
 

 

 

 

 

 

 كمية التربية         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررمواصفات 

  اجتماعى إحصاء
 عام األولىالفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية: التربية



              القسم:
 

 إحصاء اجتماعىالمقرر /  توصيف
 )إعداد تتابعي(. االجتماعالفمسفة و / إعداد معمم  التابع لو المقررالبرامج  /البرنامج 

 لمبرنامج / رئيًسا.والفرعية العناصر الرئيسية 
 االجتماع/ قسم  التابع لو المقررالقسم العممي 
 .كمية اآلداب -االجتماعقسم تدريس المقرر /   المنوط بوالقسم العممي 
 الثانىالفصل الدراسى  – واجتماعفمسفة  أولى/ المستوى /  العام الدراسى

 : المقررتوصيف  الموافقة عمىتاريخ 
 

 األساسية:   اتأواًل: المعموم
 Scol121الكود: إحصاء اجتماعى              العنوان: 

 .أربع ساعاتالمحاضرة: 
 أربع ساعاتالمجموع:                                                  العممية:الدروس 

 

 مهنية: معمومات  ثانيًا:

 األهداف العامة لممقرر :  (1

  أن:استه قادرًا عمي ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد در 
 المفاىيم األساسية لعمم اإلحصاء االجتماعىيتعرف عمى  (1

 .االجتماعى بالعموم األخرى اإلحصاءيوضح عالقة عمم  (2

 .يقارن بين مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت (3

 يتقن مراحل البحث اإلحصائى. (4
 

   (ILOs)( مخرجات التعمم المستهدفة 2

 المعرفة والفهم -أ

  أن:ي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي ينبغ
 .عمم اإلحصاء االجتماعىيحدد بدقة المفاىيم األساسية فى  (1

 األخرى. بالعموم عمم اإلحصاء االجتماعىيوضح عالقة  (2

 .البحث اإلحصائى لمباحث االجتماعىيوضح أىمية  (3

 .يتعرف عمى كيفية اختيار العينة من مجتمع البحث (4
 



 المهارات الذهنية:  -ب

 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 
 .يتعرف عمى أدوات ومصادر جمع البيانات (1

 . يتقن اختيار التصميم التجريبى المناسب لموضوع البحث (2

 .يحمل البيانات بطريقة تيسر معرفة اتجاىات الظاىرة االجتماعية (3

 رضيا بالجداول اإلحصائية .يمثل البيانات ويع (4
 

 : العممية و المهنيةالمهارات  -ج

 .يصمم أداة لجمع البيانات -1

 .يستطيع تقنين أدوات البحث -2

 مراحل البحث اإلحصائيتحميمية عن يعد دراسة  -3
 

 :  ولها قابمية النقلعامة مهارات  -د
 ينبغي أن يكون الطالب المعمم بعد دراسته لهذا المقرر قادرًا عمي أن: 

 ويناقشيا. الظواىر االجتماعيةعمى أحد يطبق ما درسو  -1

اإلحصاااء جمااع معمومااات وبيانااات عاان موضااوع معااين ماان موضااوعات يشااارك فااي  -2
 االجتماعى

 التحميل اإلحصائي وأىم أساليبويستطيع إعداد بحث عن  -3

 -االستقصااء  –مثال البحاث  اإلحصااء االجتمااعىيكتسب ميارات بحثية في مجال  -4
 .التحميل

  تويات:المح(3

عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

 28 مقدمة لعمم اإلحصاء وأىميتو -1
 

7  
 

أىميااااااااااااااة اإلحصاااااااااااااااء لمباحااااااااااااااث  -2
 االجتماعى

8 2  

 28 مراحل البحث اإلحصائى -3
 

7 
 

 



عدد  الموضوع
 الساعات

ساعات إرشاد / دروس  محاضرة
 أكاديمية / عممية

  4 16 طرق عرض البيانات -4

  2 8 مقاييس النزعة المركزية -5

  2 8 شتتمقاييس الت -6

 التعميم والتعمم: وطرق أساليب  (5

 المحاضرة .أ 

 التعميم التعاونى .ب 

 

 أساليب تقييم الطمبة. (6

عمااام اإلحصااااء فيااام الطالاااب  :لتقيييييم   .االجتمااااعى اإلحصااااءعمااام عاااداد ممخصاااات حاااول إ -1
  االجتماعى

 الموضوعاتليذه فيم الطالب   لتقييم:    الموضوعات المقررةأوراق بحثية عن إعداد  -2

 استيعاب الطالب لما درسوه لتقييم:  ات األسبوعية التى يقوم بيا الطالب.التكميف -3

 أداء الطالب عمى المقرر لتقييم:             اختبار نصف الفصل الدراسى. -4

 أداء الطالب عمى المقرر لتقييم:               اختبار نياية الفصل الدراسى. -5

 

 جدول التقييم : 
 أسبوعيا األسبوع:                     التقييم األول               

 التقييم الثانى                                   األسبوع : السابع
 التقييم الثالث                                   األسبوع: نهاية الفصل الدراسى

 
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

 %88                  االمتحان النظرى النهائى / الفصمى
 االمتحان العممى

 %28                       أعمال السنة/ الفصل الدراسى
 %188                                              المجموع

 



 قائمة المراجع :   (7

 

 لمتعميم والتعمم : التسهيالت الالزمة  (8

 .المكتبة 

 )شبكة المعمومات الدولية )االنترنت 

 تميفزيونية.البرامج اإلذاعية وال 
 

 منسق المقرر:                                                         رئيس القسم
 
 
 

 
 


