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 جامعة بنها

 كلٌة الزراعة

 دراسات علياتوصٌف مقرر                                        

 مواصفات المقرر :

 البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر : المحاصٌل

ل المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌاً أو ثانوٌاً بالنسبة للبرامج : اجباري فى برنامج ماجستٌر إنتاج محاصٌ

 وتربٌة محاصٌل وثانوى فى باقى البرامج.

 القسم العلمى المسئول عن البرنامج : المحاصٌل

 القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر : المحاصٌل

 دراسات علياالسنة الدراسٌة / المستوى : 

 1001/    71/    71:  موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 ) أ ( البٌانات األساسٌة

 607م ح ص : الكود :                             ٌولوجًاحصاء ب: العنوان

 1الدروس العملٌة :                    1المحاضرة :      3 الساعات المعتمدة :

 56ساعات اإلرشاد األكادٌمى :                           المجموع :

  )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (7

النظرٌات الخاصة بطرق التحلٌل االحصائً الشائعة فً جمٌع مقدمة عن  رٌمنح هذا المقر   

وٌغطً المقرر طرق التحلٌل االحصائً تلك باستخدام أنواع البٌانات   مجاالت العلوم البٌولوجٌة.

وٌقدم المقرر، مناقشة وأمثلة للبٌانات البٌولوجٌة األربع حتً ٌتمكن الطالب البٌولوجٌة المختلفة.  

ال من مجاالت العلوم البٌولوجٌة من أن ٌحدد نوعٌة االختبارات االحصائٌة المالئمة فً أي مج

)اختبارات  للتوزٌع االحتمالً لها أو ان كانت التتبع أٌة توزٌعات لنوعٌة معٌنة من البٌانات طبقا

ائر ومن ثم، ٌتمكن الطالب/الطالبة من أن ٌصل الً استنتاج جٌد ٌخص العشٌرة أو العش  .المعلمٌة(

تحت االختبار.  كما ٌقدم المقرر مراجعة الختبارات المعنوٌة وتحلٌل التباٌن، كما ٌناقش التجارب 

وأخٌرا ٌقدم   البسٌطة والعاملٌة، وكذلك تحلٌل لعدٌد من التجارب لعدٌد من السنوات و المواقع.

 المقرر فكرة عن تحلٌل التغاٌر.

 نتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقررال (1

 اجتٌاز الطالب هذا المقرر بنجاح ٌستطٌع أن:عقب 

 المعرفة والفهم -أ

  أنواع البٌانات البٌولوجٌة األربع. ٌتعرف على -1-أ 
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 ٌتعرف علً السمات العامة لمجموعة من التوزٌعات االحتمالٌة. -2-أ 

 الفرق بٌن االختبارات المعلمٌة والالمعلمٌة. ٌبٌن -3-أ 

 .، كما ٌعرف أنواع األخطاءض االحصائٌةجٌدا اختبار الفرو ٌذكر -4-أ 

أهمٌة اللجوء الً تحوٌل البٌانات، وٌعرف أنواعها والدور الذي ٌلعبه كل  ٌتعرف على -5-أ 

 تحوٌل.

 ماهٌة كل من النموذج العشوائً والنموذج الثابت. ٌشرح -6-أ 

 الفروض الواجب توافرها فً تحلٌل التباٌن. ٌتعرف على -7-أ 

 ذهنٌةالمهارات ال -ب 

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

 ٌختار أنسب تصمٌم تجرٌبً طبقا للمعطٌات المتوفرة. -2-ب 
 ٌفسر النتائج بناءا علً التحلٌل االحصائً المستخدم. -3-ب 
 ٌقٌم التصمٌم التجرٌبً بناءا علً تقدٌر الكفاءة النسبٌة له. -4-ب 
  ربط بٌن حجم العٌنة و قوة االختبار والخطأ من النوعٌن األول والثانً.ٌ -5-ب 

 المهارات  -ج

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج     

 ٌلخص النتائج فً جداول ومنحنٌات وٌناقشها. -1-أ-ج 

  ٌقوم بتحلٌل البٌانات باستخدام التحلٌل االحصائً علً الحاسب اآللً. -2-أ-ج 

ٌوظف جٌدا معرفته للفرق بٌن التأثٌر الرئٌسً و تأثٌر التفاعل فً التجارب العاملٌة  -3-أ-ج 

 مناقشته للنتائج المعنوٌة. عند

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج    

 .العلمٌةٌقرأ قراءة ناقدة لألبحاث  -1-ب-ج 

 ٌمارس دوره المكلف به حٌنما ٌعمل فً فرٌق بحثً. -2-ب-ج 

 .تخدم الحاسب اآللى بمهارةبس -3-ب-ج 

 المحتوٌات ( 3

إرشاد دروس  محاضرة /االسبوععدد الساعات الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌاً 
 أكادٌمٌة / عملٌة

    المحاضرات
  1 2 مقدمة 

  2 2 مقاٌٌس التوسط والتشتت
  1 2 اختبارات المعنوٌة
  2 2 التجارب البسٌطة 
  2 2 التجارب العاملٌة

  1 2 تصمٌمات المتشعبة ال
  2 2 االرتداد والتالزم  البسٌط

  2 2 التحلٌل التجمٌعى 
  1 2 التباٌن المشترك

    الجزء العملً
 2  2 مقاٌٌس التوسط والتشتت

 1  2 اختبارات المعنوٌة
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 3  2 التجارب البسٌطة 
 2  2 التجارب العاملٌة

 1  2 التصمٌمات المتشعبة 
 2  2 الزم  البسٌطاالرتداد والت

 2  2 التحلٌل التجمٌعى 
 1  2 التباٌن المشترك

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم( 4

 محاضرات -4-1

 دروس عملٌة -4-2

 واجبات -4-3

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

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

 ةالمهارات العملٌلتقٌٌم   امتحان عملً -5-2

 المعرفة والفهم و المهارات العامةلتقٌٌم   امتحان شفهً -5-3

 .المعرفة والفهم كلٌةلتقٌٌم   االمتحان النهائً -5-4

 جدول التقٌٌم

  9، 5 األسبوع  اختبارات دورٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع   امتحان عملً 2التقٌٌم 

 .15األسبوع   امتحان شفهً 3التقٌٌم 

 .11، 16 األسبوع   هائًاالمتحان الن 5التقٌٌم 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %33    وعملى اختبارات دورٌة

 %63  امتحان آخر السنة/الفصل

 %13  االمتحان الشفوي

 % االمتحان العملً

 %133 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 مساعدة توزع علً الطالب أوراق مطبوعة

 ( بنفس لغة التدرٌس  - ضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررةالكتب ال -6-2

 .  تصميم وتحليل التجارب.  مكتثح األنجلو المصريح.4002اتراهيم، ثروخ محمد عثد المنعم.   

 القاهرج، مصر.
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 كتة مقترحح -6-3

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

 ed.  Prentice Hall, New 

Jersey, USA. 

 الكترونٌة  مواقع -6-4

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

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (1

 سبورة بٌضاء، معمل حاسب آلً، حزم تحلٌل احصائً.

  1001/  71/   71ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ   

 رئٌس القسم                                                      مقررال استاذ

 محمد اسماعٌل سلوع اإلسم: أ.د.   علً عبد المقصود الحصري اإلسم: أ.د.

 التوقٌع:                                                              التوقٌع:

 1070/   8/  7التارٌخ: 


