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 1. اسم المادة اإلحصبء فً انززثٍخ

 2. رقم المادة 0813390

 (خ،عًهٍخانظبعبد انًعزًذح )َظزٌ 1
.3 

 (خ، عًهٍخانظبعبد انفعهٍخ )َظزٌ 1
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٌىجذ

يعهى صف، اإلرشبد وانصحخ رزثٍخ طفم، ثكبنىرٌىص:  

 5. اسم البرنامج انُفظٍخ، رزثٍخ خبصخ،  عهى انًكزجبد 

 6. رقم البرنامج  5، 4، 1، 2، 3

 7. اسم الجامعة األردٍَخ

 8. الكمية انعهىو انززثىٌخ

 9. القسم عهى انُفض انززثىي

 10. مستوى المادة طُخ أونى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي ثبًَانانفصم  2017-2018

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ثكبنىرٌىص

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌىجذ

 14. لغة التدريس انعزثٍخ

2035 

2037 
تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث 

 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 يُّظق انًبدح .36

 د حظبٌ انعًزي

 هاد العناتي، د نزار اللبدي / د حسان العمري، د ج مدرسو المادة .71

 رقم المكتب: 
  ثل 3-1حد ثل خميس  و  2-21المنسق :    الساعات المكتبية

 د. حسان العمري (13422فرعي )المنسق   رقم الياتف 
 j.alanati.edu.  ha.omari@ju.edu.jo : البريد اإللكتروني 

 
 وصف المادة .71

في جداول التكرارية وتمثيميا بيانيا، واستخدام  تالبيانا تنظيم لوصف البيانات مثل طرق  تستخدمالتي  اإلحصائية باألساليبصممت ىذه المادة لتعرف الطالب 
المنحنى الطبيعي لتقدير الرتب والنسب المئوية المرتبطة  مواستخداالخصائص والمتغيرات، توزيع البيانات عن مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لوصف 

في  األساسيةا بين المتغيرات المختمفة، وكذلك التعرف عمى المفاىيم يثيميا رياض، وكذلك استخدام االرتباط واالنحدار لقياس العالقات وتماألفرادبدرجات 
 وبعض االختبارات المستخدمة الختبار ىذه الفرضيات مثل اختبار ز واختبار ت. اإلحصائيةالفرضيات 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهذاف -أ

 التربوية والنفسية.خمق الوعي لدى الطالب بدور اإلحصاء في المجاالت  .2

 ومعرفة كيفية توظيف ىذه األساليبتزويد الطالب بالمفاىيم والميارات اإلحصائية األساسية  .1

 والمنطق الذي يكمن وراءىا اإلحصائية ألساليبلتوضيح األسس النظرية   .2

 اتخاذ القرارات  أوجراء االستنتاجات ا  و لألساليب اإلحصائية التطبيق العممي  .3

 ودراسة المشكالت البحثية.التربوية والنفسية  فيم الخصائص والمتغيراتفي إلحصائية ااألساليب  توظيف .4
 عهى... ا  ٌكىٌ قبدر أٌانًبدح  إَهبءَزبجبد انزعهّى: ٌزىقع يٍ انطبنت عُذ  -ة

 اإلحصبء فًانًفبهٍى األطبطٍخ زه، وأهًٍ، ورعزٌف اإلحصبء .3
 يظزىٌبره انقٍبص و،  وَىاعهأرعزٌف انًزغٍز و .2
 انعشىائٍخ أطبنٍت انًعبٌُخاطزخذاو انعٍُخ وو انًجزًعرعزٌف  .1
 ورفظٍزهب انًئٍُبد وانزرت انًئٍٍُخحظبة  .4
 حظبة يقبٌٍض انُشعخ انًزكشٌخ ويقبٌٍض انزشزذ ورفظٍزهب .5
 ويشكالد ثخثٍخيظبئم رطجٍقٍخ واالررجبط انجظٍط وانجشئً وانًزعذد فً حم يقبٌٍض انعالقخ اطزخذاو  .6
 ار وخطأ انزُجؤ ورىظٍفه فً حم رطجٍقبد عًهٍخ.انزعزف انى يفهىو االَحذ .7
 انزعزف عهى ثعض انزىسٌعبد االحزًبنٍخ انًزصهخ )س، د( وخصبئصهب واطزخذايبرهب .8
 رعزٌف يفهىو انفزضٍخ وأَىاعهب وٌصىغ أيثهخ عهى كم يُهب  .9

 ط انحظبثٍخ واالررجبطبد انًزعهقخ ثبالوطبانقذرح عهى فحص فزضٍبد احصبئٍخ  .30
وٌزخذ ورحذٌذ االحصبئٍبد انًُبطجخ رزعهق ثًىاقف ثحثٍخ يخزهفخ انفزضٍبد انزً  انقذرح عهى صٍبح .33

 قزاراد فً ضىء انُزبئج.
 ٌظزخذو إحصبء يزثع كبي فً دراطبد حظٍ انًطبثقخ واالطزقالنٍخ. .32

 
 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات ال

 المتحققة
و المدّرس
 ن

 المحتوى األسبوع

ابو صالح / نحمد 
( الطرق 2009)

 االحصائية
 
 

 عايش زيتون
( أساسيات 2010)

 اإلحصاء الوصفي
 
 

التقويم  المستمر خالل 
باستراتيجيات المحاضرات 

 التقويم  الحقيقي
االمتحان األول واالمتحان 
 الثاني واالمتحان النيائي

ممف أعمال الطالب 
 )البرتوفوليو(

 حاسوبي تطبيق
 
 

1- 2 
د. حسان 

 العمري
 

د.جياد 
 العناتي

 
د. فلاير 
 أبو عواد
 

تعريفات بالمفاىيم االساسية: مفيوم االحصاء، االحصاء الوصفي و  1

 واالحصاء االستنتاجي ،انواع البيانات ، القياس ومستوياتو ، 

 المتغيرات والثوابت المتغيرات المنفصمة والمتغيرات المتصمة 2 3-5

المجتمع والعينة انواع العينات حجم العينة، واالحصاء المعممي    3 3-5

 والالمعممي.

الوسط،الوسيط المنوال ،الوسط  )لمبيانات الخام فقط(مقاييس النزعة المركزية  4 5

الحسابي المرجح، خصائص مقاييس النزعة المركزية، العالقة بين الوسط 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .23

 انزبنٍخ: انُشبطبد واالطززارٍجٍبد انزذرٌظٍخرطىٌز َزبجبد انزعهى انًظزهذفخ يٍ خالل  ٌزى
انزعهى انزعبوًَ يٍ خالل انعًم فً يجًىعبد، انًُبقشخ وانحىار، انًُحى انعًهً فً اكزظبة انزذرٌض انًجبشز،

 ، نىاججبدعٍ طزٌق ا انًعزفخ يٍ خالل انزطجٍق، االطزقصبء ، انزفكٍز انُبقذ وحم انًشكالد
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انزقٍٍى وانًزطهجبد انزبنٍخ: أطبنٍتخالل يٍ  انًظزهذفخ َزبجبد انزعهى رحققإثجبد  ٌزى
  % يٍ انعاليخ20               ايزحبٌ أول وٌخصص نه .3

 % يٍ انعاليخ20  ايزحبٌ ثبًَ وٌخصص نه .2

 
المنيزل، عبداهلل ، 

عايش 
( 2007غرايبة)

 االحصاء التربوي،
 
 
 
 

العتوم، شفيق أحمد) 
(، طرق 2008

االحصاء باستخدام 
SPSS  ، 

 والوسيط والمنوال وفق اشكال التوزيعات.

المدى ، االنحراف المعياري، التباين    لمبيانات الخام فقط(مقاييس التشتت ) 5 5

 ،معامل االختالف.المئينات ، الرتب المئينية.

 مقاييس العالقة ، االنتشار ، معامل االرتباط الخطي، بيرسون ، سبيرمان. 6 6

 نسبة االرتباط ايتا ،، معامل إرتباط بونيت بايسيلاير، Øمعامل إرتباط فاي 7 6

 معامل االرتباط، معامل التحديد. تفسير وداللةاالرتباط والسببية، 

مفيوم االنحدار، افتراضات تحميل االنحدار، معادلة انحدار متغير عمى  8 7

 اخر، تفسير االنحدار، رسم معادلة االنحدار، خطأ التنبؤ.

، المساحة تحت التوزيع الطبيعيي ، التوزيع الطبيعي ، الطبيعي المعيار  9 8

، التحقق من التوزيع  العالمة المعياريةتطبيقات عمى التوزيع الطبيعي و 

 الطبيعي  لمبيانات.

الفرضيات وانواعيا ، انواع الخطأ، مستوى الداللة اإلحصائية، وقوة  10 9

 االختبار، ودرجات الحرية. الفرضية الصفرية.الفرضية البديمة

توزيع ت ، اختبار الفرضيات حول الوسط لعينة واحدة، وعينيتن مستقمتين  11 9-11

 وعينتين مرتبطبتين.

لعينة واحدة، وعينيتن مستقمتين وعينتين  االرتباط اختبار الفرضيات حول  12  9-11

 مرتبطبتين

 اختبار كاي تربيع لحسن التوافق، واختبار كاي تربيع لالستقاللية. 13  11

 ANOVA, one-wayميل التبياين ، تحميل التباين األحادي حمفيوم ت 14  9-11

، معامل االرتباط المتعدد وفحص  معامل االرتباط الجزئي وفحص الداللة 15  6

 الداللة.

 مراجعة وامتحانات نيائية. 16  -
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 % يٍ انعاليخ20يهف أعًبل انطبنت                                 .1

 % يٍ انعاليخ40  ايزحبٌ َهبئً وٌخصص نه .4
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب: سياسة الحضور -أ .أ 
 تشترط المواظبة لجميع طمبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات. 
  ( من الساعات المعتمدة لممادة15)يسمح لمطالب بالتغيب عن أكثر من ال%.  
 ( من الساعات المقررة لممادة دون عذر مرضي أو قيري يقبميما عميد الكمية، يحرم من التقدم لال15إذا غاب الطالب أكثر من )% متحان النيائي وتعتبر نتيجتو في

 .تمك المادة )صفًرا(
 ( من الساعات المقررة15إذا غاب الطالب أكثر من )% عتبر منسحًبا من تمك المادة، ي، وكان ىذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قيري يقبمو عميد الكمية ي لممادة

 كاديمي لمطالب. حظة منسحب إزاء تمك المادة في السجل االنسحاب، ويبمغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك، وتثبت مالوتطبق عميو أحكام اال
 دون عذر بتنسيب من مدرس المادة وبموافقة العميد %(15بة )غياباتيم نس يتم حرمان الطمبة الذين تتجاوز. 

  :الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان .ب 

جراء امتحان حظة )غير مكتمل(، ويبمغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة الكمية تسجل لو مالالمتحان النيائي المعمن عنو بعذر يقبمو عميد كل من يتغيب عن اال
رسمًيا أو كان الطالب منقطًعا عنو بعذر، وفي تمك اًل إذا كان الفصل التالي مؤج مدة أقصاىا نياية الفصل التالي لمفصل الذي لم يتقدم فيو إال معوض لمطالب في 

 .متحان في الفصل التالي لمفصل المؤجلالحالة يعقد اال
  جيدة التيويةتوفير قاعة صفية  إجراءات السالمة والصحة: .ج 
 -أ  -: ختبار في إحدى الموادمتحان أو االذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيو أثناء تأدية االا :الغش والخروج عن النظام الصفي .د 

 : توقع عميو العقوبات التالية مجتمعة
 اره راسًبا في تمك المادةاعتب.  
  صل.المسجمة لو في ذلك الف إلغاء تسجيمو في بقية المواد 
  فصمو من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يمي الفصل الذي ضبط فيو. 

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 الحاسوب، جهاز العرض، برامج احصائية

 

 المراجع .22

 
 

 يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.المقررة، والقراءات التي الكتب  - أ
 ( أساسيات اإلحصاء الوصفي، عمان : دار عمار لمنشر والتوزيع.2010) عايش زيتون 
 (االحصاء التربوي، عمان دار المسيرة2007المنيزل، عبداهلل ، عايش غرايبة ) .لمطباعة والنشر 
  (طرق االحصاء باستخدام 2008العتوم، شفيق أحمد ،)SPSS  .عمان، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، 

  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 ( االحصاء في التربية ، عمان دار الفكر لمطباعة والنشر.1999عدس، عبد الرحمن ،) 
 ( اإلحصاء االستدال2000المنيزل، عبد اهلل ) لي وتطبيقاتو في الحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائي(SPSS)  عمان : دار وائل

 لمنشر والتوزيع.
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 ( مبادئ اإلحصاء في 1997عدس، عبد الرحمن ) عمم النفس ) الجزء الثاني، مبادئ اإلحصاء التحميمي. عمان : دار التربية و
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

 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 
 Pegano, E. (1986). Understanding Statistics in the behavioral Sciences. (2nd. Ed.). West Publishing Company. 

 Ferguson, G, A, and Yoshio, T (1989) statistical Analysis in psychology and Education. 

 Mc Grew-Hill, Book Company. 

 Richard, c. Basic (2003) statistical analysis, sprint hall. 

 Arthat A.X clain, N. (2000) statistics for psychology, New Jersey. 

 Levin, J, Fox.J.(2005).Elementary statistics in social research .PEARSON. 

 

 معمومات إضافية .26

 يجب عمى الطالب احضار االلة الحاسبة يوميا ي كل محاضرة وال يسمح باستخدام الموبايل. -  
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