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 (دبلوم: تربية و انتاج تقاوى) ررــمق توصيف

 بنها                  :جامعة

          الزرعة : كلية

 مواصفات المقرر

 : لطالب دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوى )المحاصٌل(البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : محاصٌلنامجالقسم الذي ٌقدم البر

 : محاصٌلالقسم الذي ٌقدم المقرر

  :  دبلوم: تربٌة و انتاج تقاوىالسنة الدراسٌة/ المستوى

 0220/   9/  1: . تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية 

  505 م ح صالكود:   احصاء بيولوجي العنوان:

 ساعة /تيرم 56المجموع:  2           العملي: 2            المحاضرة:

 ) ثالث وحدات(  3   الساعات المعتمدة:

  )ب(  البيانات المهنية 

 األهداف العامة للمقرر (1

النظرٌات الخاصة بطرق التحلٌل االحصائً الشاائةة ياً يمٌا  مقدمة عن  ٌمنح هذا المقرر   

اع البٌاناات وٌغطً المقرر طرق التحلٌال االحصاائً تلاا باساتخدام أناو  مياالت الةلوم البٌولويٌة.

وٌقدم المقرر، مناقشة وأمثلاة للبٌاناات البٌولويٌاة اعربا  حتاً ٌاتمان الطالاب البٌولويٌة المختلفة.  

يً أي مياال مان ميااالت الةلاوم البٌولويٌاة مان أن ٌحادد نوعٌاة االختباارات االحصاائٌة المالئماة 

)اختباارات  تتبا  أٌاة توزٌةااتللتوزٌ  االحتماالً لهاا أو ان اانات ال لنوعٌة مةٌنة من البٌانات طبقا

ومن ثم، ٌتمان الطالب/الطالبة من أن ٌصل الً استنتاج يٌد ٌخص الةشٌرة أو الةشائر   .المةلمٌة(

تحت االختبار.  اما ٌقدم المقرر مرايةة الختبارات المةنوٌة وتحلٌال التبااٌن، اماا ٌنااقت التياارب 

وأخٌارا ٌقادم   لةدٌاد مان السانوات و المواقا . البسٌطة والةاملٌة، وااذلا تحلٌال لةدٌاد مان التياارب

 المقرر يارة عن تحلٌل التغاٌر.

 نتائج التعليمية المستهدفة للمقررال (2

 عقب ايتٌاز الطالب هذا المقرر بنياح ٌستطٌ  أن:

 المعرفة والفهم -أ

  أنواع البٌانات البٌولويٌة اعرب . ٌذار -1-أ 

 ة من التوزٌةات االحتمالٌة.ٌتةرف علً السمات الةامة لميموع -0-أ 

 الفرق بٌن االختبارات المةلمٌة والالمةلمٌة. ٌبٌن -3-أ 
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 .، اما ٌةرف أنواع اعخطاءالفروض االحصائٌة اتاختبار ٌةٌن -4-أ 

أهمٌة الليوء الً تحوٌل البٌانات، وٌةرف أنواعها والدور الذي ٌلةبه ال  ٌتةرف على -5-أ 

 تحوٌل.

 النموذج الةشوائً والنموذج الثابت. ماهٌة ال من ٌذار -6-أ 

 المهارات الذهنية -ب 

 ٌقارن بٌن الةدٌد من طرق التحلٌل االحصائً طبقا لنوعٌة البٌانات. -1-ب 

 ٌختار أنسب تصمٌم تيرٌبً طبقا للمةطٌات المتويرة. -0-ب 
 ٌفسر النتائج بناءا علً التحلٌل االحصائً المستخدم. -3-ب 
 تيرٌبً بناءا علً تقدٌر الافاءة النسبٌة له.ٌقٌم التصمٌم ال -4-ب 
  ٌربط بٌن حيم الةٌنة و قوة االختبار والخطأ من النوعٌن اعول والثانً. -5-ب 
   

 المهارات المهنية والعملية -أ-ج     

 ٌلخص النتائج يً يداول ومنحنٌات وٌناقشها. -1- أ-ج 

  ٌقوم بتحلٌل البٌانات باستخدام التحلٌل االحصائً علً الحاسب اآللً. -0- أ-ج 

ٌوظف يٌدا مةريته للفرق بٌن التأثٌر الرئٌسً و تأثٌر التفاعل يً التيارب  -3- أ-ج 

 مناقشته للنتائج المةنوٌة. الةاملٌة عند

   

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ا-ج

 .الةلمٌةث ٌقرأ قراءة ناقدة لألبحا -1- ا-ج 

 ٌمارس دوره المالف به حٌنما ٌةمل يً يرٌق بحثً. -0- ا-ج 

 .بستخدم الحاسب اآللى بمهارة -3- ا-ج 

 ـ محتوى المقرر : 3

ساعات إرشاد  محاضرة /االسبوععدد الساعات الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
دروس أكاديمية / 

 عملية
    المحاضرات

 1 1 0 مقدمة 
 0 0 0 سط والتشتتمقاٌٌس التو

 1 1 0 اختبارات المةنوٌة
 0 0 0 التيارب البسٌطة 
 0 0 0 التيارب الةاملٌة

 1 1 0 التصمٌمات المتشةبة 
 0 0 0 االرتداد والتالزم  البسٌط

 0 0 0 التحلٌل التيمٌةى 
 1 1 0 التباٌن المشترا
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 أساليب التعليم والتعلم -4

 محاضرات -4-1

 دروس عملٌة -4-0

 وايبات -4-3

 أساليب تقييم الطلبة (5

 .المةرية والفهم و المهارات الذهنٌةلتقٌٌم   اختبارات دورٌة -5-1

 المهارات الةملٌةلتقٌٌم   امتحان عملً -5-0

 المةرية والفهم و المهارات الةامةلتقٌٌم   امتحان شفهً -5-3

 .المةرية والفهم الٌةلتقٌٌم   االمتحان النهائً -5-4

 يمجدول التقي

  9، 5 اعسبوع  اختبارات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15اعسبوع   امتحان عملً 0التقٌٌم 

 .15اعسبوع   امتحان شفهً 3التقٌٌم 

 .10، 16 اعسبوع   االمتحان النهائً 5التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %32    وعملى اختبارات دورٌة

 %62  امتحان آخر السنة/الفصل

 %12  االمتحان الشفوي

 % االمتحان الةملً

 %122 الميموع

 أي تقٌٌم تاوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذارات المقرر -6-1

 مساعدة توزع علً الطالب أوراق مطبوعة

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الاتب الضرورٌة )الاتب الدراسٌة المقررة -6-0

 األنجلو المصريح. .  تصميم وتحليل التجارب.  مكتثح4002.  اتراهيم، ثروخ محمد عثد المنعم 

 القاهرج، مصر.

 كتة مقترحح -6-3

1. Zar, J. H.  1984.  Biostatistical analysis.  2
nd

 ed.  Prentice Hall, New 

Jersey, USA. 
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 الاترونٌة  مواق  -6-4

1. http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم-7 

 .اء، مةمل حاسب آلً، حزم تحلٌل احصائًسبورة بٌض
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