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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) المستوى الثالث (

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات  9 ساعات االستذكار 1
 ساعات 8 الواجبات 2
 ساعات 10 املكتبة 3
 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

املختلفة وطرق جمع البيانات وتحليلها واستخدام البرامج يتناول تعريف الطالب بأدوات التحليل االحصائي  

 .املتخصصة في ادخال البيانات وقراءة النتائج وتطبيقاتها على القطاع السياحي والفندقي
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

جمع وتحليل البيانات اإلحصائية املرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي من خالل استخدام ادوات التحليل 

نتائج الوصول الى ،  EVEWSو SPSSو EXSEL استخدام البرامج املتخصصة مثل،و  االحصائي املختلفة

 وفهمهاالطالب قراءتها  يستطيع

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعرفة والفهم 1

 4.1 .عملية اتخاذ القراراتهمية علم اإلحصاء وتأثيره في أ يبين 1.1

 1.1 . المصطلحات والمفاهيم المختلفة في موضوع اإلحصاءات السياحية يوضح 1.2

 5.1 .ةالبيانات السياحينتائج  ويحلل يناقش 1.3

 3.1 .مبادئ االحتماالت وتطبيقاتها على البيانات السياحية يشرح 1.4

 5.1 .السياحية ويتوقع النتائج املستقبليةمعادالت خط االنحدار في البيانات  ناقشي 1.5

  المهارات 2

 4.2 . معادلة خط االنحدار في التحليل زيمي 2.1

البياناااااااات مااااااان خاااااااالل اساااااااتخدام أدوات التحليااااااال االحصاااااااائي يوظفففففففي ت املتنفففففففات ت  اوعفففففففة  2.2

  .للوصول الى نتائج

1.2 

 2.2  .السياحي والفندقيهمية استخدامها في القطاع أالسالسل الزمنية و  يقارن بين 2.3

 5.2 .هميتها للقطاع السياحيأعرض النتائج وتوضيح مفهومها و ل يوظف وسائل التقنية 2.4

م 2.5 ِّ
 3.2 . البرامج اإلحصائية في سرعة الوصول الى النتائج ُيصم 

  القيم 3

 في تحليل السالسل الزمنية وقراءة النتائج Eviewsاستخدام برنامج  في سؤو يةت ي حمل  3.1

 وت قدرة على ت  كيي مع ت  غيرتت. ونملهت تال تزتم

1.3 

 يلتااااااازم، وتحلياااااال البياناااااااات السااااااياحية باسااااااتخدام برنااااااامج اكساااااالفااااااي  يحاااااااور بموضااااااوعية 3.2

 .والفعاليات بالقطاع السياحي والفندقيبأخالقيات املهنة بكل ما يتصل 

2.3 

 .SPSSوالفندقيااااة باسااااتخدام برنااااامج  البيانااااات السااااياحيةتحلياااال فااااي عمااال بااااروح الفرياااا  ي 3.3

 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين

3.3 

3...   
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
املفااااااهيم االساسااااااية فااااااي اإلحصااااااء السااااااياحي ومصااااااادر وطااااارق جمااااااع البيانااااااات السااااااياحية 

 والفندقية
3 

 9 تحليل البيانات السياحية باستخدام برنامج اكسل  2

 3 مبادئ االحتماالت والتوزيعات االحتمالية وتطبيقاتها في القطاع السياحي والفندقي 3

4 
معااادالت االنحاادار وتطبيقاتهااا علااى البيانااات اإلحصااائية فااي القطاااع السااياحي والتوقعااات 

 املستقبلية 
6 

 3 ( Eviewsالسالسل الزمنية باستخدام برنامج )تحليل  5

 3 األرقام القياسية وتطبيقاتها في القطاع السياحي والفندقي 6

 SPSS 6السياحية والفندقية باستخدام برنامج  تحليل البيانات 7

 3   تطبيقات اختبارات الفروض في القطاع السياحي والفندقي 8

 3 السياحي والفندقي تطبيقات تحليل التباين في القطاع 9

 6 مراجعة 10

 ساعة45 تملجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

عملية همية علم اإلحصاء وتأثيره في أ يبين 4.1

 .اتخاذ القرارات

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية.
المصطلحات والمفاهيم المختلفة في  يوضح 1.1

 .السياحيةموضوع اإلحصاءات 
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املحاضرات .ةالبيانات السياحينتائج  ويحلل يناقش 5.1

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

مبادئ االحتماالت وتطبيقاتها على  يشرح 3.1

 .البيانات السياحية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية

معادالت خط االنحدار في البيانات  ناقشي 5.1

 .السياحية ويتوقع النتائج املستقبلية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 المهارات 2.0

4.2 
 التحليل.معادلة خط االنحدار في  يميز

العصف  التعلم التعاوني

 الذهني
  بطاقة املتابعة

 عرض تقديمي
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

البياناات مان خاالل يوظفي ت املتنفات ت  اوعفة  1.2

اساااااااااااااااااااتخدام أدوات التحليااااااااااااااااااال االحصاااااااااااااااااااائي 

  .للوصول الى نتائج

 العصف الذهني

 لعب األدوار
 عرض تقديمي

 بطاقة املتابعة

هميااااااااااااة أالسالساااااااااااال الزمنيااااااااااااة و  يقااااااااااااارن بااااااااااااين 2.2

 . استخدامها في القطاع السياحي والفندقي
 حل املشكالت

 التكليفات

 البحوث والتقارير

عاااااااااارض النتااااااااااائج يوظااااااااااف وسااااااااااائل التقنيااااااااااة ل 5.2

هميتهاااااااااااااااااا للقطااااااااااااااااااع أوتوضااااااااااااااااايح مفهومهاااااااااااااااااا و 

 .السياحي

 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

م 3.2 ِّ
البااااااااااااارامج اإلحصاااااااااااااائية فاااااااااااااي سااااااااااااارعة  ُيصااااااااااااام 

 .النتائجالوصول الى 

 التعليم التعاوني

 حلقات النقاش

 عرض تقديمي

 .بطاقة املتابعة

 القيم 3.0

3.1 

فاااي تحليااال  Eviewsاساااتخدام برناااامج ي حمفففل مسفففؤو ية 

 السالسل الزمنية وقراءة النتائج

 .وت قدرة على ت  كيي مع ت  غيرتت. ونملهت تال تزتم

املالحظة من قبل  إدارة فري  العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 

تحليل البيانات ل فنادقالإدارة  يحاور بموضوعية

بأخالقيات  مونلتز  .اكسلالسياحية باستخدام برنامج 

 با قطاع ت سياحي وت فادقيت هاة بكل ما ي صل 

 .وت فعا يات

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

 البيانات السياحيةتحليل في عمل بروح الفري  ي

ويتقبل النقد  .SPSSوالفندقية باستخدام برنامج 

 البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 املتابعة مجموعات العمل

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 اختبارات فصلية ألعمال الفصل الدراس ي 1
نهاية الخامس السادس 

 والعاشر 
40% 

 %20 مع نهاية كل وحدة الحضور وورش عمل جماعية وأوراق عمل 2

 %40 نهاية الفصل الدراس ي اإلخبار النهائي 3

 %100  املجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )

 متابعة الطالب اثناء املحاضرات -

  مناقشة التقارير والبحوث -2 -

 .ساعات اسبوعيا يتم اعالنها للطالب على لوحة االعالنات 9التواجد بواقع  -3 -

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

 2014عمان, ’ مبادئ اإلحصاء : احمد عبد السميع طيبة, دار البداية للنشر ت تجع ت تئيس  لمقتر 

 ال يوجد ت ساندةت تتجع 

 مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي... إلخ(: تإل كترونيةت صادر 

 دورات تدريبية متخصصة  ى أخت 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 املراف 

الدراسية، املختبرات، قاعات  القاعات)

 ... إلخ( ، قاعات املحاكاةالعرض

 smart classقاعة دراسية مع 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 نعم

 لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات 
ً
 وجود انترنت بالقاعة تبعا

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالب، هيئة التدريس فاعلية التدريس

االسااااااااااااااااتبانات املباشاااااااااااااااارة للطااااااااااااااااالب 

والتواصااااال عبااااار البرياااااد االلكتروناااااي 

  .اضافة الى الساعات املكتبية

 الخارجيةزيارة زميل     ,   املراجعة  األستاذ أو القسم العلمي: فاعلية طرق التقييم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

مخرجاااااااات الاااااااتعلم مااااااادى تحصااااااايل 

 للمقرر 
 لجنة الخطط والجداول الدراسية

 

االساااااااااااااتخدام املتواصااااااااااااال للتقنياااااااااااااة 

تشاااجيع عملياااات الاااتعلم  الحديثاااة ,

تشاااااااااااااجيع الطلباااااااااااااة علاااااااااااااى  الاااااااااااااذاتي ,

 .التقديم واللقاء

عملياااااااات التحقااااااا  مااااااان مسااااااااتويات 

 إنجاز الطلبة
 لجنة متخصصة بالقسم

مراجعااااااة عينااااااة ماااااان االجابااااااات ماااااان 

 قبل لجنة متخصصة بالقسم

ترتيبااااااااااااااات التخطاااااااااااااايط للمراجعااااااااااااااة 

الدورية لفاعلياة املقارر والتخطايط 

 للتحسين

 لجنة الخطط الدراسية بالقسم

يتم مراجعة املقرر بشكل مستمر 

من قبل لجنة الخطط الدراسية 

بالقسم لضمان مواكبته 

للتطورات الحديثة بالسوق 

 واحتياجاته

تحديث املصادر واملراجع بشكل 

االستخدام املستمر منتظم ,

 تقديم املقرر  فيللتقنيات الحديثة 

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

. اعتماد التوصيف ح

 


