
                                                                                      

 

 

 

 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 

 1ً إحصائاستدالل مواصفات مقرر 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 1ً إحصائاستدالل  : اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولالمستوى الرابع الفصل ا المستوى والفصل الدراسً:  .4

 2رٌاضًإحصاء  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالوريوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 إنتظام-فصلي نظام الدراسة:  .9

 د. خالد ثابت      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

  تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

التقدير أاسلوب التقدير بنقطة وأاسلوب ام إاستخدي واإلحصائية لالاستدالل اسااستعريف الطالب بالمفاهيم األإلى يهدف هذا المقرر 
وكذلك معرفة الطالب لخواص المقدر الجيد وتزويد الطالب بالمعارف أاسلوب بفترة ومعرفة الطالب للطرق المختلفة في كل 

 والمهارات الالزمة لتطبيق هذه الطرق على الواقع.

III. :مخرجات التعلم 

 االنتهاء من هذا المقرر اسيكون الطالب قادراً على أن :بعد 
a1 ياإلحصائية لالاستدالل اسااس.يظهر المعرفة بالمفاهيم األ 
a2 أاسلوبالتقدير بنقطة والتقدير بفترة والطرق الخاصة بكل أاسلوب . يوضح 
a3    يظهر المعرفة بخواص المقدر الجيد. 
b1  هاأفضلويختار  األعظماإلمكان أو بييز أو .يقارن بين طرق التقدير مثل طريقة العزوم 
b2 يحلل ويفاسر نتائج العينة ويعكاسها على المجتمع. 
b3 يقارن بين خواص المقدر ويختار المقدر األكفأ. 
c1 ياستخدم طرق التقدير في صياغة المشكالت التطبيقية . 
c2الجاهزةاإلحصاء ام برامج إاستخد. يطبق طرق التقدير بنقطة وفترة ب 

 d1 العمل بفاعليةجماعات أو ة الحوار مع زمالئه إدار. يجيد 
 d2يتخذ القرار الصحيح في الحياة العملية . 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
.a1 ياإلحصائية لالاستدالل اسااسيظهر المعرفة بالمفاهيم األ A1  دواتواألبالنظريات واألاساليب يظهر المعرفة والفهم 

 ية الماستخدمة في مختلف الدرااسات.اإلحصائ

a.2 

.a2  التقدير بنقطة والتقدير بفترة والطرق أاسلوب يوضح
 أاسلوبالخاصة بكل 

 

A2  يصف مجموعة من المعارف العامة في المجاالت
ويتعلم اإلحصاء العلمية والتطبيقية المرتبطة بعلم 

ية في اإلحصائأهم وأشهر الحزم  امإاستخدكيفية 
 تحليل البيانات.
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a3 
.a3    يظهر المعرفة بخواص المقدر الجيد  A1  بالنظريات واألاساليب يظهر المعرفة والفهم

ية الماستخدمة في مختلف اإلحصائ دواتواأل
 الدرااسات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
.b1  أو بييز أو يقارن بين طرق التقدير مثل طريقة العزوم

 هاأفضلويختار  األعظماإلمكان 
B2  يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحليل

إلى ية للوصول اإلحصائام الحزم إاستخدالبيانات ب
 االاستنتاجات الصحيحة والتنبؤات الدقيقة.

b.2 
.b2 يحلل ويفاسر نتائج العينة ويعكاسها على المجتمع B1  يحلل البيانات الكمية والوصفية ويطوعها لفهم وحل

 المشكالت. 
 

b3 
.b3 يقارن بين خواص المقدر ويختار المقدر األكفأ B2  يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحليل

إلى ية للوصول اإلحصائام الحزم إاستخدالبيانات ب
 االاستنتاجات الصحيحة والتنبؤات الدقيقة.

 c ::المهارات المهنٌة والعملٌة  

c.1 
.c1  في صياغة المشكالت التطبيقية ياستخدم طرق التقدير C2  ية في صياغة المشكالت اإلحصائيوظف األاساليب

 التطبيقية والتفاعل معها واتخاذ القرار.

c.2 
.c2 ام برامج إاستخديطبق طرق التقدير بنقطة وفترة ب

 الجاهزةاإلحصاء 
  

C4  ية الجاهزة في تحليل اإلحصائياستخدم تقنيات البرامج
 البيانات للظواهر المختلفة.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1 جماعات العمل أو ة الحوار مع زمالئه إدار. يجيد

 بفاعلية
D1  ي.اإلحصائيعمل ضمن فريق عند مماراسته العمل 

d.2 
d2 العملية. يتخذ القرار الصحيح في الحياة D3  يتخذ القرارات الصحيحة لحل المشكالت المختلفة التي

 يواجهها في مجال العمل.

 

V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

.a1 ية اسااسيظهر المعرفة بالمفاهيم األ
 ياإلحصائلالاستدالل 

 المحاضرات
 العصف الذهني والمناقشة

 االختبارات
 تقييم مشاركة الطلبة في الحوار والمناقشة

.a2  التقدير بنقطة أاسلوب يوضح
والتقدير بفترة والطرق الخاصة بكل 

 أاسلوب

 المحاضرات
 الذهني والمناقشةالعصف 

 االختبارات 
 تقييم مشاركة الطلبة في الحوار والمناقشة

.a3    المحاضرات يظهر المعرفة بخواص المقدر الجيد 
 العصف الذهني والمناقشة

 االختبارات 
 تقييم مشاركة الطلبة في الحوار والمناقشة

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

.b1  يقارن بين طرق التقدير مثل طريقة
 األعظماإلمكان أو بييز أو العزوم 
 هاأفضلويختار 

 المحاضرات
 الذهنيالمناقشة والعصف 

 الحاالت العملية.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية
 المناقشة الشفهية

 تقييم األنشطة والتكاليف

.b2  يحلل ويفاسر نتائج العينة ويعكاسها
 على المجتمع

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهني

 اختبارات تحريرية
 المناقشة الشفهية



                                                                                      

 

 

 

 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 

 الحاالت العملية.
 حل المشكالت

 والتكاليفتقييم األنشطة 

.b3  يقارن بين خواص المقدر ويختار
 المقدر األكفأ

 المحاضرات
 المناقشة والعصف الذهني

 الحاالت العملية.
 حل المشكالت

 اختبارات تحريرية
 المناقشة الشفهية

 تقييم األنشطة والتكاليف

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

.c1  في صياغة المشكالت ياستخدم طرق التقدير
 التطبيقية 

 المحاضرات التطبيقية
 التعلم الذاتي

 مشروعات الطالب
 الحاالت العملية وحل المشكالت

 اختبارات تحريرية
 الشفهيةالمناقشة 

 تقييم البحوث والتكاليف

.c2 ام برامج إاستخديطبق طرق التقدير بنقطة وفترة ب
 الجاهزةاإلحصاء 

 المحاضرات التطبيقية
 التعلم الذاتي

 مشروعات الطالب
 الحاالت العملية وحل المشكالت

 اختبارات تحريرية
 المناقشة الشفهية

 تقييم البحوث والتكاليف

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1 جماعات أو ة الحوار مع زمالئه إدار. يجيد
 العمل بفاعلية

 والمناقشةالحوار 
 جماعات العمل

 العروض الطالبية

 االختبار النهائي
 بحاثمناقشة األ

ااستطالع قدرة الطالب على عرض 
 المفاهيم

d2الحوار والمناقشة . يتخذ القرار الصحيح في الحياة العملية 
 جماعات العمل

 العروض الطالبية

 االختبار النهائي
 بحاثمناقشة األ

ااستطالع قدرة الطالب على عرض 
 المفاهيم

 

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:

 مخرجات تعلم المقرر الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم

1 
ية مرتبطة أاسااسمفاهيم 

ياإلحصائباالاستدالل   

اإلحصاء مقدمة عن 
اإلحصاء الوصفي و

االاستداللي +مفهوم 
 المعلمات والمقدرات

1 3 a1+a2+a3+c1 

العزومطريقة  طرق التقدير بنقطة 2  

4 12 

 
 
a2+b1+b2+c1+d1 
 

األعظمطريقة اإلمكان  // 3  

 طريقة بييز // 4

 طريقة المربعات الصغرى // 5
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 6 2  تطبيقات على طرق التقدير 
a2+b1+b2+c1+d1 
 

 خواص المقدر الجيد 8
 عدم التحيز + الكفائه
 6 2 متباينة كريمر رو

 
a3+b2+b3+c1+d1 

الكفايةاالتاساق +  // 9  

 التقدير بفترة 11
حدود فترة الثقة للواسط 

 والتباين

3 9 

 
 
 
a2+ b2+c1 

12 // 

حدود فترة الثقة للفرق بين 
 واسطين 

حدود فترة الثقة لناسبة 
 التباين

 فترة الثقة بطريقة بييز // 13

 a3+b2+b3+c1+d1 6 2 تطبيقات على الخواص تطبيقات على الخواص 

 42  14إجمالً األسابٌع والساعات                                
 

 

VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات  -

 المناقشة والحوار -

 العصف الذهني. -

 التعلم الذاتي -

 حل المشكالت

 الحاالت العملية  -

VIII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة اسبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

ام برنامج إاستخدتكليف كل طالب ب 1
للتطبيق على طرق أحد ي وإحصائ

 التقديرات   

a1+a2+a3+b1 
+b2+b3 +c2+d1 

W4-w7 5 

يكلف كل طالب بدرااسة ظاهرة في  2
طريقة  التقدير  اختيارالمجتمع و 

 المنااسبة لتلك الظاهرة

a1+a2+a3+b1 
+b2+b3 +c1+d2 

W9-w15 5 

 11   المجموع 

 

IX. :تقٌٌم التعلم 

  درجة  التقوٌم النهائًإلى نسبة الدرجة  الدرجة  سبو األ أنشطة التقٌٌم الرقم
المخرجات التً 

 ٌحققها

1 
 االنشطة والتكالٌف 

 
W4-w15 

10 10% 
a1+a2+a3 

b1+b2+b3+d1 

2 
 الثامن اختبار منتصف الفصل

20 20% 
a1+a2+a3 

b1+b2+b3 
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3 
أاسبوعاخر  االختبار النهائً  

70 70% 
a1+a2+a3 
b1+b2+b3+c1 

  %100 100  المجمو  

 

X. تعلم:لمصادر ا 

 )ااسم المؤلف، اسنة النشر، ااسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 الاسعودية-ي   دار حافظاإلحصائم  االاستدالل 1994  الصياد جالل .1
 خوارزم الاسعودية  spssامإاستخدءالوصفي واالاستداللي باإلحصامقدمة فى  2002عبد الفتاح حاسن  .2

 المراجع المساعدة

1.  

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

  التعلٌمٌة:سٌاسة حضور الفعالٌات   .1
 . 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

  :  الحضور المتأخر   .2
 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

 ضوابط االمتحان:  .3
 .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  -

  التعٌٌنات والمشارٌع:  .4
 .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 - 

  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 الالئحة 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 
  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 

 
  



                                                                                      

 

 

 

 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 

 1ً إحصائاستدالل خطة مقرر 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3) الساعات المكتبٌة
ثابت  أحمدد/خالد   االسم 

 المكان ورقم الهاتف 733357466 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      
Kmassoud232@ 

gmail.com 
ًلكترونالبرٌد اإل  

II. :معلومات عامة عن المقرر 

  1ً إحصائاسم المقرر: استدالل  1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 للمقرر:الساعات المعتمدة  3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 ألولالمستوى الرابع الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 2رٌاضًإحصاء  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

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

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

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

III. المقرر الدراسً:  وصف 

التقدير أاسلوب التقدير بنقطة وأاسلوب ام إاستخدي واإلحصائية لالاستدالل اسااستعريف الطالب بالمفاهيم األإلى يهدف هذا المقرر 
وكذلك معرفة الطالب لخواص المقدر الجيد وتزويد الطالب بالمعارف أاسلوب بفترة ومعرفة الطالب للطرق المختلفة في كل 

 والمهارات الالزمة لتطبيق هذه الطرق على الواقع.

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  على أن :
a1 ًاإلحصائٌة لالستدالل ساس.ٌظهر المعرفة بالمفاهٌم األ 
a2 أسلوبالتقدٌر بنقطة والتقدٌر بفترة والطرق الخاصة بكل أسلوب . ٌوضح 
a3    ٌظهر المعرفة بخواص المقدر الجٌد. 
b1  هاأفضلوٌختار  األعظماإلمكان أو بٌٌز أو .ٌقارن بٌن طرق التقدٌر مثل طرٌقة العزوم 
b2 ٌحلل وٌفسر نتائج العٌنة وٌعكسها على المجتمع. 
b3 ٌقارن بٌن خواص المقدر وٌختار المقدر األكفأ. 
c1 ٌستخدم طرق التقدٌر فً صٌاغة المشكالت التطبٌقٌة . 
c2الجاهزةاإلحصاء ام برامج إستخد. ٌطبق طرق التقدٌر بنقطة وفترة ب 
 d1 العمل بفاعلٌةجماعات أو ة الحوار مع زمالئه إدار. ٌجٌد 
 d2ٌتخذ القرار الصحٌح فً الحٌاة العملٌة . 

 

 

I. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري



                                                                                      

 

 

 

 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 

 الساعات الفعلٌة سبو األ المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 
ية مرتبطة باالاستدالل أاسااسمفاهيم 

ياإلحصائ  

الوصفي اإلحصاء مقدمة عن 
االاستداللي +مفهوم اإلحصاء و

 المعلمات والمقدرات

ألولا  3 

 3 الثانً طريقة العزوم طرق التقدير بنقطة 2

األعظمطريقة اإلمكان  // 3  3 الثالث 

 3 الرابع طريقة بييز // 4

 3 الخامس طريقة المربعات الصغرى // 5

 6 السادس و السابع تطبيقات على طرق التقدير تطبيقات على طرق التقدير 6

الفصلاختبار نصف  7  3 الثامن ///////////////////// 

 خواص المقدر الجيد 8
 عدم التحيز + الكفائه
 متباينة كريمر رو

 3 التاسع

 3 العاشر االتاساق + الكفاية // 9

 تطبيقات على الخواص تطبيقات على الخواص 10
الحادي عشر و 
 الثانً عشر

6 

 3 الثالث عشر حدود فترة الثقة للواسط والتباين التقدير بفترة 11

12 // 
 حدود فترة الثقة للفرق بين واسطين 

 حدود فترة الثقة لناسبة التباين
 3 الرابع عشر

 3 الخامس عشر فترة الثقة بطريقة بييز // 13

 3 السادس عشر المقرر كامل االمتحان النهائي 14

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

V. استراتٌجٌات التدرٌس 

 النظرية.المحاضرات 1
 . المناقشة والعصف الذهني2
 .التعلم الذاتي3
 .حل المشكالت4
 التكاليف والواجبات.5

VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبو األ النشاط/ التكلٌف الرقم

للتطبيق على طرق أحد ي وإحصائام برنامج إاستخدتكليف كل طالب ب 1
 التقديرات   

W4-w7 5 

طريقة  التقدير  اختياريكلف كل طالب بدرااسة ظاهرة في المجتمع و  2
 المنااسبة لتلك الظاهرة

W9-w15 5 

 11  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 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 درجة  التقويم النهائي(إلى )ناسبة الدرجة 

 W4-w15 10 10% األنشطة والتكالٌف   .1

 %20 20 الثامن اختبار منتصف الفصل  .2

أاسبوعاخر  االختبار النهائً   70 70% 

 100 المجمو  
 

100% 
 

VIII. :مصادر التعلم 

  المراجع الرئياسة:
 الاسعودية-ي   دار حافظاإلحصائم  االاستدالل 1994  الصياد جالل .1
 خوارزم الاسعودية spssامإاستخدءالوصفي واالاستداللي باإلحصامقدمة فى  2002عبد الفتاح حاسن  .2

 المراجع الماساعدة: .1

 )إن وجدت(:    إنترنتية وإلكترونمواد  .2

XII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
 وٌتم 25%   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار

  :  الحضور المتأخر  2
 ٌحذر مرات 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

 ضوابط االمتحان: 3
 .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  -

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 .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 - 

  الغش: 5
 .الطالب شئون 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

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
 والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلأسلوب التزامه ب 
  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 

  


