وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

الجامعة-:بغداد
القسم العلمً العلوم النظرٌة
تارٌخ ملئ الملف 2018/10/1
التوقٌع
اسم رئٌس القسم
ا.م.د زٌنب علً الموسوي
عبدالرضا
التارٌخ

التوقٌع
اسم المعاون العلمً
أ.د بشرى كاظم
التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
د .ندٌمة بدر
التارٌخ
التوقٌع
مصادقة السٌد العمٌد

وصف البرنامج األكادٌمً
ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من
الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل
مقرر ضمن البرنامج

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامج األكادٌمًأو المهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى
 برنامج االعتماد المعتمد المؤثرات الخارجٌةاالخرى
 تارٌخ إعداد الوصف أهداف البرنامجاألكادٌمً

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضه للبنات جامعة بغداد
العلوم النظرية
االحصاء
بكالوريوس
اخرى

2018/10/15
بناء قاعدة علمية لدى طالبات الدراسات االولية والعليا تمكنهم من
تطبيق الوسائل االحصائية واالختبارات االحصائية وحسب المناهج
البحثية الوصفية والتجريبيه وكيفية تفسير نتائجها

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1التعرف على اسالٌب جمع البٌانات وتبوٌبها وعرضها
أ -2التعرف على كٌفٌة تطبٌق الوسائل االحصائٌة واستخدام القوانٌن االحصائٌة فً عملٌات التحلٌل والمقارنه
واالستنتاج فً البحوث العلمٌة
أ -3التعرف على كٌفٌة تفسٌر النتائج التً ٌتم التوصل الٌها من المعالجات االحصائٌة
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب -1تمكٌن الطالبة من استخدام الطرق واالسالٌب االحصائٌة فً معالجة البٌانات
ب -2تمكٌن الطالبة من تفسٌر نتائج المعالجات االحصائٌة المستخدمة فً اختبار الفرضٌات االحصائٌة
ب -3
طرائق التعلٌم والتعلم
 - 1الشرح
 - 2المناقشة
 - 3التطبٌق
طرائق التقٌٌم
 - 1امتحانات ٌومٌة
 - 2امتحانات شهرٌة
 - 3اختبارات تطبٌقٌة
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة

ج -1
ج -2
ج -3
طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د -1التعرف على اسالٌب االحصاء الوصفً وتطبٌقها
د -2التعرف على اسالٌب االحصاء االستداللً وتطبٌقها
د -3التعرف على كٌفٌة تفسٌر نتائج المعالجات االحصائٌة
طرائق التعلٌم
 - 1الشرح
 - 2المناقشة
طرائق التقٌٌم
 - 1اختبارات شهرٌة
 - 2اختبارات تطبٌقٌة
- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة
اولٌة
ماجستٌر

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر أو
المساق
االحصاء
االحصاء

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
 - 1استخدام الوسائل االحصائٌة فً بحوث تطبٌقٌة
 - 2اعتماد المصادر الحدٌثه
 - 3اعتماد برامج الكترونٌة فً المعالجات االحصائٌة
- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
 - 1اختبار الصالحٌة الطبً
 - 2اختبار المقابلة الشخصٌة
 - 3اختبارات بدنٌة ومهارٌة
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 .1محمد جاسم الٌاسري:مبادئ االحصاء التربوي2011 ،
 .2قٌس ناجً:طرائق االسالٌب االحصائٌة1990،
 .3محمد نصرالدٌن:االحصاءالوصفً2002،
 .4محمد نصر الدٌن،االحصاء االستداللً2003،

الساعات المعتمدة
نظري
2ساعه باالسبوع
2ساعه باالسبوع

عملً

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1التعرف على اسالٌب جمع البٌانات وتبوٌبها وعرضها
أ -2التعرف على كٌفٌة تطبٌق الوسائل االحصائٌة واستخدام القوانٌن االحصائٌة فً عملٌات التحلٌل
والمقارنه واالستنتاج فً البحوث العلمٌة
أ -3التعرف على كٌفٌة تفسٌر النتائج التً ٌتم التوصل الٌها من المعالجات االحصائٌة
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ب -1تمكٌن الطالبة من استخدام الطرق واالسالٌب االحصائٌة فً معالجة البٌانات
ب -2تمكٌن الطالبة من تفسٌر نتائج المعالجات االحصائٌة المستخدمة فً اختبار الفرضٌات االحصائٌة
طرائق التعلٌم
 - 1الشرح
 - 2المناقشة
طرائق التقٌٌم
 - 1اختبارات شهرٌة
 - 2اختبارات تطبٌقٌة
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1
ج -2
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم

د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د -1التعرف على اسالٌب االحصاء الوصفً وتطبٌقها
د -2التعرف على اسالٌب االحصاء االستداللً وتطبٌقها
د -3التعرف على كٌفٌة تفسٌر نتائج المعالجات االحصائٌة

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .

1
2
3
4
5

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضه للبنات -جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
االحصاء

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم/رمز المقرر أشكال الحضور المتاحة -الفصل  /السنة

 - 6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف

اول /ثانً2018/
2ساعه اسبوعٌا
2018/10/17

 - 8أهداف المقرر
بناء قاعدة علمية لدى طالبات الدراسات االولية والعليا تمكنهم من
تطبيق الوسائل االحصائية واالختبارات االحصائية وحسب المناهج البحثية الوصفية
والتجريبيه وكيفية تفسير نتائجها
 -11بنٌة المقرر
األسبوع

الساعات

4-3-2-1

8

10-9-8-7-6-5

12

مخرجات التعلم
المطلوبة
التعرٌف بعلم
االحصاء
جمع وتلخٌص
البٌانات

-14-13-12-11
15

10

وصف البٌانات

اسم الوحدة/أو
الموضوع
علم االحصاء
اهمٌته
اسالٌب جمع
البٌانات
عرضها
وتبوٌبها
احصاء وصفً

-19-18-17-16
20

10

اختبار الفرضٌات

احصاء
استداللً

-24-23-22-21
25

10

مفاهٌم العالقه

معامالت
االرتباط

-29-28-27-26
30

10

االستدالل حول
الوسط الحسابً

تحلٌل التباٌن

طرٌقة التعلم

طرٌقة التقٌٌم

الشرح
والمناقشة
الشرح
والمناقشة

امتحانات ٌومٌه

الشرح
والمناقشة
والتطبٌق
الشرح
والمناقشة
والتطبٌق
الشرح
والمناقشة
والتطبٌق
الشرح
والمناقشة
والتطبٌق

امتحانات ٌومٌه
تطبٌقٌه
امتحان فصل
اول
امتحانات ٌومٌه
تطبٌقٌه
امتحان فصل
ثانً
امتحانات ٌومٌه
تطبٌقٌه

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة

 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ،التقارٌر).....،
ب  -المراجع االلكترونٌة،مواقع االنترنٌت....
 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً
 - 1اعتماد المراجع الحدٌثه
 - 2تطبٌق االسالٌب االحصائٌة فً ابحاث تطبٌقٌة

 .1محمد جاسم الٌاسري:مبادئ االحصاء
التربوي2011 ،
 .2قٌس ناجً:طرائق االسالٌب
االحصائٌة1990،
 .3محمد
نصرالدٌن:االحصاءالوصفً2002،
محمد نصر الدٌن،االحصاء االستداللً2003،

