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 المقرر

 

 ) مبادئ االحصاء(وصف المقرر

 واالقتصاد اإلداسجكهُح  -جايعح رٌ قاس ُحانًؤسسح انتعهًُ .1

 عهىو انًانُح وانًصشفُحانقسى     / انًشكز عهًٍ انقسى ان .2

 يثادئ االحصاء / انًشحهح االونً اسى / سيز انًقشس .3

 انتعهُى االنكتشونٍ حسة انجذول االنكتشونٍ االسثىعٍ. أشكال انحضىس انًتاحح .4

 انثانٍ  انفصم انذساسٍ انفصم / انسنح .5

 ساعح  24 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذساسُح  .6

 2022-4-10 تاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

جملتمع االحصائي وتوضيح عالقة اتزويد الطالب االكادميي ابدلعلومات االحصائية التطبيقية ادلهمة وطرق اختيار العينات العشوائية من 
 ت واستخالص النتائج وتفسريىا تفسريا اقتصادايً.االحصاء ابالقتصاد من خالل تطبيق الطرق االحصائية على البياان

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى ًقشساخ انيخشج .11

  هذا  انًعشفُح األ -أ
 تفهم الطالب دلفهوم االحصاء وعالقتو ابلعلوم التطبيقية والعلوم االدارية. -1أ
وكيفية تطبيق ادلؤشرات االحصائية علة  اختيار العينة وحتليلها بدالً من اجملتمع يفهم الطالب كيفية اختيار العينة والعشوائية وسبب -2أ

 تلك العينة وكذلك اختبار ىل دلعرفة مدى مالئمتها وىل مثلت اجملتمع متثيال جيدا ام ال.

  ًقشس.انخاصح تان ُحانًهاساتاألهذا    -ب 

 اليومية وكيفية حتديد العالقة بني ادلتغريات االحصائية.من الواقع العملي يف احلياة  ألمثلةمهارات تطبيقية  – 1ب
القدرة على اجياد العالقة بني ادلؤشرات والطرق االحصائية وكيفية اختيار الطريقة االفضل وذلك عن طريق الربط والتحليل بني  -2ب

 القوانني االحصائية.
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 طشائق انتعهُى وانتعهى      

 طريقة القاء احملاضرة -
 طرح االسئلة الشفوية عند شرح ادلادةطريقة  -
  طريقة ادلناقشة -

 طشائق انتقُُى      

 توجيو اسئلة موضوعية للجواب )الصواب واخلطأ(-
 مناقشات حول ادلوضوع

 امتحاانت شهرية خالل الفصل
  امتحاانت هنائية

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 حصائية.ابلقضااي االاسيات ادلادة وبيان االساليب ومعرفة القوانني اخلاصة اكتساب ادلعرفة من خالل االدلام يف اس   -1ج
 قدرة الطالب على مجع البياانت االحصائية وحتليلها.  -2ج
 قدرة الطالب على تفهم ادلوضوع . -3ج

 طشائق انتعهُى وانتعهى     

 قشات العلمية وطرح االمثلةادلنا  –حلقات نقاشية  –مراجعة الواجبات ومناقشتها يف بداية احملاضرة 

 

 
 

 طشائق انتقُُى    

 

 
 مشاركة الطالب يف حتضري ادلادة وشرحها -1
 خارجية تتعلق ابدلادة من الواقع كمحاولة لربط اجلانب النظري للمادة ابلواقع اخلارجي ألسئلةاجراء مناقشات  -2
 تكليف الطلبة ابلواجبات للتقييم. -3
 اضيع التي يتم تناولها في موضوع الدراسةاالختبارات الشفهية عن المو -4

 
 انًنقىنح ) انًهاساخ األخشي انًتعهقح تقاتهُح انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (.انتأهُهُح انعايح و انًهاساخ -د 

 مجع البياانت االحصائية وطرق استخالص النتائج من ىذه البياانت ومن مث تفسر النتائج.مهارة  -  -1د
ً فهم ابعاد المشكلة االلتصادية والولوف على اسبابها وطرق المعالجة   -2د  .احصائيا

  كيفية تطبيق ادلفاىيم االحصائية يف خمتلف اجملاالت االخرى. -3د



  
 3الصفحة 

 
  

 تنُح انًقشس .11

يخشجاخ  انساعاخ األسثىع

انتعهى 

 انًطهىتح

اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشَقح انتقُُى طشَقح انتعهُى

1 3 
االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة ر علم االحصاءنشوء وتطو  

 الشفوي , ادلشاركة يف الصف
االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة مجع وتصنيف وتبويب البياانت  3 2

 الشفوي , ادلشاركة يف الصف
االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة وسائل مجع البياانت  3 3

 ادلشاركة يف الصفالشفوي , 
االخطاء الشائعة يف مجع   3 4

 البياانت

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

التوزيعات التكرارية واساليب   3 5
 عرض البياانت

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة وائيةادلتغريات العش  3 6
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

االشكال ادلختلفة للتوزيعات   3 7
 التكرارية

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة رموز ومصطلحات رايضية  3 8
 ي , ادلشاركة يف الصفالشفو 

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة مقاييس النزعة ادلركزية  3 9
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

متارين عن مقاييس النزعة   3 11
 ادلركزية

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

العالقة بني بعض مقاييس   3 11
 نزعة ادلركزيةال

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة مقاييس التشتت  3 12
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة اختيار مقياس التشتت ادلالئم  3 13
 شاركة يف الصفالشفوي , ادل

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة االرتباط واالحندار اخلطي  3 14
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف

االمتحان الشهري, االمتحان  حماضرة ومناقشة االلتواء والتفلطح  3 15
 الشفوي , ادلشاركة يف الصف
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 البنية التحتية  .12
  ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 1989االحصاء    , د. حممود حسن ادلشهداين   ,   د. امري حنا ىرمز     )ادلصادر(  ادلراجع الرئيسية  ـ2

               ـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا  ا
 ( .... التقارير, العلمية,اجملالت 

 

  ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....

 
 خطح تطىَش انًقشس انذساسٍ  .13

   

 استخدام طرق احصائية حديثة ومقارنتها مع الطرق التقليدية دلعرفة االفضل بينها. -1

 استخدام االساليب االحصائية لدراسة اثر النظرية االقتصادية. -2

 

 

 
 

 


