اسم اإلجراء
اسم النموذج
رقم اإلصدار
الرمز

السلطة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة التربية والتعليم العالي
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

أوالً /معمومات أساسية:
اسم المساق

اجراء لجنة مناهج
توصيف مساق
03
UCST 5-03

توصيف مساق مبادئ اإلحصاء
مبادئ االحصاء

الساعات المعتمد

3

رقم المساق

DSTAT0302

التخصص

جميع تخصصات الدبموم

اسم المدرس

إياد محمد اليوبي

الصفحة اإللكترونية

صفحة الكمية

المتطمب الالحق

-

المتطمب السابق
الكتاب المقرر

مبادئ االحصاء – أ .إياد اليوبي

المراجع

كتاب مبادئ االحصاء المقرر لجامعة القدس المفتوحة

مواقع االنترنت والدوريات

 https://ar.wikipedia.org/wiki/.1االحصاء

نظري

-

عممي

ثانياً /المعمومات الفنية:
وصف المساق

يدرس الطالب في ىذا المساق بعض االمفاىيم الخاصة باإلحصاء كتعريف اإلحصاء وأنواعو  ،التجربة العشوائية  ،أساليب
وطرق جمع البيانات  ،مفيوم العينة العشوائية والعينة غير العشوائية  ،تدريج القياس  ،المتغيرات والثوابت  ،تبويب البيانات ،
عرض البيانات بيانياً  ،مفيوم فضاء العينة  ،الحدث  ،مفيوم االحتمال  ،قوانين االحتماالت  ،المتغيرات العشوائية المنفصمة

و توزيعاتيا االحتمالية  ،التوقع  ،التباين  ،توزيع ذي الحدين  ،التوزيع الطبيعي  ،المئينات  ،االلتواء  ،مقاييس النزعة
المركزية  ،مقاييس التشتت  ،االرتباط واالنحدار الخطي البسيط  ،الرقم القياسي لألسعار.

األىداف العامة لممساق
-

يعرف بعض المفاىيم اإلحصائية كتعريف االحصاء وانواعو والتجربة العشوائية.

-

يعدد طرق جمع البيانات ويشرحيا.

-

يعدد أساليب جمع البيانات ويشرحيا.

-

يصنف المتغيرات حسب تدريج القياس الذي تنتمي إليو.

-

يصنف الظواىر لمتغيرات وثوابت.

تكررية.
يبوب البيانات المنفصمة في جداول ا
يعرض الجداول التك اررية بيانياً.

يوجد فضاء العينة لتجارب عشوائية.

يستخرج أحداثاً معينة من فضاء العينة.
يحسب احتمال وقوع حدث.

يطبق قوانين االحتمال في حساب االحتماالت.

يعين التوزيع االحتمالي لمتغير عشوائي منفصل.
يحسب التوقع والتباين لمتغير عشوائي منفصل.

يحسب احتماالت لتوزيع ذي الحدين.

يحسب احتماالت لمتوزيع الطبيعي المعياري.
الصفحة  1من 4

اسم اإلجراء
اسم النموذج
رقم اإلصدار
الرمز

السلطة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة التربية والتعليم العالي
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

-

يحسب المئين لمجموعة من المشاىدات.

-

يحسب مقاييس التشتت لمبيانات األولية ولمتوزيعات التك اررية.

-

يحسب مقاييس النزعة المركزي لمبيانات األولية ولمتوزيعات التك اررية.
يحسب معامل ارتباط بيرسون و معامل ارتباط سبيرمان بين ظاىرتين ويفسره.

يوجد معادلة خط االنحدار بين متغيرين ويستخدميا في التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين إذا عممت قيمة المتغير اآلخر.

ثالثاً /المحتوى الدراسي /توزيع المفردات عمى الفصل الدراسي:

وصف المحتوى

األسبوع

األسبوع األول

اإلحصاء والحياة

األسبوع الثاني

تدريج القياس والمتغيرات والثوابت

األسبوع الثالث

تبويب البيانات وتمثيميا بيانيا

األسبوع الرابع

فضاء العينة  ،الحدث  ،األحداث المتنافية ،

األسبوع الخامس

االختبار النصفي األول  ،قوانين االحتمال

األسبوع السادس

المتغير العشوائي المنفصل  ،التوقع والتباين

األسبوع السابع

المئينات  ،توزيع ذي الحدين

األسبوع الثامن

التوزيع الطبيعي  ،مقاييس النزعة المركزية

األسبوع التاسع

مقاييس النزعة المركزية  ،االختبار النصفي

األسبوع العاشر

مقاييس التشتت  ،التحويالت الخطية

األسبوع الحادي عشر

معامل ارتباط بيرسون  ،معامل ارتباط

األسبوع الثاني عشر

االنحدار الخطي البسيط  ،األرقام القياسة

األسبوع الثالث عشر

الرقم القياسي لألسعار

األسبوع الرابع عشر

مراجعة

احتمال الحدث  ،الحدث المتمم

لممتغير العشوائي المنفصل

الثاني

سبيرمان

رابعاً :مخرجات المساق /بعد إتمام ىذا المساق سيكون الطالب قاد ار عمى:

أ .مصفوفة المعارف:
م

الوحدة

المعارف المتوقع اكسابيا لمطمبة

1

األولى

يحدد مفيوم كل من :اإلحصاء والتجربة العشوائية  ،أساليب وطرق جمع البيانات ،

2

الثانية

يحدد أىمية تبويب البيانات وعرضيا بيانيا.

3

الثالثة

يعرف مفيوم فضاء العينة والحدث واالحتمال وأىمية االحتماالت في اإلحصاء.

4

الرابعة

يعرف مفيوم المتغير العشوائي والتوقع وأىميتو في اإلحصاء.

تصنيف المتغيرات  ،التفريق بين المتغيرات والثوابت.

الصفحة  2من 4

اجراء لجنة مناهج
توصيف مساق
03
UCST 5-03

اسم اإلجراء
اسم النموذج
رقم اإلصدار
الرمز

السلطة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة التربية والتعليم العالي
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

5

الخامسة

يعرف معنى المئين ويفسره ويعرف كيفية تفسير مقاييس النزعة المركزية.

6

السادسة

يفسر أثر مقاييس التشتت في توضيح تجانس أو تباين المشاىدات.

7

السابعة

يوضح مفيوم االرتباط ومعرفة أنواعو وتفسيره ومعرفة أىمية خط االنحدار.

8

الثامنة

يعرف مفيوم الرقم القياسي ويفسر قيمتو.

اجراء لجنة مناهج
توصيف مساق
03
UCST 5-03

ب  .مصفوفة الميارات:
م

الوحدة

الميارات المتوقع اكسابيا لمطمبة

1

األولى

-

يصنف الظواىر حسب تدريج القياس المناسب.

2

الثانية

-

يبوب البيانات االولية.

3

الثالثة

-

يجد فضاء العينة لتجربة عشوائية.

-

يحسب احتماالت ألحداث من فضاء عينة.

-

يعرض البيانات األولية برسومات مناسبة.

يستخرج أحداث من فضاء عينة.
يطبق قوانين االحتمال.

4

الرابعة

-

يوجد التوزيع االحتمالي لمتغير عشوائي منفصل.

5

الخامسة

-

يحسب مقاييس النزعة المركزية لممشاىدات األولية.

6

السادسة

-

يحسب مقاييس التشتت لممشاىدات األولية.

7

السابعة

-

يحسب معامل ارتباط بيرسون بين ظاىرتين.

-

يوجد معادلة خط االنحدار بين متغيرين.

8

الثامنة

-

يحسب التوقع والتباين لمتغير عشوائي منفصل.

يحسب مقاييس النزعة المركزية لمتوزيعات التك اررية.

يحسب مقاييس التشتت لمتوزيعات التك اررية.
يحسب معامل ارتباط سبيرمان بين ظاىرتين.

-

يحسب الرقم القياسي البسيط لالسعار.

-

يحسب الرقم القياسي النسبي لالسعار.

-

يحسب الرقم القياسي التجميعي لالسعار.

يحسب الرقم القياسي المرجح لالسعار.

خامساً /آليات التدريس والتعميم المقترحة إلكساب الميارات والمعارف لمطمبة /التجييزات المطموبة:
االستراتيجية

التجييزات المطموبة

اإللقاء

تفعيل دور اإللقاء بأسموب يجذب انتباه الطالب.

الحوار والمناقشة

مشاركة الطالب أثناء الشرح بتفسير بعض النتائج المقدمة ،و كذلك

عروض تقديمية

تكميف بعض الطالب المتميزين بشرح بعض البنود تشجيعاً ليم و

التعمم التعاوني

-

بطرح استفسارات حول ما يعرض.
تحفي اًز لزمالئيم.

الصفحة  3من 4

اسم اإلجراء
اسم النموذج
رقم اإلصدار
الرمز

السلطة الوطنيـة الفلسطينيـة
وزارة التربية والتعليم العالي
الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

الفيديو التعميمي

-

التعميم االلكتروني

-

إجراء البحوث والواجبات

تمارين مختارة من الكتاب المقرر.

غيرىا

-

سادساً /طرق التقويـ ــم:

الطريقة

التوقيت  /األسبوع

الوزن النسبي

الرقم

.1

اختبار نصفي أول

5

%20

.2

اختبار نصفي ثان

9

%20

.3

نشاط وتكميفات متنوعة

عمى مدار الفصل

%10

.4

اختبار نيائي

14

%50

اجراء لجنة مناهج
توصيف مساق
03
UCST 5-03

اعتماد
االسم

مدرس المساق

منسق التخصص

رئيس القسم

نائب العميد لمشؤون األكاديمية

أ.إياد محمد اليوبي

أ.وائل الحنفي

أ.عماد سعيداألغا

م.سمير أحمد جبر

التوقيع

الصفحة  4من 4

