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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 / كهٛح انرشتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضحجايؼ انًؤصضح انرؼهًٛٛح .1

 فشع انؼهٕو انُظشٚح انقضى انؼهًٙ: / انًشكز انؼهًٙانقضى  .2

 TM 204  االخرثاساخ ٔانقٛاس اصى / سيز انًقشس .3

 انحضٕس انٕٛيٙ ػهٗ ٔفق جذٔل انًحاضشاخ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انُظاو انضُٕ٘ انفصم / انضُح .5

 صاػح 60 )انكهٙ( ػذد انضاػاخ انذساصٛح .6

 13/10/2020 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 تعليم الطلبة أهمية االختبارات والقياسات في التربية الرياضية.  -
 .في عمليات االنتقاء وتصنيف الطلبة هاوتأثير  بأهمية االختبارات والقياس تعريف الطلبة -
 في بحهث التربية الرياضية. االختبارات والقياسمن تطبيق  اإلفادة  -

 يخشجاخ انرؼهى ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى .9
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     االْذاف انًؼشفٛح -أ

 .                 انؼايح فٙ االخرثاساخ ٔانقٛاس فٙ انرشتٛح انشٚاضٛحذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح  1أ  

ٔذضهضم إجشاء االخرثاساخ ٔانقٛاس تإَٔاػٓا طشٚقح ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح فٙ  -2أ  

 كافح

 .ٔذقُُٛٓا ٔإداسذٓا  فٙ أصش االخرثاساخ  ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح -3أ

 

  االْذاف انًٓاساذٛح  انخاصح  تانًقشس  -ب 

خ انٕسقح انًؼشفح انؼايح تئجشاء االخرثاساخ انثذَٛح ٔانًؼاسٚح ٔانٕظٛفٛح ٔاخرثشااكرضاب انطهثح  – 1ب 

 . ٔانقهى

 .انرطثٛق انؼًهٙ نهحرثاساخ تإَٔاػٓا كاقحانقاتهٛح ػهٗ انطهثح اكرضاب  – 2ب 

اجشاء انثحٕز انؼهًٛح تاصرؼًال االخرثاساخ انخاصح تانرشتٛح انقاتهٛح ػهٗ  انطهثح اكرضاب – 3ب 

 .انشٚاضٛح

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 ًهح فٙ انرشتٛح انشٚاضٛح ٔتٛاٌ أًْٛرٓا.انششح انُظش٘ نالخرثاساخ انًضرؼ – 1

 .ٔإداسذٓا انرطثٛق انؼًهٙ نالخرثاساخ انًذسٔصح نثٛاٌ طشٚقح أدائٓا – 2

 

 طشائق انرقٛٛى      

 انرقاسٚش ٔانثحٕز                    -4االيرحاَاخ انضُٕٚح          -2االيرحاَاخ انفصهٛح     -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

 ذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح.االْ-ج

 ذحاكٙ انًٕاد انُظشٚح شؼٕس انطهثح تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼشفٛح ٔكٛفٛح ذطثٛقٓا ػًهٛا -1ج         

 سفغ انقٛى انًؼشفٛح نهًٕاد انذساصٛح يٍ خالل انرطثٛق انؼًهٙ -2ج

 طثٛقسفغ كفاءج انطهثح ٔقاتهٛاذٓى انرذسٚضٛح فٙ دسٔس انرشتٛح انشٚاضٛح اثُاء انر -3ج

 اذجاِ االخشٍٚ. حسفغ انُٕاحٙ انٕجذاَٛح نهطهثح يٍ خالل اقايح انًُافضاخ انشٚاضٛح ٔانشؼٕس تانًضؤٔنٛ -4ج   

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 .يٍ خالل ششح انًقشساخ انذساصٛح انُظشٚح – 1       

 . ذطثٛق إجشاءاخ االخرثاساخيٍ خالل  - 2       

 صائم انؼشض ٔانًُارج انحشكٛح.اصرؼًال ٔيٍ خالل  - 3  

 طشائق انرقٛٛى    

 . يٍ خالل انًُاقشاخ ٔانحٕاسذقٛٛى أداء انطهثح  -1

 .ذقٛٛى أداء انطهثح يٍ خالل االيرحاَاخ -2
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  انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

-انٕظٛفٛح-انًٓاسٚح-انؼايح تاالخرثاساخ فٙ انرشتٛح انشٚاضٛح )انثذَٛحإكضاب انطهثح انًؼشفح   -1د

 .(االصرثٛاٌ

 .يؼشفح فٙ ذُفٛز االخرثاساخ ألجم اإلفادج يُٓا فٙ ذقٛٛى حانح انشٚاضٍٛٛذطثٛق يا اكرضثّ انطهثح يٍ  -2د

 .ِ يٍ طشائق إجشاء االخرثاساخ ٔانقٛاسذٕجّٛ انطهثح تئجشاء تحٕز ذخشجٓى تاصرؼًال يا ذؼهًٕ -3د
 

 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1.  2 
نبذة تاريخية عن االختبار 

 اإلحصاء والقياس

شرح المحاضراث 

النظريت من قبل 

تذريسي المادة 

باستعمال وسائل 

ذريس والعرض الت

 الحذيثت

 االمتحاناث اليىميت

تقييم مشاركت الطلبت 

 اليىمي

 االمتحاناث الفصليت

 االمتحاناث النهائيت

 النشاطاث الطالبيت

     القياس 2  .2

    القياسات الجدمية 2  .3

    االختبار 2  .4

    نماذج الختبارات بدنية 2  .5

    التقهيم 2  .6

7.  2 
واجبات االختبارات في مجال 

    االطفال رياض

8.  2 
واجبات االختبارات في مجال 

    المدرسة

9.  2 
واجبات االختبارات في مجال 

    الجامعة

11.  2 
واجبات االختبارات في مجال 

    المدتهيات العميا

11.  2 
واجبات االختبارات في مجال 

    المعهقين

12.  2 
مراحل ادارة وتنعيم االختبارات 

    )مرحمة ما قبل التطبيق(

13.  2 
ادارة وتنعيم االختبارات مراحل 

   مرحمة التطبيق / ما بعد 
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 التطبيق

14.  2 
خطهات وضع )تصميم( بطارية 

    االختبار

    األولامتحان الفصل  2  .15

16.  2 
 -نماذج لبطارية اختبار بدنية 

     مهارية

17.  2 
االعتبارات الهاجب مراعاتها 
     عند تصميم بطارية االختبار

18.  2 
 االسس العممية لالختبار

    )الصدمة(

19.  2 
االسس العممية لالختبار 

    )الثبات(

21.  2 
االسس العممية لالختبار 

    )المهضهعية(

21.  2 
كيفية تحقيق االسس العممية 

    احصائيا

    المعايير والمدتهيات 2  .22

    امتحان الفصل الثاني 2  .23

     التصنيف في التربية الرياضية 2  .24

    ةاالنتفاء في التربية الرياضي 2  .25

26.  2 
نماذج الختبارات مهارية 

    )أللعاب فردية(

27.  2 
نماذج الختبارات مهارية 

    )أللعاب جماعية(

28.  2 
نماذج الختبارات وظيفية 

    )فدمجة(

29.  2 
نماذج الختبارات نفدية 

     ومعرفية

    مراجعة عامة 2  .31
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  انثُٛح انرحرٛح .11

 ة انًضاػذجكرة يُٓجٛح / انكر انكرة انًقشسج انًطهٕتح -1

 َصٕص اصاصٛح يؼذج يٍ قثم يذسس انًادج انًشاجغ انشئٛضٛح )انًصادس( -2

انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا  ( أ

 )انًجالخ انؼهًٛح ، انرقاسٚش،....(
 انذٔسٚاخ ٔانًجالخ انؼهًٛح –انرقاسٚش 

انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕاقغ  ( ب

 االَرشَٛد ، ........
 شَد (شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَر

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساصٙ .12

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


