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 إحصاء بيولوجى
 

  تقويم الموارد الطبيعيةقسم  برنامج الماجستير  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 :  عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج

 رىإجباإجبارى أم إختيارى: 
 تقويم الموارد الطبيعية: قسم   القسم الذي يقدم البرنامج

 الموارد الطبيعيةتقويم : قسم  القسم الذي يقدم المقرر
 ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
  ER008الكود:  إحصاء بيولوجى العنوان:

  1 المحاضرة:     2    الساعات المعتمدة:
 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية 
 : العامة للمقرر الدراسياألهداف  -1

 يتوقع من الطالب بعد دراسة المقرر وقيامه باألنشطة المصاحبة أن:
 يوضح أهمية علم اإلحصاء في التربية ويحدد أنواع المتغيرات وطرق قياسها . -1-1
 يبوب بيانات إحصائية من الحقل التربوي ويمثلها بيانيا ويستخلص معلومات وظيفية منها. -1-2
 البيانات ذات المتغير الواحد باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت وااللتواء.يصف  -1-3
 يصف ويفسر البيانات التربوية ذات المتغيرين باستخدام معامالت االرتباط واالنحدار الخطي البسيط. -1-4
 لمية).معلمية وال مع( يتحقق من الفروض اإلحصائية باستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة  -1-5

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 :والفهم ةالمعرف -2-1

0B7.1.2-  يبين أساسيات الجودة فى

 البحث العلمى.

يعرف المصطلحات -7-1 -2-1
اإلحصائية ويذكر المفاهيم العامة 

 لإلحصاء واإلحتمال.
يذكر طرق عرض  -2-1-7-2
يانات المختلفة سواء الجدولية أو الب

 البيانية.
يذكر الفرق بين  -2-1-7-3

اإلنحراف المعيارى والخطأ 
 القياسى.

توزيع ذو يقارن بين  -2-1-7-4
الحدين وتوزيع بواسون والتوزيع 

 الطبيعى. 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يشرح الفروق بين  -2-1-7-5

فى حالة العينات المستقلة  tإختبار 
 والعينات المزدوجة.

الفرق بين  شرحي -2-1-7-6
 اإلنحدار واإلرتباط.

يحلل  المعلومات البيئية  -1.2.2 المهارات الذهنية:-2-2

  .المختلفة

  

 

 

يعرض البيانات  -2-2-1-1 
 بطريقة صحيحة.

يختبرالفرض العدمى  -2-2-1-2 
 والفرض البديل.

يوضح الفرق بين  -2-2-1-3
الخطأ من النوع األول والخطأ من 

 النوع الثانى.
يحسب حدود الثقة  -2-2-1-4 

 للمتوسط والتباين.
يوظف الطريقة المثلى  -2-2-1-5

 .tإلختبار 
 

1B2.2.2-  تقييم  المعلومات البيئية

فى تقييم  هاوأستخدام المختلفة

  .الموارد الطبيعية

يفسر مفهوم االرتباط  -2-2-2-1
بين البيانات وأنواعه المختلفة 

ودالالته وكذا االنحدار وطرق 
 .قياسه

المهارات المهنية  -2-3
 :والعملية

يتقن المهارات المختلفة  -1.3.2

 لتقويم التأثيرات البيئية المختلفة.  

 

يستخدم طرق جمع  -2-3-1-1
 البيانات في جمع بيانات مشكلة ما .

يحسب المقاييس  -2-3-1-2
اإلحصائية المختلفة من مقاييس 

نزعة مركزية وتشتت وارتباط         
  هذه البيانات .وانحدار ل

2B2.3.2-  اعداد تقارير لتقييم

 الموارد الطبيعية بطريقة علمية

 

كتابيا العالقة   يستنتج -2-3-2-1
 التي تربط بين تلك المقاييس .

مجموعة من  يقترح  -2-3-2-2
الحلول الفرضية للمشكلة محل 

 الدراسة .
الحل   حسابيا  يتوقع -2-3-2-3

 .األكثر فاعلية في حل المشكلة
 

المهارات العامة  -2-4
 :والقابلة للنقل

 هعاالتواصل الفعال بأنو  -2-4-7

 المختلفة.

بالرأي   يشارك -2-4-7-1
الجماعية   في المناقشات  المسموع

يستفيد من القدرات  -2-4-7-2.
 المتنوعة لألشخاص .

شبكة   يستخدم -2-4-7-3
في عملية البحث عن   اإلنترنت

 . المصادر وعملية التواصل
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U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 التعريف بعلم اإلحصاء ووظائفه: -1
 تعريف علم اإلحصاء ووظائفه -
 أنواع البيانات وطرق قياسها -
 مصادر جمع البيانات –طرق جمع البيانات  -
 أسلوب جمع البيانات -

4 2 4 

 طرق عرض البيانات -2
لمتغير الوصفى والمتغير عرض البيانات جدوليا (ا -

 الكمى)
 العرض البيانى للبيانات الكمية -

2 1 2 

 4 2 4  مقاييس التشتت - مقاييس النزعة المركزية  -3
 اإلحتماالت -4

 بعض المفاهيم الخاصة باإلحتمال -
 طرق حساب اإلحتماالت -
 بعض قوانين اإلحتماالت -

4 2 4 

 التوزيعات اإلحتمالية -5
 توزيع ذو الحدين -
 بواسون توزيع -
 التوزيع الطبيعى -

4 2 4 

 2 1 2 حدود الثقة للمتوسط والتباين -6
 4 2 4 اإلنحدار واإلرتباط -7
 المقارنة بين متوسطين -8
 حالة العينات المستقلة -  
 حالة العينات المزدوجة -  

4 2 4 

 28 14 28 إجمالى الساعات
 

U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 

 التعريف بعلم اإلحصاء ووظائفه:
 تعريف علم اإلحصاء ووظائفه -
 أنواع البيانات وطرق قياسها -
 مصادر جمع البيانات –طرق جمع البيانات  -
 أسلوب جمع البيانات -

 االول والثانى

2 

 طرق عرض البيانات
عرض البيانات جدوليا (المتغير الوصفى والمتغير  -

 الكمى)
 العرض البيانى للبيانات الكمية -

 الثالث 

 رابع والخامسال مقاييس التشتت  -مقاييس النزعة المركزية   3

4 

 اإلحتماالت
 بعض المفاهيم الخاصة باإلحتمال -
 طرق حساب اإلحتماالت -
 بعض قوانين اإلحتماالت -

 السادس والسابع

5 

 التوزيعات اإلحتمالية
 توزيع ذو الحدين -
 توزيع بواسون -
 التوزيع الطبيعى -

 لثامن والتاسعا

 عاشرال حدود الثقة للمتوسط والتباين 6

الث�����انى الح�����ادى عش�����ر و اإلنحدار واإلرتباط 7
 عشر  

 الثالث عشر والرابع عشر المقارنة بين متوسطين 8
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 حالة العينات المستقلة -  
 حالة العينات المزدوجة -  

 
 

U5- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/7 
 

2/2/1 
2/2/2 

2/3/1 
2/3/2 

 

 
2/4/7 

 
 

 
 
6U- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 8 7 6 5 4 3 2 1 التعلم للمقررمخرجات  موضوعات المقرر
x   x     2-1- 7-1-  يعرف المصطلحات اإلحصائية

 ويذكر المفاهيم العامة لإلحصاء واإلحتمال.  

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x       2-1-7-2-  يذكر طرق عرض البيانات
 المختلفة سواء الجدولية أو البيانية.

  x      2-1-7-3-  ف يذكر الفرق بين اإلنحرا
 المعيارى والخطأ القياسى.

    x    2-1-7-4-  توزيع ذو الحدين يقارن بين
 وتوزيع بواسون والتوزيع الطبيعى.

       x 2-1-7-5-  يشرح الفروق بين إختبارt  فى
    حالة العينات المستقلة والعينات المزدوجة.

      x  2-1- 7-6- الفرق بين اإلنحدار  يشرح
 واإلرتباط.

 x        2-2-1-1-  يعرض البيانات بطريقة
 صحيحة.

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

       x 2-2-1-2-  يختبرالفرض العدمى والفرض
 البديل.

       x   2-2-1-3-  يوضح الفرق بين الخطأ من
 النوع األول والخطأ من النوع الثانى.

     x    2-2-1-4-  يحسب حدود الثقة للمتوسط
 والتباين.

       x   2-2-1-5-  يوظف الطريقة المثلى إلختبار
t. 

      x  
يفسر مفهوم االرتباط بين  -2-2-2-1

البيانات وأنواعه المختلفة ودالالته وكذا 
 االنحدار وطرق قياسه.

x        2-3-1-1-  يستخدم طرق جمع البيانات في
  جمع بيانات مشكلة ما .

ية 
هن

الم
ت 

ارا
مه

ال
لية

عم
وال

 

  x    x  
يحسب المقاييس اإلحصائية  -2-3-1-2

ييس نزعة مركزية وتشتت المختلفة من مقا
 وانحدار لهذه البيانات .وارتباط  

  x    x  2-3-2-1- كتابيا العالقة التي تربط   يستنتج
 بين تلك المقاييس .
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       x 2-3-2-2-  مجموعة من الحلول  يقترح
 الفرضية للمشكلة محل الدراسة .

       x 
الحل األكثر   حسابيا  يتوقع -2-3-2-3

 فاعلية في حل المشكلة.
 

x X x X x x x x 2-4-7-1- في   بالرأي المسموع  يشارك
  الجماعية .  المناقشات

مة 
لعا

ت ا
ارا

مه
ال

قل
للن

ة 
ابل

الق
و

 

x X x X x x x x 2-4-7-2-  يستفيد من القدرات المتنوعة
 لألشخاص .

x X       
في   شبكة اإلنترنت  يستخدم -2-4-7-3

عملية البحث عن المصادر وعملية التواصل 
. 
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7U-  :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

 

عا
رو

مش
علم

الت
ت 

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

2-1-7-1 x x             

2-1-7-2 x              

2-1-7-3 x              

2-1-7-4      X         

2-1-7-5 X              

2-1-7-6 x x             

 المهارات الذهنيه

2-2-1-1 x x   X4T          

2-2-1-2 x x    x      x   

2-2-1-3 x x    x      x   

2-2-1-4 X x    x      x   

2-2-1-5 x x    x      X   

2-2-2-1 x x    x      x   

 المهارات المهنية

2-3-1-1            x   

2-3-1-2            X   

2-3-2-1            x   

2-3-2-2            x   

2-3-2-3            X   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2-4-7-1   x            

2-4-7-2   x            

2-4-7-3   x         X   
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 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 تقويمطرق ال

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2-1-7-1 x X  X X   

2-1-7-2 x X  X    

2-1-7-3 x X  X    

2-1-7-4 x X  X   x 

2-1-7-5 x X  X   x 

2-1-7-6 x X  X   X 

 لمهارات الذهنيها

2-2-1-1 X  X X X   

2-2-1-2 X  x X4T X   

2-2-1-3 X   X4T X   

2-2-1-4 X  X X X   

2-2-1-5 X  X X X  x 

2-2-2-1 X  X X X   

 المهارات المهنية

2-3-1-1 X  x2T  X   

2-3-1-2   X  X   

2-3-2-1   x  X   

2-3-2-2   x  X   

2-3-2-3   x  X   

 المنقولةهارات العامة والم
2-4-7-1   X x4T    

2-4-7-2   x     

2-4-7-3   X     

 
 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -9
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى
 عشر الخامس 15 األختبار الشفوي النهائى

 الرابع 5 قصيرإمتحان 
 الثامن 5 قصيرمتحان إ

 عشر خامسال 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 أسبوعى 5 والواجبات م المناقشاتيتقي

  %100 األجمالى
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 قائمة المراجع -10
 مقترحةال و بحوث كتب -11-1

 محمد حسين أ.د/صالح جالل، أ.د/ عبد الحليم عشماوي،  أ.د/-تصميم التجارب.واإلحصاء الحيوي  -1
 م2009 صادق

 
2- Basic statistics 2006               

 
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -11

 سبورة -أقالم  -أجهزة ووسائل عرض           
 

 
 رضا السعيد محمدد/  منسق المقرر:

 
 محمد الحويطىد/  رئيس القسم:

 
 /      التاريخ:  /
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