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 اريخ تطوره.االحصاء االستداللي وتالتعرف على مفهوم  -
 وبالعلوم االخرى ووظائف االحصاء االستدالليتعرف عالقة  -
 . ء االستدالليصاحعناصر االتعرف  -
 .ء المعلمي والالمعلميصاحاال انواعتعرف  -
 ومهاراتو . ءصاحاالتعرف خصائص  -
 .االحصاء الالمعلميتعرف  -
 

 

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.
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 :انمعشفة وانفهم  - أ

 . حصاءااليفهىو انتؼشف ػهً -0أ
 .ووظائفه حصاءاالاهذاف انتؼشف ػهً -5أ

 .َتى فُها انتىصَغ االػتذانٍ فهى انكُفُح انتٍ -3أ

 وتطثُمها .  االحصاء االستذالنٍلىاٍَُ  فهى كُفُح استؼًال-4أ
  .انكُفُح انتٍ َتى فُها استخذاو االحصاء انًؼهًٍ واناليؼهًٍفهى  -5أ
  

 :بانمىضىع  االهذاف انمهاساتية انخاصة  -ب 

 .االحصاء االستذالنٍ ثُكتطتؼهى كُفُح  – 0ب

 .استخذاو انمىاٍَُ االحصائُحاكتساب يهاساخ   – 5ب

 .انمىاٍَُ وانفشضُاختطثُك تؼهى كُفُح   – 3ب

 .الختُاس انفشضُاخ انًُاسثح انمشاساختؼهى انكُفُح انتٍ َتخز تها  -4ب

 :طشائق انتعهيم وانتعهم  

  وانًُالشح وانؼصف انزهٍُ. انًحاضشج طشَمح   -

 انمُاو تانىاجثاخ واالَشطح انصفُح وانالصفُح . -

 

 :طشائق انتقييم  

 

 .  ح(وانًىضىػُانًمانُح )االختثاساخ انتحشَشَح  -

 .انتمىَى انختايٍ ( يًثال فٍ االختثاساخ انفصهُح وانُهائُح  –انتمىَى انثُائٍ  –)انتمىَى انتًهُذٌ  -

 
 األهذاف انىجذانية وانقيمية: -ج

 االحصاء.انمذسج ػهً َكتسة انطانة حة اٌ  -0ج

 .االحصاءصسع انًُىل االَجاتُح فٍ تؼهى يثادئ وخطىاخ  -5ج

 .فٍ َفىس انطهثح  حتم يكاَح َ االحصاءجؼم  -3ج

 :طشائق انتعهيم وانتعهم 

 .انتؼهى انًُظى راتُا   –انًُالشح  –االنماء  -
 انتؼهى انتؼاوٍَ. -

 :طشائق انتقييم  

 

 االختثاساخ انتحشَشَح  وانًالحظح  
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 انساػاخ األسثىع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهىتح
اسى انىحذج / انًساق أو 

 انًىضىع
 طشَمح انتمُُى طشَمح انتؼهُى

1 3 
انًشاس انُها فٍ      

انًحىس انساتك وكم 

 حسة انًحتىي 
 مقدمة عن االحصاء االستداللي

 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

2 
3 

 مقدمة عن االحصاء االستداللي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

3 
3 

 االحصاء االستدالليمقدمة عن  =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

4 
3 

 االحصاء المعلمي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

5 
3 

 االحصاء المعلمي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

6 
3 

 االحصاء المعلمي =
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

7 
3 

 االحصاء المعلمي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

8 
3 

 التوزيع االعتدالي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

9 
3 

 التوزيع االعتدالي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 
3 

 التوزيع االعتدالي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

11 
3 

 التوزيع االعتدالي =
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

12 
3 

 المجتمع والعينة =
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

13 
3 

= 
 –االنماء  المجتمع والعينة

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

14 
3 

= 
 –االنماء  المجتمع والعينة

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

15 
3 

= 
 –االنماء  المجتمع والعينة

- - انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االختثاساخ 

 انتحشَشَح

16 
3 

= 
 –االنماء  الفرضيات االحصائية واختبارها

-  - انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االختثاساخ 

 انتحشَشَح

17 
3 

= 
 –االنماء  الفرضيات االحصائية واختبارها

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

18 
3 

= 
اختبار الفرضيات لمعامالت 

 االرتباط
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

19 
3 

= 
اختبار الفرضيات لمعامالت 

 االرتباط
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

21 
3 

= 
 –االنماء اختبار الفرضيات لمعامالت 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح



  :مكتبة قسم  اضافة انى  ( 16انتحتية  قاعات دساسية عذد )انبنية  .12

 : انكتة انًمشسج انًطهىتح . أ

  
 اليوجد           

 .(البيايت ، واثناتيوس )االحصاء الوصفي واالستداليل - انًشاجغ انشئُسُح )انًصادس(: . ب

 ج. انكتة وانًشاجغ انتٍ َىصٍ تها      

 ) انًجالخ انؼهًُح , انتماسَش, ...(         
-  

  د. انًشاجغ االنكتشوَُح      

 
 

 خطة تطىيش انمقشس انذساسي: .13
 االلمام بكل ماهو مستحدث في مجال استراتيجيات التعلم والتعليم. -

 مراجعة دورية للبحوث والدراسات العلمية المنشورة في المجالت العلمية والتقارير والدوريات. -

 قسام العلمية في الجامعات االخرى.مقارنة المقرر بمقررات اال -

 االستفادة من استبيانات الطلبة. -

 

 االرتباط

21 
3 

= 
 –االنماء  االحصاء الالمعلمي

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

22 
3 

= 
اختبار الفرضيات لمعامالت 

 االرتباط
 –االنماء 

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

23 
3 

= 
اختبار الفرضيات لمعامالت 

 االرتباط
 –االنماء 

  - انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

24 
3 

= 
لمعامالت اختبار الفرضيات 

 االرتباط
 –االنماء 

 انًُالشح  
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

25 
3 

= 
 –االنماء  تحليل التباين

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

26 
3 

= 
 –االنماء  تحليل التباين

 انًُالشح
االختثاساخ 

 انتحشَشَح

27 
3 

= 
 –االنماء  تحليل التباين

-انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االختثاساخ 

 انتحشَشَح

28 
3 

= 
 –االنماء  تحليل التباين

- - انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االختثاساخ 

 انتحشَشَح

29 
3 

= 
 –االنماء  تحليل التباين

- -انًُالشح

 انؼصف انزهٍُ

االختثاساخ 

 انتحشَشَح

31 
3 

= 
 –االنماء  تحليل التباين

- -انًُالشح 

   انؼصف انزهٍُ

االختثاساخ 

 انتحشَشَح



 

 

 

 

 


