
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 بشًبهج اإلحصبء ّالوؼلْهبث

 سئ٘ظ الجبهؼت      ّضوبى الجْدة كبدٗوٖهشكض الخطْٗش األ  ػو٘ذ الكل٘ت          الجْدة ًبئب الؼو٘ذ لشئْى        سئ٘ظ المغن  

 د/المبعن الؼببط        د/ُذٓ الؼوبد   د/هشؼل الشٗفٖ        د/ًبصش الطْٗل  د/فؤاد الوخالفٖ

 هْاصفبث همشس: هببدا المبًْى

 

 General Information About the Course الوؼلْهبث الؼبهت ػي الومشس:  

1 
 اعن الومشس

Course Title 
 المبًْىهببدا 

2 
 سهض الومشس ّسلوَ

Course Code and Number 
 

3 
 الغبػبث الوؼخوذة للومشس

Credit Hours 

 Credit Hoursالغبػبث الوؼخوذة 
 اإلجوبلٖ

Total 
 هحبضشاث

Lecture 
 ػولٖ

Practical 
 /حوبسٗيعوٌبس

Seminar/Tutorial 

3 0  3 

4 
 الوغخْٓ ّالفصل الذساعٖ

Study Level and Semester 
 الفصل الذساعٖ الثبًٖ –الوغخْٓ الثبًٖ 

5 
 الوخطلببث الغببمت الومشس )إى ّجذث(

Pre-requisites (if any) 
 ال حْجذ

6 
 (الوخطلببث الوصبحبت )إى ّجذث

Co-requisites (if any) 
 ال حْجذ

7 
 لغت حذسٗظ الومشس

Language of teaching the 
course 

 الؼشب٘ت

8 
 ًظبم الذساعت

Study System 
 فصلٖ

9 
 هكبى حذسٗظ الومشس

Location of teaching the 
course 

 كل٘ت الخجبسة ّااللخصبد

10 
 تبسٚخ اػتًبد يجهظ انجبيؼخ

Date of Approval 
   

 

 :Course Description ّصف الومشس:

بٌ انهزاٌ ٚمٕو ػهًٛٓب عبعانمبٌَٕ، دٛج ٚتُبٔل األٛخ نهمبٌَٕ ثبػتجبسْب يذخالً نؼهى عبعتضٔٚذ انطبنت ثبنًجبدئ األإنٗ ٚٓذف انًمشس 

)َظشٚخ انمبٌَٕ( ػهٗ تذهٛم انمبػذح انمبََٕٛخ يٍ  ألٔلَٔظشٚخ انذك(، دٛج ٚشكض انجضء ا –انتُظٛى انمبََٕٙ ًْٔب: )َظشٚخ انمبٌَٕ 

تًٛٛضْب ػٍ غٛشْب، كًب ٚتُبٔل تّ ٔٔظٛفتّ، ٔثٛبٌ انمبػذح انمبََٕٛخ ٔػُبطشْب ٔخظبئظٓب ٔأًْٛخالل: )تؼشٚف انمبٌَٕ ٔثٛبٌ 

تمغًٛبد انمبٌَٕ، ٔيظبدسِ َٔطبق تطجٛمّ ٔكٛفٛخ تفغٛش انمبٌَٕ(. ٔٚتُبٔل فٙ انجضء انخبَٙ )َظشٚخ انذك( ثجٛبٌ يبْٛخ انذك 

 اَمضبء انذك، ثًب ًُٚكٍإنٗ ٔتمغًٛبتّ، ٔتذذٚذ أشخبطّ ٔيذهّ، ٔكٛفٛخ اعتؼًبل انذك ٔآنٛبد دًبٚتّ، ٔطشق إحجبتّ ٔطٕالً 

 انطبنت يٍ فٓى ٔاعتٛؼبة ْزِ انًجبدئ.

 

 Course Intended Learning Outcomes هخشجبث حؼلن الومشس
(CILOs) 

 بؼذ االًخِبء هي دساعت الومشس عْف ٗكْى الطبلب لبدسا ػلٔ أى:

a1 .ٍَٛٚؼشف يبْٛخ انمبٌَٕ ٔكٛفٛخ عٍ انمٕا 

a2 ٔانًجتًغ انتٙ ُٚظًٓب انمبٌَٕ. فشادٕٚضخ تمغًٛبد انمبٌَٕ، ًٔٚٛض دمٕق األ 

b1 انمٕاػذ انمبََٕٛخ، ًٔٚٛض انمبػذح اٜيشح ػٍ انمبػذح انًكًهخ. إَٔاعثٍٛ انمٕاػذ انمبََٕٛخ ٔغٛشْب، ٔٚمبسٌ ثٍٛ  ًٚٛض 

b2  لٕاػذِ خ انمبٌَٕ ٔٔجٕة ادتشاو أًْٛٚذهم ٔٚفغش انُظٕص انمبََٕٛخ ٔٚطٕػٓب نخذيخ ٔجٓخ انُظش انتٙ ٚتجُبْب. ٔٚغتشؼش

 ٔػذو تجبٔصْب.
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c1  انذمٕق ٔتمغًٛبتٓب ٔٚطجمٓب ػهٗ انٕالغ انؼًهٙ. إَٔاعٚغتؼشع 

c2  انتٙ تضًٍ ػذو االػتذاء ػهٗ انذك.اد جشاءاإلٚتمٍ ػًهٛخ انجذج ػٍ األدكبو انمبََٕٛخ انًُظًخ نهذمٕق، ُٔٚتمذْب. ٔٚطجك 

d1 ٚدمٕلّ دٌٔ اإلضشاس ثذمٕق اٜخشٍٚ، ٔٚؼضص حمبفخ ادتشاو انذمٕق ٔانذشٚبد، ٔٚغتؼًم انٕعبئم انذذٚخخ فٙ انتؼهى  ًبسط

 انزاتٙ نتًُٛخ حمبفتّ انمبََٕٛخ. 

d2  او انٕعبئم انذذٚخخ فٙ انتؼهى انزاتٙ، ٔيٓبساد انًذبججخ ٔانذفبع ػٍ انذمٕق إعتخذيٓبساد االتظبل ٔانتٕاطم ٔٚجٛذ

 انمبََٕٛخ. 

 

 المقررمخرجات التعلم المقصودة من 
(Course Intended Learning Outcomes) 

a1 .ُيعّرف ماهية القانون وكيفية سن القوانين A1 

a2 والمجتمع التي ينظمها القانون. رفرا يوضح تقسيمات القانون، ويميز حقوق األ A2 

   

b1 القواع  القانونية، ويميز القاع ة اآلمرة عن  أنواعبين القواع  القانونية وغيرها، ويقارن بين  يميز
 القاع ة المكملة.

B1 

b2  ة القانون أهمييحلل ويفسر النصوص القانونية ويطوعها لخ مة وجهة النظر التي يتبناها. ويستشعر
 احترام قواع ه وع م تجاوزها.ووجوب 

B2 

   

c1  الحقوق وتقسيماتها ويطبقها على الواقع العملي. أنواعيستعرض C1 

c2  التي تضمن ع م ات جرا اإليتقن عملية البحث عن األحكام القانونية المنظمة للحقوق، وينتق ها. ويطبق
 االعت ا  على الحق.

C2 

   

d1 حقوقه  ون اإلضرار بحقوق اآلخرين، ويعزز ثقارفة احترام الحقوق والحريات، ويستعمل  مارسي
 الوسائل الح يثة رفي التعلم الذاتي لتنمية ثقارفته القانونية. 

D1 

d2 ام الوسائل الح يثة رفي التعلم الذاتي، ومهارات المحاججة إستخ يجي  مهارات االتصال والتواصل و
 وال رفاع عن الحقوق القانونية. 

D2 

 

 هْاءهت هخشجبث الخؼلن ببعخشاح٘ج٘بث الخؼل٘ن ّالخؼلن ّالخمْٗن

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 الخؼل٘ن ّالخؼلن ّالخمْٗن: ئعخشاح٘ج٘تب أّال: هْاءهت هخشجبث حؼلن الومشس )الوؼبسف ّالفِن(

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 هخشجبث الومشس/ الوؼشفت ّالفِن

Knowledge and Understanding CILOs 
 الخؼل٘ن ّالخؼلن إعخشاح٘ج٘ت

Teaching 
Strategies 

 الخمْٗن إعخشاح٘ج٘ت

Assessment 
Strategies 

a1 انذٕاس  -انًذبضشاد  يبْٛخ انمبٌَٕ ٔكٛفٛخ عٍ انمٕاٍَٛ. ُٚؼّشف

انؼشٔع  –ٔانًُبلشخ 

 –انتكبنٛف  –انتمذيٛخ 

خشائظ  –انؼظف انزُْٙ 

 انتؼهٛى انزاتٙ. -انًفبْٛى 

تمٕٚى  –االختجبساد 

ٔانًجتًغ انتٙ  فشادٕٚضخ تمغًٛبد انمبٌَٕ، ًٔٚٛض دمٕق األ a2 انتكبنٛف انؼًهٛخ

 ُٚظًٓب انمبٌَٕ.

 الخذسٗظ ّالخمْٗن:     ئعخشاح٘ج٘تثبً٘ب: هْاءهت هخشجبث حؼلن الومشس )الوِبساث الزٌُ٘ت( ب

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 هخشجبث الومشس/ الوِبساث الزٌُ٘ت

Intellectual Skills CILOs 
 الخؼل٘ن ّالخؼلن إعخشاح٘ج٘ت

Teaching 
Strategies 

 الخمْٗن إعخشاح٘ج٘ت

Assessment 
Strategies 
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b1 انمٕاػذ  إَٔاعثٍٛ انمٕاػذ انمبََٕٛخ ٔغٛشْب، ٔٚمبسٌ ثٍٛ  ًٚٛض

 انمبََٕٛخ، ًٔٚٛض انمبػذح اٜيشح ػٍ انمبػذح انًكًهخ.
انؼظف  –دم انًشكالد 

انؼشٔع انتمذيٛخ  –انزُْٙ 

انؼًم ضًٍ  –انذٕاس  –

 انزاتٙ انتؼهى –فشٚك 

تمٕٚى انتكبنٛف انؼًهٛخ 

ٔانًشبسٚغ انجذخٛخ 

ٚذهم ٔٚفغش انُظٕص انمبََٕٛخ ٔٚطٕػٓب نخذيخ ٔجٓخ انُظش  b2 انتطجٛمٛخ

خ انمبٌَٕ ٔٔجٕة ادتشاو لٕاػذِ أًْٛانتٙ ٚتجُبْب. ٔٚغتشؼش 

 ٔػذو تجبٔصْب.

 الخذسٗظ ّالخمْٗن: ئعخشاح٘ج٘تثبلثب: هْاءهت هخشجبث حؼلن الومشس )الوِبساث الوٌِ٘ت ّالؼول٘ت( ب

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 هخشجبث الومشس/ الوِبساث الوٌِ٘ت ّالؼول٘ت

Professional and Practical Skills CILOs 
 الخؼل٘ن ّالخؼلن إعخشاح٘ج٘ت

Teaching 
Strategies 

 الخمْٗن إعخشاح٘ج٘ت

Assessment 
Strategies 

c1  انؼشٔع  -انًذبضشاد  انذمٕق ٔتمغًٛبتٓب ٔٚطجمٓب ػهٗ انٕالغ انؼًهٙ. إَٔاعٚغتؼشع

 -انتطجٛك انؼًهٙ  –انتمذيٛخ 

انذٕاس  –انؼظف انزُْٙ 

 –انتؼهٛى انزاتٙ  -ٔانًُبلشخ 

تذهٛم  -انتؼهٛى انتؼبَٔٙ 

 انًٓبو.

تمٛٛى  –االختجبساد 

انتكبنٛف انؼًهٛخ 

 –انتطجٛمٛخ ٔانؼشٔع 

َمذ ٔتمٛٛى دساعبد عبثمخ 

 -انًالدظخ انًجبششح  –

كتبثخ  –تمٛٛى انًشبسكخ 

 تمبسٚش.

c2  ،ٚتمٍ ػًهٛخ انجذج ػٍ األدكبو انمبََٕٛخ انًُظًخ نهذمٕق

انتٙ تضًٍ ػذو االػتذاء ػهٗ اد جشاءاإلُٔٚتمذْب. ٔٚطجك 

 انذك.

     الخذسٗظ ّالخمْٗن: ئعخشاح٘ج٘تالؼبهت( بسابؼب: هْاءهت هخشجبث حؼلن الومشس )الوِبساث 

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 هخشجبث الومشس 

Transferable (General) Skills CILOs 
 الخؼل٘ن ّالخؼلن إعخشاح٘ج٘ت

Teaching 
Strategies 

 الخمْٗن إعخشاح٘ج٘ت

Assessment 
Strategies 

d1 ٚدمٕلّ دٌٔ اإلضشاس ثذمٕق اٜخشٍٚ، ٔٚؼضص حمبفخ  ًبسط

ادتشاو انذمٕق ٔانذشٚبد، ٔٚغتؼًم انٕعبئم انذذٚخخ فٙ انتؼهى 

 انزاتٙ نتًُٛخ حمبفتّ انمبََٕٛخ. 

انتؼهٛى  –انتؼهى انزاتٙ 

انؼشٔع  –انتؼبَٔٙ 

 انذٕاس ٔانًُبلشخ –انتمذيٛخ 

انًُبلشخ ٔانذٕاس 

تمٛٛى  –انًغتًشح 

انتمذًٚٛخ انؼشٔع 

تمٛٛى يغتٕٖ  –نهطالة 

االختجبساد  -اإلَجبص 

 انشفٓٛخ ٔانتذشٚشٚخ

d2 ٔ او انٕعبئم انذذٚخخ فٙ إعتخذٚجٛذ يٓبساد االتظبل ٔانتٕاطم

 انتؼهى انزاتٙ، ٔيٓبساد انًذبججخ ٔانذفبع ػٍ انذمٕق انمبََٕٛخ. 

 

 Course Content  هحخْٓ الومشس

                                                       Theoretical Aspectالجبًب الٌظشٕ   أّال:

 الشلن

Order 

الوْضْػبث الشئ٘غت/ 

 الْحذاث

 

 الوْضْػبث الفشػ٘ت

 

ػذد 

 األعبب٘غ 

 

الغبػبث 

 الفؼل٘ت

 

سهْص 

هخشجبث الخؼلن 

 للومشس

 

1 

 تؼشٚفٛخ 

 ٔتٕضٛذٛخ
 انتؼبسف -

 انتؼشٚف ثبنًمشس  -

انذساعٛخ نهًمشس ٔيب ٚشتجظ ثّ تٕضٛخ انخطخ  -

 يٍ دضٕس ٔتمبسٚش ٔيشبسكخ ٔتمٛٛى.

1 (3) 
a1-b1-c1-

d1 

2 
هبُ٘ت المبػذة 

المبًًْ٘ت ّخصبئصِب 

 ّحو٘٘ضُب ػي غ٘شُب

 تّ ٔٔظٛفتّأًْٛانتؼشٚف ثبنمبٌَٕ ٔ -

 انمبػذح انمبََٕٛخ ٔػُبطشْب ٔخظبئظٓب -

 تًٛٛض انمبػذح انمبََٕٛخ ػٍ غٛشْب -

1 (3) 
a1-b1-c1-

d1 

3 
المْاػذ  أًْاع

المبًًْ٘ت ّألغبم 

 انمٕاػذ انمبََٕٛخ إَٔاع -

 ألغبو انمبٌَٕ )فشٔع انمبٌَٕ( -

1 (3) a2, b1, 
c1, d1 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 بشًبهج اإلحصبء ّالوؼلْهبث

 سئ٘ظ الجبهؼت      ّضوبى الجْدة كبدٗوٖهشكض الخطْٗش األ  ػو٘ذ الكل٘ت          الجْدة ًبئب الؼو٘ذ لشئْى        سئ٘ظ المغن  

 د/المبعن الؼببط        د/ُذٓ الؼوبد   د/هشؼل الشٗفٖ        د/ًبصش الطْٗل  د/فؤاد الوخالفٖ

 المبًْى

4 
 هصبدس المبًْى

 ,a1, b1 (3) 1 انًظبدس انشعًٛخ نهمبٌَٕ  -
c1, d1 5 -  ٌَٕ(3) 1 انًظبدس انتفغٛشٚخ نهمب 

ًطبق حطب٘ك المبًْى  6

 ّحفغ٘شٍ

-a1-b2-c2 (3) 1 انمبٌََٕطبق تطجٛك  -
d1 7 - ٌَٕ(3) 1 تفغٛش انمب 

8 
الخؼشٗف ببلحك ّب٘بى 

 َ  أًْاػ

 a1 -c1-d1 (3) 1 انتؼشٚف ثبنذك -

9 
-a2-b2-c2 (3) 1 انذمٕق ٔتمغًٛٓب إَٔاع -

d1 

10 

 أسكبى الحك

 (3) 1 أشخبص انذك  -
a1, b2, 
c1, d1 

 (3) 1 أشخبص انذك - 11

 (3) 1 يذم انذك ٔدًبٚتّ - 12

13 
هصبدس الحك 

 ّاعخؼوبلَ
 يظبدس انذك  -

 اعتؼًبل انذك -

1 (3) a1, b1, 
c1, d1 

 إثببث الحك ّاًمضبئَ 14
 إحجبد انذك -

 اَمضبء انذك -

1 (3) a1, b1, 
c1, d1 

 
 ػذد األعبب٘غ ّالغبػبث الفؼل٘ت

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

14 42  

 

 Teaching Strategiesاعخشاح٘ج٘بث الخؼل٘ن ّالخؼلن 

 اإلنمبء ٔانًذبضشح          

 انًُبلشخ ٔانذٕاس 

 انؼظف انزُْٙ

 دم انًشكالد أعهٕة

 انؼشع انؼًهٙ

 كتبثخ انتمبسٚش 

 او انشجكخ انؼُكجٕتٛخ فٙ انجذج ٔانتمظٙ.إعتخذ -انتؼهى انتؼبَٔٙ 

 يجًٕػبد( –حُبئٙ  –ػًم يغتمم )فشد٘ 

 

 Tasks and Assignmentsالْاجببث ّالخكل٘فبث 

   

 م

No 
 الْاجبالخكل٘ف/ 

Assignments/ Tasks 
)فشدٕ/ ًْع الخكل٘ف 

 حؼبًّٖ(
 الذسجت 

Mark 
 الخٌف٘ز أعبْع

Week  

خشجبث 

 الخؼلن

 

 a2 b1  10 جًبػٛخ انتكبنٛف ٔانٕاججبد 1

 a1 c1  5 جًبػٛخ انًشبسكخ 2

 a2 c1  5 فشدٚخ انذضٕس 3

   Total Score  20إجوبلٖ الذسجت  

 

 

 :Learning Assessment الخؼلن حم٘٘ن



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 بشًبهج اإلحصبء ّالوؼلْهبث
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 الشلن

No. 
 أًشطت الخم٘٘ن 

Assessment Tasks 

أعْع 

 الخم٘٘ن

 

 الذسجت

Mark 

ًغبت الذسجت 

الذسجت إلٔ 

 الٌِبئ٘ت 

  هخشجبث الخؼلن

CILOs 
(symbols) 

 األَشطخ ٔانتكهٛفبد 1

 Tasks and Assignments 
 20 02/122=  

02 %  
a1, b1 

a2 

     Quiz( 1كْص) 2 

3 
 اخخببس ًصف الفصل

Midterm Exam 

 
20 

02/122=  

02 %  

a1-b1-c1 

     Quiz( 2كْص) 4

6 
 اخخببس ًِبٗت الفصل )ًظشٕ(

Final Exam (theoretical) 

W16 
60 

62/122=  

62%  

a1-b1-c1 

 Total  ٖ100 100 اإلجوبل%  

 

كتبثخ انًشاجغ نهًمشس )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكتبة، داس انُشش، ثهذ :  Learning Resourcesهصبدس الخؼلن 

 انُشش(.

 : ) ال حضٗذ ػي هشجؼ٘ي(Required Textbook(s) الوشاجغ الشئ٘غت
 

 و. 0202د. فبسط يذًذ انمبدس٘، انًذخم نذساعخ ػهى انمبٌَٕ، يكتجخ ٔيشكض انظبدق، طُؼبء، انطجؼخ انشاثؼخ، 

 و.0210نهُشش ٔانتٕصٚغ، طُؼبء،  األيٍٛد. ػجذانكشٚى ٕٚعف انمبضٙ، انُظشٚخ انؼبيخ نهمبٌَٕ، 
 و.1111د. ػجذهللا يذًذ ػهٙ انًخالفٙ، انًذخم نذساعخ انمبٌَٕ، طُؼبء، 

 :Essential Referencesالوشاجغ الوغبًذة 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... ًخشًج٘ت ّهْالغ اإللكخشًّالوصبدس اإل

 

I. .انضٕاثظ ٔانغٛبعبد انًتجؼخ فٙ انًمشس 

 ثؼذ انشجٕع نهٕائخ انجبيؼخ ٚتى كتبثخ انغٛبعخ انؼبيخ نهًمشس فًٛب ٚتؼهك ثبٜتٙ:

 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انتؼهًٛٛخ:    .1

 % يٍ انًذبضشاد.55ٚهتضو انطبنت ثذضٕس  -

انًمشس تمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى، ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيتذبٌ فٙ دبل تجبٔص  أعتبرٚمذو  -

 انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى. إلشاس% ٔٚتى 05انغٛبة 

  انذضٕس انًتأخش:    .0

ٚغًخ نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا تأخش سثغ عبػخ نخالث يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا تأخش صٚبدح ػٍ حالث يشاد 

   انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.  أعتبرٚذزس شفٕٚبً يٍ 

 ضٕاثظ االيتذبٌ:  .3

 شس انغًبح نّ ثبنذخٕل.انًم عتبرفٙ دبل تأخش انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك أل -

 انًمشس أٌ ٚتخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالد انذبنخ. عتبرفٙ دبل تغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيتذبٌ انُظفٙ ٚذك أل -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيتذبٌ.02ال ٚغًخ نهطبنت ثذخٕل االيتذبٌ انُٓبئٙ إرا تأخش يمذاس ) -

 انخبطخ ثُظبو االيتذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا تغٛت انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُٓبئٙ تطجك انهٕائخ  -

 :ثذبثاألٔ انتكهٛفبد / انًٓبو  .4

 فٙ ثذاٚخ انفظم، ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓب. ثذبثانًمشس َٕع انتكبنٛف ٔاأل أعتبرٚذذد     -

 ٔتغهًٛٓب. ثذبثانًمشس انضٕاثظ نتُفٛز انتكبنٛف ٔاأل أعتبرٚجٍٛ  -

 ٚذشو يٍ دسجخ انتكهٛف انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ. إرا تأخش انطبنت فٙ تغهٛى انتكبنٛف ػٍ انًٕػذ انًذذد -
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 انغش:   .5

 ٌ انطالة.ئٕانُٓبئٙ تطجك ػهّٛ الئذخ شأٔ فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيتذبٌ انُظفٙ  -

 ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نزنك. ثذبثانُمم فٙ انتكبنٛف ٔاألأٔ فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  -

 االَتذبل:   .6

 ٌ انطالة.ئٕٔجٕد شخض ُٚتذم شخظٛخ طبنت ألداء االيتذبٌ َٛبثخ ػُّ تطجك الئذخ شفٙ دبل حجٕد 

 عٛبعبد أخشٖ:   .5

 ..إنخ. ثذبثيٕاػٛذ تغهٛى انتكبنٛف ٔاألأٔ او انًٕثبٚم إعتخذأ٘ عٛبعبد أخشٖ يخم 
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 هببدا المبًْى :خطت همشس

 

 الومشس أعخبرهؼلْهبث ػي 

 االعن

Name 
 د. فبسط هحوذ المبدسٕ

 ٘ب(أعبْػ)الغبػبث الوكخب٘ت 

Office Hours 
 

 جبهؼت صٌؼبء  .الوكبى ّسلن الِبحف

777919146 
 الغبج

 
 األحذ

 
 االثٌ٘ي

 
 الثالثبء

 
 األسبؼبء

 
 الخو٘ظ

 

 ٖلكخشًّالبشٗذ اإل

E-mail 
farisalqadre@gmail.com 

farsadv@hotmail.com 
      

 

 :General information about the courseهؼلْهبث ػبهت ػي الومشس 

1 
 اعن الومشس

Course Title 
 هببدا المبًْى

0 
 سهض الومشس ّسلوَ

Course Code and Number 
 

3 
 الغبػبث الوؼخوذة للومشس

Credit Hours 

 Credit Hoursالغبػبث الوؼخوذة 
 الوجوْع

Total 
 هحبضشاث

Lecture 
 ػولٖ

Practical 
 /حوبسٗيعوٌبس

Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 الوغخْٓ ّالفصل الذساعٖ

Study Level and Semester 
 الفصل الثبًٖ –الثبًٖ 

5 
-Preالوخطلببث الغببمت للومشس
requisites  

 ال حْجذ

6 
– Co(الوصبحبت )إى ّجذثالوخطلببث 

requisite 
 ال حْجذ

5 
 ذسط لَ الومشسٗالبشًبهج الزٕ 

Program (s) in which the 
course is offered 

 كبفت الخخصصبث  –البكبلْسْٗط 

8 
 لغت حذسٗظ الومشس

Language of teaching the 
course 

 الؼشب٘ت

1 
 هكبى حذسٗظ الومشس

Location of teaching the 
course 

 كل٘ت الخجبسة ّااللخصبد

 

 Course Description  ّصف الومشس

بٌ انهزاٌ ٚمٕو عبعٛخ نهمبٌَٕ ثبػتجبسْب يذخالً نؼهى انمبٌَٕ، دٛج ٚتُبٔل األعبعتضٔٚذ انطبنت ثبنًجبدئ األإنٗ ٚٓذف انًمشس 

)َظشٚخ انمبٌَٕ( ػهٗ تذهٛم انمبػذح  ألٔلَٔظشٚخ انذك(، دٛج ٚشكض انجضء ا –ػهًٛٓب انتُظٛى انمبََٕٙ ًْٔب: )َظشٚخ انمبٌَٕ 

تّ ٔٔظٛفتّ، ٔثٛبٌ انمبػذح انمبََٕٛخ ٔػُبطشْب ٔخظبئظٓب ٔتًٛٛضْب ػٍ غٛشْب، أًْٛانمبََٕٛخ يٍ خالل: )تؼشٚف انمبٌَٕ ٔثٛبٌ 

ٚخ انذك( ثجٛبٌ يبْٛخ كًب ٚتُبٔل تمغًٛبد انمبٌَٕ، ٔيظبدسِ َٔطبق تطجٛمّ ٔكٛفٛخ تفغٛش انمبٌَٕ(. ٔٚتُبٔل فٙ انجضء انخبَٙ )َظش

اَمضبء انذك، ثًب ًُٚكٍ إنٗ انذك ٔتمغًٛبتّ، ٔتذذٚذ أشخبطّ ٔيذهّ، ٔكٛفٛخ اعتؼًبل انذك ٔآنٛبد دًبٚتّ، ٔطشق إحجبتّ ٔطٕالً 

 انطبنت يٍ فٓى ٔاعتٛؼبة ْزِ انًجبدئ.

 

mailto:farisalqadre@gmail.com
mailto:farisalqadre@gmail.com
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 Course Intended Learning Outcomes هخشجبث حؼلن الومشس
(CILOs) 

 دساعت الومشس عْف ٗكْى الطبلب لبدسا ػلٔ أى:بؼذ االًخِبء هي 

a1 .ٍَٛٚؼشف يبْٛخ انمبٌَٕ ٔكٛفٛخ عٍ انمٕا 

a2 ٔانًجتًغ انتٙ ُٚظًٓب انمبٌَٕ. فشادٕٚضخ تمغًٛبد انمبٌَٕ، ًٔٚٛض دمٕق األ 

b1 انمٕاػذ انمبََٕٛخ، ًٔٚٛض انمبػذح اٜيشح ػٍ انمبػذح انًكًهخ. إَٔاعثٍٛ انمٕاػذ انمبََٕٛخ ٔغٛشْب، ٔٚمبسٌ ثٍٛ  ًٚٛض 

b2  خ انمبٌَٕ ٔٔجٕة ادتشاو لٕاػذِ أًْٛٚذهم ٔٚفغش انُظٕص انمبََٕٛخ ٔٚطٕػٓب نخذيخ ٔجٓخ انُظش انتٙ ٚتجُبْب. ٔٚغتشؼش

 ٔػذو تجبٔصْب.

c1  انذمٕق ٔتمغًٛبتٓب ٔٚطجمٓب ػهٗ انٕالغ انؼًهٙ. إَٔاعٚغتؼشع 

c2  انتٙ تضًٍ ػذو االػتذاء ػهٗ انذك.اد جشاءاإلٚتمٍ ػًهٛخ انجذج ػٍ األدكبو انمبََٕٛخ انًُظًخ نهذمٕق، ُٔٚتمذْب. ٔٚطجك 

d1 ٚدمٕلّ دٌٔ اإلضشاس ثذمٕق اٜخشٍٚ، ٔٚؼضص حمبفخ ادتشاو انذمٕق ٔانذشٚبد، ٔٚغتؼًم انٕعبئم انذذٚخخ فٙ انتؼهى  ًبسط

 انزاتٙ نتًُٛخ حمبفتّ انمبََٕٛخ. 

d2  او انٕعبئم انذذٚخخ فٙ انتؼهى انزاتٙ، ٔيٓبساد انًذبججخ ٔانذفبع ػٍ انذمٕق إعتخذيٓبساد االتظبل ٔانتٕاطم ٔٚجٛذ

 انمبََٕٛخ. 

 

 Course Content  هحخْٓ الومشس

 

 : Theoretical Aspectخطت حٌف٘ز الوْضْػبث الٌظشٗت

 الشلن

Order 

 الْحذاث

 ()الوْضْػبث الشئ٘غت

Units 

 الوْضْػبث الخفص٘ل٘ت

Sub Topics 

 عبْعاأل

Week 
Due 

 الغبػبث الفؼل٘ت

Con. H 

1 

 تؼشٚفٛخ 

 ٔتٕضٛذٛخ
 انتؼبسف -

 انتؼشٚف ثبنًمشس  -

تٕضٛخ انخطخ انذساعٛخ نهًمشس ٔيب ٚشتجظ ثّ يٍ  -

 دضٕس ٔتمبسٚش ٔيشبسكخ ٔتمٛٛى.

W1 (3)  

2 
هبُ٘ت المبػذة المبًًْ٘ت 

ّخصبئصِب ّحو٘٘ضُب ػي 

 غ٘شُب

 تّ ٔٔظٛفتّأًْٛانتؼشٚف ثبنمبٌَٕ ٔ -

 انمبََٕٛخ ٔػُبطشْب ٔخظبئظٓبانمبػذح  -

 تًٛٛض انمبػذح انمبََٕٛخ ػٍ غٛشْب -

W2 (3)  

3 
المْاػذ المبًًْ٘ت  أًْاع

 ّألغبم المبًْى
 انمٕاػذ انمبََٕٛخ إَٔاع -

 ألغبو انمبٌَٕ )فشٔع انمبٌَٕ( -
W3 (3)  

4 
 هصبدس المبًْى

W4 (3) انًظبدس انشعًٛخ نهمبٌَٕ  -  

W5 (3) انًظبدس انتفغٛشٚخ نهمبٌَٕ  - 5  

ًطبق حطب٘ك المبًْى  6

 ّحفغ٘شٍ

W6 (3) َطبق تطجٛك انمبٌَٕ -  

W7 (3) تفغٛش انمبٌَٕ - 7  

W8 (3) االخخببس الٌصفٖ 8  

الخؼشٗف ببلحك ّب٘بى  9

 َ  أًْاػ

W9 (3) انتؼشٚف ثبنذك -  

W10 (3) انذمٕق ٔتمغًٛٓب إَٔاع - 10  

11 

 أسكبى الحك

W11 (3) أشخبص انذك  -  

W12 (3) أشخبص انذك - 12  

W13 (3) يذم انذك ٔدًبٚتّ - 13  

 هصبدس الحك ّاعخؼوبلَ 14
 يظبدس انذك  -

 اعتؼًبل انذك -
W14 (3)  

W15 (3) إحجبد انذك - إثببث الحك ّاًمضبئَ 15  
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 اَمضبء انذك -

W16 (3) االخخببس الٌِبئٖ 16  

 48 16 ػذد األعبب٘غ ّالغبػبث الفؼل٘ت 

 

 Teaching Strategiesاعخشاح٘ج٘بث الخؼل٘ن ّالخؼلن 

 اإلنمبء ٔانًذبضشح          

 انًُبلشخ ٔانذٕاس 

 انؼظف انزُْٙ

 دم انًشكالد أعهٕة

 انؼشع انؼًهٙ

 كتبثخ انتمبسٚش 

 او انشجكخ انؼُكجٕتٛخ فٙ انجذج ٔانتمظٙ.إعتخذ -انتؼهى انتؼبَٔٙ 

 يجًٕػبد( –حُبئٙ  –ػًم يغتمم )فشد٘ 

 

 Tasks and Assignmentsالْاجببث ّالخكل٘فبث 

   

 م

No 
 الْاجبالخكل٘ف/ 

Assignments/ Tasks 
)فشدٕ/ ًْع الخكل٘ف 

 حؼبًّٖ(

الذسجت 

 الوغخحمت

Mark 

 الخٌف٘ز أعبْع

Week Due 

  10 جًبػٛخ انتكبنٛف ٔانٕاججبد 1

  5 جًبػٛخ انًشبسكخ 2

  5 فشدٚخ انذضٕس 3

  Total Score  20إجوبلٖ الذسجت  

 

 :Learning Assessment الخؼلن حم٘٘ن

 م

No 
 أعبل٘ب الخمْٗن

Assessment Method 

( أعبْعهْػذ)

 الخمْٗن

Week 
Due 

 الذسجت

Mark 

 الْصى الٌغبٖ%

Proportion of Final 
Assessment 

1 
 األَشطخ ٔانتكهٛفبد

 Tasks and Assignments 
 20 

02/122=  

02 %  

    Quiz( 1كْص) 2

3 
 اخخببس ًصف الفصل

Midterm Exam 
 

20 
02/122=  

02 %  

    Quiz( 2كْص) 4

W16 60 62% اخخببس ًِبٗت الفصل )ًظشٕ( 6  

 Total  ٖ100 100 اإلجوبل% 

 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 بشًبهج اإلحصبء ّالوؼلْهبث

 سئ٘ظ الجبهؼت      ّضوبى الجْدة كبدٗوٖهشكض الخطْٗش األ  ػو٘ذ الكل٘ت          الجْدة ًبئب الؼو٘ذ لشئْى        سئ٘ظ المغن  

 د/المبعن الؼببط        د/ُذٓ الؼوبد   د/هشؼل الشٗفٖ        د/ًبصش الطْٗل  د/فؤاد الوخالفٖ

كتبثخ انًشاجغ نهًمشس )اعى انًؤنف، عُخ انُشش، اعى انكتبة، داس انُشش، ثهذ :  Learning Resourcesهصبدس الخؼلن 

 انُشش(.

 : ) ال حضٗذ ػي هشجؼ٘ي(Required Textbook(s) الوشاجغ الشئ٘غت
 و. 0211د. فبسط يذًذ انمبدس٘، انًذخم نذساعخ ػهى انمبٌَٕ، يكتجخ ٔيشكض انظبدق، طُؼبء، انطجؼخ انخبنخخ، 

 و.0210نهُشش ٔانتٕصٚغ، طُؼبء،  األيٍٛد. ػجذانكشٚى ٕٚعف انمبضٙ، انُظشٚخ انؼبيخ نهمبٌَٕ، 

 و.1111انًذخم نذساعخ انمبٌَٕ، طُؼبء، د. ػجذهللا يذًذ ػهٙ انًخالفٙ، 

 :Essential Referencesالوشاجغ الوغبًذة 

 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... ًخشًج٘ت ّهْالغ اإللكخشًّالوصبدس اإل

 

II. .انضٕاثظ ٔانغٛبعبد انًتجؼخ فٙ انًمشس 

 فًٛب ٚتؼهك ثبٜتٙ: ثؼذ انشجٕع نهٕائخ انجبيؼخ ٚتى كتبثخ انغٛبعخ انؼبيخ نهًمشس

1.  

 عٛبعخ دضٕس انفؼبنٛبد انتؼهًٛٛخ:  

 % يٍ انًذبضشاد.55ٚهتضو انطبنت ثذضٕس  -

انًمشس تمشٚشا ثذضٕس ٔغٛبة انطالة نهمغى، ٔٚذشو انطبنت يٍ دخٕل االيتذبٌ فٙ دبل تجبٔص  أعتبرٚمذو  -

 انذشيبٌ يٍ يجهظ انمغى. إلشاس% ٔٚتى 05انغٛبة 

0.  
  انذضٕس انًتأخش:  

ٚغًخ نهطبنت دضٕس انًذبضشح إرا تأخش سثغ عبػخ نخالث يشاد فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا تأخش صٚبدح ػٍ حالث يشاد 

   انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذبضشح.  أعتبرٚذزس شفٕٚبً يٍ 

3.  

 ضٕاثظ االيتذبٌ:

 انًمشس انغًبح نّ ثبنذخٕل. عتبرفٙ دبل تأخش انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُظفٙ نُظف عبػخ ٚذك أل -

 انًمشس أٌ ٚتخز يب ٚشاِ يُبعجبً نؼالد انذبنخ. عتبرفٙ دبل تغٛت انطبنت ػٍ دضٕس االيتذبٌ انُظفٙ ٚذك أل -

 ( دلٛمخ يٍ ثذء االيتذبٌ.02ال ٚغًخ نهطبنت ثذخٕل االيتذبٌ انُٓبئٙ إرا تأخش يمذاس ) -

 انخبطخ ثُظبو االيتذبٌ فٙ انكهٛخ.إرا تغٛت انطبنت ػٍ االيتذبٌ انُٓبئٙ تطجك انهٕائخ  -

4.  

 :ثذبثاألٔ انتكهٛفبد / انًٓبو

 فٙ ثذاٚخ انفظم، ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓب. ثذبثانًمشس َٕع انتكبنٛف ٔاأل أعتبرٚذذد     -

 ٔتغهًٛٓب. ثذبثانًمشس انضٕاثظ نتُفٛز انتكبنٛف ٔاأل أعتبرٚجٍٛ  -

 ٚذشو يٍ دسجخ انتكهٛف انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ. إرا تأخش انطبنت فٙ تغهٛى انتكبنٛف ػٍ انًٕػذ انًذذد -

5.  

 انغش: 

 ٌ انطالة.ئٕانُٓبئٙ تطجك ػهّٛ الئذخ شأٔ فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش فٙ االيتذبٌ انُظفٙ  -

 ٚذشو يٍ انذسجخ انًخظظخ نزنك. ثذبثانُمم فٙ انتكبنٛف ٔاألأٔ فٙ دبل حجٕد لٛبو انطبنت ثبنغش  -

6.  
 االَتذبل: 

 ٌ انطالة.ئٕٔجٕد شخض ُٚتذم شخظٛخ طبنت ألداء االيتذبٌ َٛبثخ ػُّ تطجك الئذخ شفٙ دبل حجٕد 

5.  
 عٛبعبد أخشٖ: 

 ..إنخ. ثذبثيٕاػٛذ تغهٛى انتكبنٛف ٔاألأٔ او انًٕثبٚم إعتخذأ٘ عٛبعبد أخشٖ يخم 

  


