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 مواصفات مقرر : اساسيات احصاء

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 اساسيات احصاء 

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 

Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
اني الفصل الثانيالث  المستوى 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 

course is offered 

 كيمياء -فيزياء–رياضيات 

 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 عربي

9.  
 نظام الدراسة

Study System 

 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 د. أفراح النزيلي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 : الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم والمهارات االحصااااااائية واالساااااااسااااااية التي 

المؤشرات العددية الالزمة لحل بعض المشكالت. ويحتوي المقرر على مقاييس تستخدم البيانات في حساب 

النزعة المركزية والتشتت , المجموعات وطرق العد باإلضافة الى المفاهيم االساسية في االحتماالت وتحليل 

 االنحدار واالرتباط ويعد هذا المحتوى اساسا لبعض المقررات المتقدمة في هذا البرنامج.  
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1 –  في مقاييس النزعة المركزية و التشتتيستعرض المفاهيم األساسية.  

a2 – يشرح المبادئ األساسية في االحتماالت و االنحدار و االرتباط.  

 b1- .يحلل االنحدار بين متغير مستقل و متغير تابع مستخدما البيانات االحصائية   

b2 – ذات العالقة بالظاهرة موضوع الدراسة يصيغ العالقات بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة.   

c1 –يحسب المؤشرات االحصائية ومعامل االرتباط ويستنبط ما اذا كان هناك عالقة بين المتغيرات . 

2c –  التباين واالنحراف المعياري( -المنوال  –الوساااايط  -يسااااتخدم المؤشاااارات االحصااااائية مثل )الوسااااط

 باالعتماد على بيانات احصائية ويطبق طرق حساب االحتماالت من خالل عمل تجارب بسيطة. 

d1 -.يتعاون مع زمالئه ضمن فريق عمل لحل المسائل  

 

iv.  مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج:مواءمة 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 

Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 
 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  في مقاييس النزعة يستعرض المفاهيم األساسية

 .المركزية والتشتت

 

: A1 يظهر فهما عميقا للنظريات الرياضية

 األساسية

 واألنظمة الرياضية. 

a2 –  االحتماالت واالنحدار يشرح المبادئ األساسية في

 .واالرتباط

 

 

: A2 يشرح المبادئ والنظريات الرياضية

 ويربط بين

 النظرية والتطبيق.

 

b1–  يحلل االنحدار بين متغير مستقل ومتغير تابع

 مستخدما البيانات االحصائية.

: B1 يحلل التركيب العام للنظام الرياضي

 ويستخدم المنطق في تفكيره.

 

b2 - يصيغ العالقة بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة 

 .ذات العالقة بالظاهرة موضوع الدراسة

  :B2 يتعامل مع الظواهر الحياتية بتجرد

 ويصيغها بقوالب رياضية.

 

C1-  يحسااااب المؤشاااارات االحصااااائية ومعامل االرتباط

ويسااااااتنبط مااا اذا كااان هناااك عالقااة بين 

 .المتغيرات

 

:C1 يجيد إيصال األفكار الرياضية بسهولة

 ويستطيع نقل

 المعلومة بمختلف الوسائط. 

 

C2-  يسااااتخدم المؤشاااارات االحصااااائية مثل )الوسااااط- 

التباااين واالنحراف -المنوال  –الوساااااايط 

C4 يطبق المعرفة الرياضية في الحياة :

 العملية.
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المعياري( باالعتماد على بيانات احصااائية 

ويطبق طرق حسااااب االحتماالت من خالل 

 عمل تجارب بسيطة. 

 

d1- .يتعاون مع زمالئه ضمن فريق عمل لحل المسائل

     

: D1 يتواصل بفعالية في مجموعة لحل

 المشاكل المطروحة

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 المقرر/ المعرفة والفهممخرجات 

Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 

Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment 

Strategies 

a1-   في مقاييس يسااتعرض المفاهيم األساااسااية

 ..النزعة المركزية والتشتت

 امتحانات قصيرة محاضرات + تكاليف

a2-   يشرررررح المبادئ األسرررراسررررية في ا  تما ت

 وا نحدار وا رتباط..

 عروض +امتحان نهائي تكاليفمحاضرات + 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يحلاال االنحاادار بين متغير مسااااااتقاال و

مساااااااتخااادماااا البيااااناااات متغير تاااابع 

 اإلحصائية.

 امتحانات قصيرة محاضرات + تكاليف

b2-   يصيغ العالقات بين المتغيرات المستقلة

ذات العالقاااة باااالظااااهرة والمعتمااادة 

 موضوع الدراسة.

 كتابة تقارير تكاليفمحاضرات + 

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

مفاهيم 

 أساسية

لعلم 

 ا  صاء

 .مفاهيم وتعاريف إحصائية 

 .أنواع العينات 

  :طاارق عاارض الااباايااااناااات

 الجداول والرسوم.

2 4 a1, a2 

2 

مقاييس 

النزعة 

 المركزية

  مقاااييس النزعااة المركزيااة

الوسااط -)الوسااط الحسااابي 

الوسااط الهندسااي –المرجح 

 –الااوساااااااط الااتااوافااقااي  –

الاارباايااعاااات  –الااوساااااااايااط 

 –والعشاااااايرات والمئينااات 

 المنوال(.

3 6 a1, a2,b1,c2 

c1-  يحساااب المؤشااارات االحصاااائية ومعامل

ما اذا كان هناك عالقة االرتباط ويسااتنبط 

 .بين المتغيرات

كترررابرررة ومنررراقشرررررررررة  محاضرات +تكاليف

 تقارير

c2-  يستخدم المؤشرات االحصائية مثل

التباين -المنوال  –الوسيط  -)الوسط 

واالنحراف المعياري( باالعتماد على 

بيانات احصائية ويطبق طرق حساب 

من خالل عمل تجارب  االحتماالت

 بسيطة.

كتابة ومناقشرررررررة   محاضرات +تكاليف

 تقارير

 

 رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:    

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1-  يتعاون مع زمالئه ضاااامن فريق عمل لحل

     المسائل.

 +مناقشةعرض  التعلم التعاوني
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3 

 

مقاييس 

 التشتت

 –مقاييس التشاااااتت )المدى •  

االنحراف  –المااادى الربيعي 

االنحراف  –التباين  –المتوسط 

 معامل االختالف( -المعياري

  بعض اساااتخدامات الوساااط

الااحساااااااااابااي و االنااحااراف 

 المعياري

 

3 

 
6 

b1,b2,c1 

,c2 

5 
المجموعات 

 وطرق العد

  وطرق العاااد المجموعاااات

التجرباااة  –)المجموعاااات 

طرق العد  –وفضاااء العينة 

التباديل للعينات المرتبة  –

 التوافيق( –

 

2 4 a1,a2,b1,c1,d1 

 ا  تما ت 6

  فضااء  –مفهوم االحتماالت

مسالمات  –الحادثة –العينة 

الااحااواد   –االحااتاامااااالت 

تقلاااة  االحتماااال  –المسااااااا

التجزيئاااات  –الشااااااارطي 

 ونظرية بييز(

3 6 a1,b1,b2,c1 

7 
ا رتباط 

 وا نحدار 

مقاادمااة في تحلياال االنحاادار • 

 واالرتباط
1 2 b1,b2 

 28 14 اجمالي 
 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1      

2 
  

  
   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

  === 
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة التفاعليةLectures 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيق العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهام والتكاليف  المشروعاتprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

No 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

  ل تمارين 1
 ,W3,6,9,12 a1,a2,b1,b2 5 فردي

c1 

  ل تمارين 2
 W4,7,10,14 5 جماعي

b1, d1, c2, 

c3 

3      

4      

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 
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1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

weekly 10 10% 
a1,a2,b1,b2, c1 

     Quiz( 1كوز) 2

 اختبار نصف الفصل 3

Midterm Exam 
Week 8 30 30% a1,a2,b1,b2,c1,c3 

    Quiz( 2كوز) 4
 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
   

 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

Week16 60 60% 
a1,a2,b1,b2, 

c1,c2,c3 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

 

 

 

 

المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب،  : كتابةLearning Resourcesمصادر التعلم 

 دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

 مدخل في االحصاء واالحتماالت ا.د. محمد المنصوب ،د. محمد صالح مسعود• 

 دار جون وايلي-جامعة اليرموك–مقدمة في االحصاء محمد صبحي ،عدنان محمد عوض •

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

• 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .3

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendance سياسة حضور الفعاليات التعليمية 1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أسااااتاذ المقرر تقريرا بحضااااور والياب الطالب للقساااام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

سي، وإذا  حيسم - ساعة لثال  مرات في الفصل الدرا للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع 

تأخر زيادة عن ثال  مرات يحذر شاااااافويا من أسااااااتاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3
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 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ئي إذا تأخر مقدار )ال يسمح للطالب دخول االمتحان النها -

 .إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات يحدد أستاذ  -

 وتسليمها.

إذا تأخر الطالب في تسااااااليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

قيام الطالب بالغش في االمتحان النصاااااافي أو النهائي تطبق عليه الئحة شااااااؤون في حال ثبوت  -

 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاااريع يحرم من الدرجة المخصااصااة  -

 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

 شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلكفي حالة وجود  -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 العام الجامعي: 

  اساسيات إحصاء :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم

Name د. أفراح النزيلي 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

المكان ورقم 

 الهاتف

Location 

&Telephon

e No.  

777248116 

السب

 ت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثال 

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

البريد 

 اإللكتروني

E-mail 

drghalebh@gmail.co

m 
      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 أساسيات إحصاء اسم المقرر  .1
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Course Title 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
 

5.  

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites  

 Noneال توجد 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 

 Noneال توجد 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) inتدريس المقرر 

which the course is 

offered 

 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 العربية

9.  

 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 

 

 

 : الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.مالحظة

 

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

والمفاهيم والمهارات االحصااااااائية واالساااااااسااااااية التي يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف 

تستخدم البيانات في حساب المؤشرات العددية الالزمة لحل بعض المشكالت. و يحتوي المقرر على مقاييس 

النزعة المركزية و التشتت , المجموعات وطرق العد باإلضافة الى المفاهيم االساسية في االحتماالت وتحليل 

 و يعد هذا المحتوى اساسا لبعض المقررات المتقدمة في هذا البرنامج. االنحدار و االرتباط
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iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

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

a1 –  في مقاييس النزعة المركزية و التشتتيستعرض المفاهيم األساسية.  

a2 – يشرح المبادئ األساسية في االحتماالت و االنحدار و االرتباط.  

 b1- .يحلل االنحدار بين متغير مستقل و متغير تابع مستخدما البيانات االحصائية   

b2 – ذات العالقة بالظاهرة موضوع الدراسة يصيغ العالقات بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة.   

c1 –حصائية ومعامل االرتباط ويستنبط ما اذا كان هناك عالقة بين المتغيرات يحسب المؤشرات اال. 

2c –  التباين واالنحراف المعياري( -المنوال  –الوساااايط  -يسااااتخدم المؤشاااارات االحصااااائية مثل )الوسااااط

 باالعتماد على بيانات احصائية ويطبق طرق حساب االحتماالت من خالل عمل تجارب بسيطة. 

d1 - مالئه ضمن فريق عمل لحل المسائل.يتعاون مع ز  

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم

Order 

 الوحدات

)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week Due 

الساعات 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
 مفاهيم أساسية

 لعلم ا  صاء

 .مفاهيم وتعاريف إحصائية 

 .أنواع العينات 

 .طرق عرض البيانات: الجداول والرسوم 

W1,2 4 

2 

مقاييس 

النزعة 

 المركزية

  مقاييس النزعة المركزية )الوسااااااط الحسااااااابي-

الوسااااط  –الوسااااط الهندسااااي –الوسااااط المرجح 

الربيعااات والعشاااااايرات  –الوساااااايط  –التوافقي 

 المنوال(. –والمئينات 

W3,4,5 6 

3 
مقاييس 

 التشتت

 –الماادى الربيعي  –مقاااييس التشااااااتاات )الماادى •  

 -االنحراف المعياري –التباين  –االنحراف المتوساااط 

 معامل االختالف(

  بعض اساااتخدامات الوساااط الحساااابي و االنحراف

 المعياري

 

W6,7,8 

 
6 

 W9 2 اختبار نصف الفصل )نظري( 5

6 
المجموعات 

 وطرق العد

  التجربة  –المجموعات وطرق العد )المجموعات

التباديل للعينات  –طرق العد  –وفضااااااااء العينة 

 التوافيق( –المرتبة 

 

W10,11 4 

 ا  تما ت 7

 –الحااادثااة –فضاااااااااء العينااة  –مفهوم االحتماااالت 

االحتمال  –الحواد  المستقلة  –مسلمات االحتماالت 

 التجزيئات ونظرية بييز( –الشرطي 

W12,13,14 6 
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8 
ا رتباط 

 وا نحدار 
 W15 2 مقدمة في تحليل االنحدار واالرتباط• 

9 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

 
W16 2 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 32 

 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

Order 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. 

H 

1     

2     

3     

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرة التفاعلية  -

 discussionالحوار والمناقشة  -

 Brainstormingالعصف الذهني  -

 Problem solving حل المشكالت -

                 &Simulation Method Practical presentationsالعروض العملية والمحاكاة  -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيق العملي  -

 projectsوالمهام والتكاليف  المشروعات -

 Self-learningالتعلم الذاتي  -

  Cooperative Learningالتعلم التعاوني  -

 تبادل الخبرات بين الزمالء -
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  VII األنشطة والتكليفات  .Tasks and Assignments: 

 م

No 

 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  

 تمارين
 weekly 5 فردي

 تمارين 2

 
 weekly 5 جماعي

3     

4  

 
   

 0Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mark 

الوزن 

 النسبي%

Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
 Tasks andالتكليفات والواجبات 

Assignments 

weekly 
10 

10% 

    Quiz( 1اختبار قصير ) 2

3 
)نظري  Midterm Exam اختبار نصفي

 وعملي( 

Week 8 
30 

30% 

    Quiz( 2اختبار قصير ) 4

    اختبار عملي نهائي 5

 Week16 60 60% اختبار تحريري نهائي 6

 % Total  100 100المجموع  

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources ،اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر(  :

 بلد النشر(.

 

 : )ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

 مدخل في االحصاء واالحتماالت ا.د. محمد المنصوب ،د. محمد صالح مسعود• 

 دار جون وايلي-جامعة اليرموك–مقدمة في االحصاء محمد صبحي ،عدنان محمد عوض •

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

• 
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 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .6

 http://www 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أسااااتاذ المقرر تقريرا بحضااااور والياب الطالب للقساااام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

سي، وإذا للطالب حضور  يسمح - ساعة لثال  مرات في الفصل الدرا المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع 

تأخر زيادة عن ثال  مرات يحذر شاااااافويا من أسااااااتاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20دار )ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مق -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات  -

 سليمها.وت

إذا تأخر الطالب في تسااااااليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصاااااافي أو النهائي تطبق عليه الئحة شااااااؤون  -

 الطالب.

قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاااريع يحرم من الدرجة المخصااصااة في حال ثبوت  -

 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 

 

 


