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 صحصاء التبيٌمًمواصفات ممرر اإل

 

ii. :وصف الممرر 

إلى تعرٌف البالب يالمفاهٌم األساسٌة لإلصحصاء التبيٌمً وكٌفٌة كتاية يمعادلة االتجاه العام، واستخدامها فً  ٌهدف الممرر
دراسة الظواهر االلتصادٌة واالجتماعٌة التً تصحدث فً المجتمع، كما ٌهدف الممرر أٌضا إلى تدرٌب البالب على استخدام 

 ً تصحدث ألسعار السلع خالل فترات زمنٌة مختلفة.األرلام المٌاسٌة لدراسة وتصحلٌل التغٌرات الت

iii. :مخرجات الممرر 

 يعد االنتهاء من هذا الممرر سٌكون البالب لادراً على أن :
a1  .ًٌوضح المفاهٌم األساسٌة لإلصحصاء التبيٌم . 
a2.ٌشرح أهمٌة اإلصحصاء التبيٌمً فً دراسة وتصحلٌل الظواهر العشوائٌة التً تصحدث فً المجتمع . 
b1. .ٌفسر نتائج اختيار معنوٌة معلمات معادلة االتجاه العام 
b2.ٌمارن يٌن األرلام المٌاسٌة وٌستنيب المناسب منها لصحل المشكالت العملٌة . 
b3 ٌريب ما تم دراسته يما ٌصحتمل مواجهته فً الوالع العملً وأثناء التبيٌك فً يٌئة األعمال المصحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة . 
c1لتعامل مع األرلام يما ٌتناسب مع المشكلة موضوع اليصحث والدراسة. . ٌجٌد ا 
c2.ٌوظف السالسل الزمنٌة وٌبيمها فً يصحوث تتعلك يعملٌة التنيؤ يمٌم الظواهر التً تصحدث فً المجتمع . 
c3.ٌتخذ المرارات المناسية فً مجاالت العمل يناَء على تصحلٌل عناصر المشكلة وتمٌٌم اليدائل . 
 .d1 رن يمسؤولٌة فً الموالف الشخصٌة والمهنٌة.ٌشا 
   . d2.ٌجٌد العمل فً فرٌك 
 

 
 
 
 

i. :معلومات عامة عن الممرر 

 إصحصاء تبيٌمً :اسم الممرر  .1

2.  
 الممرر ورلمه: رمز
 

 

 :الساعات المعتمدة  .3

 مصحاضرة
 

 سمنار
 

 عملً
 

 تدرٌب
 

 اإلجمالً
 

3 - - - 3 

 المستوى الثالث الفصل األول  والفصل الدراسً:المستوى   .4

5.  
المتبليات السايمة لدراسة )إن 

 :(وجدت
 (2ميادئ اإلصحصاء)

 ال يوجد :(المتبليات المصاصحية )إن وجدت  .6

 يكالورٌوس االلتصاد درس له الممرر:ٌاليرنامج الذي   .7

8.  
 العريٌة :لغة تدرٌس الممرر

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 د.سعٌد اصحمد صحسن الممرر:معد)ي( مواصفات   .11

  تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر:  .11

I. م الممرر مع مخرجات تعلم اليرنامج: مواءمة مخرجات تع 
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a.2 

a2 . يشرح أهمية اإلحصاء التطبيمي في دراسة
وتحليل الظواهر العشوائية التي تحدث في 

 المجتمع.

A2  يصف مجموعة من المعارف العامة في المجاالت
العلمية والتطبيمية المرتبطة بعلم االحصاء ويتعلم كيفية 

استخدام أهم وأشهر الحزم االحصائية في تحليل 
 البيانات.

 b:المهارات الذهنية : 

b.1 
b1 . يفسر نتائج اختبار معنوية معلمات معادلة االتجاه

 العام.
B1  يحلل البيانات الكمية والوصفية ويطوعها لفهم وحل

 المشكالت. 

b.2 

b2 يمارن بين األرلام المياسية ويستنبط المناسب منها .
 لحل المشكالت العملية.

B2  يميز بين الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحليل
البيانات باستخدام الحزم االحصائية للوصول الى 

 االستنتاجات الصحيحة والتنبؤات الدليمة.

b3 
b3 . يربط ما تم دراسته بما يحتمل مواجهته في

الوالع العملي وأثناء التطبيك في بيئة األعمال 
 المحلية واإللليمية والدولية .

B4 .يربط نظرية االحصاء بتطبيمات الجودة 

 c:المهارات المهنية والعملية :  

c.1 
c1يجيد التعامل مع األرلام بما يتناسب . 

 مع المشكلة موضوع البحث والدراسة.      
C1  علمي.بأسلوب يجيد التعامل مع االرلام والبيانات 

c.2 
c2 .السالسل الزمنية ويطبمها في بحوث  يوظف

بميم الظواهر التي تحدث في  تتعلك بعملية التنبؤ
 .المجتمع

C2  يوظف األساليب االحصائية في صياغة المشكالت
 التطبيمية والتفاعل معها واتخاذ المرار.

c.3 
c3 يتخذ المرارات المناسبة في مجاالت العمل .

 .البدائل بناَء على تحليل عناصر المشكلة وتمييم
 

C3  يطبك مهارات اتخاذ المرارات في مجاالت العمل
معتمداً على تحليل بيانات الظواهر التي تحدث في 

 المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتمالٌة :  

d.1 
 

 .d1يشارن بمسؤولية في الموالف 
 الشخصية والمهنية.     

D3  يتخذ المرارات الصحيحة لحل المشكالت المختلفة التي
 يواجهها في مجال العمل.

d.2 
 
  .d2.يجيد العمل في فريك 

D1 .يعمل ضمن فريك عند ممارسته العمل االحصائي 
 

 

 

 مخرجات تعلم اليرنامج مخرجات تعلم الممرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
 

a1 . يوضح المفاهيم األساسية 
 لإلحصاء التطبيمي.       

A1  يظهر المعرفة والفهم للنظريات واالساليب واالدوات
 االحصائية المستخدمة في مختلف الدراسات.

 

IV . ي ستراتٌجٌة التدرٌس والتمٌٌمريب مخرجات التعلم 

  التدرٌس والتمٌٌم:أوال: ريب مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ي ستراتٌجٌة 

إستراتٌجٌة التموٌم  إستراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم 

اختيارات التصحصٌل. -
العر  الشفهً. -
تمٌٌم مشاركة البلية فً المنالشة -

 والصحوار

-المصحاضرة. 

-المنالشة، التوضٌح، االستمراء 

 واالستنتا .  

 

a1 .  ٌوضح المفاهٌم األساسٌة

     لإلصحصاء التبيٌمً.   

المنالشة. -
أنشبة تعاونٌة. -
تمٌٌم مشاركة البلية فً المنالشة -

والصحوار. 
. تمٌٌم العرو -

-المصحاضرة. 

منالشة أهمٌة معادلة االتجاه -

  العام لتصحلٌل اليٌانات. 

 -إعباء أمثلة توضٌصحٌة.

 
a2 . ٌشرح أهمٌة اإلصحصاء

التبيٌمً فً دراسة وتصحلٌل 
الظواهر العشوائٌة التً تصحدث 

فً المجتمع. 
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 التدرٌس والتمٌٌم:ريب مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ي ستراتٌجٌة  ثانٌا:

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة التموٌم

 االختيارات المصٌرة.-
 .المالصحظة والتمٌٌم الشفهً-
 تمٌٌم العرو .-

 .المنالشة-المصحاضرة.   -
 برح األسئلة.-
 التدرٌيات على صٌاغة -
 اإلصحصائٌة. الفرضٌة  

b1 . ٌفسر نتائج اختيار معنوٌة
 معلمات معادلة االتجاه العام.

      

 االختيارات المصٌرة.-
تمٌييييييٌم األنشييييييبة والتكييييييالٌف -

 الفردٌة.
 أنشبة تعاونٌة.-

 .المنالشة-المصحاضرة.-
 العصف الذهنً.-التوضٌح.-

b2 . ٌمارن يٌن األرلام المٌاسٌة
وٌستنيب المناسب منها لصحل 

 المشكالت العملٌة.
 

 االختيارات المصٌرة.
تمٌييييييٌم األنشييييييبة والتكييييييالٌف -

 الفردٌة.
 أنشبة تعاونٌة.-

 .المنالشة-المصحاضرة.-
 العصف الذهنً.-التوضٌح.-

b3 . ٌريب ما تم دراسته يما ٌصحتمل
مواجهته فً الوالع العملً وأثناء 
التبيٌك فً يٌئة األعمال المصحلٌة 

 واإلللٌمٌة والدولٌة .

 

 التدرٌس والتمٌٌم:ريب مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعلمٌة( ي ستراتٌجٌة  ثالثا:

مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة  إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة التموٌم
 والعملٌة

 المنالشة.-
تمٌٌم األنشبة والتكالٌف -

 الفردٌة.
 

 التوضٌح.-المصحاضرة. -
 صحلمات المنالشة الموجهة من-
 دراسة صحالة.-البلية.    

c1 ٌجٌد التعامل مع األرلام يما .
 ٌتناسب
مع المشكلة موضوع اليصحث      

 والدراسة. 

 االختيار النصفً.-
تمٌٌم األنشبة والتكالٌف -

 الفردٌة.
 العر  الشفهً.-

 التعلم الذاتً.-
 .المصحاضرة-
 التدرٌيات العملٌة.-

c2 .السالسل الزمنٌة  ٌوظف
وٌبيمها فً يصحوث تتعلك يعملٌة 

يمٌم الظواهر التً تصحدث فً  التنيؤ
 .المجتمع

 االختيار النصفً.-
تمٌٌم األنشبة والتكالٌف -

 الفردٌة.
 العر  الشفهً.-

 التعلم الذاتً.-
 .المصحاضرة-
 التدرٌيات العملٌة.-

c3 . ًٌتخذ المرارات المناسية ف
مجاالت العمل يناَء على تصحلٌل 
 .عناصر المشكلة وتمٌٌم اليدائل

 

 

 ي ستراتٌجٌة التدرٌس والتمٌٌم:رايعا: ريب مخرجات تعلم الممرر)المهارات العامة( 

مخرجات الممرر/ المهارات 
 العامة

 إستراتٌجٌة التموٌم إستراتٌجٌة التدرٌس

 
 .d1 ًٌشارن يمسؤولٌة ف
 الموالف
 الشخصٌة والمهنٌة.     

 صحلمات النماش.-
 المصحاكاة.-
 العمل فً مجموعات 
 صغٌرة. 

 العر  الشفهً.-
 منالشة.ال-
 كٌفٌة ٌوضح فٌهاٌعر  البالب مشكلة ما -
 التصرف لصحلها.  

 
  .d2.ٌجٌد العمل فً فرٌك 

 العمل فً مجموعات-
 صغٌرة.   
 صحلمات النماش الموجهة-
 من ليل البلية. 
 .العصف الذهنً- 

 إعداد عرو .-
 تمٌٌم األنشبة والتكالٌف الفردٌة.-
 تمٌٌم عرو  البلية. - 
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 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد
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. V  كتاية مواضٌع الممرر الرئٌسٌة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وريبها يمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تصحدٌد
 الساعات   

 المعتمدة لها.   

 كتاية وصحدات / مواضٌع مصحتوى الممرر 

 أوال:   الجانب النظري                                                        

 الرلم 
وصحييييييييييييييييييييدات/ 
موضييييييييييييوعات 

 الممرر
 عدد األسايٌع المواضٌع التفصٌلٌة

 الساعات
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم
 الممرر 

1 
اإلبييار النظييري 

 لإلصحصاء
 التبيٌمً. 

 مفهوم اإلصحصاء التبيٌمً.-
 ألسام اإلصحصاء التبيٌمً.-
 مصادر اليٌانات اإلصحصائٌة.-
 أنواع اليٌانات اإلصحصائٌة.   -

1 3 a1 ,  a2 

2 
جمع أدوات 
 اليٌانات.

 المالصحظة والمشاهدة.-
 الممايلة الشخصٌة. -
 استمارة االستيٌان.-

1 
3  

 
b1 , d1 

3 
أسالٌب جمع 
 اليٌانات.

 أسلوب الصحصر الشامل.-
 أسلوب العٌنة.-
 المفاضلة يٌن الصحصر الشامل والعٌنة -
 لجمع اليٌانات.  
 

1 

3  
 

b2 ,c3, d1 

4 
مستوٌات لٌاس 

اليٌانات 
 اإلصحصائٌة.

 لٌاس اليٌانات الوصفٌة.-
 لٌاس اليٌانات الكمٌة.-

1 
3  

a1, a2,b2,b3 

5 
وصف اليٌانات 
 اإلصحصائٌة.

 استخدام الجداول إلصحصائٌة.-
 استخدام الرسوم اليٌانٌة.-
 

1 
3  

a3 , c1,d2 

6 
 

مماٌٌس النزعة 
المركزٌة 

لدراسة لتصحلٌل 
 اليٌانات

 الوسب الصحسايً.-
 الوسب الهندسً.-
 التوافمً.الوسب -
 المنوال. -
 الوسٌب.-

2 6 

 
 

a2 , a3,c2 
 

7 
مماٌٌس التشتت 
لدراسة وتصحلٌل 

 اليٌانات

 المدى.-
 االنصحراف المعٌاري.-
 معامل االختالف.-
 الدرجة المعٌارٌة.-
 

1 

3  
 

b1, c1, d1 
 

8 

االرتياب الخبً 
اليسٌب لليٌانات 

الكمٌة 
 والوصفٌة

مفهوم االرتياب يٌن اليٌانات -
 اإلصحصائٌة.

لٌاس االرتياب فً صحالة اليٌانات -
 الكمٌة.
لٌاس االرتياب فً صحالة اليٌانات -

 الوصفٌة.

1 

3  
 

a2 , a3,b1 
 

9 
معادلة االتجاه 

 العام

 مفهوم معادلة االتجاه العام.-
 كتاية معادلة االتجاه العام.-
 تفسٌر معلمات معادلة االتجاه العام.-

2 6 
 
 

b1, c1, d1 
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  العام. اختيار ملمات معادلة االتجاه-

 األرلام المٌاسٌة 11

 مفهوم الرلم المٌاسً-
 الرلم المٌاسً اليسٌب.-
 الرلم المٌاسً التجمٌعً غٌر المرجح-
 الرلم المٌاسً المرجح يكمٌات سنة -
 األساس وسنة الممارنة.  
 الرلم المٌاسً األمثل.-

2 6 

 
 
 

a2 , a3, c1 
 

11 
السالسل 
 الزمنٌة

 السلسلة الزمنٌة.مفهوم -
 مكونات السلسلة الزمنٌة.-
 تصحلٌل يٌانات السالسل الزمنٌة.-

1 3 
a2 , a3, c1 

 

 42                14 إجمالً األسايٌع والساعات
 

 

 الجانب العملً:                                             ثانٌا:

 تكتب تجارب )مواضيع( العملي

 مخرجات التعلم الساعات الفعلٌة عدد األسايٌع التجارب العملٌة الرلم

    ٌوجد ال 

    إجمالً األسايٌع والساعات

 

 

 الدرجة األسيوع  مخرجات التعلم النشاب / التكلٌف الرلم

تكلٌف كل بالب يجمع وتصحلٌل  1
يٌانات مشكلة ما ياستخدام 
اليرامج اإلصحصائٌة الجاهزة، 
وٌمدم تصور لصحل المشكلة على 
 ضوء النتائج التً توصل إلٌها. 

 
 
 

a2 ,  a3 , 
b1,b2.b3c1,c2,c3,d1.d2 

 
 

W4-w6 

 
 
 
5 

تمسٌم البلية إلى مجموعات  2
 أوراق يصحثٌةوتكلٌفهم ي عداد 

فً أصحد مواضٌع األرلام 
 المٌاسٌة.

 
b1,b2,b3,c2,c3,d1, d2 

 
W12-w115 

 
5 

 11   المجموع 

.VI استراتٌجٌات التدرٌس:   

 مصحاضرات. ال-

 المنالشة والصحوار.-

 التعلم الذاتً. -

           العصف الذهنً.-

 دراسة صحالة.-
 صحل المشكالت.-

VII :األنشبة والتكالٌف . 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 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

 

 

 

VIII :تمٌٌم التعلٌم . 

نسية الدرجة إلى التموٌم  الدرجة  األسيوع أنشبة التمٌٌم الرلم
 النهائً

 المخرجات

1  
 والتكالٌف.االنشبة 

   W4-w15 
 

 
11 

 
% 11 

a1+  a2 

 a2 ,  a3 , b1 21 % 21 السايعة اختيار منتصف الفصل. 2

 a1,a2, a3 ,b1 71 % 71 أصحر أسيوع اختيار نهاٌة الفصل. 3

  %111 111  المجموع 

IX  .:مصادر التعلم 

 الكتاب، البيعة، دار النشر، يلد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر )يٌن لوسٌن(، اسم                         

 : المراجع الرئٌسة: ) ال تزٌد عن مرجعٌن(

" البيعة الثانٌة، منشيورات spss(. ميادئ اإلصحصاء" تبيٌمات ياستخدام اليرنامج اإلصحصائً 2121. هرٌره، اصحمد وآخرون.)1
 مركز 
 األمٌن، صنعاء، الٌمن.    
 (، مفاهٌم أساسٌة فً اإلصحصاء. البيعة األولى، منشورات دار الخيرة، صنعاء، الٌمن.1998). المنصوب، دمحم عيد الكرٌم  2

 المراجع المساعدة:

 البيعة األولى، منشورات دار وهدان،عمان، األردن.(، البرق اإلصحصائٌة، 2115) أيو صالح، دمحم صيصحً. 1
 جامعة المدس المفتوح، عّمان، البيعة الثانٌة، منشورات(، ميادئ اإلصحصاء، 2115. أيو صالح، دمحم صيصحً ومروة أصحمد )2
 األردن.    
 

X:الضوايب والسٌاسات المتيعة فً الممرر . 

 الصحضور والغٌاب:  1
 % من المصحاضرات وٌصحرم من دخول االمتصحان فً صحال عدم الوفاء يذلن.75ٌلتزم البالب يصحضور -
ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا يصحضور وغٌاب البالب للمسم وٌصحرم البالب من دخول االمتصحان فً صحال تجاوز الغٌاب -
 % وٌتم 25
 إلرار الصحرمان من مجلس المسم.  

 الصحضور المتأخر:  2
ٌسمح للبالب صحضور المصحاضرة إذا تأخر لمدة ريع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن -

 ثالث مرات 
 ٌصحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المصحاضرة.  

 ضوايب االمتصحان:  3
 اذ الممرر السماح له يالدخول.فً صحال تأخر البالب عن االمتصحان النصفً لنصف ساعة ٌصحك ألست-
 فً صحالة تغٌب البالب عن صحضور االمتصحان النصفً ٌصحك ألستاذ الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسياً لعال  الصحالة.-
 ( دلٌمة من يدء االمتصحان.21ال ٌسمح للبالب دخول االمتصحان النهائً إذا تأخر  ممدار )-
 لوائح الخاصة ينظام االمتصحان يالكلٌة.إذا تغٌب البالب عن االمتصحان النهائً تبيك ال-

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 ٌصحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً يداٌة الفصل وٌصحدد مواعٌد تسلٌمها.-
 ٌيٌن أستاذ الممرر الضوايب والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.-
  درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر البالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المصحدد ٌصحرم من -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 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

 
 

  

 الغش:  5
 فً صحال ثيوت لٌام البالب يالغش فً االمتصحان النصفً أ النهائً تبيك علٌه الئصحة شؤون البالب.-
  فً صحال ثيوت لٌام البالب يالغش أو النمل فً التكالٌف والمشارٌع ٌصحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.-

 االنتصحال:  6
 شخص ٌنتصحل شخصٌة بالب ألداء االمتصحان نٌاية عنه تبيك الالئصحة الخاصة يذلن.فً صحالة وجود 

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام البلية وواجياتهم وصحمولهم األتً: 

 *تصحّمل وتميل اآلراء المختلفة أثناء المنالشات والعمل الجماعً.      
 رٌن.النماش االٌجايً والصحوار اليناء مع اآلخيأسلوب *التزامه      
 *ال ٌسمح استخدام الهواتف المصحمولة داخل لاعة المصحاضرة، أو أثناء سٌر االمتصحان.     
 *إذا سلن البالب سلوكاَ غٌر مميول فانه ٌصُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم،مشفوعاً يتمرٌر عن ذلن.     



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 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

 اإلصحصاء التبيٌمًخبة ممرر 

 معلومات عن أستاذ الممرر:

 / أسيوعٌاً( 3الساعات المكتيٌة)  د.سعٌد اصحمد صحسن االسم

  المكان ورلم الهاتف
 (777762728األمانة )

 الخمٌس األريعاء الثالثاء االثنٌن األصحد تالسي

       dr.said.ahmed2016@gmail.com اليرٌد اإللكترونً

 

II . :المعلومات العامة عن الممرر 

 اإلصحصاء التبيٌمً اسم الممرر: .1

  رمز الممرر ورلمه: .2

 الساعات المعتمدة للممرر: .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار مصحاضرة

3    3 

 الثالث، الفصل األول المستوى والفصل الدراسً: .4

5. 
المتبليات السايمة لدراسة الممرر 

 وجدت(:)إن 
 ال ٌوجد

6. 
المتبليات المصاصحية لدراسة 

 الممرر)إن وجدت(:
 ال ٌوجد

7. 
اليرنامج / التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 الممرر:
 يكالورٌوس االلتصاد

 العريٌة لغة تدرٌس الممرر: .8

 كلٌة التجارة وااللتصاد مكان تدرٌس الممرر: .9

 

II .:وصف الممرر 

إلى تعرٌف البالب يالمفاهٌم األساسٌة لإلصحصاء التبيٌمً وكٌفٌة كتاية يمعادلة االتجاه العام، واستخدامها فً  ٌهدف الممرر
دراسة الظواهر االلتصادٌة واالجتماعٌة التً تصحدث فً المجتمع، كما ٌهدف الممرر أٌضا إلى تدرٌب البالب على استخدام 

 ً تصحدث ألسعار السلع خالل فترات زمنٌة مختلفة.األرلام المٌاسٌة لدراسة وتصحلٌل التغٌرات الت

 

 

IVمصحتوى الممرر .: 

v:مخرجات التعلم الممصودة للممرر . 

 يعد االنتهاء من هذا الممرر سٌكون البالب لادراً على أن :
a1  .ًٌوضح المفاهٌم األساسٌة لإلصحصاء التبيٌم . 
a2 ًتصحدث فً المجتمع.. ٌشرح أهمٌة اإلصحصاء التبيٌمً فً دراسة وتصحلٌل الظواهر العشوائٌة الت 
b1.ٌفسر نتائج اختيار معنوٌة معلمات معادلة االتجاه العام . 
b2.ٌمارن يٌن األرلام المٌاسٌة وٌستنيب المناسب منها لصحل المشكالت العملٌة . 
b3 والدولٌة . ٌريب ما تم دراسته يما ٌصحتمل مواجهته فً الوالع العملً وأثناء التبيٌك فً يٌئة األعمال المصحلٌة واإلللٌمٌة

. 
c1 .ٌجٌد التعامل مع األرلام يما ٌتناسب مع المشكلة موضوع اليصحث والدراسة . 
c2.ٌوظف السالسل الزمنٌة وٌبيمها فً يصحوث تتعلك يعملٌة التنيؤ يمٌم الظواهر التً تصحدث فً المجتمع . 
c3ٌٌم اليدائل.. ٌتخذ المرارات المناسية فً مجاالت العمل يناَء على تصحلٌل عناصر المشكلة وتم 
 .d1 .ٌشارن يمسؤولٌة فً الموالف الشخصٌة والمهنٌة 
   . d2.ٌجٌد العمل فً فرٌك 

mailto:dr.said.ahmed2016@gmail.com


 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 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

 الجانب النظري:

 الساعات الفعلٌة األسيوع المواضٌع التفصٌلٌة وصحدات الممرر الرلم

1 
 اإلبـــار النظري

 لإلصحصاء التبيٌمً. 

 مفهوم اإلصحصاء التبيٌمً.-
 ألسام اإلصحصاء التبيٌمً.-
 مصادر اليٌانات اإلصحصائٌة.-
 أنواع اليٌانات اإلصحصائٌة.   -

 األول
 والثانً

6 

 أدوات جمع اليٌانات. 2
 المالصحظة والمشاهدة.-
 الممايلة الشخصٌة. -
 استمارة االستيٌان.-

 الثالث
3 

 أسالٌب جمع اليٌانات. 3
 أسلوب العٌنة.-أسلوب الصحصر الشامل. -
 المفاضلة يٌن الصحصر الشامل والعٌنة -
 لجمع اليٌانات.  

 الرايع
3 

4 
مستوٌات لٌاس اليٌانات 

 اإلصحصائٌة.
 لٌاس اليٌانات الوصفٌة.-
 لٌاس اليٌانات الكمٌة.-

 الخامس
3 

 وصف اليٌانات اإلصحصائٌة. 5
 استخدام الجداول إلصحصائٌة.-
 استخدام الرسوم اليٌانٌة.-

 السادس
3 

 3 السايع فً المفردات السايمة النصفًاالختيار  6

7 
 

مماٌٌس النزعة المركزٌة 
 لدراسة لتصحلٌل اليٌانات

 الوسب الصحسايً.-
 الوسب الهندسً.-
 المنوال. -الوسب التوافمً.    -
 الوسٌب.-

الثامن 
 والتاسع

6 

8 
مماٌٌس التشتت لدراسة وتصحلٌل 

 اليٌانات

 المدى.-
 االنصحراف المعٌاري.-
 االختالف.معامل -
 الدرجة المعٌارٌة.-

 العاشر

3 

9 
االرتياب الخبً اليسٌب لليٌانات 

 الكمٌة والوصفٌة

 مفهوم االرتياب يٌن اليٌانات اإلصحصائٌة.-
 لٌاس االرتياب فً صحالة اليٌانات الكمٌة.-
لٌاس االرتياب فً صحالة اليٌانات -

 الوصفٌة.

الصحادي 
 عشر

3 

 معادلة االتجاه العام 10

 معادلة االتجاه العام.مفهوم -
 كتاية معادلة االتجاه العام.-
 تفسٌر معلمات معادلة االتجاه العام.-
 اختيار ملمات معادلة االتجاه العام.-

الثانً 
 عشر
والثالث 
 عشر

6 

 األرلام المٌاسٌة. 11

 مفهوم الرلم المٌاسً-
 الرلم المٌاسً اليسٌب.-
 الرلم المٌاسً التجمٌعً غٌر المرجح-
 الرلم المٌاسً المرجح يكمٌات سنة -
 األساس وسنة الممارنة.  

 الرلم المٌاسً األمثل.

الريع 
 عشر

3 

 السالسل الزمنٌة. 12
 مفهوم السلسلة الزمنٌة.-
 مكونات السلسلة الزمنٌة.-
 تصحلٌل يٌانات السالسل الزمنٌة.-

الخامس 
 عشر

3 

 كل مفردات الممرر االختيار النهائً 13
السادس 
 عشر

3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 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

 48 16 إجمالً األسايٌع والساعات

 

 الجانب العملً:                                            

 كتاية تجارب )مواضٌع / مهام( النشاب العملً

 عدد األسايٌع المهام / التجارب العملٌة الرلم
الساعات 
 الفعلٌة

   الٌوجد  .1

2.     

   إجمالً األسايٌع والساعات

 

 

VII:األنشبة والتكالٌف . 

 الدرجة )إن وجدت( األسيوع         النشاب / التكلٌف الرلم

 تكالٌف كل بالب تمدم عر  ألسلوب تصحلٌل األرلام المٌاسٌة  .1
 ووصف وتصحلٌل المشكلة. 

 
W4-w6 

 
5 

 تمسٌم البلية إلى مجموعات وتكلٌفهم ي عداد أوراق تتضمن  .2
 تبيٌك عملً لمعادلة االتجاه العام.

 
W12-w15 

 
5 

 11  المجموع 

 

.VIII تمٌٌم التعلٌم:   

 الدرجة التموٌم / الٌوم والتارٌخموعد  موضوعات التموٌم م
 الوزن النسيً

 )نسية الدرجة إلى درجة التموٌم النهائً(

 W4-w15 11 10% األنشبة والتكالٌف .1

 %20 21 األسيوع السايع اختيار نصفً .2

 %70 71 أخر أسيوع امتصحان نهاٌة الفصل .3

 %100 111  المجموع 

 
 

IX  .:مصادر التعلم 

 )اسم المؤلف، سنة النشر )يٌن لوسٌن(، اسم الكتاب، البيعة، دار النشر، يلد النشر(.                        

 : المراجع الرئٌسة: ) ال تزٌد عن مرجعٌن(

" البيعيية الثانٌيية، spss(. ميييادئ اإلصحصيياء" تبيٌمييات ياسييتخدام اليرنييامج اإلصحصييائً 2121. هرٌييره، اصحمييد وآخييرون.)1
 منشورات مركز 

.VI استراتٌجٌات التدرٌس:   

 مصحاضرات النظرٌة ال-

 المنالشة والصحوار-

 التعلم الذاتً -

           العصف الذهنً-

 دراسة صحالة-
 صحل المشكالت-



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 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

 األمٌن، صنعاء، الٌمن.    
(، مفيياهٌم أساسييٌة فييً اإلصحصيياء. البيعيية األولييى، منشييورات دار الخيييرة، صيينعاء، 1998. المنصييوب، دمحم عيييد الكييرٌم ) 2

 الٌمن.

 المراجع المساعدة:

 البيعة األولى، منشورات دار وهدان،عمان، األردن.(، البرق اإلصحصائٌة، 2115) أيو صالح، دمحم صيصحً. 1
جامعيية المييدس المفتييوح،  (، ميييادئ اإلصحصيياء، البيعيية الثانٌيية، منشييورات2115. أيييو صييالح، دمحم صيييصحً ومييروة أصحمييد )2

 عّمان،
 األردن.    

 

X:الضوايب والسٌاسات المتيعة فً الممرر . 

 الصحضور والغٌاب:  1
 المصحاضرات وٌصحرم من دخول االمتصحان فً صحال عدم الوفاء يذلن. % من75ٌلتزم البالب يصحضور -
ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا يصحضور وغٌاب البالب للمسم وٌصحرم البالب من دخول االمتصحان فً صحال تجاوز الغٌاب -
 % وٌتم 25
 إلرار الصحرمان من مجلس المسم.  

 الصحضور المتأخر:  2
ٌسمح للبالب صحضور المصحاضرة إذا تأخر لمدة ريع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن -

 ثالث مرات 
 ٌصحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المصحاضرة.  

 ضوايب االمتصحان:  3
 اذ الممرر السماح له يالدخول.فً صحال تأخر البالب عن االمتصحان النصفً لنصف ساعة ٌصحك ألست-
 فً صحالة تغٌب البالب عن صحضور االمتصحان النصفً ٌصحك ألستاذ الممرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسياً لعال  الصحالة.-
 ( دلٌمة من يدء االمتصحان.21ال ٌسمح للبالب دخول االمتصحان النهائً إذا تأخر  ممدار )-
 اللوائح الخاصة ينظام االمتصحان يالكلٌة.إذا تغٌب البالب عن االمتصحان النهائً تبيك -

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 ٌصحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً يداٌة الفصل وٌصحدد مواعٌد تسلٌمها.-
 ٌيٌن أستاذ الممرر الضوايب والمواعد لتنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.-
  ن درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر البالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المصحدد ٌصحرم م-

 الغش:  5
 فً صحال ثيوت لٌام البالب يالغش فً االمتصحان النصفً أ النهائً تبيك علٌه الئصحة شؤون البالب.-
  فً صحال ثيوت لٌام البالب يالغش أو النمل فً التكالٌف والمشارٌع ٌصحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.-

 االنتصحال:  6
 وجود شخص ٌنتصحل شخصٌة بالب ألداء االمتصحان نٌاية عنه تبيك الالئصحة الخاصة يذلن.فً صحالة 

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام البلية وواجياتهم وصحمولهم األتً: 

 *تصحّمل وتميل اآلراء المختلفة أثناء المنالشات والعمل الجماعً.      
 اآلخرٌن. النماش االٌجايً والصحوار اليناء معيأسلوب *التزامه      
 *ال ٌسمح استخدام الهواتف المصحمولة داخل لاعة المصحاضرة، أو أثناء سٌر االمتصحان.     
 *إذا سلن البالب سلوكاَ غٌر مميول فانه ٌصُحال إلى الجهات المعنٌة التخاذ الالزم،مشفوعاً يتمرٌر عن ذلن.     

 


