جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر احصاء تطبٌقى
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر  :إقتصاد زراعى
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئيسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :إقتصاد زراعى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :إقتصاد زراعى
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الصف الرابع (شعبة إقتصاد زراعى)
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج  2008 / 8 / 66 :م

( أ ) البٌانات األساسٌة
الكود 2413 :

العنوان  :احصاء تطبٌقى
الساعات المعتمدة  3 :وحدات
المحاضرة :

 2ساعة فً االسبوع

ساعات اإلرشاد األكادٌمً :

الدروس العملٌة  4 :ساعة فً االسبوع
المجموع  84 :ساعة فً الفصل الدراسً

( ب ) البٌانات المهنٌة
 6ـ األهداف العامة للمقرر :
ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالب بعلم اإلحصاء ومستوٌات القٌاس وشكل البٌانات اإلحصائٌة والمتغٌرات وقٌاسها
وبناء وتفسٌر جداول التوافق ونظرٌة اإلحتماالت والتوزٌعات اإلحتمالٌة المختلفة للمتغٌرات العشوائٌة ونظرٌة
المعاٌنة وأنواع العٌنات وطرق سحٌها وإختبارات الفروض اإلحصائٌة واألرقام القٌاسٌة وتحلٌل اإلرتباط
واإلنحدار الخطى البسٌط واإلنحدار المتعدد .

 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
أ ـ المعرفة والفهم  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
أ ـ  6ـ ٌعرف كل من علم اإلحصاء ومستوٌات القٌاس ونوع البٌانات اإلحصائٌة والمقاٌٌس المناسبة لها
أ ـ  2ـ ٌفهم القوانٌن الخاصة بقٌاس التطابق فى جداول التوافق وإختبار الفروض اإلحصائٌة .
1

أ ـ  3ـ ٌعرف كل من نظرٌة اإلحتماالت والتوزٌعات اإلحتمالٌة المختلفة للمتغٌرات العشوائٌة .

ب ـ المهارات الذهنٌة :
ب ـ  6ـ ٌقارن بٌن إختبارات العٌنة الواحدة وإختبارات العٌنتٌن .

بـ2ـ

ٌمٌز بٌن العٌنات المرتبطة والمستقلة ونوع اإلختبارات فى كل حالة .

ج – المهارات
ج أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
ج أ  6ـ ٌستخدم اإلختبارات المختلفة للحصول على النتائج المعبرة عن طبٌعة المجتمع .
ج أ  2ـ ٌحسب قٌمة إختبارات الفروض اإلحصائٌة المتقطعة .
ج أ  3ـ ٌحسب قٌمة إختبارات الفروض اإلحصائٌة المستمرة .

ج ب ـ المهارات العامة :
جب6ـ

ٌستخدم الحاسب األلى فى تحلٌل البٌانات .

ج ب  2ـ ٌعمل ضمن فرٌق عمل .

ج ب  3ـ ٌضع الحلول المنطقٌة والعملٌة للمشاكل التى تواجه قطاع الزراعة .
 3ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات  /األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

الموضوع
مقاٌٌس الزراعة المركزٌة والتشقق

62

4

8

نظرٌة االحتماالت

62

4

8

التوزٌعات اإلحتمالٌة واختبارات صحة – الفروض االحصائٌة
– تحلٌل التباٌن

68

6

62

االرتباط واإلنحدار البسٌط والمتعدد

68

6

62

تحلٌل السالسل الزمنٌة

62

4

8

األرقام القٌاسٌة

62

4

8

2

المجموع

84

28

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
-1-4

المحاضرات و الشرح

-2-4

الدروس المعملية

-3-4

العصف الذهني

-4-4

العروض

5-4

التعليم التعاوني

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  6ـ امتحانات دورية (أعمال سنة) لتقٌٌم الفهم والمعرفة.
 5ـ  2ـ امتحانات عملية لتقٌٌم المهارات العملية.
 5ـ  3ـ امتحانات شفهية لتقٌٌم اإللمام بالمادة العلمية النظرية والعملية وكيفية توظيفها.
 5ـ  4ـ امتحان نهائى (نظرى)لتقٌٌم المعرفة والفهم.
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  ............................... 6األسبوع 13 ،9 ،5
التقٌٌم  ............................... 2األسبوع 15
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع 15
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع 11-11
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

%-

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 60

اإلمتحان الشفوى

%60

اإلمتحان العملى

%65
3

56

% 65

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

%

أنواع التقٌٌم األخرى

% 600

المجموع
أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  6ـ مذكرات المقرر
مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة
 6ـ  2ـ الكتب الدراسٌة

محمد جبر المغربى  ،دكتور  ،عبد المنعم مرسى محمد  ،دكتور ،مبادىء اإلحصاء  ،المكتبة
العصرية .2222 ،
محمد فتحى محمد على  ،دكتور  ،اإلحصاء التطبيقى  ،مكتبة عين شمس .2224 ،
 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى  ،الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراعى
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز كمبيوتر  ،جهاز عرض بروجكتور  ،داتا شو
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  2008 / 8 / 66م

رئٌس القسم  :أ0د/محمد امٌن الششتاوي

أستاذ المادة :أ.د /سعٌد عباس محمد رشاد
د  /السٌد حسن محمد جادو
التوقٌع :
التارٌخ :

التوقٌع :
/

/

 20م

4

5

