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 زراعيةالتجارب التصميم وتحليل 
 

والتخطيط  تقويم الموارد الطبيعيةقسم  برنامج الماجستير  :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 لتنميتها

 :  عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج
 إختيارىإجبارى أم إختيارى: 

 والتخطيط لتنميتها  تقويم الموارد الطبيعية: قسم   القسم الذي يقدم البرنامج

 والتخطيط لتنميتها تقويم الموارد الطبيعية: قسم  القسم الذي يقدم المقرر
 ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
   EE037: الكود:                           زراعية التجارب التصميم وتحليل  العنوان:

  1 المحاضرة: ت المعتمدة:الساعا
 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية 
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

 األهداف العامة للمقرر
تمكين الطالب من اإللمام من التصميمات المختلفة والغرض من كل تصميم وطريقة تنفيذه  -1

لوصول إلى قرارات علمية سليمة بدرجة كافية من الدقة وبأقل تكلفة وتحليل بياناته وذلك ل
 ممكنة.

 التى يقوم بها فى أبحاثه المختلفة. لتجربةلإختيار التصميم المناسب مساعدة الطالب فى  -2               
تمكين الطالب من تنفيذ هذه التصميمات والحصول على نتائج التطبيق باستخدام بعض البرامج  -3

 إلحصائية.ا
 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر-2
 المعرفة والفهم -أ

 بإنتهاء المقرر يكون الطالب قادرا على أن
 .يذكر مخالفات شروط تحليل التباين وكيفية عالجها -1-أ   
 المبادىء األساسية لتصميم التجارب إحصائيا. يشرح -2-أ    
 ية تحليلها. أنواع التصميمات وكيفيقارن بين  -3-أ    
    .يحدد الفروق بين طرق فصل المتوسطات -4-أ   
 
 المهارات الذهنية -ب

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
 يختبرالفرض العدمى والفرض البديل. -1-ب 

 يستنتج التصميم اإلحصائى المناسب للتجربة البحثية. -2-ب      
  صميم.يستنتج النموذج اإلحصائى المالئم لنوعية الت -3-ب 
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 يوظف الطريقة المثلى للفصل بين المتوسطات. -4-ب      
  يحسب الكفاءة النسبية للتصميمات. -5-ب      
 ويفسر النتائج المتحصل عليها من التجربة البحثية.يحلل  -6-ب      

 
 المهارات المهنية والعملية -ت

 أن يكون الطالب قادرا على أن:
 لمناسب للتجربة البحثية.يختار التصميم اإلحصائى ا -1-ت 
 يستخدم البرامج الجاهزة فى تحليل التباين. -2-ت 
  

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ث
 أن يكون الطالب قادرا على أن:

 يستخدم التحليل اإلحصائى فى المجاالت المختلفة. -1-ث 
 إتخاذ القرارات المناسبة   اعد علىالطرق واألساليب والتصميمات اإلحصائية التى تسيحدد  -2-ث       

 التى تواجهه فى مجال البحث.               
 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -3

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 :والفهم ةالمعرف -أ

0B7.1.2-  يبين أساسيات الجودة فى

 .البحث العلمى

يذكر مخالفات شروط  -1.7.1.2
 وكيفية عالجها. تحليل التباين

 
المبادىء  يشرح -2.7.1.2

األساسية لتصميم التجارب 
 إحصائيا.

 
أنواع يقارن بين  -3.7.1.2

 التصميمات وكيفية تحليلها. 
 

يحدد الفروق بين طرق  -4.7.1.2
    فصل المتوسطات.

المعلومات البيئية  يحلل  -1.2.2 المهارات الذهنية: -ب

  .المختلفة

 

رض العدمى يختبرالف -1.1.2.2
 والفرض البديل.

يستنتج التصميم  -2.1.2.2
اإلحصائى المناسب للتجربة 

 البحثية.
يستنتج النموذج  -3.1.2.2

  اإلحصائى المالئم لنوعية التصميم.
يوظف الطريقة المثلى  -4.1.2.2

 للفصل بين المتوسطات.
يحسب الكفاءة النسبية  -5.1.2.2

 للتصميمات. 
تائج ويفسر النيحلل  -6.1.2.2

المتحصل عليها من التجربة 
 البحثية.
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
المهارات المختلفة  يتقن -1.3.2

   لتقويم التأثيرات البيئية المختلفة.

 

يختار التصميم  -1.1.3.2
اإلحصائى المناسب للتجربة 

 البحثية.
يستخدم البرامج الجاهزة  -2.1.3.2

 فى تحليل التباين.
ات العامة المهار -ث

 :والقابلة للنقل
استخدام الوسائل  2. 4. 2

التكنولوجية الحديثة فى رصد 

 ومعالجة الظواهر البيئية المختلفة.

 

يستخدم التحليل  -1.2.4.2
 اإلحصائى فى المجاالت المختلفة.

الطرق واألساليب يحدد  -2.2.4.2
والتصميمات اإلحصائية التى 

تساعد على إتخاذ القرارات 
التى تواجهه فى مجال  المناسبة
 البحث.

 

U4-  المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 4 2 4 شروط تحليل التباين وأساسيات تصميم التجارب -1
 التصميم تام التعشية: -2

 مزايا التصميم وعيوبه -
 التعشية -
 تحليل البيانات فى حالة تساوى عدد المكررات -
 م تساوى المكرراتتحليل البيانات فى حالة عد -
 النماذج الثابتة والنماذج العشوائية -
 المقارنات المتعددة والمستقلة -

6 
 
 
 

3 6 

 تصميم القطاعات العشوائية الكاملة -3
 مزايا التصميم وعيوبه -
 التعشية -
تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بمشاهدة واحدة  -

 لكل وحدة تجريبية
ة مشاهدات  تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بعد -

 لكل وحدة تجريبية

6 3 6 

 2 1 2 تصميم المربع الالتينى -4
 2 1 2 تصميم القطاعات المنشقة -5
 2 1 2 فى التصميم تام التعشية تحليل التغاير -6
 6 3 6 تطبيقات على الحاسب اآللى -7

 
 

U5- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول والثانى اسيات تصميم التجاربشروط تحليل التباين وأس 1

2 

 التصميم تام التعشية:
 مزايا التصميم وعيوبه -
 التعشية -
 تحليل البيانات فى حالة تساوى عدد المكررات -
 تحليل البيانات فى حالة عدم تساوى المكررات -
 النماذج الثابتة والنماذج العشوائية -
 المقارنات المتعددة والمستقلة -

 الثالث والرابع والخامس

 
 
 

 تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 3
 مزايا التصميم وعيوبه -

 السادس والسابع والثامن
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 التعشية -
تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بمشاهدة واحدة  -

 لكل وحدة تجريبية
تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بعدة مشاهدات   -

 لكل وحدة تجريبية
 التاسع ع الالتينىتصميم المرب 4
 العاشر تصميم القطاعات المنشقة 5
 الحادى عشر تحليل التغاير فى التصميم تام التعشية 6

الث�����انى عش�����ر  والثال�����ث  تطبيقات على الحاسب اآللى 7
 عشر والرابع عشر

 
 

U6- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 ات الذهنيةالمهار
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

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

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

2/1/5 
2/1/6 

 
2/2/6 

2/3/1 
 
 

2/4/2 
 
 

 
 

U7- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 
 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر

1 2 3 4 5 6 7 
X       1.7.1.2-  يذكر مخالفات شروط تحليل

 التباين وكيفية عالجها.

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

X       2.7.1.2- المبادىء األساسية  يشرح
 لتصميم التجارب إحصائيا.

X       3.7.1.2-  أنواع التصميمات يقارن بين
 وكيفية تحليلها. 

  X     4.7.1.2-  يحدد الفروق بين طرق فصل
    وسطات.المت

 x      1.1.2.2-  يختبرالفرض العدمى والفرض
   البديل.

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

    X   2.1.2.2-  يستنتج التصميم اإلحصائى
 المناسب للتجربة البحثية.

  
    X   3.1.2.2-  يستنتج النموذج اإلحصائى

      المالئم لنوعية التصميم.
  X     4.1.2.2- مثلى للفصل يوظف الطريقة ال

    بين المتوسطات.
 

X 
يحسب الكفاءة النسبية  -5.1.2.2      

     للتصميمات. 
      X 6.1.2.2-  ويفسر النتائج المتحصل يحلل

 عليها من التجربة البحثية.
 x X X X x  1.1.3.2-  يختار التصميم اإلحصائى

ت  المناسب للتجربة البحثية.
ا الم هن ية  وال  



 5 

      X 2.1.3.2-  يستخدم البرامج الجاهزة فى
 تحليل التباين.

      x 1.2.4.2-  يستخدم التحليل اإلحصائى فى
 المجاالت المختلفة.

مة 
لعا

ت ا
ارا

مه
ال

قل
للن

ة 
ابل

الق
و

 

 x x x x x  2.2.4.2-  الطرق واألساليب يحدد
والتصميمات اإلحصائية التى تساعد على 

التى تواجهه فى  إتخاذ القرارات المناسبة
 مجال البحث.

 
 
U8-  :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

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

 ع
ض

رو
ع

ية
لم

ية 
دان

مي
ة 

حل
ر

الة 
 ح

سة
درا

ية 
اع

ابد
ة 

تاب
ك

 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

1.7.1.2 x x             

2.7.1.2 X              

3.7.1.2 X              

4.7.1.2 x x             

 المهارات الذهنيه

1.1.2.2 x x    x        x 

2.1.2.2 x x    x        x 

3.1.2.2 x x    x        x 

4.1.2.2 x x    x        x 

5.1.2.2 x x    x        x 

6.1.2.2 x x    x        x 

 المهارات المهنية
1.1.3.2            x   

2.1.3.2            x   

المهارات العامة 
 و المنقولة

1.2.4.2            x  x 

2.2.4.2            x  x 

 
 

U9-  نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

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
1.7.1.2 x X  X X  X 

2.7.1.2 x x  X X   
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 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

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

3.7.1.2 x x  X X   

4.7.1.2 x x  X X  X 

 المهارات الذهنيه

1.1.2.2 X  X X X  X 

2.1.2.2 X  x X4T X   

3.1.2.2 X  x X4T X   

4.1.2.2 X  X X X   

5.1.2.2 X  X X X   

6.1.2.2 X  X X X   

 المهارات المهنية
1.1.3.2 X  x2T x4T X   

2.1.3.2   X x X   

 المنقولةالمهارات العامة و
1.2.4.2   X x4T X   

2.2.4.2   X  X   

 
 

U10-  الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 عشر الخامس 10 األختبار الشفوي النهائى

 الرابع 5 قصيرإمتحان 
 الثامن 5 قصيرإمتحان 

 عشر خامسال 15 فصل الدراسىالتقيم العملي لنهاية ال
 أسبوعى 5 والواجبات م المناقشاتيتقي

  %100 األجمالى

 

U11- قائمة المراجع 
  كتب مقترحة -11-1

 اإلحصاء الحيوي وتصميم التجارب. -1
 عبد الحليم عشماوي، أ.د/ صالح جالل، أ.د/ محمد حسين صادق  أ.د/                         

 تحليل اإلحصائىتصميم التجارب وال -2
 د/ سمير سليم فاضل ، د/ جمال إبراهيم داوود                          

 
3- Principles and procedures of statistics. Steel, R.G. and J. H.  
Torrie (1980). 
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U12- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

 الميدانية للزيارات امكانات مادية -أقالم  -أجهزة ووسائل عرض           
 

 
 رضا السعيد محمدد/  منسق المقرر:

 
 محمد الحويطىد/ .رئيس القسم:

 
 /       التاريخ:  /


	تصميم وتحليل التجارب الزراعية
	(أ)  البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

	7.1.2- يبين أساسيات الجودة فى البحث العلمى.

