
 

   الرياضي البحث العممي و األحصاء في المجال مقرر بحوثموضوعات  
بنين و بنات ثالثةالفرقة ال (148كود رقم )  

.البحث العممي و األحصاء في المجال الرياضي موضوع البحث األول:  
 وميادين  -أهمية البحث العممي في المجال الرياضي - مفهوم حدبثالبحث العممي تطور محاور )عناصر( الموضوع: 

 عرض البياناتو جمع  طرق - أقسام عمم االحصاءو و فروع تعريف و  ،أنواع البحوث العممية في المجال الرياضي
 (الالبارامترياالحصاء  - اإلحصاء الباراميتري) .اإلحصائية

عمميبحث وع تصميم خطة مشر  موضوع البحث الثاني:  
الجزء  - اتهحتويمو  الجزء األول) عناصر خطة مشروع البحث - مميزات خطة البحث ومفهوم  محاور )عناصر( الموضوع:

 (.التنفيذيةو اإلحصائية  البحث مشروع خطةالجزء الثالث: التوزيع الزمني ل -و خطته اإلحصائية  و محتوياته الثاني
من الناحية الشكميةتقرير البحث العممي كتابة  موضوع البحث الثالث:  

   الحواشي أو الهوامش،التوثيق ،شروط االقتباس ،التنسيق ،الترقيم ، شروط إعداد تقرير البحث محاور )عناصر( الموضوع:
  الناحية الموضوعية كتابة تقرير البحث من موضوع البحث الرابع:

الجزء الثاني:  ، و (المحتويات قائمة  –الشكر  –)صفحة العنوان  لجزء األول: مدخل البحثا - محاور)عناصر( الموضوع:
 جزءال، و نظرية و الدراسات المرجعية لمبحثالقراءات ال وفروض و مصطمحات أهداف و  أهمية و مقدمة و مشكمة و

 وطرق ( االعتداليالتوزيع  والتجانس ) صائيا  و كيفية معالجتهم اح عينة البحث مجتمع البحث) إجراءات البحث: الثالث
ة حصائياإل إيجاد داللة الفروقكيفية )  مناقشة النتائجعرض  (، وصائيا  ية تقنينها إحو كيف البحث العممي بياناتجمع أدوات 

 البحث مالحقو المراجع العممية و  اإلستخالصات و التوصيات، و (عمي النتائج قعميتال و األقتران عالقاتأو  بين المتوسطات
  .في المجال الرياضي البحث مجتمع و عينة موضوع البحث الخامس:

و كيفية معالجتهم  هاطرق اختيار خطوات و و  عينة البحثو  ،و أنواعة هيفر تعالبحث  مجتمع :موضوعمحاور)عناصر( ال
التوزيع االعتدالي( –احصائيا  )التجانس   

في المجال الرياضي. تأساليب و طرق جمع البيانا :موضوع البحث السادس  
 ، واالختبارات -االستبانة )اإلستمارة( - المقابمة -المالحظة العممية -أدوات البحث العممي محاور )عناصر( الموضوع:  

 كيفية تقنينها إحصائيا  
في المجال الرياضي مناهج البحث العممي موضوع البحث السابع:  

" و المعامالت العممية الممكن التجريبي "التطبيقي - اإلرتباطية –التاريخية  - البحوث الوصفية :محاور )عناصر( الموضوع
  .استخدامها في كل منها
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