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  مخطط املادة الدراسيت

 1. اظم اإلاادة الاحخماعي وجطبُلاث الحاظىب ؤلاخطاء

 2. سكم اإلاادة 6645022

ت،عملُت( 6  العاعاث اإلاعخمذة )هظٍش
.3 

ت، عملُت( 6  العاعاث الفعلُت )هظٍش

باث العابلت/اإلاخطلباث اإلاتزامىت ال ًىحذ
ّ
 4. اإلاخطل

 5. اظم البرهامج بكالىسٍىط/علم الاحخماع

 6. سكم البرهامج 5

 7. اظم الجامعت الاسدهُت

 8. الكلُت آلاداب

 9. اللعم علم الاحخماع

 10. معخىي اإلاادة بكالىسٍىط

 11. العام الجامعي/ الفطل الذساس ي 6412/6464

 12. الذسحت العلمُت للبرهامج بكالىسٍىط

غ اإلاادة ال ًىحذ  13. ألاكعام ألاخشي اإلاشتركت في جذَس

 14. لغت الخذَسغ عشبي

خ   خ اظخدذار مخطط اإلاادة الذساظُت/ جاٍس جاٍس

 مشاحعت مخطط اإلاادة الذساظُت
.15 
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 منّسق املادة .61

ذ ؤلالكتروويما ًلي الشحاء إدساج  .: سكم اإلاكخب، العاعاث اإلاكخبُت، سكم الهاجف، البًر

 m.alarabi@ju.edu.jo                       4424242244الخلفىن الخاص      60842  د.مدمذ العشبي

 

 مدرسى املادة .61

ذ ؤلالكتروويما ًلي الشحاء إدساج  .: سكم اإلاكخب، العاعاث اإلاكخبُت، سكم الهاجف، البًر

 m.alarabi@ju.edu.jo                       4424242244الخلفىن الخاص      60842د.مدمذ العشبي  

 

 وصف املادة .61

 .في الخطت الذساظُت اإلاعخمذة مزكىس  َى  كما

ظخذاللي ًخطشق َزا اإلاعاق الى حعٍشف الطالب بأَم اإلافاَُم واإلاططلحاث الاخطائُه. وبشكل أكثر جدذًذ ًىضح مفهىمي الاخطاء الىضفي والاخطاء الا 

اث كُاط َزٍ اإلاخغحراث. ًخضمً َزا  اإلاعاق بشكل عام الطشق اإلاخخلفت لعشض البُاهاث والعالكت بُنهما كما ًدىاول جطيُفاث اإلاخغحراث اإلاخخلفت ومعخٍى

لت الحعاب و  ت )اإلاىكع( التي حشمل اإلاخىظط بأهىاعه والىظُط واإلالاًِغ اإلاشابهت للىظُط مً خُث طٍش الخفعحر)الشبُع الاحخماعُت وملاًِغ الجزعت اإلاشكٍض

( اإلاخخلفه التي جضم اإلاذي والاهدشاف اإلاخىظط والاهدشاف اإلاعُاسي والخباًً باالضافت والعشحر واإلائحن( واإلاىىال. ًدىاول َزا اإلاعاق اًضا ملاٌغ الدشدذ )الخباًً

ت التي جضم الخىصَع اإلاعخذل والخىصَعاث غحر اإلاعخذلت التي ه او  الى معامل الاخخالف. ٌشخمل َزا اإلاعاق اًضا على اشكال الخىصَعاث الخكشاٍس حشمل جلك اإلالخٍى

كش، ًخطشق َزا اإلاعاق اًضا الى كُاط العالكت بحن اإلاخغحراث )الاسجباط( وبشكل اكثر جفطُل ًدىاول معامل اسجباط  بحرظىن ومعامل اإلاخفلطده. باالضافت الى ما ر

ال. كما ًدىاو  يذ باٌعحًر سجباط ل معامل الا اسجباط الشجب )معامل اسجباط ظبحرمان( ومعامل الخىافم ومعامل الاكتران ومعامل اسجباط فاي ومعامل اسجباط بٍى

مل الاهدذاس الخطي البعُط الجضئي وعامل الاسجباط شبه الجضئي وأخحرا معامل الاسجباط اإلاخعذد. اما اإلاىضىع ألاخحر في َزا اإلاعاق فهى الاهدذاس والخيبؤ الزي ٌش

 وأَم اإلاىضىعاث اإلاخعللت به.
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 املادة ونخاجاث حعلمهاجدريس أهداف  19.

 :ألاَذاف -أ

 

 :الخالُت ألاَذافاإلاعاق ًخىكع ان ًدلم َزا 

 .ؤلاخطائُتحعٍشف الطالب بأَم اإلافاَُم واإلاططلحاث   -1

 جمكحن الطالب مً الخعامل مع البُاهاث الاحخماعُت باسجُاح وفاعلُه. -6

ت لخدلُل البُاهاث  -6  .الاحخماعُتجضوٍذ الطالب باالدواث الضشوٍس

 البدثُه. أغشاضهالتي جخذم  تؤلاخطائُجمكحن الطالب مً الخىضل الى الاظخيخاحاث  -0

 

 

م: ًخىكع مً الطالب عىذ  -ب
ّ
 ًكىن كادس  أناإلاادة  إنهاءهخاحاث الخعل

 
 أن: على ا

 

 

 

 

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسيت محخىي  .02

 

 : الىحدة الاولى

  مططلحاث ومفاَُم اخطائُه

 حعٍشف الاخطاء  1-1

 اإلاجخمع الاخطائي والعُىه  2-1

 خغحراثاإلا  3-1

 جطيُف اإلاخغحراث  1-4

ً( كُاط اإلاخغحراث  1-5 اث )مىاٍص  معخٍى

 اإلالاًِغ الاظمُه  1-5-1       

 اإلالاًِغ الشجبُه  1-5-2       

ه  1-5-3         اإلالاًِغ الفئٍى

 اإلالاًِغ اليعبُه  1-5-4       

 جطيُفاث اخشي للمخغحراث  1-6

 

 : الىحدة الثانيه

 لهاجىظُم البُاهاث وجمثُ 

 الخىصَع الخكشاسي للبُاهاث  1-2     

 الخكشاس اليعبي  2-1-1            

 الخكشاس التراكمي  2-1-2            

 الحذود الفعلُت للفئاث  2-1-3            

 مشكض الفئه  2-1-4            
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 الفئاث اإلافخىخه  2-2

          جمثُل البُاهاث الاحخماعُه الكمُه في اشكال بُاهُه  2-3

 الخط اإلاعخلُم  2-3-1            

 الاعمذة البُاهُه  2-3-2            

ه  2-3-3             ٍش  الاشكال الخطٍى

 الخشائط البُاهُه  2-3-4            

 الشكل الذائشي   2-3-5            

 اإلاذسج الخكشاسي   2-3-6            

 اإلاضلع الخكشاسي   2-3-7            

 اإلاىدنى الخكشاسي   2-3-8            

 اإلاىدنى الخكشاسي اإلاخجمع  2-3-9            

 شكل العاق والىسكه 2-3-10            

 جمثُل البُاهاث الىىعُه  2-4      

 

 الىحدة الثالثه :

ه )اإلاىكع  (ملاًِغ الجزعت اإلاشكٍض

 الىظط الحعابي  3-1

 (الىظط الحعابي للبُاهاث غحر اإلابىبه )البعُط  3-1-1       

 (الىظط الحعابي للبُاهاث اإلابىبه )اإلاىصون   3-1-2       

 الىظط الهىذس ي  3-2

 الىظط الخىافلي  3-3

 الىظط اإلاهزب  3-4

 الىظُط  3-5

  الىظُط للبُاهاث الكمُت غحر اإلابىبه  3-5-1       

 إلابىبهالىظُط للبُاهاث الكمُت ا  3-5-4       

ت غحر اإلابىبه  3-5-2         الىظُط للخىصَعاث الخكشاٍس

 اإلاىىال  3-6

 اإلاىىال للبُاهاث غحر اإلابىبه  3-6-1      

 اإلاىىال باظخخذام الشظم البُاوي  3-6-2      

 اإلاىدنى الخكشاسي   3-6-2-1                

 اإلاذسج الخكشاسي   3-6-2-2                

 باظخخذام البُاهاث اإلابىبه اإلاىىال  3-6-3

لت الاوصان ) الشافعه  3-6-3-1                 (طٍش

لت الفشوق  3-6-3-2                 طٍش

 : الىحدة الرابعه

 ملاًِغ الدشدذ 

 اإلاذي  4-1

 هطف اإلاذي الشبُعي  4-2

 الاهدشاف اإلاخىظط  4-3

 الاهدشاف اإلاعُاسي   4-4

 الخباًً  4-5

 معامل الاخخالف  4-6
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اث اللُاط 4-7  ملاًِغ الدشدذ ومعخٍى

 :  الىحدة الخامسه

ه  اشكال الخىصَعاث الخكشاٍس

 (الخىصَع الطبُعي )اإلاعخذل  5-1

 (الخىصَعاث غحر الطبُعُه )اإلاعخذله  5-2

   الالخىاء  5-2-1       

 الخفلطذ  5-2-2       

 :  الىحدة السادسه

  كُاط العالكاث بحن اإلاخغحراث

 ُت والعببُهالاسجباط  1-6

 معامل اسجباط  بحرظىن   2-6

 (معامل اسجباط الشجب )معامل اسجباط ظبحرمان  3-6

 معامل اسجباط فاي  4-6

 معامل الاسجباط الجضئي 5-6

 معامل الاسجباط شبه الجضئي  6-6

 معامل الاجباط اإلاخعذد  7-6

 معامل الخىافم  8-6

 معامل الافتران  6-9

 :  الىحدة السابعه

 والخيبؤ الاهدذاس 

  الاهدذاس الخطي البعُط  1-7

 العالكت بحن معامل الاسجباط ومعامل الاهدذاس  2-7

   خطأ الخيبؤ او الخلذًش  3-7

 

 النشاطاث والاستراجيجياث الخدريسيت .06

ش هخاحاث الخعلم اإلاعتهذفت مً خالل  ًخم عُتجطٍى  الخالُت: اليشاطاث والاظتراجُجُاث الخذَس

 

 ييم ومخطلباث املادةالخق أساليب .00

 الخلُُم واإلاخطلباث الخالُت: أظالُبخالل مً  اإلاعتهذفت هخاحاث الخعلم جدلمإزباث  ًخم

 عالمه  64الامخدان ألاول مع اإلاشاسكه : 

 عالمه  64الامخدان الثاوي مع اإلاشاسكه: 

 عالمه54الامخدان النهائي : 

 السياساث املخبعت باملادة .02

 غُابوال ظُاظت الحضىس  -أ
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 الىكذ اإلادذداث وحعلُم الىاحباث في الغُاب عً الامخداه -ب

 والصحت إحشاءاث العالمت -ج

 الغش والخشوج عً الىظام الطفي -د

 إعطاء الذسحاث -ٌ

 حعهم في دساظت اإلاادةالتي و الجامعت ب اإلاخىفشة الخذماث -و

م والخعليم  .02
ّ
ب()اإلاشافم، اإلاعذاث، ألاحهضة، البرمجُامصادر الخعل  ث، اإلاخخبراث، اإلاشاغل، اماكً الخذٍس

 ال ًىحذ

 

 املراجع .02

 

ت اإلاخططت:  -أ  الكخب اإلاطلىبت، واللشاءاث واإلاىاد العمعُت والبطٍش

 

 اإلاشاحع ألاظاظُت باللغت العشبُه:

 

. (، مبادئ الاخطاء الىضفي والاظخذاللي، الطبعت الاولى، عمان،6444ظالم عِس ى بذس وعماد غطاب عبابىه )-1  داس اإلاعحٍر

 (، الاظالُب الاخطائُت الخطبُلُه، الطبعت الاولى، عمان، داس الششوق لليشش والخىصَع.6440عبذ الحمُذ عبذ اإلاجُذ البلذاوي )-6

ه، حمهىسٍت مطش العشبُه.1244بذس الذًً اإلاطشي )-6 ه، الاظكىذٍس  (، مزكشاث في الاخطاء، داس الجامعاث اإلاطٍش

 

ه:اإلاشاحع آلاظاظُت بالل  غت الاهجلحًز

 

1- Harper, W. M. (1991), Statistics, sixth edition, Longman Group UK. 

6- Ott, Lyman, and Larson, Richard, F. and Mandenhall, William (1987), Statistics : A Tool for the Social Sciences, fourth edition, Duxburg Press, 

Boston, USA. 

 

ا مً اإلاىاد الخعلُمُت الىسكُت وؤلالكتروهُت. الكخب ا  -ب  إلاىص ى بها، وغحَر

 

 

 

 معلىماث إضافيت 26.

 

 

 

 

خ: الخ - ---------------------الخىكُع:  د. مدمذ العشبيميعم اإلاادة: مذسط أو   ------------------اٍس

 -------------------------------------- الخىكُع --------------------------/ اللعم: ملشس لجىت الخطت

 -----------------------------------------------الخىكُع -------------------------سئِغ اللعم: 

 -------------------------------------- الخىكُع -------------------------الكلُت:  ملشس لجىت الخطت/

 --------------------------------الخىكُع -------------------------------------------العمُذ: 


