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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى √ متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري √  إجباري ب.
  یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 املستوى الرابع ( يف السنة الثانية ) 

 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 
 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 
 

 
 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %62.5 30 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
 %37.5 18  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 30 محاضرات 1
 18 إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 12 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 20 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 57 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 عینات علم االحصاء  و التقنیات المتاحة في ھذا المجال.,یتناول ھذا المقرر التعرف على اھم اقسام 
 
 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

 .التعر�ف بأهمية علم اإلحصاء واستخداماتھ �� ا�حياة األ�اديمية 

  .التعر�ف بمنا�ج علم اإلحصاء املتبعة �� جمع البيانات ثم تنظيمها وعرضها ومعا�ج��ا 

   .التعر�ف بأهم املقاييس اإلحصائية ال�ي يحتاجها الطالب �� الدراسة والبحث 

 استخدام احد النظم اآللية ا�جاهزة �� تحليل ومعا�جة البيانات اإلحصائية
  
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع یةئالعینات االحصایعرف اقسام علم االحصاء و 1.1
 2ع ینظم البیانات ویلخصھا  1.2
 2ع یعدد  انواع المتوسطات و استعماالتھا 1.3
  المھارات 2
 1م SPSSیستعمل تطبیق  2.1
 1م المعالجة على عیناتحلیل وتبطبق قواعد ال 2.2
 1م یخطط الستخدام تقنیات االحصاء في المشاریع المقترحة 2.3
2...   
  الكفاءات 3
 3ك تقنیات االحصاءیمتلــك الكفــایــات المھنیــة المرتبطــة بــاســـــــــــــتخــدام  3.1
 یتمكن من التعامل في ضوء المجموعات التشاركیة 3.2

 
 1ك

 2ك ف تقنیات االحصاء لحل مشاكل عملیةظوی 3.3
   

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 اإلحصاء وأقسامھ. المجتمع اإلحصائي والعینة اإلحصائیة.تعریف علم  1
 3 أنواع العینات: العشوائیة وأقسامھا، وغیر العشوائیة وأقسامھا. 2
 3 تنظیم البیانات وتلخیصھا: وصفیة، وكمیة. 3
 6 التوزیع التكراري للبیانات، التوزیع النسبي والمئوي. المضلع والمنحنى. 4
 3 المتوسطات ( مقاییس  النزعة المركزیة). الوسط الحسابي، الوسیط، 5
 6 المنوال،  المدى،  نصف المدى الربیعي. 6
 6 االرتباط واالنحدار، التباین واالنحراف 7
 6 االختبارات اإلحصائیة 8
 6 تنظیم وترمیز وإدخال البیانات ثم المعالجة والتحلیل.  9
 6 مثاال.  SPSSعرض البیانات وذلك بالتطبیق على أحد النظم اآللیة الجاھزة لتحلیل وعرض البیانات.  10

 48 المجموع
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 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0
 امتحان نظري دروس نظریة/ محاضرات یعرف اقسام علم االحصاء و العینات االحصایة 1.1
 امتحان نظري دروس نظریة/ محاضرات ینظم البیانات ویلخصھا  1.2
 امتحان نظري دروس نظریة/ محاضرات یعدد  انواع المتوسطات و استعماالتھا 
 امتحان نظري/ و عملي عملي مختبرات یحدد انواع النوزبع …

 المھارات 2.0
 

 امتحان نظري/ و عملي عملي مختبرات SPSSیستعمل تطبیق  2.1
 امتحان نظري/ و عملي عملي مختبرات بطبق قواعد النحلیل و المعالجة على عینات 2.2

یخطط الس�����تخدام تقنیات االحص�����اء في المش�����اریع  …
 امتحان نظري/ و عملي عملي مختبرات/مشروع المقترحة

 الكفاءات 3.0

یمتلـ����ـ����ك الكفـ����ـ����ایـ����ـ����ات المھنیـ����ـ����ة المرتبطـ����ـ����ة  3.1
 مشروع عملي مختبرات تقنیات االحصاءبــاســـــــــــــتخــدام 

 یتمكن من التعامل في ضوء المجموعات التشاركیة 3.2
 مشروع مشروع 

 مشروع مشروع توضیف تقنیات االحصاء لحل مشاكل عملیة …
    

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 % 60 16و  7 اختبارات تحریریة 1
 % 10 12الى  5من  شفھي 2
 % 10 12الى  5من  عروض 3
 % 20 15الى  13من  مشروع 4
5    
6    
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
ساعات أسبوعيا، كما يتم  3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل تقدمي 

 املتاحة واملناسبة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين ابستخدام شبكات التواصل 

 
 

  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس
 .SPSSالعودة، عبد الرمحن حممود. تطبيقات إحصائية: ابستخدام بر�مج  •
 2003. عمان: دار وائل للنشر، SPSSالزعيب حممد بالل و عباس الطالفحة. النظام اإلحصائي  •
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  المساندةالمراجع 

  اإللكترونیةالمصادر 

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ) ، قاعات المحاكاةالدراسیة، المختبرات، قاعات العرض القاعات(

 قاعات دراسیة •
 معامل الحاسب االلي •

 التجھیزات التقنیة
 (جھاز عرض البیانات، السبورة الذكیة، البرمجیات)

 جھاز عرض البیانات. •
 البرمجیات •
 الحواسیب •

 

 الحاسب اآللي المتوفرة بمعمل القسم.استخدام أجھزة  • تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات
 استخدام أجھزة الحاسب اآللي الخاصة الشخصیة. •

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 التدريس، النظراءأعضاء هيئة  الطلبة، مناسبة ا�حتوى العل�ي.
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 النظراء الطلبة، . التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 .التدريس، النظراءأعضاء هيئة  الطلبة، فاعلية طرق تقييم الطالب
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 التدريس.أعضاء هيئة ، قيادات ال��نامج مخرجات التعلم للمقرر، مدى تحصيل 
 بطاقة مالحظة.

 اختبارات

 ومواده. التعلممصادر 
التــــــدريس، أعضـــــــــــــــــاء هيئــــــة ، قيــــــادات ال��نــــــامج

 .الطلبة
 اختبارات

 املقابالت.
   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق
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 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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