منىرج هىاصفاث املقشس وخطت املقشس
اجلاهعت :جاهعت األنذلس للعلىم والتقنيت.

منىرج هىاصفاث املقشس الذساسي

الجامعة :جامعة األندلس لمعموم والتقنية.
الكمية :الهندسة
القسم.................:
البرنامج :البكالوريوس
 -1هعلىهاث عاهت عن املقشس:
1

اسم المقرر:

اإلحصاء واالحتماالت

2

رمز المقرر ورقمه:

العيسائي :محمد ( )2008مبادئ اإلحصاء

3

الساعات المعتمدة:

4

المستوى والفصل الدر سي:

5

المتطمبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت (:أساسيات الرياضيات

محاضرة

سمنار

عممي

18

6

12

تدريب

اإلجمالي
36

الثاني
ال يوجد

6

المتطمبات المصاحبة) إن وجدت(:

7

البرنامج الذي يدرس له المقرر:

8

لغة تدريس المقرر:

العربية  +مصطمحات إنجميزية

9

نظام الدراسة:

انتظام

-1وصف البيانات أو القيم  ....مثال وصف االمتحان لمقرر
ما من خالل درجات الطالب .وقد يتم وصفيا من خالل

مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت أو من خالل شكل

المنحنى التكراري لمبيانات.....

 11معد)ي ( مواصفات المقرر:
 11تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:

أ/ميدي عمي ميدي

 -2وصف املقشس:

المقرر يدور حول تعريف اإلحصاء وطرق جمع وتنظيم البيانات في جداول بسيطة ومكررة وعرض البيانات ثم وصفيا
باستخدام مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وتمثيميا في أشكال ىندسية مثل األعمدة البيانية والدائرة والمدرج
والمضمع والمنحنى التكراري وايجاد قوة العالقة بين متغيرين أو اكثر باستخدام معمل ارتباط بيرسون ومعامل ارتباط

سبير مان ومعامل ارتباط فاي .أيضا محتوى المقرر يشمل مبادئ االحتماالت ويحتوي عمى تعريفات عامة عن
التجربة العشوائية والعينة و الحدث وفراغ العينة وقوانين الجمع والضرب واالحتمال الشرطي واالستقالل.

 -3خمشجاث التعلن:

 -1ميارات معرفية :أن يستوعب الطالب المفاىيم والمصطمحات األساسية في عمم اإلحصاء .وأن يصف البيانات
باستخدام المقاييس اإلحصائية مع إدراك مدلوالتيا.

 -2ميارات عممية :أن يميز الطالب ويقارن بين أنواع البيانات اإلحصائية ويتقن ميرة دراسة العالقات بين
الظواىر محل الدراسة.

 -3ميارات شخصية وتحمل المسؤولية :تنمية قدرة الطالب عمى المشاركة في حل المسائل اإلحصائية مع فريق
عمل وكذلك معرفة طرق جمع البيانات من مقابالت واستبيانات وغيرىا.

 -4ميارات التحميل واالتصال :تنمية قدرات الطالب عمى التفكير والتواصل مع زمالئو واألخرين وىذا يؤدي إلى
زيادة قدرة الطالب عمى حل المسائل اإلحصائية.

سبط خمشجاث التعلن باسرتاتيجياث التذسيس والتقيين

أوال :سبط خمشجاث تعلن املقشس) املعاسف والفهن (باسرتاتيجيت التذسيس والتقيين:

مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

1

التذكر لممفاىيم اإلحصائية ومعرفة
استخداماتيا وكيف تستخدم.

استراتيجية التدريس

المحاضرة

استراتيجية التقويم

التقويم البنائي (نياية كل وحدة يتم
اختبار الطالب .واختبار نصفي.
واختبار نيائي)

ثانيا :سبط خمشجاث تعلن املقشس) املهاساث الزهنيت (باسرتاتيجيت التذسيس والتقيين:

مخرجات المقرر  /المهارات الذهنية

1

التحميل والتفسير والمقارنة والتقييم

لمبيانات واتخاذ الق اررات المناسبة.

استراتيجية التدريس

المناقشة

استراتيجية التقويم

نياية كل موقف تعميمي تعممي وقبل
بداية تعمم الموضوع التالي وفق

ميارات التفكير (المالحظة والمقارنة
والتمييز والتحميل )......

ثالثا :سبط خمشجاث تعلن (املهاساث املهنيت والعوليت (باسرتاتيجيت التذسيس والتقيين:

مخرجات المقرر  /المهارات المهنية
والعممية(

1

التطبيق واإلتقان في جمع وتنظيم
وتحميل وتفسير البيانات

استراتيجية التدريس
التعمم التعاوني( المجموعات

المصغرة)

استراتيجية التقويم
بعد التمييد لمموضوع الجديد يتم

عرض الموضوع مع األمثمة الكافية

تم تشكل مجموعات مصغرة حسب
استراتيجية التعمم التعاوني ويعطوا

التكاليف وتبدأ كل مجموعة بجمع
البيانات وتطبيق العالقات ومن ثم

إعالن النتائج وتقييميا وتكريم

المجموعات الفائزة .أيضا متابعة

األنشطة الالصفية وتقييميا.

سابعا :سبط خمشجاث تعلن املقشس) املهاساث العاهت (باسرتاتيجيت التذسيس والتقيين:

مخرجات المقرر

1

ميارة التواصل

2

الربط

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

المحاضرة (االلتزام بمواعيد

بحسب التزام الطالب بمواعيد

المحاضرة ,وبأديباتيا)

المحضرة وبدايتيا أي تطبيق مبدأ

الثواب والعقاب عمى الحضور

والغياب وعمى االلتزام بأدبيات التعمم

خالل المواقف التعميمية.
التعمم التعاوني

التقويم بالمالحظة عمى عمل

المجموعات وعمى مستوى التالئم
واالتفاق بين أفراد المجموعة.

كتابت هىاضيع املقشس الشئيست والفشعيت) النظشيت والعوليت (وسبطها

مبخشجاث التعلن املقصىدة للوقشس هع حتذيذ الساعاث املعتوذة هلا.
كتابت وحذاث /هىاضيع حمتىي املقشس

أوال :اجلانب النظشي:

م

وحدات /

المواضيع التفصيمية

موضوعات المقرر

جمع البيانات األولية  ,جمع البيانات

عدد

األسابيع

الساعات
الفعمية

أسبوعين 6

مخرجات تعمم
المقرر

1

جمع البيانات

2

تمثيل البيانات في

-1تمثيل البيانات األولية في أعمدة

أشكال ىندسية

بيانية بسيطة ومتالصقة ومجزأه وفي

أشكال ىندسية.

-2تمثيل البيانات المكررة في مدرج

خالل األشكال اليندسية

تكراري ومضمع تكراري ومنحنى تكراري

-3المقارنة بين البيانات

المكررة وتنظيميا في جداول بسيطة

معرفة جمع البيانات.
جمع البيانات وتنظيميا

في جداول بسيطة

وتك اررية في فئات

وتك اررية
أسبوعين 6

دائرة.

-1تمثيل البيانات في
-2وصف البيانات من

من خالل األشكال
اليندسية.

3

مقاييس النزعة

4

مقاييس التشتت

المركزية

المتوسط الحسابي ,الوسيط الحسابي,
القيمة المنوالية ,الربيعات ,العشيرات.

ثالثة

أسابيع

9

المئينات ,الترتيب المئيني.

استخراج الوسط

الحسابي والوسيط
والقيمة المنوالية

والترتيب المئيني لقيمة

ما والربيع  iوالعشير i

والمئين Iمن قيم تعطى

لمطالب.
المدى ,االنحراف المتوسط ,التباين,

االنحراف المعياري.

أسبوعين 6

استخراج المدى

واالنحراف المتوسط
والتباين واالنحراف

المعياري من بيانات

تعطى لو.
5

مقاييس العالقة

6

مبادئ االحتماالت

3

معامل ارتباط بيرسون ,ومعامل ارتباط أسبوع
سبيرمان ,ومعامل ارتباط فاي.

إيجاد قوة العالقة بين
متغيرين أو اكثر
وتقييميا.

تعريفات عامة عن التجربة العشوائية

والعينة و الحدث وفراغ العينة وقوانين

-1معرفة التجربة

أسبوعين

العشوائية وفضاء العينة
والحدث.

الجمع والضرب واالحتمال الشرطي

-1استخدام قوانين

واالستقالل

الجمع والضرب

واالحتمال الشرطي

واالستقالل
إمجايل األسابيع والساعاث

12

36

ثانيا :اجلانب العولي:

م

التجارب العممية

عدد

الساعات

األسابيع

الفعمية

1

جمع البيانات بطرق متعددة(بالمالحظة,

2

عرض البيانات في أشكال ىندسية

3

استخراج مقاييس النزعة المركزية

4

استخراج مقاييس التشتت

الوصف والمقارنة بين بيانات

5

إيجاد العالقة بين المتغيرات بمعامالت االرتباط

تقييم العالقة بين المتغيرات.

6

استخراج فضاء العينة لعدد من التجارب وتطبيق

إيجاد االحتماالت المتوقعة

باالستبيانات......

متناسقة

متناسقة

المحاضرة

المحاضرة

مخرجات التعمم

مع

مع

ميارة جمع البيانات

ميارة تمثيل البيانات بأشكال
ىندسية( ميارة الرسم)
وصف البيانات ومقارنة بين
مجموعات البيانات.

قوانين االحتماالت.

المجموعات.

لمتجارب العشوائية.

ثالثا :اسرتاتيجيت التذسيس:
-1المحاضرة.

-2التعمم التعاوني.
-3المناقشة.

سابعا :األنشطت والتكليفاث:

م

النشاط  /التكميف

مخرجات التعمم

األسبوع
في كل

1

أنشطة صفية

تطبيق العالقات اإلحصائية

2

أنشطة ال صفية

لتنمية الميارات الرياضية في جمع وتنظيم في كل

أسبوع

وتحميل البيانات وتفسيرىا .وأيضا تمثيميا

موقف

األشكال اليندسية.

مدى

في أشكال ىندسية ووصفيا من خالل

تعميمي عمى

األسابيع

كميا

الدرجة

خاهسا :تقيين التعلن:

م

األسبوع

أنشطة التقييم

الدرجة

نسبة الدرجة

المخرجات التي

إلى درجة

يحققها

التقويم النهائي
1

الواجبات

2

تقويم بنائي

3

اختبار منتصف الفصل

4

االختبار النهائي

نهاية كل

10

0.10

موضوع
نهاية كل

التدرب عمى استخدام

المعارف والوصول الى
الميارة الذىنية المطموبة.

10

0.10

تقييم وتقويم ما تم تدريسو.

وحدة
السابع
بعد

20

0.20

ايضا تقييم وتقويم ما تم

60

0.60

تقييم ما تم تدريسو

تدريسو.

األسبوع
الثاني
عشر

سادسا :هصادس التعلن

)اسم المؤلف ,سنة النشر ,اسم الكتاب ,دار النشر ,بمد النشر(.
المراجع الرئيسة ) :ال تزيد عن مرجعين(:
 -1عوض ,عدنان محمد( )1997مقدمة في اإلحصاء ,األردن ,أربد جامعة اليرموك.
 -2الصديقي ,عبد الطيف يوسف( )2001أساسيات اإلحصاء واالحتماالت.
المراجع المساعدة:
 -3محمد عوض ومحمود أبو صالح( )1983مقدمة في اإلحصاء ,األردن ,أربد جامعة اليرموك.
-4العبيد ,عبد الكريم( )2008مبادئ اإلحصاء كمية التربية جامعة صنعاء.
مواد إلكترونية وأنترنت) :إن وجدت(:
 -1مواقع األنترنت( مواقع التدريب اإلحصائي بالمغة العربية واإلنجميزية)

سابعا :الضىابط والسياساث املتبعت يف املقشس

بعد الرجوع لموائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة لممقرر فيما يتعمق باآلتي:
1

سياسة حضور الفعاليات التعميمية :تحدد سياسة الحضور ومتى يعتمد الغياب وكيفيتو ونسبتو ,ومتى يعد الطالب محروماً

من المقرر

الحضور من الساعة الثامنة صباحاً ,إذا تأخر الطالب 15يحرم من درجة الحضور ويحذر من تكرار التاخر.
ويحرم الطالب من المقرر بسبب الغياب حسب الئحة الجامعة.

2

تكرر تأخر الطالب عن حضور الفعاليات التعميمية
الحضور المتأخر :يتم تحديد السياسة المتبعة في حاالت ا
إذا كرر الطالب التأخر يحرم من دخول الفعميات التعميمية.

3

ضوابط االمتحان :تحديد السياسات المتبعة في حاالت الغياب عن االمتحان و توصيف السياسة المتبعة في حاالت تأخر
الطالب عن االمتحان.
حسب لوائح وقوانين الجامعة المستمدة قوانينيا من التعميم العالي.

4

التعيينات والمشاريع :تحديد السياسات المتبعة في حاالت تأخير تسميم التكاليف والمشاريع ومتى يجب أن تسمم إلى األستاذ.
التعيينات تسمم بداية كل محاضرة إال إذا كان لدى الطالب عذر شرعي فتسمم مع التعيينات الالحقة في المحضرة التالية .مالم
فسيحرم الطالب من درجات األنشطة الالصفية.

5

الغش :تحدد ىنا السياسات المتبعة في حاالت الغش إما في االمتحانات أو في التكاليف بأي طريقة من طرائق الغش.
*إذا نقل الطالب التكاليف من زمالئو فيكمف بأنشطة أخرى.

*إذا غش الطالب في االمتحان يطبق عميو الئحة الجامعة.

6
7

االنتحال :يحدد تعريف االنتحال وحاالتو واإلجراءات المتبعة في حالة حدوثو.
7سياسات أخرى :أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسميم التكميفات  .....الخ

استخدام الموبايل في االمتحان يعتبر حالة غش.

