
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
  أصول الرتبية والرتويحقسم:  

  دكتوراهأويل ملرحلة  مقدمة يف اإلحصاءمقرر توصيف 

 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتد( فصل دراسي / بناتبنني) 
 

 بيانات املقرر -1
  

 دكتوراهأولـي / الفرقة/ املستوى:  مقدمة يف اإلحصاءاسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 

ماهية علم اإلحصاء وكيفية الخاصة  بالمعارف والمعلومات البلطاإكساب  -1
 االستفادة منة.

 اإللمام باألنواع المختلفة للبيانات التى يتعامل معها الباحثين فى البحث العلمى. -2
 معرفة الطالب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومعامالت االرتباط. -3

 

 املقرر:املستهدف من  -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

   األنواع المختلفة للبيانات  علي البتعرف الطي 1أ/
  الوسيط والمنوال والمدي والفرق بينهم علي البالط تعرفي 2أ/
 اإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء ومعامل اإلرتباط لبرسون.  علي البالط تعرفي  3أ/

 

 املهارات الذهنية -ب

 الوسط والوسيط والمنوال والمدى من بيانات مبوبة وغير مبوبة. ميز بين ي  -1ب/
 إيجاد االنحراف المعيارى ومعامل االلتواء.   -2ب/ 

 تحديد نوع االرتباط بين متغيرين)طردى، عكسى(.   - 3ب/
  

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

ثم إيجاد تجانس أو تشتت لمجموعة من البيانات من خالل االنحراف  تحليل    –1ج/
 المعيارى أو معامل االلتواء لهذه البيانات.

 .تطبيق وتنفيذ المعالجات اإلحصائية التى تتناسب مع طبيعة البحث  -2ج/
 تحديد العالقة بين متغيرين من خالل إيجاد معامل االرتباط بيتهم.   -3ج/
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 العامةاملهارات  -د

 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/
 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -3د/
 التعلم الذاتي  -4د/

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

  2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 مفهوم علم اإلحصاء وأنواع البيانات

4 

  4األسبوع ،  3 األسبوع

 الجزء النظري 

 مقاييس النزعة املركزية

4 

  7األسبوع ،  6األسبوع ، 5األسبوع 

 الجزء النظري 

 تابع مقاييس النزعة املركزية

6 

 11األسبوع  ،10األسبوع ،9األسبوع  ،8األسبوع 

 
 الجزء النظري 

 مقاييس النزعة املركزية  تابع

8 

 51األسبوع  ،41األسبوع  ، 31 األسبوع،  12األسبوع 

 الجزء النظري 

 مقاييس التشتت

8 

 91األسبوع  ،81 األسبوع ،  71األسبوع  ، 61األسبوع 

 الجزء النظري 

 مقاييس التشتتتابع 

8 

  22، األسبوع  21األسبوع ، 20األسبوع 
 الجزء النظري 

 مقاييس التشتتتابع 
6 

 26األسبوع ،25، األسبوع  24األسبوع ،23األسبوع 
 

 الجزء النظري

 معامالت اإلرتباط
 

8 

 28، األسبوع  27األسبوع 
 

 الجزء النظري 

 معامالت اإلرتباطتابع 
 

4 

 30األسبوع ،  29األسبوع 
 الجزء النظري 

 معامالت اإلرتباطتابع 
 

4 
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 إجمالي عدد الساعات
 

60 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي  
  البحثيةاألوراق 
 حلقات نقاشية  
 .التعلم الذاتي 
 التعليم التبادلي 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

  محاضرات بعد انتهاء اليوم الدراسي وحدة واحدة أسبوعيا  يوجد 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 13،17 األسبوع :  أوراق دراسية

أعمال 

 السنة

 تقييم 
 )حتريري( 

 15 األسبوع :
 23 األسبوع :

 درجة 10 

 درجة  10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 في اإلحصاء مقدمة – مذكرات -أ

 ال يوجد  – كتب ملزمة -ب

 كتب مقرتحة -ج

 علم اإلحصاء التطبيقي : 

  2008مقدمة األحصاء: أحمد عبد السميع ، دار البداية ،

 

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ
http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss/ 

 

 املادة منسق
 محمد إبراهيم الباقيري / أ.د

 التوقيع )                        (
                

 رئيس القسم             
                             الباقيرىإبراهيم محمد   أ.د/              

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية    

http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss/

