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إلكترونيةمخطط مادة دراسية   

 1. اسم املادة التحليل الاحصائي

 2. رقم املادة 1517061

 الساعات املعتمدة )نظرية،عملية( نظرية 3
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 3

بات السابقة/املتطلبات املتزامنة مبادئ الاحصاء
ّ
 4. املتطل

 5. اسم البرنامج في اقتصاد الاعمال بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 17

 7. اسم الجامعة الجامعة الاردنية

 8. الكلية كلية الاعمال

 9. القسم اقتصاد الاعمال

 10. مستوى املادة سنة ثانية

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراس ي الفصل الاول  0101\0101

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. ألاقسام ألاخرى املشتركة في تدريس املادة 

 14. لغة التدريس عربيةال

 15. أسلوب التدريس إلكتروني X☐مدمج     ☐

☐Moodle     X☐Microsoft Teams   ☐Skype     ☐Zoom      

X☐Others: LM System 
 15. املنصة إلالكترونية

تاريخ استحداث مخطط املادة الدراسية/ تاريخ  

 مراجعة مخطط املادة الدراسية
17.  
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 منّسق املادة .81

 .: رقم املكتب، الساعات املكتبية، رقم الهاتف، البريد إلالكترونيما يلي الرجاء إدراج

 d.alkadi@ju.edu.jo        3:31الى  0:31د. دالل القاض ي         الساعات املكتبية: احد و ثالثالء  

 مدرسو املادة .81

 .، الساعات املكتبية، رقم الهاتف، البريد إلالكتروني: رقم املكتبما يلي الرجاء إدراج

 sa.alkhawaldeh@ju.edu.jo             3:31الى  0:31د. سامي محمد الخوالدة         الساعات املكتبية: احد و ثالثاء من 

 

 وصف املادة .02

 .مذكور في الخطة الدراسية املعتمدة هو  كما

 ة و املستخدمة في تحليل البياناتاملختلف إلاحصائيةالتعريف بالطرق 

 

 املادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  08.

 :ألاهداف -أ

الطالب مهارات التعرف على نوعية البيانات و   إكساب إلى تهدف املادة للتعريف بالطرق الاحصائية املختلفة و املستخدمة في تحليل البيانات.  تهدف كذلك          

 املناسبة للتحليل و ايضا مهارات تطبيق الطريقة املحددة.   مهارات اختيار الطريقة

 

م: يتوقع من الطالب عند  -ب
ّ
 يكون قادر  أناملادة  إنهاءنتاجات التعل

 
 أن: على ا

 التعرف على الطرق الاحصائية -1

 معرفة النظرية التي تدعم تلك الطرق  -0

 تحديد نوعية البيانات املستخدمة -3

 ياناتتحديد الطريقة املناسبة لتلك الب -4

 كيفية تطبيق تلك الطرق  -6

 كيفية تفسير نتائج تلك الطرق  -5

 استخدام كل ما تقدم الجراء البحوث -7

 

 

 

 

 

 لها والجدول الزمني املادة الدراسية محتوى  .00
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 الاسبوع
 املحاضرة

 املوضوع
*أساليب التدريس/ 

 املنصة إلالكترونية
 املراجع أساليب التقييم*

 Meeting\MS Teams  11-10-2020 احتماالت 1.1 1

    Meeting\MS Teams احتماالت 1.2

   Meeting\MS Teams احتماالت 1.3

 Meeting\MS Teams  18-10-2020 احتماالت 2.1 2

   Meeting\MS Teams احتماالت 2.2

   Meeting\MS Teams احتماالت 2.3

 Meeting\MS Teams  25-11-2020 احتماالت 3.1 3

   Meeting\MS Teams احتماالت 3.2

   Meeting\MS Teams احتماالت 3.3
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 املراجع
أساليب *

 التقييم

أساليب التدريس/ *

 املنصة إلالكترونية
 الاسبوع املحاضرة املوضوع

1-11-2020  Meeting\MS Teams 4 4.1 متغيرات عشوائية 

  Meeting\MS Teams 4.2 متغيرات عشوائية 

 4.3 متغيرات عشوائية   

8-11-2020  Meeting\MS Teams 5 5.1 توزيعات احتمالية 

  Meeting\MS Teams 5.2 توزيعات احتمالية 

 5.3 توزيعات احتمالية   

15-11-2020  Meeting\MS Teams 6 6.1 توزيعات احتمالية 

  Meeting\MS Teams 6.2 توزيعات احتمالية 

 6.3 توزيعات احتمالية   

22-11-2020  Meeting\MS Teams 7 7.1 توزيعات معاينة 

  Meeting\MS Teams 7.2 توزيعات معاينة 

 7.3 توزيعات معاينة   

29-11-2020  Meeting\MS Teams 8 8.1 تقدير احصائي 

  Meeting\MS Teams 8.2 تقدير احصائي 

 8.3 تقدير احصائي   

6-12-2020  Meeting\MS Teams 9 9.1 تقدير احصائي 

  Meeting\MS Teams 9.2 تقدير احصائي 

 9.3 تقدير احصائي   

13-12-2020  Meeting\MS Teams 01 10.1 تقدير احصائي 

  Meeting\MS Teams 10.2 تقدير احصائي 

 10.3 تقدير احصائي   

20-12-2020  Meeting\MS Teams 00 00.0 اختبار الفروض الاحصائية 

  Meeting\MS Teams 0012 اختبار الفروض الاحصائية 

 0013 اختبار الفروض الاحصائية   

27-12-2020  Meeting\MS Teams 02 0210 اختبار الفروض الاحصائية 

  Meeting\MS Teams 0212 اختبار الفروض الاحصائية 

 0213 اختبار الفروض الاحصائية   

  Meeting\MS Teams 03 0310 اختبار الفروض الاحصائية 

  Meeting\MS Teams 0312 اختبار الفروض الاحصائية 

 0313 اختبار الفروض الاحصائية   

TBA                 04 0410 اسبوع الامتحانات النهائية 

    0412 

    04 
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 / لقاء.غير متزامنة محاضرة/ لقاء،  متزامنة تشمل: محاضرةالتدريس  أساليب*

 .اختبار قبل املختبر ... إلخ امتحان،، اختبار قصير، م تشمل: الواجبات املنزليةالتقيي*أساليب 

 التقييم  أساليب .02

 التقييم واملتطلبات التالية: أساليبخالل من  املستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 املنصة الاسبوع املوضوع العالمة أسلوب التقييم

 TBA TBA LM System %01 واجبات

تحان منتصف ام

 الفصل

31%  18-11-2020 LM System 

 TBA TBA LM System %61 الامتحان النهائي

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 متطلبات املادة .02

 ، كاميرا، حساب على املنصة إلالكترونية املستخدمة.باألنترنتجهاز حاسوب موصول  كعلى الطالب أن يمتل

 

 السياسات املتبعة باملادة02

 والغياب سياسة الحضور  -أ

 الوقت املحددات وتسليم الواجبات في الغياب عن الامتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة املادةالتي و الجامعة ب املتوفرة الخدمات -و

 

 املراجع .02

 

 واملواد السمعية والبصرية املخصصة: الكتب املطلوبة، والقراءات  -أ

 

 الكتب املوص ى بها، وغيرها من املواد التعليمية الورقية وإلالكترونية.   -ب
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 SPSSباستخدام  إدارية: تطبيقات اقتصادية و إلاحصاءطرق 

 معلومات إضافية 02.

 

 

 

 

 ------------------اريخ: الت - ---------------------التوقيع:  -------------------منسق املادة: مدرس أو 

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

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


