
 
 

           Module Description      وصف المقرر :

 البدني والنشاط الرياضة علوم مجاليتناول هذا المقرر القياس والتقويم في 

ً أغراض القياس والتقويم واألخطاء التي تحدث وكيفيه تقنين  موضحا

االختبارات المستخدمه في المجال الرياضي وكيفيه اجراء القياسات 

االنثربومترية وقياسات اللياقة البدنية والقياسات الفسيولوجية وكذلك التعرف 

 الرياضة والنشاط البدني على تطبيقات االحصاء في مجال علوم 
 

This course deals with measurement and evaluation in the field 

of sports science and physical activity, explaining the purposes 

of measurement and evaluation and errors that occur and how to 

codify the tests used in the field of sports and how to conduct 

anthropometric measurements and measurements of physical 

fitness and physiological measurements as well as the 

recognition of statistical applications in the field of sports 

science and physical activity 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 والنشاط الرياضة علوم مجال في والتقويم القياس ماهية على التعرف* 

 .البدني

 والنشاط الرياضة علوم مجال في والتقويم القياس اغراض على التعرف* 

 .البدني

 والنشاط الرياضة علوم مجال في والتقويم القياس اخطاء أهم على التعرف* 

 .البدنيى

 الرياضة علوم مجال في المستخدمة االختبارات تقنين كيفية على التعرف* 

 .البدني والنشاط

 .األنثروبومترية القياسات بعض اجراء كيفية على التعرف* 

 اللياقة عناصر لبعض البدنية القياسات بعض اجراء كيفية  على التعرف*

 .البدنية

 .ولوجيةالفسي القياسات بعض اجراء كيفية على التعرف* 

 والنشاط الرياضة علوم مجال في االحصاء تطبيقات بعض على التعرف* 

 البدني

* Identify what is the test, measurement and evaluation in 

the field of sports science and physical activity. 

* Identify the purposes of measurement and evaluation in 

the field of sports science and physical activity. 

* Identify the most important errors of measurement and 

evaluation in the field of sports science and physical 

activity. 

* Learn how to codify the tests used in the field of sports 

science and physical activity. 

* Learn how to make some anthropometric measurements. 

* Learn how to make some physical measurements for 

some fitness elements. 

* Learn how to make some physiological measurements. 

 * Identify some statistical applications in the field of 

sports science and physical activity 
 

 

 ارتباطه و والتقويم واالختبار ياسالق تعريف الطالب يعرف -
 .األخرى بالتخصصات

 والتقويم القياس بأخطاء يلم -
 البدني و الرياضي النشاط في  والتقويم القياس أغراض أهم يعرف -
 القياسات)  مجال في والتقويم القياس تطبيقات أهم يعرف -

 (.الفسيولوجية القياسات ، البدنية القياسات ، االنثروبومترية
 والتقويم القياس مجال في التطبيق و النظرية بين يفرق -
 البدني والنشاط الرياضة بعلوم المتعلقة المتغيرات بقياس يقوم -
 الرياضة علوم في والتقويم القياس مجال في والتطبيق النظرية بين يربط -
 الرياضة علوم مجال في االحصاء تطبيقات أهم يعرف -
-  

- The student defines the definition of measurement, 

testing and evaluation and its correlation with other 

disciplines. 

- Learn about measurement and correction mistakes 

- Know the most important purposes of measurement 

and evaluation in sports and physical activity 

- The most important measurement and evaluation 

applications are in the field of (anthropometric 

measurements, physical measurements, physiological 

measurements). 

- Distinguish between theory and practice in the field of 

measurement and evaluation 

- It measures variables related to sports science and 

physical activity 

 منوذج  ) هـ (  
 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 :Measurement and Evaluation in SSPA Course Name الرياضة علوم في والتقويم القياس اسم المقرر: 

 :BMB 209 Course Code مسك 209 رقم المقرر ورمزه:

 :non Pre-requisites اليوجد المتطلب السابق للمقرر: 

 Arabic  Course  العربية اللغة لغة تدريس المقرر:

language: 

 :4th level Course level الرابع مستوى المقرر: 

   :hours Credit hours 3 ساعات 3 الساعات المعتمدة:

  مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(:

 :على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض
Learning outcomes: 
On successful completion of this course, student should 

be able to:      



- Linking theory and practice in the field of 

measurement and evaluation in sports science 

- Know the most important applications of statistics in 

the field of sports science 

 

 & Resources Text books                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
 

 اسم الكتاب
 (Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

 اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

 التربية في والتقويم القياس

 البدنية

 2006 ماثيو تيد وعلوم الرياضة وأخرون ماهررو 

 1438 دار النشر جامعة الملك سعود ياسر محروس مصطفي ويم: تكنولوجيا القياس والتق

 


