
                                                                                      

 

 

 

 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 

 ٌةاإلحصائنظرٌة القرارات مواصفات مقرر: 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ٌةاإلحصائنظرٌة القرارات  :اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 ٌات االحتماالتأساس :(متطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدتال 5

 (2)إحصاء  (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء  برنامج درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 علً زاٌد العرٌقًجهاد       معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

I. :وصف المقرر 

ٌة )الكمٌة( المختلفة التً تساعده فً اتخاذ القرار بناء على تحلٌل المشكالت اإلحصائتعرٌف الطالب بالطرق إلى ٌهدف هذا المقرر 
اعٌة وغٌر ذلك وتعرٌفة بالحاالت المختلفة التخاذ القرار الصنأو االقتصادٌة أو ٌة دارالتً قد تواجهه فً أي مجال من المجاالت اإل

  ٌة لنظرٌة القرار . ساسوكٌفٌة اتخاذه وفقا لعدة معاٌٌر وبدائل متنوعة ومختلفة وكذلك تعرٌفه بالمفاهٌم والعناصر األ

 

II. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 . ٌة. اإلحصائلنظرٌة القرارات  ٌةساساأل بالمفاهٌم والفهم لمعرفةا ٌظهر 
.a2 التخاذ القرار والبدائل المصاحبة لكل مرحلة. المختلفة المراحل ٌوضح 
b1. ( لحل المشكلة قٌد الدراسةاألمثلمن اتخاذ القرار المناسب )  تمكنه التً االسالٌب ٌحدد 
.b2 المناسب لبدٌلا وٌختار البدائل المختلفة بٌن ٌقارن 
c1 .اتخاذ القرار لطرق العملً التطبٌق فً الحدٌثة الجاهزة البرامج تقنٌات ٌستخدم. 
c2 .المختلفة. المشاكل لحل وٌطبقها والمفاهٌم المتعلقة بنظرٌة القرار النماذج ٌوظف 

.d1 عمالٌتواصل  بفاعلٌة مع منظمات المال واأل . 

.d2 األمثللٌة اتخاذ القرار ٌجٌد اعداد التقارٌر المتعلقة بعم.  

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
لنظرٌة  ٌةساساأل بالمفاهٌم والفهم المعرفة ٌظهر

 ٌةاإلحصائالقرارات 
A1  دواتألوابالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 

 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.اإلحصائ

a.2 
التخاذ القرار والبدائل  المختلفة المراحل ٌوضح 

 المصاحبة لكل مرحلة

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

 العلمٌة والعملٌة.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 من اتخاذ القرار المناسب )  تمكنه التً ٌحدد االسالٌبB3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات
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والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة  ( لحل المشكلة قٌد الدراسةاألمثل
 لها.

b.2 المناسب البدٌل وٌختار البدائل المختلفة بٌن ٌقارن 
B2 ق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل ٌمٌز بٌن الطر

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

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
 التطبٌق فً الحدٌثة الجاهزة البرامج تقنٌات ٌستخدم
 اتخاذ القرار لطرق العملً

C4  ٌة الجاهزة فً تحلٌل حصائاإلٌستخدم تقنٌات البرامج
 البٌانات للظواهر المختلفة.

c.2 
 والمفاهٌم المتعلقة بنظرٌة القرار النماذج ٌوظف

 المختلفة المشاكل لحل وٌطبقها
 C2  ٌة فً صٌاغة المشكالت اإلحصائٌوظف األسالٌب

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
  عمالٌتواصل  بفاعلٌة مع منظمات المال واأل

 
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن

 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d.2  األمثلٌجٌد اعداد التقارٌر المتعلقة بعملٌة اتخاذ القرار 
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة

 ا فً مجال العمل.التً ٌواجهه

 

III. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة والفهم المعرفة (A)/ المقرر مخرجات

a1 
لنظرٌة  ٌةاسساأل بالمفاهٌم والفهم المعرفة ٌظهر

 ٌةاإلحصائالقرارات 

  المحاضرات والعروض
 الجدولٌة والبٌانٌة   

 .الحوار والمناقشة 

 ًالتعلم الذاتً والتعاون 
)االنشطة والتكالٌف الفردٌة 

 والجماعٌة المنزلٌة(.
 

 األسئلة السرٌعة 

    االختبارات
 التحرٌرٌة.

 تقٌٌم الواجبات 
 الفردٌة والجماعٌة..

  تقٌٌم التفاعل
  شرالمبا

  االختبارات القصٌرة
 )الكوزات(.

a2 
التخاذ القرار والبدائل  المختلفة المراحل ٌوضح

 المصاحبة لكل مرحلة

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مهارات الذهنٌة مخرجات المقرر/ ال

b1 
من اتخاذ القرار  تمكنه التً االسالٌب ٌحدد

 ( لحل المشكلة قٌد الدراسةاألمثلالمناسب ) 

  المحاضرات واللقاءات
 التفاعلٌة 

  مالحظة النتائج والعرض
 البٌانً.

   عرض أمثلة لبٌانات
 متنوعة لحاالت افتراضٌة.

 مباشرة األسئلة ال 

 المالحظة لألداء الفردي 

 االختبارات السرٌعة 

 .االختبارات الموضوعٌة 

  مالحظة وتقٌٌم مشاركة
 الطالب فً القاعة.

b2 
 المناسب البدٌل وٌختار البدائل المختلفة بٌن ٌقارن
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 م:التدرٌس والتقٌٌ إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1 
 التطبٌق فً الحدٌثة الجاهزة البرامج تقنٌات ٌستخدم
 اتخاذ القرار لطرق العملً

  المحاضرات ودراسة حاالت
 عملٌة

 .ورش عمل  

  . الواجبات المنزلٌة 

 ًالتعلٌم الذات 

 لٌة.تقٌٌم الواجبات المنز 

 . تقٌٌم المشاركة 

 .االختبارات العملٌة 

  المالحظة لألداء الفردي
 والجماعً.

c2 
 والمفاهٌم المتعلقة بنظرٌة القرار النماذج ٌوظف

 المختلفة المشاكل لحل وٌطبقها

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة هارات المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ الم

d1 
  عمالٌتواصل  بفاعلٌة مع منظمات المال واأل

 
 العروض الطالبٌة 

 . الحوار والمناقشة  

  . جماعات العمل 

  األداءبطاقة مالحظة 

االختبار النهائً  -  
.بحاثمناقشة األ  -   

المالحظة الشخصٌة -  
طالب على استطالع قدرة ال -

 عرض المفاهٌم
d2 

ٌجٌد اعداد التقارٌر المتعلقة بعملٌة اتخاذ القرار 
 األمثل

 

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

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 

ٌات االحتماالت ساسمراجعة أل
والتوزٌعات االحتمالٌة واهم 
قوانٌن االحتماالت التً لها 

مباشرة بنظرٌة اتخاذ عالقة 
 القرار 

ـ مفهوم االحتمال وقوانٌن 
جمع وضرب االحتماالت 

وكذلك االحتماالت المستقلة 
 والمتنافٌة والشرطٌة. 

 ـ نظرٌة بٌز

1 3 a1 

 مفهوم نظرٌة اتخاذ القرار  2
ـ مفهوم نظرٌة اتخاذ القرار 

ٌة لعملٌة ساسوالعناصر األ
 اتخاذ القرار . 

1 3 a1 

رار فً حالة المخاطرةاتخاذ الق 3  

 ـ مفهوم المخاطرة.
ـ معاٌٌر القرار )معٌار 
القٌمة المالٌة المتوقعة 

ومعٌار خسارة الفرصة 
 البدٌلة المتوقعة .

ـ تحلٌل الحساسٌة فً حالة 
 المخاطرة. 

3 9 
a1+a2+b1 + b2+ 

c2 

4 
اتخاذ القرار فً حالة عدم التأكد 

 التام

ـ مفهوم حالة عدم التأكد 
 التام.

معاٌٌر القرار )معٌار  ـ
التفاؤل / معٌار التشاؤم / 

معٌار الندم / معٌار البالس 

3 9 a1+b1+ c2+d1 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث
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)العقالنٌة(  / معٌار 
 هوروٌتز )الواقعٌة(. 

 اسالٌب تدعٌم عملٌة اتخاذ القرار 6

ـ نظرٌة بٌٌز )معٌار القٌمة 
المالٌة المتوقعة / 

االحتماالت الالحقة 
ٌة(.ألولواالحتماالت ا  

ـ نظرٌة المنفعة )معٌار 
القٌمة المالٌة المتوقعة / 
 معٌار المنفعة المتوقعة(.

2 6 
a1+b1+ b2+ 

c2+d1 

7 
المعٌاري التخاذ القرار سلوب األ

 )شجرة القرار( 

المعٌاري سلوب ـ مفهوم األ
ه(.أنواعو  

ـ شجرة القرار ومكوناتها 
وخطوات تحلٌلها و 

 رسمها(.

2 6 

 
a1+a2+b1+ b2 + 

c2 

8 
اعة القرار فً حالة الصراع صن

 )نظرٌة المبارٌات(
المجموع الصفري )مباراة 

 الشخصٌن(
2 6 

a1+a2+b1 + b2 + 
c2 

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات                   

 

 الجانب العملً:                                             ثانٌا:

 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 مخرجات التعلم الساعات الفعلٌة عدد األسابٌع تجارب العملٌةال الرقم

    ٌوجد ال  .1

    إجمالً األسابٌع والساعات

 

V. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار -

 التعلٌم الذاتً. -

 دراسة الحالة. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة -
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VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم لتكلٌفالنشاط / ا الرقم

التكالٌف الفردٌة والجماعٌة المتعلقة بالتمارٌن  1
 .والتطبٌقات النظرٌة والعملٌة والمشاركة

a1,a2,b1, b2,c1,c2,d1,d2 
 

 10 ٌاأسبوع

 10 المجموع

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

  النهائًالتقوٌم 
 المخرجات التً ٌحققها

ٌاأسبوع الواجبات والتكالٌف 1  10 10% a1+a2 + b1 +c1+c2,d1,d2 

 W7 20 20% a1+a2 + b2+c2 اختبار منتصف الفصل 3

 W16 70 70% االختبار النهائً 5
a1+a2+b1+b2+c1+c2,+d1

+d2 

 

VIII. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

ى ، دار صفاء للنشر ألولكمً تحلٌلً(" ، الطبعة اأسلوب ( "نظرٌة اتخاذ القرارات ) 2010طعمة ، حسٌن ٌاسٌن ).1
 .األردنوالتوزٌع _ عمان، 

مٌكرو سوفت اكسل(" ، الطبعة الثانٌة ، ام إستخداالسالٌب الكمٌة )مع التطبٌقات بإلى ( "مدخل  2008نجم ، نجم عبود ).2
 .األردنمؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع _ عمان، 

 المراجع المساعدة

 للنشر والتوزٌع، صنعاء، الٌمن. األمٌن( "االسالٌب الكمٌة واتخاذ القرارات  مدخل كمً"، 2009)األدٌمً. د.منصور 1
 ٌة" ، دار الفكر المعاصر _   صنعاء، الٌمنداركمٌة فً اتخاذ القرارات اإلام االسالٌب الإستخد(  2001. د.عبدالملك حجر )2    

 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

I. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

   مٌة:سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌ 1
 ( 75فً الحضور، وضرورة حضور )  نتظامااللتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واإل %

 من ساعات المقرر.
  ( مبن سباعات المقبرر ٌعبد محرومباا فبً المقبرر. إالا إذا كبان غٌاببه 25غٌباب الطالبب عبن ) تجاوزت نسببةإذا%

 ، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة.بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌةأو بسبب مرض 

 : الحضور المتأخر  2
  ًفً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى 
 مبن درجبة 21إلبى %  11تأخره عن ببدء المحاضبرة دون عبذر مقببول سبٌتم خصبم مبن  الطالب الذي ٌتكرر %

 الحضور. 
  مبن 51ٌغادرهبا فبً وقبت مبكبر سبٌتم خصبم أو المحاضبرة فبً وقبت متبأخر إلبى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .درجة الحضور



                                                                                      

 

 

 

 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 

  ضوابط االمتحان: 3
  قاعة االمتحان فً الوقت المحددإلى ٌجب على الطالب الوصول. 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 لطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباا فً المقرر الذي تغٌب فٌهٌعد ا. 

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

  الغش: 5
 ة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاا مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.كادٌمٌٌلتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األ 
  محاولبة أو اإلشبارة و أ ورقبة غٌبرهالنظر فبً أو لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث

 ام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.إستخد
  ًالشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباا فً المقرر.أو الغش فً االمتحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فبً االمتحبان ٌحبرم مبن ثبالث مبواد هبً: المبادة التبً ضببط متلبسباا فٌهبا والمبادة التبً قبلهبا

 وكذلك المادة التً تلٌها.
  الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الدراسة. االختبارٌةالطالب أكثر من مرة فً الدورة إذا تكرر غش 

  االنتحال: 6
  ٌقبوم  بتقبدٌمها أو أفكاره وٌبدعً أنهبا مبن إنتاجبه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتحال باسم "النسخ

 كأنها خاصة به" .
 أعمبالسبرقة أو الغبش إلى قٌات البحث العلمً، وأالا ٌلجأ أبداا على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخال 

 غٌره.
  الطالببب الناقببل ألفكببار اآلخببرٌن دون التوثٌببق ٌحببرم مببن الدرجببة وٌعنببف علببى فعلتببه تلببك دون التشببهٌر بببه أمببام

 زمالئه.
  ئحبة الموحبدة ( الفقبرة )و( مبن الال37أداء االمتحبان تطببق علٌبه المبادة ) أثناءالطالب المنتحل صفة طالب آخر

لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكبون بقبرار مبن الجهبات المعنٌبة ،وتسبري العقوببة نفسبها علبى الطالبب البذي 
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

 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، مشفوعاا بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاا 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 

 ٌةاإلحصائ نظرٌة القراراتخطة مقرر: 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ . جهاد علً زاٌد العرٌقً ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف ( 772287508 ) األمانة  األحد االثنٌن األربعاء

      Jehadalialareqee77@gmail.com ًلكترونالبرٌد اإل  
 

II.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ٌةاإلحصائنظرٌة القرارات  :مقرراسم ال 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 ٌات احتماالتأساس :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 (2)إحصاء  (:)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة  6

 والمعلوماتاإلحصاء  برنامج درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9
 

III. :وصف المقرر 

اذ القرار بناء على تحلٌل المشكالت ٌة )الكمٌة( المختلفة التً تساعده فً اتخاإلحصائتعرٌف الطالب بالطرق إلى ٌهدف هذا المقرر 
الصناعٌة وغٌر ذلك وتعرٌفة بالحاالت المختلفة التخاذ القرار أو االقتصادٌة أو ٌة دارالتً قد تواجهه فً أي مجال من المجاالت اإل

  القرار .  ٌة لنظرٌةساسوكٌفٌة اتخاذه وفقا لعدة معاٌٌر وبدائل متنوعة ومختلفة وكذلك تعرٌفه بالمفاهٌم والعناصر األ
 

IV. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 . ٌة. اإلحصائلنظرٌة القرارات  ٌةساساأل بالمفاهٌم والفهم المعرفة ٌظهر 
.a2 التخاذ القرار والبدائل المصاحبة لكل مرحلة. المختلفة المراحل ٌوضح 
b1. ( لحل المشكلة قٌد الدراسةاألمثلمن اتخاذ القرار المناسب )  مكنهت التً االسالٌب ٌحدد 
.b2 المناسب البدٌل وٌختار البدائل المختلفة بٌن ٌقارن 
c1 .اتخاذ القرار لطرق العملً التطبٌق فً الحدٌثة الجاهزة البرامج تقنٌات ٌستخدم. 
c2 .المختلفة. المشاكل لحل وٌطبقها والمفاهٌم المتعلقة بنظرٌة القرار النماذج ٌوظف 

.d1 عمالٌتواصل  بفاعلٌة مع منظمات المال واأل . 
.d2  األمثلٌجٌد اعداد التقارٌر المتعلقة بعملٌة اتخاذ القرار 

 
 

II. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

1 
 

ٌات االحتماالت ساسمراجعة أل
التوزٌعات االحتمالٌة واهم و

قوانٌن االحتماالت التً لها عالقة 
 مباشرة بنظرٌة اتخاذ القرار 

ـ مفهوم االحتمال وقوانٌن جمع وضرب 
االحتماالت وكذلك االحتماالت المستقلة 

 والمتنافٌة والشرطٌة. 
 ـ نظرٌة بٌز

W1 3 

 W2 3عناصر ـ مفهوم نظرٌة اتخاذ القرار وال مفهوم نظرٌة اتخاذ القرار  2



                                                                                      

 

 

 

 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 

ٌة لعملٌة اتخاذ القرار . ساساأل  

 اتخاذ القرار فً حالة المخاطرة 3

 W3 3 ـ مفهوم المخاطرة ومعٌار القٌمة

 ـ نظرٌة بٌٌز
 ـ استقالل الحوادث

W4 3 

4 
اتخاذ القرار فً حالة عدم التأكد 

 التام

ـ مفهوم عدم التأكد التام و ـ معاٌٌر 
ر التشاؤمالقرار )معٌار التفاؤل / معٌا  

W5 3 

 W6 3 معٌار الندم 

 W7 3 معٌار البالس )العقالنٌة(  

 (الواقعٌةمعٌار هوروٌتز )
W8 3 

 W9 3  النصفً االختبار 5

 اسالٌب تدعٌم عملٌة اتخاذ القرار 6

ـ نظرٌة بٌٌز )معٌار القٌمة المالٌة 
المتوقعة / االحتماالت الالحقة 

ٌة(.ألولواالحتماالت ا  

W10 3 

ـ نظرٌة المنفعة )معٌار القٌمة المالٌة 
 المتوقعة / معٌار المنفعة المتوقعة

W11 3 

7 
المعٌاري التخاذ القرار سلوب األ

 )شجرة القرار( 

ه(.أنواعالمعٌاري وسلوب ـ مفهوم األ  

W12 3 

ـ شجرة القرار ومكوناتها وخطوات 
 تحلٌلها و رسمها(

W13 3 

8 
راع صناعة القرار فً حالة الص

 )نظرٌة المبارٌات(

هاأنواعمفهوم حالة الصراع و  W14 3 

 (المجموع الصفري )مباراة الشخصٌن
W15 3 

 كل ما تم دراسته االختبار النهائً 
W16 3 

 16 48 
 

III. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار -

 التعلٌم الذاتً. -

 دراسة الحالة. -

 حل المشكالت. -

 لٌةالحاالت العم -
 

IV. :األنشطة والتكلٌفات 
     د

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 10 ٌاأسبوع a1,a2,b1, b2,c1,c2,d1,d2 الواجبات والتكالٌف 1

 5 ٌاأسبوع a1,a2,b1, b2,c1,c2,d1,d2 المشاركة والنقاش فً القاعة 2

 5 غٌر محدد a1,a2,b1, b2,c1,c2,d1,d2 االمتحانات المفاجئة 3



                                                                                      

 

 

 

 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 

 a1,a2,b1, b2,c1,c2,d1,d2 W7 20 االمتحان التحرٌري النصفً 4

 a1,a2,b1, b2,c1,c2,d1,d2 W16 60 امتحان نهائً 5

 100 المجموع
 

V. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

 النهائً(درجة  التقوٌم إلى )نسبة الدرجة 

 %10 10 ٌاأسبوع تكالٌف وواجبات  .1

 %5 5 ٌاأسبوع المشاركة والنقاشات فً القاعة  .2

 %5 5 غٌر محدد االمتحانات المفاجئة  .3

 W7 20 20% اختبار نصفً  .4

 W16 60 60% اختبار نهائً . 5

 %100 100 المجموع 
 

VI. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:  -1

 ( الطبعة اأسلوب ( "نظرٌة اتخاذ القرارات ) 2010طعمة ، حسٌن ٌاسٌن ، ")ًى ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ألولكمً تحلٌل
  األردن_ عمان، 

 ( مدخل  2008نجم ، نجم عبود" ) ام مٌكرو سوفت اكسل(" ، الطبعة الثانٌة ، إستخداالسالٌب الكمٌة )مع التطبٌقات بإلى
 .األردنمؤسسة الوراق للنشر والتوزٌع _ عمان، 

 المراجع المساعدة: 2_ 
 للنشر والتوزٌع ،  صنعاء، الٌمن. األمٌن( "االسالٌب الكمٌة واتخاذ القرارات  مدخل كمً"، 2009)األدٌمً. د.منصور  1

 ٌة" ، دار الفكر المعاصر _   صنعاء، الٌمندارام االسالٌب الكمٌة فً اتخاذ القرارات اإلإستخد(  2001. د.عبدالملك حجر )2    

 )إن وجدت(:    إنترنتٌة وإلكتروند موا .1

 

II. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1
 ( 75الحضور، وضرورة حضور )  فً نتظامااللتزام بالمواعٌد المحددة للمحاضرات فً بدئها وانتهاءها واإل %

 من ساعات المقرر.
  ( مبن سباعات المقبرر ٌعبد محرومباا فبً المقبرر. إالا إذا كبان غٌاببه 25غٌباب الطالبب عبن ) تجاوزت نسببةإذا%

 بعذر قاهر تقبله عمادة الكلٌة، وبموجب وثائق رسمٌة ومعمدة.أو بسبب مرض 

 : الحضور المتأخر  2
  ًفً مناقشة موضوعات المقرر فً الوقت المناسب.  وأن ٌشاركالمحاضرات، إلى ٌنبغً على الطالب أن ٌأت 
  المقرر. أستاذٌسمح للطالب المتأخر بدخول المحاضرة إذا تأخر فً حدود ربع ساعة فقط وبعذر مقبول لدى 
  مبن درجبة 21إلبى %  11الطالب الذي ٌتكرر تأخره عن ببدء المحاضبرة دون عبذر مقببول سبٌتم خصبم مبن %

 ر. الحضو
  مبن 51ٌغادرهبا فبً وقبت مبكبر سبٌتم خصبم أو المحاضبرة فبً وقبت متبأخر إلبى الطالب الذي ٌتكرر وصوله %

 .درجة الحضور

  ضوابط االمتحان: 3
  قاعة االمتحان فً الوقت المحدد.إلى ٌجب على الطالب الوصول 
 .عدم السماح بدخول االمتحان بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء االمتحان 
 ٌ سمح للطالب الخروج من القاعة االمتحانٌة بعد توزٌع األسئلة إالا بعد مرور نصف وقت االختبار.ال 
 فً حالة تغٌب الطالب عن االختبار بعذر مقبول ٌعاد له االختبار بالدور الثانً بدرجة كاملة. 
 ٌعد الطالب الغائب فً اختبار نهاٌة الفصل راسباا فً المقرر الذي تغٌب فٌه. 



                                                                                      

 

 

 

 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 

  ٌنات والمشارٌع:التعٌ 4
  المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.  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
 ة،التً تعنً: أن ٌكون الطالب صادقاا مع نفسه، ومع زمالئه ومع أساتذته.كادٌمٌتزم الطلبة بمبادئ النزاهة األٌل 
  محاولبة أو اإلشبارة أو  ورقبة غٌبرهالنظر فبً أو لن ٌتم التسامح مع الغش وهو: محاولة الطالب الغش بالحدٌث

 ام أٌة وسٌلة من وسائل الغش.إستخد
 الشروع فٌه ٌجعل الطالب راسباا فً المقرر.أو ً الغش فً االمتحان النصف 
  الطالب الذي ٌغش فبً االمتحبان ٌحبرم مبن ثبالث مبواد هبً: المبادة التبً ضببط متلبسباا فٌهبا والمبادة التبً قبلهبا

 وكذلك المادة التً تلٌها.
  اسة.الواحدة ٌطبق علٌه حكم الفصل من الدر االختبارٌةإذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة فً الدورة 

  االنتحال: 6
  ٌقبوم  بتقبدٌمها أو أفكاره وٌبدعً أنهبا مبن إنتاجبه أو سرقة كلمات شخص آخر أو ٌعرف االنتحال باسم "النسخ

 كأنها خاصة به" .
  أعمبالسبرقة أو الغبش إلى على الطلبة ضرورة االلتزام باألمانة العلمٌة وأخالقٌات البحث العلمً، وأالا ٌلجأ أبداا 

 غٌره.
 اقببل ألفكببار اآلخببرٌن دون التوثٌببق ٌحببرم مببن الدرجببة وٌعنببف علببى فعلتببه تلببك دون التشببهٌر بببه أمببام الطالببب الن

 زمالئه.
  ( الفقبرة )و( مبن الالئحبة الموحبدة 37أداء االمتحبان تطببق علٌبه المبادة ) أثناءالطالب المنتحل صفة طالب آخر

العقوببة نفسبها علبى الطالبب البذي  لشئون الطالب، وهو "الفصل" وٌكبون بقبرار مبن الجهبات المعنٌبة ،وتسبري
 انتحلت شخصٌته لنفس الغرض.

 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 أثناءالمحمولة داخل قاعة المحاضرة، ام الهواتف إستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاا بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاا غٌر مقبول 

  


