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 نمىرج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 ح تغذاد / كهْح انرزتْح  انثذنْح ًػهٌو انزّاضحجايؼ انًؤسسح انرؼهًْْح .1

 فزع انؼهٌو اننظزّح انقسى انؼهًِ: / انًزكز انؼهًِانقسى  .2

  S -203-االحصاء  اسى / ريز انًقزر .3

 انحضٌر انٌْيِ ػهَ ًفق جذًل انًحاضزاخ أشكال انحضٌر انًراحح .4

 اننظاو انسنٌُ انفصم / انسنح .5

 ساػح 60 ػذد انساػاخ انذراسْح )انكهِ( .6

 13/10/2020 ذارّخ إػذاد ىذا انٌصف  .7

 أىذاف انًقزر .8

 . تزويد الطالب بالمعلومات اإلحصائية دعمًا لجانبه المعرفي -
 تعريف الطلبة بطرائق تطبيق القوانين اإلحصائية والحصول على النتائج . -
 في بحوث التربية الرياضية. اإلحصائيةمن تطبيق القوانين  اإلفادة  -

 

 خزجاخ انرؼهى ًطزائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْىي .9
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     االىذاف انًؼزفْح -أ

 .                  نؼهى اإلحصاءذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼزفح ًانًذخم  1أ  

 اسرؼًال انقٌانْن اإلحصائْحذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼزفح فِ  -2أ  

 .إلحصائْح فِ تحٌز ذخزجيىذطثْق انٌسائم اذًكْن انطهثح ين  -3أ

 

  االىذاف انًياراذْح  انخاصح  تانًقزر  -ب 

 . ًانفيى فِ اسرخذاو انٌسائم االحصائْحنًؼزفح ااكرساب انطهثح  – 1ب 

 .ػهَ ذطثْق انٌسائم االحصائْحانقاتهْح انطهثح اكرساب  – 2ب 

 . ناسة يغ انرصايْى انرجزّثْحانطهثح انًيارج فِ ذطثْق انقٌانْن االحصائْح تشكم ّراكرساب  – 3ب 

 طزائق انرؼهْى ًانرؼهى      

 

 .انشزح اننظزُ نفهسفح انقٌانْن اإلحصائْح ًانغاّح ين اسرؼًانيا – 1

 .انرطثْق انؼًهِ نحم انًسائم اإلحصائْح تاسرؼًال األيثهح انرطثْقْح ًحهيا – 2

 

 طزائق انرقْْى      

 االيرحاناخ انسنٌّح          -2       اليرحاناخ انفصهْح  ا -2      االيرحاناخ انٌْيْح   -1

 االىذاف انٌجذانْح ًانقًْْح.-ج

 ذحاكِ انًٌاد اننظزّح شؼٌر انطهثح تاإلنًاو تاننٌاحِ انًؼزفْح ًكْفْح ذطثْقيا ػًهْا -1ج         

 رفغ انقْى انًؼزفْح نهًٌاد انذراسْح ين خالل انرطثْق انؼًهِ -2ج

 ج انطهثح ًقاتهْاذيى انرذرّسْح فِ درًس انرزتْح انزّاضْح اثناء انرطثْقرفغ كفاء -3ج

 اذجاه االخزّن. حرفغ اننٌاحِ انٌجذانْح نهطهثح ين خالل اقايح انًنافساخ انزّاضْح ًانشؼٌر تانًسؤًنْ -4ج   

 طزائق انرؼهْى ًانرؼهى     

 ين خالل شزح انًقزراخ اننظزّح – 1       

 . الل ذطثْق انحهٌل نهًسائم اإلحصائْحين خ – 2       

 طزائق انرقْْى    

 . انطهثح فِ انًناقشاخ ًانحٌارذقْْى أداء  -1

 .ذقْْى أداء انطهثح فِ االيرحاناخ -2

  انًنقٌنح ) انًياراخ األخزٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌر انشخصِ (.انرأىْهْح انًياراخ  انؼايح ً -د 

 .ػهى اإلحصاءفِ  انؼايحثح انًؼزفح إكساب انطه  -1د

 .حم انًسائم االحصائْحذطثْق يا اكرسثو انطهثح ين يؼزفح فِ  -2د

 .اإلفادج ين يا ذؼهًو انطهثح فِ يؼانجح تْاناخ تحٌز ذخزجيى احصائْا   -3د
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 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1.  2 

بالتربية الرياضية  وأهميته اإلحصاء
،طرق جمع البيانات            

 العينة ( –)المجتمع 
 اإلحصاء

شرح المحاضراث 

النظريت من قبل 

تذريسي المادة 

باستعمال وسائل 

التذريس والعرض 

 الحذيثت

االمتحاناث 

 اليىميت

تقييم مشاركت 

 الطلبت اليىمي

اناث االمتح

 الفصليت

االمتحاناث 

 النهائيت

2.  2 
طرق جمع البيانات )القياس 

    ( -االستبيان  – تواالختبارا

3.  2 
تصنيف البيانات .... شروط 

    (أنواع،

4.  2 
 -المركبة -الجداول )المرتبة أنواع

    التكرارية( –المزدوجة 

5.  2 
، مركز  ذو الفئات ةالجداول التكراري

    الفئة 

    النازل –المجتمع الصاعد التكرار  2  .6

7.  2 
البيانية لمبيانات الغير  األشكال

    الدائرة(– األعمدةمبوبة )

8.  2 
 المبوبةالبيانية لمبيانات  األشكال

    )المدرج ....(

    التكرار منحنىالمنحنى التكراري ، 2  .9

11.  2 

في  مقاييس النزعة المركزية
البيانات الغير المبوبة )الوسط 

 المنوال( –لوسيط ا –الحسابي 
   

11.  2 

مقاييس النزعة المركزية في 
البيانات المبوبة )الوسط الحسابي 

 المنوال( –الوسيط  –
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12.  2 

مقاييس النزعة المركزية في 
البيانات المبوبة )الوسط الحسابي 

 المنوال( –الوسيط  –
   

13.  2 

مقاييس التشتت في البيانات غير 
 –االنحراف  –المبوبة )المدى 

  متوسط(ال
   

14.  2 

مقاييس التشتت في البيانات غير 
االنحراف  –المبوبة )التباين 

 المعياري عن طريق التباين(
   

    األولامتحان الفصل  2  .15

16.  2 

مقاييس التشتت في البيانات الغير 
المبوبة )االنحراف المعياري عن 

 طريق المعادلة(
   

17.  2 

مقاييس التشتت في البيانات 
راف المعياري عن المبوبة )االنح

 طريق المعادلة(
   

    معامل االلتواء –معامل االختالف  2  .18

19.  2 
 –)الذاتية  الدرجة المعيارية
     الثابتة(

    )بيرسون( االرتباط البسيط 2  .21

    )سبير مان( ارتباط الرتب 2  .21

22.  2 
كداللة الفروق بين (   (Tاختبار 

    عينة ومجتمع

23.  2 
لفروق بين كداللة ا(   (Tاختبار 

    عينتين مرتبطة )غير مستقمة(

24.  2 
كداللة الفروق بين (   (Tاختبار 

    عينتين مستقمتين متساوية

25.  2 
( كداللة الفروق بين Tاختبار )

    عينتين مستقمتين غير متساوية

26.  2 
لعينة واحدة )حسن كاي سكوير 

    المطابقة(
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    F)) األحاديتحميل التباين لمدخل  2  .27

28.  2 
 ل الختبار اقل فرق معنوي مدخ

G. S. D    

    مراجعة عامة 2  .29

    امتحان الفصل الثاني 2  .31

 
 
 
 
 
 

 
 

  انثنْح انرحرْح .11

 كرة ينيجْح / انكرة انًساػذج انكرة انًقزرج انًطهٌتح -1

 نصٌص اساسْح يؼذج ين قثم يذرس انًادج انًزاجغ انزئْسْح )انًصادر( -2

انكرة ًانًزاجغ انرِ ٌّصِ تيا  ( أ

 الخ انؼهًْح ، انرقارّز،....()انًج
 انذًرّاخ ًانًجالخ انؼهًْح –انرقارّز 

انًزاجغ االنكرزًنْح ، يٌاقغ  ( ب

 االنرزنْد ، ........
 شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرزند (

 خطح ذطٌّز انًقزر انذراسِ .12

احلديثة والكتب التخصصية / استخدم  االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب
 وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.


