
 بنها :جامعة        

 الرياضية التربية :كمية   

  والترويح الرياضية االدارة قسم

  (اإلحصاء مبادىء )مقرر توصيف

 

 رياضية تربية بكالوريوس :المقرر خاللها من يقدم التي البرامج -

 لمبرنامج بالنسبة رئيسي عنصر يمثل المقرر -

  البرنامج تقدم التى االقسام -

  الرياضية التربية فى التدريس وطرق المناهج قسم_1

  والترويح الرياضية االدارة قسم -2

   الرياضية التربية فى واالجتماعية والنفسية التربوية العموم قسم -3

  الرياضية الصحة عموم قسم -4

   الحركة وعموم الرياضى التدريب قسم -5



  المائية الرياضات وتطبيقات نظريات قسم -6

  والمدمار الميدان مسابقات وتطبيقات نظريات سمق_7

  الرياضية والعروض والتمرينات الجمباز وتطبيقات نظريات قسم_8

  المضرب ورياضات الجماعية الرياضات وتطبيقات  نظريات قسم -9

  المنازالت رياضات وتطبيقات نظريات قسم _10

 الثالثة : الدراسية السنة

 2009   :  المواصفات اعتماد تاريخ

 األساسية البيانات(أ)

 اإلحصاء مبادىء :العنوان

  ساعات 2 :االسبوع فى الساعات عدد 

 المهنية البيانات (ب)

 :لممقرر العامة األهداف -1    



 :  عمى قادرا الطالب يكون الدراسى المقرر نهاية فى

  البيانات وتصنيف تفريغ-    

  المركزية النزعة مقايس -    

 التشتت مقايس -    

  االرتباط -    
 

 :لممقرر المستهدفة التعميمية النتائج -2   

 : والفهم المعرفة -أ

  : معرفة عمى قادرا الطالب يكون المقرر نهاية فى

  المشكالت حل فى اإلحصاء دور -1 أ

 اإلحصاء ومبادىء أسس_2 أ

  لإلحصاء التاريخى التطور -3 أ

  معها والتعامل االحصائية البيانات وتصنيف تفريغ -4أ

 : الذهنية المهارات - ب

  : عمى قادرا الطالب يكون المقرر نهاية فى

 .االخرى والمجاالت الرياضية التربية بين العالقة تحميل -1ب



  الرياضية اإلحصاء عن الخاطئة المدركات تحميل -2ب

 اإلحصاء ومبادىء اسس معرفة -3ب

 : والعممية المهنية اتالمهار  - ت

  :  عمى قادرا الطالب يكون المقرر نهاية فى

 . المجتمع فى واضح اثر االحصاء مادة تحقيق مدى عن تقريرا يكتب -1ت

 . معين موضوع حول المناقشة الدارة متميزا أسموبا يكتسب -2ت

     اسبابها ومعرفة  اإلحصاء لمشاكل مقترحات وعرض وضع -3ث
 
 : لمنقل والقابمة العامة المهارات -ث

  : عمى قادرا الطالب يكون المقرر نهاية فى

 الزمالء مع التواصل مهارات يكتسب أن -1 ث

 الذاتي التعمم عمي القدرة -2 ث

 الحديثة االجهزة استخدام مهارة اكتساب -3 ث

 

 

 

 



 

 :المحتويات -3

 انمحاضرة عذدانساعاث اسماء انموضوعاث                       و

 ساعخان ساعخان حفريغ وحصىيف انبياواث  1 

 "  "    "  "    كيفيت حكويه األشكال انبياويت  2 

 "  "    "  "    مسخوى انذالنت  3 

 "  "    "  "    مقايس انىزعت انمركزيت  4 

 انوسط انحسابي في حانت انجذاول انخكراريت  5 

 
   "  "    "  " 

 "  "    ساعاث3 إسخخذاو انوسط انحسابي بإسخخذاو وسط فرظي انوسيط  6 

 "  "    "  "    مقايس انخشخج 7 

 انمذى انمطهق   - 8 

 

   "  "    "  " 

 االوحراف انمعيارى   - 9 

 

   "  "    "  " 

 "  "    "  "    مقايس انخشخج انىسبيت  10

 معامم اإلخخالف   - 11

 

   "  "    "  " 

 اإلرحباط 12

 
   "  "    "  " 

 طريقت سبيرمان وبيرسون  13

 
 "  "    ساعاث3

 ساعت28 2*14 انمجموع  

 

 : والتعمم التعميم أساليب -4

  بحثية مهمات 4-1

  ذاتى تعمم 4-2



 نظرية محاضرات 4-3

 :الطمبة تقييم أساليب -5

 %20 سنة أعمال -ا     
 %10 شفوى _2    

 %70 نظرى امتحان ــ3   
 : التقييم جدول 

 (عشر الحادى و, الثامن, الرابع )االسايبع فى نظرى امتحان -1 التقييم

 ( بحثية مهمات, , سموك, األلتزام, الحضور ) الدراسى الفصل خالل الطالب تفاعل -2 التقييم

  الدراسى الفصل نهاية نظرى امتحان -3 التقييم

 

 : تقييم لكل المئوية النسبة

   %20               سنة أعمال

   %70          النظرى االمتحان

             %10                     شفوى

 %100                  المجموع



 المراجع قائمة – 6

 حسين مصطفى/د  والرياضية واإلجتماعية والنفسية التربوية البحوث فى التطبيقى ــاالحصاء1

  نشرلم الكتاب مركز /ناجى

 النفسية البحوث بيانات تحميل فى والالبارامترية البارامترية االستداللية االحصائية األساليب ــ2

  العربى الفكر دار/    عالم محمد الدين صالح/د    والتربوية

   

 :والتعمم لمتعميم المطموبة اإلمكانات -7

 _ألي حاسب – عرض شاشات – محاضرات قاعة

 القسم رئيس                                                    :المقرر منسق   

  ندا نبيل/د.أ                                                           ندا نبيل/د.أ

 

 

 

 


