   ,   d2 

5 
المعاٌنة العشوائٌة 

 البسٌطة 
 

 سحب العٌنة. -
 لمجتمع تقدٌر متوسط وتباٌن ا-
 خطأ التقدٌر فً العٌنة.-
 تقدٌر مجموع قٌم المجتمع -
 تقدٌر نسبة فً المجتمع -
 تحدٌد حجم العٌنة المناسب-

2 6 
b2,c1,c2,d2 

 

6 
المعاٌنة العشوائٌة 

 الطبقٌة.
 

 سحب العٌنة من المجتمع العٌنة. -
   تقدٌر متوسط وتباٌن المجتمع -
 خطأ التقدٌر -
 اسب تحدٌد حجم العٌنة المن-
تخصٌص العٌنة على الطبقات -

 المختلفة 
 الكفاءة النسبٌة للمعاٌنة الطبقٌة. -

1 3 
a1  ,  a2  , 
d1  ,  d2 

7 
امتحان نصف الفصل 

 الدراسً
 كل المفردات 

1 3 
a1 ,  a2 , b1 
b2 ,  c1 , c2 

8 
تقدٌر معالم المجتمع 

وتباٌنات المقدرات 
 ٌة.   اإلحصائ

 تقدٌر متوسط المجتمع. -
 التقدٌر بنقطة. -
 التقدٌر بفترة. –
 تباٌن المتوسط.-

1 3 a2,b1,c1  , c2 

 . تحدٌد حجم العٌنة 9

  اختٌار*العوامل التً تؤثر فً 
 حجم العٌنة:  
 الهدف من البحث.-
 الدقة المطلوبة من البحث.-
 خصائص المجتمع.-
 مستوى المعنوٌة.–  التكلفة.   -

1 3 
a1   ,   a2  ,  b1   ,   

b2,b3,c2,d1 

11 
المعاٌنة العشوائٌة 

 الطبقٌة.
 

 سحب من المجتمع العٌنة. -
   تقدٌر متوسط وتباٌن المجتمع -
 خطأ التقدٌر -
 تحدٌد حجم العٌنة المناسب -
 تخصٌص العٌنة على الطبقات-
 الكفاءة النسبٌة -المختلفة     
 للمعاٌنة الطبقٌة.   

1 3 
a1   ,   a2  ,  b1   ,   

b2,c2,b1 

11 
  المعاٌنة المنتظمة.

 

 مفهوم العٌنة المنتظمة -
 سحب العٌنة المنتظمة من -
 المٌدان  
 العالقة بٌن المعاٌنة المنتظمة -

1 

3 
 
 
 

a1   ,   a2  , 
b1  ,  b2,c1,d2 
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 والمعاٌنة الطبقٌة.    
 تقدٌر متوسط وتباٌن المجتمع -
 تقدٌر مجموع قٌم المجتمع -
  تقدٌر النسبة فً المجتمع-

 

12 

 المعاٌنة العنقودٌة
 

 تعرٌف العٌنة العنقودٌة-
 المعاٌنة العنقودٌة ذات المرحلة-
  الواحدة  
 لتنفٌذ  تقدٌر حجم العٌنة-

 الدراسات المٌدانٌة.   
 سحب العٌنة من المجتمع -

1 3 
a2 ,  b1 ,  b2 , c1 , 

c2 
 

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

 

.VI ٌساستراتٌجٌات التدر:   

 محاضرات. ال-

 المناقشة والحوار.-

 التعلم الذاتً. -

           العصف الذهنً.-

 دراسة حالة.-

 حل المشكالت

 

VIII :تقٌٌم التعلٌم . 

 الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم
لتقوٌم اإلى نسبة الدرجة 

 النهائً
 المخرجات

 a1,a2,b1,b3,c1,c2,d1,d2 21%  21 الثانً سبوعتبدأ من األ   االنشطة والتكالٌف.

 a1 ,  a2  , b1,c1 21 % 21 السابع اختبار منتصف الفصل.

 a1,a2,b1,b3,c1,c2 61 % 61 أسبوع أخر اختبار نهاٌة الفصل.

  %111 111  المجموع

 

IX  .:مصادر التعلم 

 مراجع الرئٌسة: ال

 الطبعة الثانٌة، منشورات دار المرٌخ، الرٌاض، المملكة العربٌة ٌة،اإلحصائ(، مقدمة فً المعاٌنة 2112.)آخرون، وعمه أبو. 1
 السعودٌة.    

وح،  جامعوة القودس للتعلوٌم المفتو ى،  منشووراتألولوٌة، الطبعوة ااإلحصوائ(، العٌنات العشووائٌة 2117ظاهر، كامل سال ) أبو.  2
 عّمان،

VII:األنشطة والتكالٌف . 

 الدرجة )إن وجدت( سبوعاأل         النشاط / التكلٌف الرقم

 11 الثانً سبوعتبدأ من األ واجبات 

األرقام تحلٌل سلوب ألضاً تكلٌف كل طالب بأن ٌقدم عر .1
 القٌاسٌة 

 ووصف وتحلٌل المشكلة. 

 
W4-w6 

 
5 

 مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق تتضمن إلى تقسٌم الطلبة  .2
 تطبٌق عملً لمعادلة االتجاه العام.

 
W10- w15 

 
5 

 21  المجموع



                                                                                      

 

 

 

 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 

 .األردن    

 المراجع المساعدة:

 .األردنى، منشورات دار وهدان، عمان، ألولالطبعة ا(، العٌنات فً البحوث العلمٌة، 2118) الرٌماوي، عمر طالب. 1
ر ٌة، الطبعة الثانٌة، منشورات جامعة عٌن شمس، القاهرة، جمهورٌة مصواإلحصائ(، العٌنات 2112. الصٌاد، جالل مصطفى )2

 العربٌة. 

 : )إن وجدت( إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

 

II. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1
 . كبذل الوفاء معد حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

  :  الحضور المتأخر  2
 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا دراسً،ال الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -

 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

 ضوابط االمتحان: 3
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق فًالنص االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

  الغش: 5
 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -

 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة حةالالئ تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  االمتحان. سٌر 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 

 
 

  



                                                                                      

 

 

 

 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 

 اإلحصائٌة طة مقرر نظرٌة المعاٌنةخ

 
 

IVمحتوى المقرر .: 

 الجانب النظري:

 سبوعاأل لتفصٌلٌةالمواضٌع ا وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
 .تعرٌف المجتمع- المجتمع والعٌنة.

 تعرٌف العٌنة.-
 ألولا

 
3 

I.  المقرر: أستاذمعلومات عن 

 ٌاً(أسبوع/  3الساعات المكتبٌة)  حسن أحمدد.سعٌد  االسم

  المكان ورقم الهاتف
 (777762728نة )األما

 الخمٌس األربعاء الثالثاء االثنٌن األحد تالسب

   dr.said.ahmed2016@gmail.com  1  2 ًلكترونالبرٌد اإل

II . :المعلومات العامة عن المقرر 

 اإلحصائٌة نظرٌة المعاٌنة اسم المقرر: .1

  ورقمه: رمز المقرر .2

 الساعات المعتمدة للمقرر: .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 
 

   3 

 الثالث، الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: .4

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت(: .5

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

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  البرنامج / التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر: .9

II .الدراسً وصف المقرر: 

ٌة اإلحصائوالمسوحات ام نظرٌة العٌنات فً مجال البحوث العلمٌة إستخدة أهمٌتعرٌف الطالب بإلى ٌهدف هذا المقرر  
ق، وتقدٌر التسوٌأبحاث ام العٌنات فً مجال التخطٌط، وإستخدتدرٌب الطالب على كٌفٌة إلى ، كما ٌهدف المقرر أٌضا المختلفة

 ٌة، وتحدٌد حجم العٌنة المناسب لتنفٌذ الدراسات والبحوث المٌدانٌة. اإلحصائ معالم المجتمع

III .:مخرجات المقرر 

 من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء 
.a1 ٌة لنظرٌة المعاٌنة ساسٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم األ 
.a2  ة  أسالٌب المعاٌنة  المختلفة فً البحث العلمًأهمٌٌوضح 
b1.ٌستنتج التقدٌرات المختلفة لمعالم المجتمع من نتائج العٌنة . 
b2المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة . عمالالتطبٌق فً بٌئة األ أثناءتمل مواجهته فً الواقع العملً و. ٌربط ما تم دراسته بما ٌح 
b3 .األسالٌب المختلفة للمعاٌنة العشوائٌة. ٌمٌز بٌن 
c1 ٌةاإلحصائ. ٌستخدم العٌنات فً  تنفٌذ البحوث 
c2 ًدٌد حجم  العٌنة المناسب لتنفٌذ الدراسات عن كٌفٌة تح العلوم اآلخرى كافة . ٌقدم االستشارات لغٌر المتخصصٌن ف

 المٌدانٌة.
d1  .ٌجٌد مهارات العمل فً فرٌق. 
d2 ام أسالٌب المعاٌنة فً حل المشكالت التً ٌواجهها فً مجال عمله.إستخد. ٌجٌد 

mailto:dr.said.ahmed2016@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 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 

 اإلطار.-وحدات المعاٌنة.    -

2 
 المتغٌر العشوائً   - ٌة فً العٌنات.                                      اإلحصائبعض المفاهٌم 

 التباٌن. -التوقع.             -
 .ع المعاٌنةتوزٌ-

 3 الثانً

3 

 *العٌنات االحتمالٌة: العٌنات. أنواع
 العٌنة العشوائٌة البسطة -
 العٌنة العشوائٌة الطبقٌة. -
 العٌنة المنتظمة.-
 .العٌنة العنقودٌة-

 *العٌنات غٌر االحتمالٌة:
 عٌنة الحصص.-
 العٌنة العمدٌة.-

 6 الثالث والرابع

4 
 ام القرعة.تخدإس- طرق سحب العٌنة من المجتمع.

 العشوائٌة. األعدادام إستخد-
 ام الحاسوب.إستخد-

 3 الخامس

5 

 المعاٌنة العشوائٌة البسٌطة 
 

 سحب العٌنة. -
 تقدٌر متوسط وتباٌن المجتمع -
 خطأ التقدٌر -
 تقدٌر مجموع قٌم المجتمع -
 تقدٌر نسبة فً المجتمع -
 تحدٌد حجم العٌنة المناسب-

 3 السادس

 3 السابع كل المفردات السابقة نصفًاالختبار ال 

6 
 

 المعاٌنة العشوائٌة الطبقٌة.
 

 سحب العٌنة من المجتمع العٌنة. -
 تقدٌر متوسط وتباٌن المجتمع   -
 خطأ التقدٌر -
 تحدٌد حجم العٌنة المناسب -
 تخصٌص العٌنة على الطبقات المختلفة -
 الكفاءة النسبٌة للمعاٌنة الطبقٌة. -

 6 والتاسعأمنالث

 مقاٌٌس التشتت لدراسة وتحلٌل البٌانات 8
 تقدٌر متوسط المجتمع. -
 التقدٌر بفترة. -التقدٌر بنقطة.    -
 تباٌن المتوسط.-

 3 العاشر

9 

  اختٌار*العوامل التً تؤثر فً  وتباٌنات المقدرات. تقدٌر معالم المجتمع 
 حجم العٌنة:  
 الهدف من البحث.-
 الدقة المطلوبة من البحث.-
 خصائص المجتمع.-
 مستوى المعنوٌة.-التكلفة.   -

 الحادي
 عشر

3 

10 

 سحب من المجتمع العٌنة. - . تحدٌد حجم العٌنة
 تقدٌر متوسط وتباٌن المجتمع   -
 خطأ التقدٌر -
 تحدٌد حجم العٌنة المناسب -
 تخصٌص العٌنة على الطبقات-
 الكفاءة النسبٌة -المختلفة     
 للمعاٌنة الطبقٌة.   

 3 الثانً عشر

11 
 المعاٌنة العشوائٌة الطبقٌة.

 
 مفهوم العٌنة المنتظمة -
 سحب العٌنة المنتظمة من المٌدان-

 الثالث عشر
 

6 
 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 العالقة بٌن المعاٌنة المنتظمة -
 والمعاٌنة الطبقٌة.    
 تقدٌر متوسط وتباٌن المجتمع -
 تقدٌر مجموع قٌم المجتمع -
 تقدٌر النسبة فً المجتمع -

  بع عشروالرا
 
 

12 

 المعاٌنة المنتظمة 
 

 تعرٌف العٌنة العنقودٌة-
 الواحدة  المعاٌنة العنقودٌة ذات المرحلة-
 لتنفٌذ الدراسات  تقدٌر حجم العٌنة-
 المٌدانٌة.  
 سحب العٌنة من مجتمع البحث. -

 3 الخامس عشر

 3 السادس عشر كل مفردات المقرر االختبار النهائً 13

 48 16 بٌع والساعاتإجمالً األسا

 
 

IX  .:مصادر التعلم 

 : المراجع الرئٌسة: ) ال تزٌد عن مرجعٌن(

 الطبعة الثانٌة، منشورات دار المرٌخ، الرٌاض، المملكة العربٌة ٌة،اإلحصائ(، مقدمة فً المعاٌنة 2112.)آخرون، وعمه أبو. 1
 السعودٌة.    

جامعووة القوودس للتعلووٌم المفتوووح،   ى،  منشوووراتألولووٌة، الطبعووة ااإلحصووائلعشوووائٌة (، العٌنووات ا2117ظوواهر، كاموول سووالم ) أبووو.  2
 عّمان،

 .األردن    

 المراجع المساعدة:

 .األردنى، منشورات دار وهدان،عمان، ألولالطبعة ا(، العٌنات فً البحوث العلمٌة، 2118) الرٌماوي، عمر طالب. 1
ٌة، الطبعة الثانٌة، منشوورات جامعوة عوٌن شومس، القواهرة، جمهورٌوة مصور إلحصائا(، العٌنات 2112. الصٌاد، جالل مصطفى )2

 العربٌة.

 : )إن وجدت( إنترنتٌة وإلكترونمواد    

 

X:الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر . 

 الحضور والغٌاب:  1

.VI استراتٌجٌات التدرٌس:   

 محاضرات النظرٌة ال-

 المناقشة والحوار-

 التعلم الذاتً -

           العصف الذهنً-

 دراسة حالة-

 حل المشكالت-

VII:األنشطة والتكالٌف . 

 الدرجة )إن وجدت( سبوعاأل         النشاط / التكلٌف الرقم

 11 الثانً سبوعاأل تبدأ من واجبات 1

 القٌاسٌة األرقام تحلٌل سلوب ألتكلٌف كل طالب بأن ٌقدم عرضاً  2
 ووصف وتحلٌل المشكلة. 

 
W4-w6 

 
5 

 مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق تتضمن إلى تقسٌم الطلبة  3
 تطبٌق عملً لمعادلة االتجاه العام.

 
W10- w15 

 
5 

 21 المجموع

.VIII تقٌٌم التعلٌم:   

موعد التقوٌم / الٌوم  موضوعات التقوٌم الرقم
 والتارٌخ

 الوزن النسبً الدرجة
 درجة التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الدرجة 

 %21 21 الثانً سبوعتبدأ من األ األنشطة والتكالٌف .1

 %20 21 السابع سبوعاأل اختبار نصفً        .2

امتحان نهاٌة           .3
 الفصل

 %61 61 أسبوعأخر 

 %100 111  المجموع 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 اء بذلك.% من المحاضرات وٌحرم من دخول االمتحان فً حال عدم الوف75ٌلتزم الطالب بحضور -
% 25المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز الغٌاب  أستاذٌقدم -

 وٌتم 
 الحرمان من مجلس القسم. إقرار  

 الحضور المتأخر:  2
أخر زٌادة عن ثالث ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا ت-

 مرات 
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذٌحذر شفوٌا من   

 ضوابط االمتحان:  3
 المقرر السماح له بالدخول. ستاذفً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق أل-
 المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. ستاذفً حالة تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق أل-
 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر  مقدار )-
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان بالكلٌة.-

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. المقرر نوع أستاذٌحدد -
 المقرر الضوابط والقواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها. أستاذٌبٌن -
  إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.-

 الغش:  5
 ن الطالب.ئوحان النصفً أ النهائً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمت-
  النقل فً التكالٌف والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

 االنتحال:  6
 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك.

 رى: سٌاسات أخ 7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم األتً: 

 المناقشات والعمل الجماعً.  أثناء*تحّمل وتقبل اآلراء المختلفة      
 والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب *التزامه      
 ن.سٌر االمتحا أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخد*ال ٌسمح      
 الجهات المعنٌة التخاذ الالزم،مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنه*إذا سلك الطالب سلوكاَ غٌر مقبول      

  


