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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة ة التعليميةادلؤسس .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي .2

 مبادئ أحصاء او ادلهٍتاسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 اد اجلامعات العربيةدليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايَت احت ادلعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

  1111-01-01 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9

 .ووظائفو اإلحصاء، بعلم التعريف من الطالب دتكُت -0
 .الدراسة زلل الظواىر وصف يف البيانات استخدام من الطالب دتكُت -1
 . ختصصو رلال يف اإلحصائية األساليب تطبيق كيفية على الطالب تدريب -2
 دتكُت الطالب من إجراء التحليالت اإلحصائية، وكيفية تفسَت النتائج. -3

 
 
 

 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات الربنامج  .11



 

  
 2الصفحة 

 
  

  االىداف ادلعرفية  - أ
 )معنوي غَت او معنوي(  النتائج امهية ومدى الزراعية للتجارب االحصائي التحليل على ادلقدرة

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج

و ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                 مهارة التفكَت حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ى -0ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسُت القدرة على التفكَت بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسَت -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج 

 اسًتاتيجية التفكَت الناقد يف التعلم  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم

 العصف الذىٍت -0
 اسًتاتيجية التفكَت حسب قدرة الطالب  -1
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكَت  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكَت الناقد يف التعلم  -2

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب .
 

 طرائق التقييم
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 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 

 ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبَت عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workموعة العمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رل -1د
 .( حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبَت عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 طريقة التعلم الذايت -3

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 بنية الربنامج .11

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق رمز ادلقرر أو ادلساق ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 2 1 مبادئ أحصاء  االوىل
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -0
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. -1
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين . -2
 االستقاللية بالعمل . -3
 . ( الطالب قادر على التأثَت واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاقالتفاوض واالقناع )  -4
 . (ادلهارات العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -5

 
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 لربنامجأىم مصادر ادلعلومات عن ا .14

 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -0
 دليل اجلامعة  -1
 ادلكتبة ادلركزية  -2
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -3
 االنًتنت  -4
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 ن البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة م 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

  االولى
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي مبادئ احصاء 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي  .2

 مبادئ احصاء اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1111-01-01 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 أىداف ادلقرر .8

 دتكُت الطالب من التعريف بعلم اإلحصاء، ووظائفو. 
 دتكُت الطالب من استخدام البيانات يف وصف الظواىر زلل الدراسة. 

 ختصصو. تدريب الطالب على كيفية تطبيق األساليب اإلحصائية يف رلال 
 دتكُت الطالب من إجراء التحليالت اإلحصائية، وكيفية تفسَت النتائج.

 مبفاىيم علم االحصاءتعريف الطالب  
 التحليل االحصائي وادخال البيانات اخلاصة بالدراسة وحتليلها احصائياً واخلروج بنتائج قدرة الطالب على  

عما إذا  يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً 
 ؛ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ادلقررسلرج .01
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  األىداف ادلعرفية  -أ
 التعريف بعلم اإلحصاء، ووظائفو. دتكُت الطالب من  0
 ات يف وصف الظواىر زلل الدراسة. دتكُت الطالب من استخدام البيان 1
 تدريب الطالب على كيفية تطبيق األساليب اإلحصائية يف رلال ختصصو.  2
 راء التحليالت اإلحصائية، وكيفية تفسَت النتائج.دتكُت الطالب من إج 3
  اخلاصة بادلقرر. يةادلهاراتاألىداف   -ب 

 مبفاىيم علم االحصاءتعريف الطالب  – 0ب 
التحليل االحصائي وادخال البيانات اخلاصة بالدراسة وحتليلها احصائياً واخلروج قدرة الطالب على  – 1ب 

  بنتائج
مجع البيانات وحتليلها واىم الطرق االحصائية اليت حيتاجها الطالب للوصول اىل فية تعريف الطلبة بكي  - 2ب 

  نتائج
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
  طريقة احملاضرة  -1

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  ارة التفكَت حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                 مه -0ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسُت القدرة على التفكَت بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسَت -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج
 اتيجية التفكَت الناقد يف التعلماسًت  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
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 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -0
 االختبارات العملية  -1
 التقارير والدراسات -2

 لشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ا -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبَت عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -2د
 . (رة على التعبَت عن نفسك بوضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القد -3د
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 بنية ادلقرر .00

 األسبوع

ات
ساع

ال
 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة
اسم الوحدة / 

 أو ادلوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1 األول
علم اإلحصاء وظائف علم  تعريف

 اإلحصاء 
 أنواع البيانات وطرق قياسها.و 

ج الشرح وعرض النموذ  مبادئ احصاء
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 الثاين
 وطرق مجع البيانات مصادر البيانات 
 مبادئ احصاء أسلوب مجع البيانات أنواع العينات

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 الثالث

 عرض البيانات جدوليا.
 ادلتغَت الوصفيشرح 
 اجلدول التكراريو دلتغَت الكمي او 

 والتكراري ادلتجمع

 احصاءمبادئ 
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 1 الرابع

ادلدرج و  العرض البياين للبيانات الكمية
ادلنحٌت و ادلضلع التكراري و التكراري 
و ادلنحٌت التكراري و التكراري 

لعرض و  والنازل ادلتجمع الصاعد
 البياين للبيانات الوصفية

 مبادئ احصاء
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 و الوسيطو الوسط احلسايب شرح  1 اخلامس
 ادلنوال

الشرح وعرض النموذج  مبادئ احصاء
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 مبادئ احصاء ألولا االختبار الفصلي 1 السادس
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 1 السابع

 شرح مقاييس التشتت 
 االحنراف الربيعيو  ادلدىسيتم شرح 

 التباين و  سط االحنرافات ادلطلقةمتو و 
   االحنراف ادلعياريو 

 مبادئ احصاء
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 1 الثامن

 األخرى لوصف بعض ادلقاييس
مقاييس االلتواء  مثل  البيانات
 معامل االختالف النسيب و والتفرطح

 الدرجة ادلعيارية. و

الشرح وعرض النموذج  مبادئ احصاء
 حملاضرةو ا

 اإلمتحان
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 1 التاسع

سيتم شرح االحندار واالرتباط اخلطي 
 البسيط. 

معامل االرتباط اخلطي البسيط 
تقدير و منوذج االحندار  لبَتسون.
 دلعادلة االحندار. الصغرىادلربعات 

الشرح وعرض النموذج  مبادئ احصاء
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 العاشر

طي سيتم شرح االحندار واالرتباط اخل
 البسيط. 

معامل االرتباط اخلطي البسيط 
تقدير و منوذج االحندار  لبَتسون.
 دلعادلة االحندار. الصغرىادلربعات 

 مبادئ احصاء
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

احلادي 
 مبادئ احصاء امتحان قصلي 1 عشر

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

الثاين 
 عشر

1 
 تماالتشرح االح

 باالحتمال. بعض ادلفاىيم اخلاصة
   طرق حساب االحتماالت.

 مبادئ احصاء
الشرح وعرض النموذج 

 و احملاضرة
 اإلمتحان

الثالث 
 عشر

الشرح وعرض النموذج  مبادئ احصاء مسلمات االحتماالت. 1
 و احملاضرة

 اإلمتحان

الرابع 
 عشر

1 
 العشوائية والتوزيعات الحتمالية.ادلتغَتات 

التوزيع ثنائي . غَتات العشوائية ادلنفصلةادلت
 احلدين التوزيع البواسون

الشرح وعرض النموذج  مبادئ احصاء
 و احملاضرة

 اإلمتحان

اخلامس 
 عشر

1 
 التوزيعات االحتمالية ادلستمرة.

توزيع ادلعاينة للوسط  التوزيع الطبيعي.
 احلسايب للعينة.

الشرح وعرض النموذج  مبادئ احصاء
 و احملاضرة

 اإلمتحان
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي -02
اضافة الطرق اجلديدة يف التحليل االحصائي للبيانات واخر ما توصلت اليو البحوث اخلاصة  -0

 باجملالت الزراعية وعلم االحصاء الزراعي.
 التعاون بُت اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية. -1
لفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات ا -2

 الزراعية .
 التعاون بُت اجلامعات العراقية واجلامعات االىلية من خالل مناقشة طلبة الدراسات العليا . -3
 


