
 

 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي    
 مستغانم  - عبد الحميد ابن باديسجامعـة          

التربية البدنية والرياضية دمعه  

البدنية والرياضيةقسم التربية   

 ينظــم

 بعنوان: األول اإلفتراضي وطنيالراسي داليوم ال

 نية والرياضيةدبان علوم وتقنيات النشاطات الدميتطبيقات اإلحصاء في 

   2021/  05 /25 يوم:
   راسي:دإشكالية اليوم ال

اإلحصاء هو علم جمع وتحليل  وتسسلير البيانلاتم  ملا ينلر يلوفر ااحتياجلات الحكوميلة لبيانلات التعلداد 

و ذلك المعلومات حول مجموعة متنوعة من األنشطة ااقتصاديةم وفي الوقت الراهن ظهرت الحاجلة إلل  

 بيرة من البيانات المتاحة في العديد من المجاات التطبيقية إلل  معلوملات مسيلدة ملن  ل ل تحوي   ميات 

التطورات النظرية والعملية في اإلحصلاءاتم والبيانلات التلي يلتم جمعهلا وتحليلهلا فلي عللم اإلحصلاء هلي 

هلذ  البيانلات الحقائق واألرقام التي يتم جمعها وتحليلها وتلخيصها لعرضها وتسسيرهام حيلث تلم تصلني  

إل  صنسين رئيسيين: البيانات الكميّة وهي التي تقيس الكم يو المقدار لشيء مام والبيانات النوعيّلة وهلي 

التللي تللوفر تسللميات يو يسللماء لساللات م،لل  العناصللرم وت سللتخدم طللرا مسللا العينللة لجمللع البيانللات مللن 

جريبيلة لجملع البيانلات ملن الدراسلات الدراسات القائمة علل  الم حظلةم  ملا وت سلتخدم طلرا التصلميم الت

مها الباح،ون في مختل  مجاات البحوث العلمية دويعتبر اإلحصاء من يهم الوسائ  التي يستخ التجريبيةم

 نيةدان علوم وتقنيات النشاطات البدوالتربوية بصسة عامة وفي مي

  راسي:داف اليوم الديه

 .معالجتها والبيانات ر وطرا جمع دتحديد مصا -

 .معالجة البيانات بأسس علمية ين يتمكن الباحث من -

 تمكين الباحث من ا تيار األساليب اإلحصائية  األنسب في معالجة البيانات. - 

 التعرف والتمكن من مختل  البرامج اإلحصائية. -

 :راسيداليوم ال اورـحم

امة و علوم وتقنيات ان العلوم اإلنسانية وااجتماعية عدالقياس والتقويم في مي المحور األول:

نية والرياضيةدالنشاطات الب  

جمع البيانات و يسية ا تيار العينة.        ر وطرا دمصاالمحور ال،اني:   

ا وال،بات( في البحوث الوصسية والتجريبية.داألسس العلمية ) الص المحور ال،الث:  

  .الجة البيانات مع مة و يسية ا تيارها فيداإلحصائية المستخ ساليباأل المحور الرابع:

 . وي رى....( –  SPSS –L’Utilitaire d'analyse)  البرامج اإلحصائية المحور الخامس:

 تواريخ مهمة:

 2021/  05 /15ا  ت  املة   دآ ر يج  إلرسال الم -
 2021/  05 /20          ا  ت يومديتم الرد عل  الم -
   2021 / 05 /25                          :الملتق   يوم -
 docteurdahou27@gmail.com  :كتروني التالي لاإل دبريالا  ت عبر دترس  الم -

 

 ميم مختار د.   الرئيس الشرفي:
 حـودبن يوس   د.   راسي:درئيس اليوم ال

 . حرباش إبراهيم  د    رئيس اللجنة العلمية:

 د. بيطار هشام رئيس اللجنة التنظيمية:    

 ي. شرشار عبد الرحمان  ظيمية:نائب رئيس اللجنة التن    

يعضاء اللجنة العلمية:  -  
                 ي.د بن قوة علي              ي.د   عطاء هللا يحمد

 ي.د  حرشاوي يوس     بن قاصد علي الحاج محمد  دي.

 بن قناب الحاج                ي.د بوجمعة بولوفة  دي.

         بن سي قدور الحبيب  ناصر عبد القادر              ي.د  دي.

 

 

 

 



 يحسن يحمد     دي.           . زيتوني عبد القادر  دي.

 ي.د بن لكح  منصور            ي.د  وتشوك سيدي محمد        

 ي.د  حمزاوي حكيم                ي.د مقراني جمال                 

           ي.د   روم محمد يعراب          د. مناد فوضي          

 د. حرباش إبراهيم                  د. جبوري بن عمر                 

 د. بيطار هشام                     د.غزال محجوب

         د. عامر عامر حسين د. قدور باي بلخير               

  يعضاء اللجنة التنظيمية:  -
            ي. شرشار عبد القادر          ي. جرورو محمد  

 ي. بن قناب عبد الرحمان.        

طلبة د تورا  تخصص مدرسي .تربوي .ترويحي -  

 

 
 


