
  

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

ً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيا

قق االستفادة القصوى من الفرص التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد ح

 المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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  سنوينظام  ظام الدراسي  الن .5

 اليوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 .  ,محاضرات , نوعية ,ورش عمل دورات تدريبية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 10/7/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

   ة والنوعيةالجوانب االحصائية الكميتطوير الجوانب المعرفية للطلبة في معرفة  -1

في مجال التربية  االحصائية  والمعالجات المفاهيمتطوير الجوانب المعرفية فيما يخص  -2
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 الرياضية

االحصائية لمعالجة نتائج االختبارات العوامل والمؤشرات تطوير الجوانب العلمية في فهم  -3

 المهارية والبدنية .

  ميدراستها وتحليلها بشكل علو االحصاء اساسيات علم فهم  -4

 القوانين االحصائية وتطبيقاتها في البحوث التربية الرياضية فهم وتفسير -5

 .اختيار العينات االحصائية في المجال الرياضيفهم وتحليل   -6

االحصاء من قبل الباحثين في المجال  الخاصة بأهمية دراسة تطوير الجوانب المعرفية  -7

 التربية الرياضة

وكيفية معالجة النتائج االحصائية الختبارات  االحصاء بأهميةتطوير المعرفة العلمية   -8

   التربية الرياضية

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم المعرفة - أ

 . واالداء الرياضي علم االحصاء  بين بة حول العالقة بناء المعرفة العلمية للطل  - 1 أ

 المهارية والبدنية وكيفية معالجتها احصائيا .االختبارات معاير  تحديد  - 2أ 

والوظائف الداخلية لعمل  االحصاء علم اهمية  لمعرفة بناء مفهوم واضح للطلبة   - 3أ 

   االجهزة الوظيفية.

في كيفية استخدام الوسائل االحصائية في بحوث للطالب تطوير المعرفة العلمية    - 4أ 

 . تخرجهم

االحصائية وتطبيق واالختبارات   المعايير للوصول الىعلمية تطوير المعرفة ال  - 5أ 

 قوانينها.

ً  المعيير هذه معالجة خالل  من     مديات التطور لدى االعبين.  نحصل أن نستطيع إحصائيا

للقوانين االحصائية وكيفية معالجة   المدرب إدراك في بناء المعرفة العلمية التطبيقية  - 6أ 

    .نتائج االختبارات .
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 الخاصة بالموضوع  المهارات –ب 

 مجموعة الطرق والوسائل والقواعد والقوانينمن خالل التحليل المنطقي  دراسة   - 1ب 

  .االحصائية

 وادراك الوسائل االحصائية وكيفية استخدامها .  فهم وتفسير    - 2ب 

التي يكتشفها  -تاإلحصاء التطبيقي. ومهمته استخدام القوانين والنظريااستخدام   -3ب  

 اإلحصاء الرياضي 

 ً    .  أو يستنتجها رياضيا

اإلحصاء الرياضي. وهذا يتناول اكتشاف، أو استنتاج القوانين والنظريات   -4ب   

 .اإلحصائية على وفق األسس الرياضية، كذلك يبحث في التوزيعات االحتمالية المختلفة

ا التربية الرياضية من اتخاذ القرارات تمكين الباحثين في العلوم المختلفة، ومنه  -5ب 

 المناسبة بقدر كبير من الصحة، اعتماداً على البيانات المتاحة.

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة . .1

 طريقة المناقشة . .2

 طرائق التقييم      

 االمتحان  .  .1

 . التقارير األسبوعية  .2

 إجراء تجربة .  .3

 .  ي. مشروع فردي أو جماع 4

 التفكير مهارات  -ج  

هو نوع من التفكير في أي موضوع، محتوى، أو مشكلة، :  تعريفات التفكير الناقد  -1ج     

لية نظامه والتي يقوم بها المفكر لتحسين نوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤ

 من التفكير وفرض معايير عقلية عالية عليه" الموروث
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من الوسائل التي نستخدمها في كافة العلوم " المالحظة "، :   المالحظةمهارة  -2ج      

والمالحظة العلمية الموضوعية هي الوسيلة التي تمدنا بالمعلومات التي نعتمد عليها في تقدمنا 

العلمي، لذلك تحديد دقة المالحظة في غاية األهمية نظرا لما يترتب عليها من نتائج 

 واستنتاجات وتوصيات. 

 

هو عملية اإلحساس بالمشكالت، والفجوات الموجودة في :   التفكير اإلبداعيمهارة  - 3ج    

المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثا عن الحلول، ووضع التخمينات أو صياغة 

 .  الفرضيات واختبار وإعادة اختبار صحة الفروض واالحتماالت وأخيرا الوصول إلى النتائج

 تعلم طرائق التعليم وال    

 طريقة المحاضرة . .1

 .طريقة المناقشة  .2

 طرائق التقييم    

 االمتحان  .  .1

 التقارير األسبوعية .  .2

 إجراء تجربة .  .3

 .  . مشروع فردي أو جماعي 4

 

 بنية البرنامج  .11
الشهادات والساعات  .12

 المعتمدة
المستوى / 

 السنة

رمز المقرر 

 أو المساق

اسم المقرر أو 

 المساق

الساعات 

 ةالمعتمد

/   سنوي

المرحلة 

 الثالثة

 االحصاء   
 ساعة 2

 وحدات 2

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة  30تتطلب )
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 . ضمن مجموعة بثقة العمل :  العمل الجماعي - أ

إدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل  :  إدارة الوقت  - ب

 . بالمواعيد

 . اآلخرين وتوجيه قادرة على تحفيز:  القيادة   - ت

 االستقاللية بالعمل .  - ث

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 بارات البدنية والمهارية .% ( االخت 45% ( المعدل ، )  55/ )  قبول خاص 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة . 

 أهم الكتب والمصادر الخاصة بالكلية  : 

  محمد جابر , ايهاب فوزي : اساسيات البحث العلمي والضبط االحصائي في علوم التربية

  2019البدنية , دار المعارف , االسكندرية , 

  , عبد الرحمن ناصر:االحصاء التطبيقي في علوم التربية الرياضية , دار دجلة , بغداد

2010 

  محمد نصر الدين رضوان : االحصاء الوصفي في التربية البدنية والرياضة, دار الفكر

  2009العربي و القاهرة , 

 الفكر العربي ,  محمد صبحي حسنيين : القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة, دار

   2008القاهرة . 
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1- Schmidt A. Richard and Craig Weisberg , Motor learning and 

performance  human kinetics ,2000. 

2- Schmidt and Weisberg , Motor learning and performance , third 

edition , human kinetics ,2004. 
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 مخطط مهارات المنهج

 ى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرج

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

المهارات العامة 

 ةوالمنقول

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 
 4د 3د 2د 1د

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي االحصاءPesTsGd المرحلة
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الثالثة 

/كورس 

  ثاني

300010 
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 بنية المقرر .1

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1.  
 ءاالحصا وأهميته بالتربية الرياضية االحصاء 2

المحاضرة 

 والمناقشة
 االمتحان

2.  2 
 وأنواعهمعنى االحصاء 

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

 –المجتمع (طرق جمع البيانات       2  .3

 ) العينة

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

القياس  طرق جمع البيانات  2  .4

 االستبيان – واالختبارات

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 متحاناال

تصنيف البيانات .... شروط    2  .5

  )،أنواع

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

6.  2 
 االحصاء والبحث العلمي

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

المجتمع االحصائي والعينة  2  .7

 االحصائية

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

8.  2 
 البيانات االحصائية

رة المحاض االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

9.  2 
 خطوات جمع البيانات االحصائية

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

 -المركبة -المرتبة)أنواع الجداول    2  .10

 )التكرارية –المزدوجة 

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

الجداول التكرارية ذو الفئات ،  2  .11

 مركز الفئة

المحاضرة  االحصاء

 قشةوالمنا

 االمتحان
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12.  2 
 النازل –التكرار المجتمع الصاعد 

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

13.  2 
 ،منحنى التكرار التكراريالمنحنى 

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

مقاييس النزعة المركزية في  2  .14

الغير المبوبة (الوسط )البيانات 

  المنوال –الوسيط  –الحسابي 

محاضرة ال االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

مقاييس النزعة المركزية في  2  .15

 –المبوبة (الوسط الحسابي )البيانات 

  المنوال –الوسيط 

المحاضرة  االحصاء

 والمناقشة

 االمتحان

 البنية التحتية  .2

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 

  : اساسيات البحث العلمي محمد جابر , ايهاب فوزي

علوم التربية البدنية , دار والضبط االحصائي في 

  2019المعارف , االسكندرية , 

  عبد الرحمن ناصر:االحصاء التطبيقي في علوم

 2010التربية الرياضية , دار دجلة , بغداد , 

  محمد نصر الدين رضوان : االحصاء الوصفي في
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العربي و  التربية البدنية والرياضة, دار الفكر

  2009القاهرة , 

  محمد صبحي حسنيين : القياس والتقويم في التربية

البدنية والرياضة, دار الفكر العربي , القاهرة . 

2008   

 

 Schmidt A. Richard and Craig 

Weisberg , Motor learning and 

performance  human kinetics ,2000. 

 Schmidt and Weisberg , Motor learning 

and performance , third edition , human 

kinetics ,2004. 

  

 

 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

   ,محاضرات , نوعية ,ورش عمل دورات تدريبية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ف والتدريب المثال محاضرات الضيو

 المهني والدراسات الميدانية ( 

  دراسات مسحية

 القبول  .3

 خاصة المتطلبات السابقة
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   أقل عدد من الطلبة 

   أكبر عدد من الطلبة 


