كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :عمم النفس
المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج :رئيسياً

القسـم الذي يتبعه البرنامج
القسم الرٌ يتبعه المقسز

عمم النفس

.....علم النفس

العام الدراسي 2011/ 2010

ربسَخ إلشاس انزىصُف:

...........

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :عمم النفس اإلحصائي
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

الرمز الكودي:
4

عجزًجش 2010

الفرقة /المستوي :الثانية

نظري

عممي و  /أو تمارين

4

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهداف المقرر

Aims

َهذف انًمشس إنٍ:
انزؼشَف ثبإلحصبء انُفغٍ ورصُُف انجُبَبد فٍ جذاول ركشاسَخ دساعخ
انًذٌ انًطهك وَصف انًذٌ انشثُؼٍ
وانشعىو انجُبَُخ – انًُحٍُ االػزذانٍ ويؼبيالد اإلسرجبط
وانزىافك وعُشيبٌ وثُشعىٌ يٍ انمُى انخبو وانًجىَخ ....

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:

فى نهاية المقرر يكون الطالب قادر عمى:
Intended Learning Outcomes
أَ 1.زكش انًصطهحبد وانُظشَبد وانًفبهُى األعبعُخ نالحصبء.
أ -المعرفة و الفهم
 Knowledge and Understandingأَ .2.زكش وصف انمىاٍَُ وأعبنُت انمُبط.
أ.3.
ة 1.رطجُك ورحهُم وإػبدح ثُبء ورمُى انًؼهىيبد .
ب -القدرات الذهنية
 Intellectual skillsةَ.2.فكش وَطجك وَجذع
ةَ .3.طشح االعئهخ وَفكش رفكُشا َبلذا
ج .1.رطجُك انًؼهىيبد ثبنطشق انؼًهُخ
جـ -المهارات المهنية
 Professional Skillsجَ .2.جزكش طشق َبجحخ نهحم .
جَ .3.خزبس طشق جذَذح نهزطىَش انزارٍ.
دَ .1.جًغ انجُبَبد انىالؼُخ انكًُخ وانكُفُخ ورحهُههب وجًغ انًؼهىيبد
ثبعزخذاو انزكُىنىجُب انحذَثخ
دَُ . .2.ظى وَجًغ انًؼهىيبد ثصىسح يالئًخ
دَ .3.كزشف طشق جذَذح نهؼًم انجًبػٍ
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 -3يحزىٌ انًمشس

Syllabus

عدد
الساعاث

المىضىع
انزؼشَففف ثبإلحصففبء انُفغففٍ وانجُبَففبد ورصففُُفهب فففٍ جففذاول
ركشاسَخ
انشعىو انجُبَُخ – اإلنزىاء وانزفشطغ – انًُحٍُ اإلػزذانٍ
يمففبَُظ انُضػففخ انًشكضَففخ انًزىعففظ – انىعففُظ – انًُففىال –
يمبَُظ انزشزذ
انًُئُُبدَ -صف انًذٌ انشثُؼٍ
واإلَحشاف انًؼُبسٌ
يؼفففبيالد اإلسرجفففبط اعفففُُشيبٌ – ثُشعفففىٌن يفففٍ انمفففُى انخفففبو
وانًجىثخ

8
8
12
8
8

و انًؼبَُش -انذسجخ انًؼُبسَخ وانًؼٍُ

8

يشاجؼخ ػبيخ
االيزحبٌ

4
 56عبػخ

 -4أعبنُت انزذسَظ وانزؼهى
.4أ .اعزخذاو أعهىة انًُبلشخ وانًحبضشح
.4 Teaching and learning methodsة .اعزخذاو أعهىة انؼصف انزهٍُ
.4ج .التعلم الراتً

.5أ .صَبدح ػذد انغبػبد انًكزجُخ
 -5أعبنُت انزذسَظ وانزؼهى نهطالة
.5ة .رفؼُم َظبو االسشبد األكبدًًَ
روٌ انمذساد انًحذودح
.5 Teaching and Learningج .انزىاصم يغ انطالة ثشكم أكجش
. methods for disables
.6أ اعزخذاو أعبنُت حم انًشكالد
 -6أعبنُت انزذسَظ وانزؼهى نهطالة
.6ة .انزؼهى انزارً
انًزًُضٍَ
 -7رمُُى انطالة

 :Students assessmentاإلمتحاناث

أ -األساليب المستخدمة
Tools
ب -التوقيت
schedule
ج -توزيع الدرجات

Time

االمتحان التحريرى لقياس القدرة عمى حل المعادالت الرياضية واستخدام

القوانين بمهارة والتطبيق

األسبوع األخير من الترم الثاني
نهاية الفصل الدراسي

 20 % 100درجة

منتصف الفصل الدراسي

%

االمتحان الشفوي

%

االمتحان العممي

%

أعمال فصمية

%
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د – نظام تحديد التقديرات Grading
system

ممتاز (  ) 18:20درجة  % 90فأكثر
جيد جداً ( ) 16:17

جيد ( ) 15 :13

مقبول ( ) 12 :10
 -8لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books

 %80إلي أقل من %89
 %65إلي أقل من % 79
 %50إلي أقل من %64

كزبة اإلحصبء انىصفً واالعزذالنً -ا.د /يحًذ غُُى
* انجهً  ،ف ػهى انُفظ االحصبئً ولُبط انؼمم انجششي  ،انمبهشح  ،داس
انفكش انؼشثً
* صفىد فشج ا1996ن اإلحصبء فٍ ػهى انُفظ ،االَجهى انًصشَخ ،ط 3
* صالالالالم (الالالال  :)3991األسالالال اإلح ائيصالالال دإلل ا سالالالمت اإلل اا

ج -كتب مقترحة
Recommended books

وااال

م إلل فى ميلإلال

م إلالالالل

إل اال ا اا يالول اااةسالإلل واام وإلالل ا اا ال د ر ا تا

ااةك ااع ى .
* صالح مراد ( 0 )2005األساليب اإلحصائيـة فى العموم النفسية والتربوية

د -دوريات عممية أو نشرات
...الخ
Periodicals, web sites.. etc
 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و

التعمم

واالجتماعية  ،القاهرة  ،االنجمو المصرية 0
يجهخ كهُخ رجبسح

www.csi-csif.es
en.wikipedia.org/wiki/Psychological_statistics
psychologytutor.wordpress.com
www.csun.edu
 مطوإل ااوس د اا س (تر ك اتم شو وا جهزر اايتإلثلإلخص ااع لإلل اامعلإل إلل .
 -زإل تر اا خصص ا اا اإلل اإلاة ق (لى ك

رى يُبلشخ انزىصُف وإػزًبدِ ثًجهظ انمغى انًُؼمذ ثزبسَخ

/

/

منسق المقسز(أستاذ المادة) :د /أمينت بدوي
زئيس القسم:
ا.د/ػبدل خضش
التاريخ /
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