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 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 

 ٌةاإلحصائ التجاربوتحلٌل تصمٌم توصٌف مقرر

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ٌةاإلحصائ تصمٌم وتحلٌل التجارب :اسم المقرر  .1

 STA508 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولالمستوى : الرابع، الفصل الدراسً ا المستوى والفصل الدراسً:  .4

5.  
+ اإلحصاء + رٌاضة بحتة ب + مبادئ  1رٌاضة بحتة  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:

 تطبٌقًإحصاء +  2إحصاء 

 إحصاءات قٌاسٌة المتطلبات المصاحبة :  .6

 ومعلوماتإحصاء البكالورٌوس:  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة:  .9

 محمد مفرح صالح العٌسائً .د       معد مواصفات المقرر:  .11

    مواصفات المقرر: تارٌخ اعتماد  .11

  

II. :وصف المقرر 

الطالب قُدرات ومهارات تؤهله لتحلٌل البٌانات التً تتمخض عن اهم التصامٌم العشوائٌة ، كتصمٌم  إلى إكساب ٌهدف هذا المقرر
ً المناسب اإلحصائالتام العشوائٌة ، وتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة ، وتصمٌم المربع الالتٌنً ، ومن ثم اتخاذ القرار 

قبول الفرض العدمً المراد اختباره، كما ٌهدف هذا المقرر لٌكون الطالب  قادرا على حساب القٌم المفقودة فً بعض أو برفض 
 . المقارنات المتعددة اذا لزم األمرإجراء التصامٌم ، فضالً عن حساب الكفاءة النسبٌة للتصمٌم تحت الدراسة ، و

 

III. :مخرجات التعلم 

 االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن : بعد
   .a1 ٌة فً  تصمٌم  وتحلٌل التجارب ساسٌظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم األ 
   a2. .ٌشرح أهم التصامٌم العشوائٌة 
   a3. ٌوضح أهم المقارنات المتعددة . 

    a4  حت الدراسة  من نتائج .ة التحلٌل الكمً لما تتمخض عنه التصامٌم تأهمٌ. ٌبٌن 
  b1 .ٌفرق بٌن مكونات جدول تحلٌل  التباٌن لكل تصمٌم. 
   b2.ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم الجدولٌة بحسب كل تصمٌم . 
   b3  . ٌفسر النتائج التً ٌحصل علٌها  وفقاً للفرض تحت الدراسة. 
   c1.ٌطبق التصمٌم المناسب لحل المشاكل تحت الدراسة . 
   c2           ٌحل بعض المشكالت معتمدا على نفسه . 

      .c3ٌة .دارٌبتكر الحلول لبعض المشكالت الزراعٌة  واالقتصادٌة واإل 
     . d1األفكار لآلخرٌن إٌصالٌشارك فً المناقشات العلمٌة و 

  d2 .   ٌة الجاهزة .اإلحصائوالبرامج  نترنتام  مصادر التعلم المختلفة كاإلإستخدٌطور قدراته الذاتٌة من خالل 
     d3 .ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة عالٌة. 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
   a1 للمفاهٌم والفهم المعرفة ٌظهر 
 تصمٌم  وتحلٌل التجارب  فً  ٌةساساأل  

A1  دواتواألبالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.اإلحصائ
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a.2 

   a2  التصامٌم العشوائٌةٌشرح أهم. A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم اإلحصاء العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

ٌة فً تحلٌل اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخدكٌفٌة 
 البٌانات.

a3 
   a3 المقارنات المتعددة ٌوضح أهم .  A3  ٌا فً اعداد إحصائالمتبعة  اإلجراءات ٌوضح

 فً المجاالتالبحوث العلمٌة والتطبٌقٌة والتمٌز فٌها 
 العلمٌة والعملٌة.

a4 
    a4   ة التحلٌل الكمً لما أهمٌٌبٌن 

 تتمخض عنه التصامٌم تحت الدراسة  من نتائج .
A4  التطورات الحاصلة فً تقنٌات البرامج ٌبٌن

 امها فً تحلٌل البٌانات.إستخدٌة وكٌفٌة اإلحصائ

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
  b1  ٌفرق بٌن مكونات جدول تحلٌل 

 التباٌن لكل تصمٌم.       
B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل

 المشكالت. 

b.2 
   b2 ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم 

 الجدولٌة بحسب كل تصمٌم.       
B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل

إلى ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدالبٌانات ب
 الدقٌقة. االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات

b3 
 b3    ٌفسر النتائج التً ٌحصل علٌها 

 وفقاً للفرض تحت الدراسة .          
B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات 
 المناسبة لها.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
   c1 ٌطبق التصمٌم المناسب لحل المشاكل تحت 

 الدراسة.       
C1  علمً.بأسلوب والبٌانات األرقام ٌجٌد التعامل مع 

c.2 
   c2            ٌحل بعض المشكالت معتمدا على نفسه  C2  ٌة فً صٌاغة المشكالت اإلحصائٌوظف األسالٌب

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c3 
     c3ٌبتكر الحلول لبعض المشكالت الزراعٌة 

 ٌة .دارواالقتصادٌة واإل       
C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل

معتمداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحدث فً 
 المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
     d1األفكار إٌصالٌشارك فً المناقشات العلمٌة و 

 لآلخرٌن         
D1  اإلحصائٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل.ً 

d.2 
  d2    ام إستخدٌطور قدراته الذاتٌة من خالل 

 والبرامج نترنتمصادر التعلم المختلفة كاإل           
 . ٌة الجاهزةاإلحصائ           

D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن
 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d3 
     d3 ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه 

 عالٌة. بكفاءة          
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة

 التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

V.  مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌمربط 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

   a1 للمفاهٌم والفهم المعرفة ٌظهر 
 تصمٌم  وتحلٌل التجارب  فً  ٌةساساأل  

 
 
 

 المحاضرات والعروض     –   
 اإلٌضاحٌة.        

 المناقشة  والحوار.   –   

 
 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -   
 الواجبات والتكالٌف المنزلٌة .  -   
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة       -   

   a2  التصامٌم العشوائٌةٌشرح أهم. 

   a3 المقارنات المتعددة ٌوضح أهم . 

    a4   ة التحلٌل الكمً لما أهمٌٌبٌن 
تتمخض عنه التصامٌم تحت الدراسة  من 
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 .التعلم الذاتً والتعاونً     –    نتائج .

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

  b1  ٌفرق بٌن مكونات جدول تحلٌل 
 التباٌن لكل تصمٌم.       

 المناقشة الحرة والعصف   -
 الذهنً.    

 شرائح العرض التوضٌحٌة   - 
 التعلم الذاتً.  - 
 التعلم التعاونً. - 
 حل التمارٌن . - 

 االختبارات التحرٌرٌة . -    
 المناقشة الشفهٌة. -   
تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة  - 

 والجماعٌة.
المشاركة الفاعلة فً قاعة   -   

 الدرس.

   b2 ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم 
 الجدولٌة بحسب كل تصمٌم.       

 b3    ٌفسر النتائج التً ٌحصل علٌها 
 وفقاً للفرض تحت الدراسة .          

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ المهارات 

   c1 ٌطبق التصمٌم المناسب لحل المشاكل تحت 
 الدراسة.       

 التعلم الذاتً. -
والعروض  المحاضرات -

 .االٌضاحٌة 
 المناقشة والعصف الذهنً. -
 .التعلٌم الذاتً والتعاونً -
التدرٌبات العملٌة وحل   -

 المشكالت.

التحرٌرٌة النصفٌة االختبارات  -
 والنهائٌة .

 تقٌٌم التكالٌف. -
لؤلداء الفردي   المالحظة -

  والجماعً.
 . تقٌٌم المشاركة -

   c2            ٌحل بعض المشكالت معتمدا على نفسه 

     c3ٌبتكر الحلول لبعض المشكالت الزراعٌة 
 ٌة .دارواالقتصادٌة واإل       

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

     d1األفكار إٌصالٌشارك فً المناقشات العلمٌة و 
 لآلخرٌن         

 
 

 المحاضرة وحل المشكالت.
 العمل الفردي.

 التعلم التعاونً.
 .البحث واالستقصاء     

 أسئلة عٌنات من الطالب. -
 تقٌٌم الحوار والمناقشة الجماعٌة -
 تقدٌم  أثناءتقٌٌم أداء الطالب  -

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.
 .األسئلة  المباشرة -
 

  d2    ام إستخدٌطور قدراته الذاتٌة من خالل 
 والبرامج نترنتمصادر التعلم المختلفة كاإل           
 . ٌة الجاهزةاإلحصائ           

     d3 ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه 
 عالٌة. بكفاءة          

 

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:

 المواضٌع التفصٌلٌة المقرروحدات/ موضوعات  الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

ٌة أساسمفاهٌم ومصطلحات  1   

التصمٌم ، التجربة ، الوحدة التجرٌبٌة 
، المعالجات ، القطاع ، الخطأ 

ٌة لتصمٌم ساسالتجرٌبً ، القواعد األ
وتحلٌل التجارب : العشوائٌة ، التكرار 

الوحدات التجرٌبٌة .، التحكم فً   

1 3 a1,d1,d2 

  6 2ة أهمٌمقدمة لتحلٌل التباٌن ، التباٌن ،  تحلٌل التباٌن         2
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ٌة ساستحلٌل التباٌن ، الفروض األ
تحلٌل التباٌن ،  أهدافلتحلٌل التباٌن ،

تحلٌل التباٌن فً اتجاه واحد) األحادي 
 (، تحلٌل التباٌن فً اتجاهٌن ) الثنائً 

 
 
 
a1, b1, b2, b3 

    
 

 التصمٌم العشوائً التام    3

التعرٌف بالتصمٌم ، شروط التطبٌق ، 
المزاٌا ، العٌوب ، االفتراضات ، 

عرض البٌانات ، جدول تحلٌل التباٌن 
 ،النموذج الرٌاضً .

1 3 

 
a2, b1, b2, b3, 
c1, ,c2 
  

 

4 
 المقارنات المتعددة     
 

LSD طرٌقة فشر  طرٌقة شٌفٌه ،  
طرٌقة توكً ، طرٌقة دونٌت ، طرٌقة 

 دنكن ، طرٌقة بنفرونً .     
2 6 

a2, b1, b2, b3 
 , c2 , d1, d2, d3  

6 

 
 

 تصمٌم القطاعات العشوائٌة 
الكاملة             

التعرٌف بالتصمٌم ، شروط التطبٌق، 
المزاٌا ، العٌوب ، االفتراضات ، 

جدول تحلٌل التباٌن عرض البٌانات ، 
 ،النموذج الرٌاضً .

1 
 

 
 

3 
 

 
 

a2, b1, b2, b3, 
c1, ,c2 

7 
 تصمٌم القطاعات العشوائٌة

الكاملة)تابع(            
عدد القطاعات ،  تقدٌر القٌم المفقودة  

 . الكفاءة النسبٌة للتصمٌم   
2 6 

 
a3,   a4, b1, b3,  
b4 ,  c2,  d1, d3 

الالتٌنًتصمٌم المربع  8  

التعرٌف بالتصمٌم ، شروط التطبٌق، 
المزاٌا ، العٌوب ، االفتراضات ، 

عرض البٌانات ، جدول تحلٌل التباٌن 
 ،النموذج الرٌاضً .

1 3 

 
 
 
a3,   a4,   b1, b3,  
b4 ,  c2,  d1, d3 

 
9 
 

 
تصمٌم المربع الالتٌنً    

)تابع(          

 تقدٌر القٌم المفقودة ، الكفاءة النسبٌة
 للتصمٌم

 
1 

 
3 

a3,   a4,   b1, b3, 
  b4 ,  c2,  d1, d3  

 التجارب العاملٌة 10

التعرٌف بالتجارب العاملٌة ، شروط 
التطبٌق، المزاٌا ، العٌوب ، 

االفتراضات ، عرض البٌانات ، جدول 
 تحلٌل التباٌن ، النموذج الرٌاضً .

1 3 

 
 
a3,   a4,   b1, b3,  
b4 ,  c2,  d1, d3  

11 
تصمٌمات القطع المنشقة 

 والقطاعات المنشقة

تصمٌم القطع المنشقة ، تصمٌم 
القطاعات المنشقة ، تصمٌم القطع 

المنشقة ثنائٌاً، تصمٌم القطع المنشقة 
 المعادة .

2 6 

 
 
a3,   a4,   b1, b3,  
b4 ,  c2,  d1, d3 

 ----------- 42 14 ----------- إجمالً األسابٌع والساعات 
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VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات والعروض  اإلٌضاحٌة.    -

 المناقشة الحرة والعصف الذهنً. -

  العمل الفردي. -

 .نترنتام شبكة اإلإستخد -

 .التعلم التعاونً  -

 حل المشكالت. -

 البحث واالستقصاء -

VIII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تكلٌف كل طالب على حدة بتنفٌذ التصمٌم 

التام العشوائٌة على بٌانات فعلٌة قدر 
  المستطاع

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

, d3 
 5.2      الرابع سبوعاأل  

2 
إجراء أحد تكلٌف كل طالب على حدة ب

أسالٌب المقارنات المتعددة على بٌانات 
 قدر المستطاع فعلٌة

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

, d3 

األسابٌع : الخامس 
 والسادس 

5.2 

3 

 تكلٌف كل طالب على حدة 
تصمٌم القطاعات بتنفٌذ      

العشوائٌة الكاملة وحساب الكفاءة النسبٌة 
 على بٌانات     فعلٌة قدر المستطاع

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

, d3 

األسابٌع : التاسع 
 والعاشر 

5.2 

4 

 تكلٌف كل طالب على حدة 
تصمٌم المربع الالتٌنً ، وحساب بتنفٌذ   

على بٌانات  فعلٌة الكفاءة النسبٌة   
   قدر المستطاع      

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

األسابٌع : الحادي  
 عشر والثانً عشر 

5.2 

2 
 المشاركة والنقاش فً القاعة

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

d3 

 2 ٌاً أسبوع

 52   المجموع 

 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبو األ أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  التقوٌم إلى نسبة الدرجة 

  النهائً
المخرجات التً 

 ٌحققها

 والتكالٌف االنشطة 1
الرابع سبوعتبدأ من األ  

15 15%  
a1,a2,a3,a4, 

b1,b2,b3, 
c1,c2,d1,d3 

السابع سبوعاأل اختبار نصفً 2  15 15%  
a1,a2,a3,a4, 

b1,b2,b3, 
c1,c2 

 االختبار النهائً 3
السادس سبوعاأل  

 عشر
07 07%  

a1,a2,a3,a4, 
b1,b2,b3, 

c1,c2   



                                                                                      

 

 

 

 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 

  %100 100  المجموع 

 

X. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 ، دار شموع للثقافة، الزاوٌة ، لٌبٌا.   ًاإلحصائتصمٌم التجارب والتحلٌل ، (2772فاضل، سمٌر سلٌم، وآخر ،) .1

 المراجع المساعدة

 ، مكتبة االنجلو المصرٌة، القاهرة .تصمٌم وتحلٌل التجارب (، 2774).ابراهٌم ، ثروت محمد عبدالمنعم محمد ،1 
 ، دار المرٌخ للنشر ،الرٌاض . تصمٌم وتحلٌل التجارب (، 1994)، محمد محمد الطاهر ، مام.اإل2 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

 

XI.  المتبعة فً المقرر.الضوابط والسٌاسات 

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

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم 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

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، 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

3 

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

 .الحالة جلعال مناسبا   ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً 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  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نو  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 - 

5 
  الغش:

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

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
   الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعا  بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهغٌر مقبول إذا سلك الطالب سلوكا 
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 ٌةاإلحصائ التجارب تحلٌل : تصمٌم وخطة مقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
محمد مفرح صالح العٌسائًد.  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 737799752األمانة :  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

ًلكترونالبرٌد اإل         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تصمٌم وتحلٌل التجارب اسم المقرر: 1

 STA508 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 ألول، الفصل الدراسً االمستوى:الرابع  والفصل الدراسً:المستوى  4

5 
+ اإلحصاء + رٌاضة بحتة ب + مبادئ  5رٌاضة بحتة  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت

 تطبٌقًإحصاء +  5إحصاء 

 إحصاءات قٌاسٌة                 (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 ومعلوماتإحصاء : البكالورٌوس البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: البرنامج/ 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

الطالب قُدرات ومهارات تؤهله لتحلٌل البٌانات التً تتمخض عن اهم التصامٌم العشوائٌة ، كتصمٌم  إلى إكساب ٌهدف هذا المقرر
ً المناسب برفض اإلحصائالتام العشوائٌة ، وتصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة ، وتصمٌم المربع الالتٌنً ، ومن ثم اتخاذ القرار 

دف هذا المقرر لٌكون الطالب  قادرا على حساب القٌم المفقودة فً بعض التصامٌم قبول الفرض العدمً المراد اختباره ، كما ٌهأو 
 المقارنات المتعددة اذا لزم األمر.إجراء ، فضالً عن حساب الكفاءة النسبٌة للتصمٌم تحت الدراسة ، و

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  على أن :     
   .a1 ٌة فً  تصمٌم  وتحلٌل التجارب ساسٌظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم األ 
   a2.ٌشرح أهم التصامٌم العشوائٌة . 
   a3. ٌوضح أهم المقارنات المتعددة . 
    a4  تصامٌم تحت الدراسة  من نتائج .ة التحلٌل الكمً لما تتمخض عنه الأهمٌ. ٌبٌن 
  b1 .ٌفرق بٌن مكونات جدول تحلٌل  التباٌن لكل تصمٌم. 
   b2.ٌقارن بٌن القٌم المحسوبة والقٌم الجدولٌة بحسب كل تصمٌم . 
   b3  . ٌفسر النتائج التً ٌحصل علٌها  وفقا  للفرض تحت الدراسة. 
   c1لدراسة.. ٌطبق التصمٌم المناسب لحل المشاكل تحت ا 
   c2           ٌحل بعض المشكالت معتمدا على نفسه . 

      .c3ٌة .دارٌبتكر الحلول لبعض المشكالت الزراعٌة  واالقتصادٌة واإل 
     . d1األفكار لآلخرٌن إٌصالٌشارك فً المناقشات العلمٌة و 
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     d3  .ٌنجز المهام والتكالٌف الفردٌة الموكلة إلٌه بكفاءة عالٌة. 

I. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

ٌةأساسمفاهٌم ومصطلحات  1  

، التجربممممممة ، الوحممممممدة  التصمممممممٌم
التجرٌبٌة ، المعالجات ، القطماع ، 
الخطمممممممأ التجرٌبمممممممً ، القواعمممممممد 

ٌة لتصمممممممممٌم وتحلٌممممممممل ساسمممممممماأل
التجممارب : العشمموائٌة ،التكممرار ، 

 تحكم فً الحدات التجرٌبٌة .لا

 
 
 

ألولا  

 
 
 

3 

 تحلٌل التباٌن         2

مقدمممة لتحلٌممل التبمماٌن ، التبمماٌن ، 
الفمممروض ة تحلٌمممل التبممماٌن ، أهمٌممم

 أهممدافٌة لتحلٌممل التبمماٌن ،ساسمماأل
تحلٌمل التبمماٌن ، تحلٌمل التبمماٌن فممً 
اتجممماه واحمممد) األحمممادي (، تحلٌمممل 

 التباٌن فً اتجاهٌن)الثنائً (

 
 
 

 الثانً، الثالث

 
 
 

6 

   التصمٌم العشوائً التام    3

التعرٌممممممف بالتصمممممممٌم ، شممممممروط 
التطبٌمممممق ، المزاٌممممما ، العٌممممموب ، 

البٌانممات ، االفتراضممات ، عممرض 
جمممدول تحلٌمممل التبممماٌن ،النمممموذج 

 الرٌاضً .

 
 

 الرابع

 
 

3 

 المقارنات المتعددة      4
طرٌقة شٌفٌه   LSDطرٌقة فشر  

، طرٌقة توكً ، طرٌقمة دونٌمت ، 
 طرٌقة دنكن ، طرٌقة بنفرونً .     

 
الخامس ، 
 السادس،  

 
6 

 3 السابع  اختبار نصف الترم 5

6 
 تصمٌم القطاعات العشوائٌة 

الكاملة              
 

التعرٌممممممف بالتصمممممممٌم ، شممممممروط 
التطبٌمممممق، المزاٌمممممما ، العٌمممممموب ، 
االفتراضممات ، عممرض البٌانممات ، 
جمممدول تحلٌمممل التبممماٌن ،النمممموذج 

 الرٌاضً .

 
 

أمنالث  
 

 
 
3 

7 
 تصمٌم القطاعات العشوائٌة

الكاملة)تابع(   

عممممدد القطاعممممات ،  تقممممدٌر القممممٌم 
المفقمممممممودة  . الكفممممممماءة النسمممممممبٌة 

 للتصمٌم   

 
 التاسع ،العاشر 

 
6 

 تصمٌم المربع الالتٌنً 8

التعرٌممممممف بالتصمممممممٌم ، شممممممروط 
التطبٌمممممق، المزاٌمممممما ، العٌمممممموب ، 
االفتراضممات ، عممرض البٌانممات ، 
جمممدول تحلٌمممل التبممماٌن ،النمممموذج 

 الرٌاضً .

 
 

عشر الحادي  

 
 

3 

9 
تصمٌم المربع الالتٌنً          

)تابع(   
تقممممدٌر القممممٌم المفقممممودة ، الكفمممماءة 

 النسبٌة للتصمٌم
 3 الثانً عشر

التجارب العاملٌة        10    
التعرٌمممممف التجمممممارب العاملٌمممممة ، 
شروط التطبٌق، المزاٌا ، العٌموب 
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، االفتراضات ، عرض البٌانات ، 
جمممدول تحلٌمممل التبممماٌن ،النمممموذج 

 الرٌاضً .

 الثالث عشر
 

3 

11 
تصمٌمات القطع المنشقة 

 والقطاعات المنشقة

تصمممٌم القطممع المنشممقة ، تصمممٌم 
القطاعات المنشقة ، تصمٌم القطع 
المنشممممقة ثنائٌمممماً، تصمممممٌم القطممممع 

 المنشقة  المعادة .

 
 الرابع عشر  

 الخامس عشر

 
 

6 

االختبار النهائً       عشر لسادسا             3 

والساعات عدد األسابٌع  16 48 

 

II. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات والعروض  اإلٌضاحٌة.    .  1
 .  المناقشة الحرة والعصف الذهنً.2
 العمل الفردي ..  3
 .التعلم التعاونً .  4
 .حل المشكالت.  5
 .نترنتام شبكة اإلإستخد.  6
 .البحث واالستقصاء.  0

 

III. :األنشطة والتكلٌفات 

  الدرجة  سبو األ التكلٌفالنشاط/  الرقم

 
1 

 تكلٌف كل طالب على حدة بتنفٌذ     
 التصمٌم التام العشوائٌة على بٌانات    

 فعلٌة قدر المستطاع           

 
 الرابع سبوعاأل

 
5.2 

2 
أسالٌب إجراء أحد تكلٌف كل طالب على حدة ب

 المقارنات المتعددة على بٌانات فعلٌة قدر المستطاع
  الخامس والسادساألسابٌع : 

5.2 
 

3 

تكلٌف كل طالب على حدة           
تصمٌم القطاعات بتنفٌذ            

على بٌانات العشوائٌة الكاملة وحساب الكفاءة النسبٌة 
 فعلٌة قدر المستطاع

 
 

 األسابٌع : التاسع والعاشر

 
  
5.2 
 

5 
تصمٌم المربع الالتٌنً ، وحساب الكفاءة النسبٌة بتنفٌذ   

   بٌانات  فعلٌة قدر المستطاععلى 
األسابٌع : الحادي عشر والثانً 

 عشر
5.2 
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I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبو األ أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  التقوٌم إلى نسبة الدرجة 

  النهائً
المخرجات التً 

 ٌحققها

 والتكالٌف الواجبات 1
الرابع سبوعبدءاً من األ  

15 15%  
a1,a2,a3,a4, 

b1,b2,b3, 
c1,c2,d1,d3 



                                                                                      

 

 

 

 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 

السابع سبوعاأل اختبار نصفً 2  15 15%  
a1,a2,a3,a4, 

b1,b2,b3, 
c1,c2 

 االختبار النهائً 3
السادس سبوعاأل  

 عشر
07 07%  

a1,a2,a3,a4, 
b1,b2,b3, 

c1,c2   

  %100 100  المجموع 

  

IV. :مصادر التعلم 

 ، دار شموع للثقافة ، الزاوٌة ، لٌبٌا.   ًاإلحصائتصمٌم التجارب والتحلٌل ،  (2772سمٌر سلٌم ، وآخر ،)فاضل ،  .1

 ، مكتبة االنجلو المصرٌة  ، القاهرة .تصمٌم وتحلٌل التجارب ( ، 2774)ابراهٌم ، ثروت محمد عبدالمنعم محمد ، . 2
 ، دار المرٌخ للنشر ، الرٌاض .تصمٌم وتحلٌل التجارب (، 1994)، أحمد، محمد محمد الطاهر ، محمد  مام. اإل3 
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XII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم 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

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، 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

3 

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

 .الحالة جلعال مناسبا   ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً 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  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نو  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 - 

5 
  الغش:

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

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعا  بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكا  غٌر مقبول 

  


