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 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة 

 8. الكمية 

 9. القسم 

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 20162017

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

16.
mismar@ju.edu.jo

  مدرسو المادة.17

.
mismar@ju.edu.jo

h.rahamneh@ju.edu.jo

m.altaib@ju.edu.jo  
  وصف المادة.18

تتضمن ىذه المادة موضوعات عدة منيا االحصاء واىميتو في العموم المختمفة وخاصة في المجال الميني الرياضي 

ومجاالت استخداماتو، كما تتناول بعض المفاىيم اإلحصائية مثل المجتمع والعينة وطرق انتقاء العينة، المتغيرات الكمية والكيفية 

مع تطبيقات ... وانماطيا ، الطريقة االحصائية واجراءاتيا، مقاييس متنوعة تتضمن النزعة المركزية، والتشتت ، االرتباط، الخ 

 .مختمفة عمى ىذه المقاييس ، والتوزيعات االحصائية االكثر شيوعًا في المجال التربوي والرياضي

mailto:mismar@ju.edu.jo
mailto:mismar@ju.edu.jo
mailto:mismar@ju.edu.jo
mailto:mismar@ju.edu.jo
mailto:h.rahamneh@ju.edu.jo
mailto:h.rahamneh@ju.edu.jo
mailto:m.altaib@ju.edu.jo
mailto:m.altaib@ju.edu.jo
mailto:m.altaib@ju.edu.jo


 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

2 

 

 
  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

 .تزويد الدارس بمعمومات نظرية تتعمق بمفيوم اإلحصاء في التربية الرياضية وأىميتو وفوائده -1
 .مساعدة الدارس عمى فيم ماينشر من أبحاث عمى الصعيد الميني وذلك عن طريق التعرف عمى مفاىيم إحصائية ترتبط بمنيجية البحث العممي -2

 .تعريف الدارس بالخطوات اإلجرائية لمطريقة اإلحصائية -3

 .تطوير بعض الميارات التفكيرية لدى الدارس أماًل بمساعدتو في إتخاذ قرارات راشدة -4

1  
2  
  أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي والتمييز بينها 3
4 
5  
6  
7  

 
  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

المستهدفة التعّمم نتاجات  المحتوى األسبوع 
يمذيخ عبيخ عٍ اإلحصبء، يبانًمصٕد  ثبإلحصبء يٍ انُبحٛخ انهغٕٚخ   

 .ٔاإلصطالحٛخ؟ نًبرا َذسط اإلحصبء؟ فٕائذِ،يبْٛزّ

أيثهخ عهٗ انصعٛذ انشٚبظٙ ، ثعط انًفبْٛى - إعزخذايبد اإلحصبء انٕصفٙ  

اإلحصبئٛخ، انًزغٛشاد ٔيبْٛزٓب ٔأًَبغٓب، ًَبرج رٕظٛحٛخ نهًزغٛشاد ٔثخبصخ 

 .انًزعهمخ ثًُٓجٛخ انجحث
انًجزًع ٔانعُٛخ ٔغشق إَزمبئٓب ٔششٔغٓب انطشٚمخ : ربثع انًفبْٛى اإلحصبئٛخ  

أعهٕة : اإلحصبئٛخ ٔأعبنٛجٓب رمذٚى نهخطٕاد اإلجشائٛخ فٙ انطشٚمخ اإلحصبئٛخ

 .جًع انجٛبَبد ٔعشظٓب ٔرجٕٚجٓب
- األعًذح انجٛبَٛخ (انمطبعبد)انشعى انذائش٘ - أعبنٛت عشض انجٛبَبد ٔرًثٛهٓب  

 .انخػ انجٛبَٙ
انًعهع انزكشاس٘ ٔانًُحُٗ - ربثع أعبنٛت عشض انجٛبَبد، انًذسج انزكشاس٘  

 .انزكشاس٘ ، يشاجعخ عهٗ انٕحذاد انغبثمخ
انزٕصٚع انزكشاس٘، انجذٔل انزكشاس٘ ٔكٛفٛخ ثُبؤِ، حم أيثهخ ٔٔظبئف صفٛخ   

انعشٛشاد - رزعهك ثجُبء ٔرصًٛى انجذٔل انزكشاس٘، يمبٚٛظ اإلَجبص انُغجٙ، يمذيخ

 .ٔانشثٛعبد ٔانًئُٛبد
 رمذٚى –انشرجخ انًئُٛٛخ ٔكٛفٛخ رحذٚذْب، يمذيخ حٕل يمبٚٛظ انُضعخ انًشكضٚخ   

 .انٕعػ انحغبثٙ ٔانٕعٛػ
   

رطجٛمبد عهٗ انٕعػ ٔانٕعٛػ ٔحم ٔظبئف ثٛزٛخ، انًُٕال، خصبئص يمبٚٛظ   

يمبٚٛظ انزشزذ، رمذٚى انًذٖ ٔانًذٖ . انُضعخ انًشكضٚخ، رطجٛمبد عهٗ إعزخذايٓب

 .انشثٛعٙ
اإلَحشاف انًزٕعػ، اإلَحشاف انًعٛبس٘ - رطجٛمبد عهٗ انًذٖ ٔانًذٖ انشثٛعٙ  

ٔانزجبٍٚ ٔخصبئص انًمبٚٛظ، رطجٛمبد صفٛخ ٔحم ٔظبئف عهٗ انٕحذرٍٛ 

 .انغبثمزٍٛ
رحذٚذ انًغبحبد رحذ - يمذيخ عهٗ انًفٕٓو- انزٕصٚع انطجٛعٙ ٔانًُحُٗ انغٕ٘  

 .رطجٛمبد صفٛخ ٔحم ٔظبئف/ انًُحُٗ انطجٛعٙ ٔ انًعٛبس٘
رطجٛمبد ٔأيثهخ / انذسجبد انًعٛبسٚخ انًعذنخ- انذسجبد انخبو ٔانذسجبد انًعٛبسٚخ  

 .عهٗ إجشاء رحٕٚالد يخزهفخ
انزٕصٚع انضائٙ، انزٕصٚع انزبئٙ، انزٕصٚع : انزٕصٚعبد اإلحصبئٛخ األكثش إعزخذايبًا   

 .انكبئٙ، أيثهخ ٔرطجٛمبد عهٗ انزٕصٚعبد انًزكٕسح

يعبيم إسرجبغ ثٛشعٌٕ /يعبيم اإلسرجبغ ٔانعاللخ اإلسرجبغٛخ ثٍٛ يزغٛشٍٚ  
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 .رطجٛمبد ٔحم ٔظبئف ثٛزٛخ/ثشأٌ انزشارٛجٙ-يعبيم إسرجبغ عجٛشيبٌ/ انعضٔيٙ
رطجٛمبد عهٗ . نًزغٛشٍٚ رٔاد عاللخ ٔيغزمهٍٛ أٚعبًا  (t-Test) (د)اإلحصبئٙ   

 .، ٔرطجٛمبد عهٗ يبركش(يشثع كب٘)، اإلحصبئٙ كب٘ رشثٛع (د)إخزجبس 
   

 
 

. بحي باستخدام المعالجات االحصائية وتطبيقاتيا مشروع كتابة: واجب  

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

. المحاضرات النظرية -
. الواجبات والتقارير-

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

30
20

50  

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  ٔانغٛبةعٛبعخ انحعٕس- أ

انٕلذ انًحذد د فٙ  ٔرغهٛى انٕاججبادانغٛبة عٍ االيزحبٌ- ة

 إجشاءاد انغاليخ ٔانصحخ- ج

 انغش ٔانخشٔج عٍ انُظبو انصفٙ- د

 إعطبء انذسجبد- ِ

 رغٓى فٙ دساعخ انًبدحانزٙ ٔانجبيعخ ةانًزٕفشح  انخذيبد- ٔ

  المعدات واألجهزة المطموبة.24
.انغجٕسح ٔانمهى-  

-Data show  

يخزجش االَزشَذ-  

 

 المراجع .25

 

 .، الطرق اإلحصائية في التربية والعموم اإلنسانية1988أبوزينة، فريد وآخرون،-  

 .، أساسيات اإلحصاء الوصفي1994زيتون، عائش، - 

 .، مبادئ اإلحصاء الوصفي والتحميمي 1989عاشور،سمير،- 

 .، اإلحصاء لمباحث في التربية والعموم اإلنسانية1988عوده، أحمد وخميل الخميمي،- 

Cohen,l.,1989, ٍ Statistics for Education and Physical Education. 

Diekhoff,G.,1999,Statistics for social and Behavioral Sciences. 
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: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         


