
 

 جامعة فيالدلفيا

 

 الكليــة: اآلداب والفنون

 

 القســـم: وحدة متطلبات الجامعة المساندة

 

 2015/2016الفصــــــل: الثاني من العام الجامعي 

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0115260: رمز المادة الـمــــادة: اإلحصاء االجتماعي ودراست التنمية

 0111160المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  المادة: سنة ثانية/ بكالوريوسمستوى 

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  13:00-12:10موعد المحاضرة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه

    مدرسة أ. عبير أبو وردة

 

 

 وصف المادة: 

يناقش هذا المساق مفهوم اإلحصاء االجتماعي وكيفية توظيف المقاييس اإلحصائية لحساب مؤشراا  التنميرة ومرال  رهي تهيئرة 
قواعد بيانا  ت ص بيئة اجتماعية سواء كان  عال طايق مسوحا  لها او است دام عينا  بغية االستدالي على مؤشاا  البيئرة 

 المداوسة ألغااض تنميتها.
 

 :أهداف المادة

 تعايف الطالب بمفهوم اإلحصاء االجتماعي ومؤشاا  التنمية . -1
 تزويد الطالب بال طوا  الواجب اتباعها في مااحي المسوحا  االجتماعية. -2
 اكساب الطالب بمهااا  طاق جمع البيانا  وعاضها . -3

  صائص المتغياا  الديموغاافية.تمكيال الطالب مال عمي الجداوي االحصائية المتقاطعة والتي فيها يتم عاض  -4

تطويا قداا  الطالب في تفسيا المؤشاا  اإلحصائية ال اصة باالحصاء االجتماعي المست اجة بالبامجيا   -5
 اإلحصائية. 

 تزويد الطالب بطاق حساب مؤشاا  التنمية . -6

 تمكيال الطالب مال كتابة التقايا العلمي المتضمال االستنتاجا  والتوصيا . -7

 
 



 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة عنوان الكتاب المؤلف، النشر مكان وسنة النشر.

1.  . 

 المواد المساند )أشرطة ، فيديو، اشرطة صوتية(. .2

 القرارات االضافية )الكتب، الدوريات....الخ(. الدوريات المتوفرة في المكتبة وفي مكتبة كلية العلوم االدارية. .3

 تحانات وواجبات بيتية.دليل دراسة المادة )إن وجد( ام .4

 دليل الواجبات والوظائف والتجارب العلمية...الخ )إن وجد(. .5

6.  

   أساليب تدريس المادة:

 
 المحاضاا  النظاية التي يقدمها المداس . -
 عاض وتقديم ونقاشا  جماعية للطلبة. -
 تكليف الطلبة بإعداد تقايا بحثي ومناقشته. -

 اإلنجليزية الى العابية بإشااف المداس.تكليف الطلبة بتاجمة بعض النصوص مال مااجع  -
 تثبي  المصطلحا  والمفاهيم األساسية التي تاد في سياق المساق باللغة العابية واإلنجليزية.  -
 SPSS  ،Excelاست دام البامجيا  اإلحصائية مثي  -

 
 

 : Learning outcomesنتائج التعلم 

 :Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم  .1

 الفروق بين اإلحصاء كعلم واالحصاء االجتماعي كاحد فروع التطبيق.فهم  -

 اإلحساس بضرورة تثبيت أهمية االحصاء االجتماعي في حساب مؤشرات التنمية. -

 معرفة الطرق والوسائل  المستخدمة وفوائدها وتطبيقاتها. -

 تكوين إطار نظري لآلبحاث الخاصة باالحصائيات االجتماعية . -

 

 :Cognitive Skillsومحاكاة األفكار مهارات اإلدراك  .2

 إدراك أهمية مؤشرات التنمية -

 تطوير القدرة على التحليل النقدي. -

 التهيئة لكتابة التقرير العلمي. -

 االتجاه نحو المشاركة العمل المرتبط بأنواع البحوث الميدانية والمخبرية والمسوحات. -

 

 :Communication Skillsواألشخاص(مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر  .3

 تطوير مهارات االتصال والتواصل اإلنساني في العالقات والتفاعالت. -

 استيعاب المتطلبات االجتماعية للبحوث الميدانية والحساسية االجتماعية. -

 التهيئة للتواصل االجتماعي. -

 تنمية مهارة صنع القرارات وحل المشكالت بوعي وعقالنية. -

 

 Practical and / or Professional Skills خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة مهارات عملية  .4

(Transferable Skills)                                                                                       : 

 تنمية القدرة األولية على تصميم البحوث والدراسات. -

 المشكالت بوعي وعقالنية.تعزيز القدرة على مواجهة  -

 ممارسة محاوالت التغيير والتطوير والتأثير المجتمعي. -



 التأهيل للكفاءة والمنافسة والنوعية العصرية.          -

 

 أدوات التقييــــم:

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

 عالمة 20

 100 المجموع

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

  التعريف ، اإلحصاء االجتماعي ، مؤشرات التنمية   األول

   المصطلحات والمفاهيم كالمجنمع والعينة وانواع العينات الثاني

 الثالث

طرق جمع البيانات واستخدام البيانات الثانوية وتصميم 

 استبانات وتجنب األخطاء عند جمع البيانات
 

  عرض البيانات بالجداول والرسوم واالشكال الرابع

  االحتماالت وعالقتها بالتحليل اإلحصائي الخامس

 االمتحان األول مقاييس النزعة المركزية السادس

  مقاييس التشتت السابع

  معامل االرتباط الثامن

  االنحدار الخطي البسيط واالنحدار المتعدد التاسع

  اختبار الفرضيات العاشر

  اختبار الفرضيات الحادي عشر

 االمتحان الثاني تحليل التباين باتجاه واحد الثاني عشر

  تحليل التباين باتجاهين الثالث عشر

  مؤشرات التنمية الرابع عشر



  مؤشرات التنمية والنوع االجتماعي الخامس عشر

  جداول اإلحصاءات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة  السادس عشر

 

 سياسة الحضور والغياب:

 

% منن السناعات المقنررة للمنادة بندون عنير مرضني أو قهنري يقبلن  عميند 15بالتغيب أكثر منن ال يسمح للطالب 

الكلية إذ يترتب اعتبنار الطالنب منسنحبان منن المنادة فني حالنة قبنول العميند للعنير، بينمنا يمننع منن التقندم لالمتحنان 

 ي أو القهري.النهائي وتكون عالمت  في المادة صفران في حالة عدم قبول العميد للعير المرض

 

 المراجع العلمية للمادة :

 

 * الكتب

(1) . 
(2)  

 الدوريات العلمية 

 مجلة دراسات 

 مجلة االداري 

 Academy of management journal 

 :المواقع اإللكترونيةWebsites 

www.epsco 

www.ask.com 

www.googel.com 
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