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 1. اسم المادة اإلحصاء انتحهُهٍ

 2. رقم المادة 8087154

 (ح،ػًهُحانغاػاخ انًؼتًذج )َظشَ 3
.3 

 (ح، ػًهُحانغاػاخ انفؼهُح )َظشَ 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال تىجذ

 5. اسم البرنامج ػهى َفظ تشتىٌ/انمُاط وانتمىَى شياجغتُ

 6. رقم البرنامج س  0878

 7. اسم الجامعة انجايؼح األسدَُح

 8. الكمية انؼهىو انتشتىَح

 9. القسم تشتىٌانُفظ انػهى 

 10. مستوى المادة شياجغتُ

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي انثاٍَ / انفصم 0871-0870

 12. الدرجة العممية لمبرنامج  شياجغتُ

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال تىجذ

 14. لغة التدريس انؼشتُح

0874 

0871 
تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث 

 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 يُّغك انًادج .71

 د حغاٌ انؼًشٌ                          

 مدرسو المادة .71

 حسان العمريد. رقم المكتب: 
  ،( أحد، ثالثاء، خميس2-21):    الساعات المكتبية

 (13422فرعي ): رقم الهاتف 
 ha.omari@ju.edu.jo: البريد اإللكتروني 

 وصف المادة .71

سااريعة لالحصاااء الوصاافي واختبااار الفرتاايات واختبااارات ، وتحمياال التباااين اوحااادي ، كمااا يتناااول يتناااول مراجعااة 
، وتحمياال اونحاا ار، وتحمياال التغاااير، واوفتراتاايات  factorial desighn  ةلياال العاممياااالمقارنااات البعديااة والتح

تكااررة. وبعااخ اوختباارات لياار البرامتريااة. المتعمقاة بكاال منهماا ، قااوة اوختبااار وحجام اوثاار ، وتصااميم القياساات الم
 تافة الى تقديم  لتحميل التباين متعدد المتغيرات.باو
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهذاف -أ

َهذف هزا انًمشس إنً تضوَذ انطالب تانًؼاسف وانًهاساخ اإلحصائُح األعاعُح انالصيح نتحهُم تُاَاخ انثحىث انتشتىَح، وتضَذهى تًثادئ   

انًتؼهمح تانتمذَش نهًؼانى اإلحصائُح نهًجتًغ  واختثاس انفشضُاخ حىل تهك انًؼانى  يغتخذيٍُ وأعاعُاخ انطشق اإلحصائُح االعتذالنُح 

يؼشفح  ، وتتًثم األهذاف األعاعُح نهًادج فٍ اِتٍ:، وأخشي اليؼهًُح يثم يشتغ كاٌ، ياٌ وتZ ،t  ،Fٍُاخ  إحصائُح يؼهًُح يثم: اختثاس

صها ويتً تغتخذو وششوط اعتخذايها،  اعتمصاء انتكُُكاخ اإلحصائُح االعتذالنُح وخصائ، وانًفاهُى األعاعُح فٍ اإلحصاء انتحهُهٍ

 المناسبة في الوصول إلى استنتاجات أو فحص فرضيات من أمثمة واقعية معطاة. التحميمية اإلحصائُحاعتخذاو انطشق و
 َتاجاخ انتؼهّى: َتىلغ يٍ انطانة ػُذ إَهاء انًادج أٌ َكىٌ لادساً ػهً... -ب

 انخسبىي.انبحث ويجاالحه وأهدافه ودوزه في وأَىاعه  حعسيف عهى اإلحصاء  .1
  .وانتؼثُش انكًٍ ػُها خوأَىاػها، وطشق جًغ انثُاَاخ ػٍ تهك انًتغُشاتؼشَف انًتغُشاخ  .0
 تؼشَف يؼانى انًجتًغ وإحصاءاخ انؼُُح وتىصَغ انًؼاَُح. .3
 انكشف ػٍ يذي يطاتمح انثُاَاخ نهتىصَغ انطثُؼٍ.طشق تؼشَف انتىصَغ انطثُؼٍ وخصائصه، و .5
 اعتخذايها، وحغاب تهك انًماَُظتؼشَف اإلحصاء  انتحهُهٍ، ويماَُغه انًختهفح وششوط  .4
 مها ػهً تُاَاخ ألتحاث  حمُمُح أو افتشاضُح ُتؼشَف انتمذَش تُىػُح انُمطٍ وتفتشاخ انثمح.وتطث .1
 تؼشَف انفشضُاخ  اإلحصائُح وأَىاػها وصُاغتها، وطشق انحذ يٍ األخطاء يٍ انُىع األول وانثاٍَ فٍ انمشاساخ اإلحصائُح. .1
 .يُاعثحيؼهًُح تاعتخذاو اختثاساخ إحصائُح ط انحغاتٍ اختثاس انفشضُاخ حىل انىع .0
 يُاعثح.يؼهًُح تاعتخذاو اختثاساخ إحصائُح اختثاس انفشضُاخ انًتؼهمح تانُغثح  .9

  يُاعثح.يؼهًُح تاعتخذاو اختثاساخ إحصائُح اختثاس انفشضُاخ انًتؼهمح تانفشق تٍُ وعطٍُ  .78
 يُاعثح. تثاٍَ االحادٌ وانثُائٍتحهُم انتاعتخذاو   اختثاس انفشضُاخ حىل االوعاط  .77
 يُاعثح.اليؼهًُح  تاعتخذاو اختثاساخ إحصائُح  انىعُطاختثاس انفشضُاخ حىل  .70
 انتؼشَف تتحهُم انتثاٍَ يتؼذد انًتغُشاخ. .73

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .08
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .07

 انتانُح: انُشاطاخ واالعتشاتُجُاخ انتذسَغُحتطىَش َتاجاخ انتؼهى انًغتهذفح يٍ خالل  َتى
كُش انتؼهى انتؼاوٍَ يٍ خالل انؼًم فٍ يجًىػاخ، انًُالشح وانحىاس، انًُحً انؼًهٍ فٍ اكتغاب انًؼشفح يٍ خالل انتطثُك، االعتمصاء ، انتف

 وحم انًشكالخ، انًحاضشج، انًُاظشج انُالذ
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمُُى وانًتطهثاخ انتانُح: أعانُةخالل يٍ  انًغتهذفح َتاجاخ انتؼهى تحمكإثثاخ  َتى
 %(.38) انطانة                                    أػًال يهف  .7
 %(.38)                               ايتحاٌ يُتصف انفصم  .0
 %(58)                     ايتحاٌ َهائٍ رو طثُؼح تشاكًُح  .3

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحتور -أ
داخم  انحضىز اساسي في انًساق ، واذا صادف اٌ حغيبج عٍ احد انًحاضسازث فخكىٌ يسؤنيخك انحصىل عهيها يٍ احد شيالئك ويعسفت االيىز انخي حًج

 دوٌ عرز. يحاضساث 3غيابه انًحاضسة ويحسو انطانب يٍ انًساق اذا حجاوش 

 ضروريان في كل محاضرةاحضار الكتاب او المادة الخاصة بالمحاضرة و االلة الحاسبة 

بالمئة من العالمة المحدد كل من يتاخر  25: الغياب بع ر قانوني فقط وبخسر  الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن اومتحان -ب
 عن تسميم الواجب.

 المحتوى األسبوع المدّرس التقييم أساليب المراجع

جميع المراحع منوفر 
    فيها المطموب

التقويم  المستمر خالل 
المحاترات باستراتيجيات التقويم  

 الحقيقي
 اومتحان األول واومتحان النهائي
 ممف أعمال الطالب )البرتوفوليو(

 
 
 

 
حسان د.

 العمري
 

تعريف اإلحصاء، وأهميته،  مدخل إلى دراسة اإلحصاء التحميمي ويشمل: 1-2
المتغيرات التحميمي، و الفرق بين اإلحصاء الوصفي واإلحصاء و  وأنواعه،
، الفرتيات وأنواعهاو  اختيارها.طرق  العينات، و أنواع المقاييس، و وأنواعها

 األخطاء المتعمقة باختبار الفرتياتو 
التوزيع العيني لممتوسطات واختبار الفرضيات المتعمقة بعينة واحدة  2-3

بمجتمع  فحص الفرتيات المتعمقة، لممتوسطاتالتوزيع العيني  ويتضمن:
فترة الثقة وتحديد حجم العينة في حالة العينة ،  tاختبار ، Zاختبار ، واحد

 الواحدة
فحص الفرتيات فحص الفرضيات المتعمقة بإحصائيات أخرى ويتضمن: 3-4

 فحص الفرتيات المتعمقة بمعامالت اورتباط، المتعمقة بالنسب المئوية
فحص  اختبار الفرضيات المتعمقة بمتوسطين أو مجموعتين ويشمل: 4-6

التوزيع العيني لمفروق بين ، الفرتيات المتعمقة بعينتين مستقمتين
فحص افتراخ التجانس ، tاختبار ، Zاختبار ، متوسطات المجموعات

فحص الفرتيات المتعمقة بعينة ، tفترة الثقة باستخدام ، في التباين
 مترابطتين.

 المقارنات البعدية وأنواعها و  تحميل التباين األحادي 1-9
 تحميل التباين الثنائي 9-11

 تحميل التغاير 11-13
مربع كابي  )لممساواة واوستقاللية وجودة  وتشمل: االختبارات الالمعممية 13-15

 ولككسن ، فريدمان  ن وتني.االمطابقة( اختبارات اإلشارة، اختبار م
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 المعدات واألجهزة المطموبة .05

 إحصائيةالحاسوب، جهاز العرض، برامج 

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموتوعات المختمفة لممادة.الكتب  - أ
 (. الطرق اوحصائية. دار اليازوري . عمان. اوردن.2009ابو صالح، محمد) (1)
 عمان : دار وائل لمنشر والتوزيع. ،اإلحصاء اوستدولي وتطبيقاته .(2000) .المنيزل، عبد اهلل (2)
 ، مبادئ اإلحصاء التحميمي. عمان : دار الفكر(عمم النفس ) الجزء الثانيالتربية و ( مبادئ اإلحصاء في 1997عدس، عبد الرحمن ) (3)

(4) Hinkle, D. Wiersma, w. Jurs, s. (2003). Applied Statistics for the Behavioral Sciences(5th Ed.). ISBN-13: 
9780618124053 

(5)  David C. Howell (2007). Statistical Methods for Psychology (6th Ed.). Publisher: Thomson/Wadsworth. 
ISBN: 0-459-01287-4. 

(6) Heiman, G. W. (2006). Basic Statistics for the Behavioral Sciences (5th Ed.).Wadsworth Publishing. 
(7) Rosenthal, J.A.(2001). Statistics and Data Interpretation for the Helping Professions. Belmont, CA: 

Wadsworth/Thompson Learning Rubin, A. (2007). Statistics for Evidence-Based Practice & Evaluation. 
Belmont, CA: Wadsworth/Thompson Learning 

  .التعميمية الكتب الموصى بها، وليرها من المواد - ب
 في التربية ، عمان دار الفكر لمطباعة والنشر. اإلحصاء(، 1999عدس، عبد الرحمن ) (1)

(2) Kirk, R. (1990). Elementary Statistics (2nd Ed ) Californial : Brooks, Cole Publishing Company. 
Pagano, E. (1986). Understanding Statistics in The Behavioral Sciences. NY West Publishing Company 

 معمومات إضافية .01

 و توجد  

 
 

 2018-2-12اريخ: الت                                        التوقيع:                                 د. حسان العمرياسم منسق المادة: 

 التوقيع                                           / القسم:مقرر لجنة الخطة

  التوقيع                                                         رئيس القسم:

  التوقيع                                           الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 التوقيع                                                              العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
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                  قسمالرئيس                                                                                   
     مساعد العميد لتمان الجودة                                                                                                    

 المادةممف                                                                                 


