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

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي .2

  تصميم وحتليل التجارب او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية ادلعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

 1111 – 01 – 01 تاريخ إعداد الوصف .8

 اف الربنامج األكادمييأىد .9

    امهية االحصاء يف البحث العلميان يتعرف الطالب على  -0
  كيفية مجع البيانات من احلقل احليواين وتنظيمها وحتليلها للوصول اىل استنتاجات زلددةتعريف الطالب   -1
  اىم التصاميم االساسية وخصائص كل تصميمتعريف الطالب  -2
     من التجارب العاملية الفوائد ادلتحققةتعريف الطالب  -3
  مزايا وزلددات االختبارات البعدية دلقارنة ادلتوسطاتتعريف الطالب  -4
 كيفية اختيار التصميم التجرييب ادلناسب للوحدات التجريبية ادلتوفرةتعريف الطالب   -5
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  االىداف ادلعرفية  - أ
      راعيةادلفاىيم العامة لتصميم التجارب الز ان يتعرف الطالب على    -0أ
    اسلوب اختيار التصميم ادلناسب للتجربة العلميةيتعرف الطالب على ان    -1أ
 قراءة نتائج التحليل االحصائي وكتابة االستنتاجات واختاذ القرار االحصائيكيفية تعريف الطالب     -2أ
   اسلوب اختيار ادلقارنات ادلتعددة بني ادلتوسطاتتعريف الطالب    -3أ
 االعتماد على ادلهارة الذاتية يف حتليل البياناتريب الطلبة على تد   -4أ
 خلاصة بالربنامج ا يةادلهارات األىداف –ب 

 بامهية علم االحصاء يف البحث العلميتعريف الطالب  – 0ب 
  مجع البيانات، تلخيصها وحتليلها تدريب الطلبة على  – 1ب 
 اءة النتائج والتوصل اىل استنتاجات منطقية حول الظاىرة ادلدروسةاالساليب ادلتبعة يف قر تعليم الطلبة   - 2ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح والتوضيح  -0
 احلضورية وااللكًتونيةطريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 لالدروس العملية يف احلق -3
  وكتابة التقارير العلمية طريقة التعلم الذايت -4
 

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

واليت تدعم العلمية اليت تؤىلو لتقييم القطيع واختاذ القرارات العملية الصائبة  قدرة الطالب وتنميةمهارة التفكري  -0ج
  الثقة بالنفس لتطوير الذات واالبداع.

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
 االعداد والتقومي  -3ج 
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 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -0
الوسائل ادلتاحة يف عملو اىم مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -1

 .(وابعاد استخدام كل وسيلة يقرر اتباعها
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم ا -2

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

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

 

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

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .( شكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات ب -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -3
 يتطريقة التعلم الذا -4
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 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 تصميم وحتليل التجارب  الثالثة
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 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 التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق التفاوض واالقناع ) -4
 . (ادلهارات العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى -5

 
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 مركزي
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 عن الربنامجأىم مصادر ادلعلومات  .13

 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

 بة من البرنامجمخرجات التعلم المطلو  

 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

  الثالثة
 

تصميم 
وتحليل 
 التجارب

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 اإلنتاج احليواينقسم  / ادلركز القسم العلمي  .2

   تصميم وحتليل التجارب 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

   مجع البيانات وادارهتاان يتعرف الطالب على  -0
 اسلوب اختيار التصميم التجرييب ادلناسب للدراسةتعريف الطالب  -1
  همة اليت تؤثر يف دقة نتائج التجربة بالنقاط ادلتعريف الطالب  -2
   كيفية تنظيم البيانات وحتليلها الختاذ القرار االحصائيتعريف الطالب   -3
  اسلوب مناقشة نتائج التحليل االحصائيتعريف الطالب  -4
 هتيئة الطالب المتالك ادلهارة الالزمة إلجناز مشروع حبث التخرج يف ادلرحلة الرابعة -5

 
 

قيقها مربىناً عما إذا  يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حت
 ؛ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ادلقرر اتسلرج .01
  األىداف ادلعرفية  -أ

      تصميم وحتليل التجاربمفاىيم ان يتعرف الطالب على    -0أ
     استخدام احلاسبة اليدوية يف تطبيق القوانني االحصائيةيتعرف الطالب على ان    -1أ
 للوصول اىل القرار االحصائيتسلسلة منطقيا اجراء العمليات االحصائية ادلكيفية تعريف الطالب     -2أ
  بالفروقات بني التصاميم االساسية وزلددات استخدامهاتعريف الطالب  -3أ
 االستفادة من معلومات ادلقرر وتطبيقها يف اجناز مشروع حبث التخرجتدريب الطلبة على    -4أ
  اخلاصة بادلقرر. يةادلهاراتاألىداف   -ب 

  المتالك ادلهارة لتنظيم البيانات وحتليلها واالستنتاج من سلرجات التحليل  تدريب الطالب – 0ب 
  التخطيط الزماين وادلكاين وهتيئة متطلبات البحث العلميقدرة الطالب على تنمية  – 1ب 
       اجناز العمليات االحصائية بصورة متعاقبة للحصول على ادلخترب االحصائيعلى تنمية مقدرة الطالب   - 2ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -3

 
 طرائق التقييم

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

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

 ادلالحظة واالدراك -1ج
 التحليل والتفسري -2ج
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 االعداد والتقومي  -3ج
 لماسًتاتيجية التفكري الناقد يف التع -4ج

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة احملاضرة  -1
 اجملاميع الطالبية  -2
 الدروس العملية يف احلقول الزراعية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4

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

 رات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلها -د 
 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -0د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -1د
 .(اًل دلشكلة معينةحتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ ح -2د
 . (االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة -3د
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 بنية ادلقرر .00

اسم الوحدة /  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع
 أو ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 1 األول
ادلصططططططططططططططططططططططططلحات و ادلفططططططططططططططططططططططططاىيم 
االساسطططططططططططية لتصطططططططططططميم و حتليطططططططططططل 

 ب .التجار 

تصميم وحتليل 
 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 الثاين
التصطططططططططططميم العشطططططططططططوائي الكامطططططططططططل 

 باستخدام مكررات متساوية .
تصميم وحتليل 

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 الثالث
التصطططططططططططميم العشطططططططططططوائي الكامطططططططططططل 
باستخدام مكررات غري متسطاوية 

. 

وحتليل تصميم 
 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 الرابع
االختبططارات بعططد حتليططل التبططاين ، 
اختبار أقل فرق معنوي ، اختبطار 
دنكطن ، اختبطار أقطل فطرق معنطوي 

 ادلعدل .

تصميم وحتليل 
 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 اخلامس
ية تصططططططططميم القطاعططططططططات العشططططططططوائ

الكاملطططططططططة باسطططططططططتخدام مشطططططططططاىدة 
 واحدة .

تصميم وحتليل 
 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 السادس
تصططططططططميم القطاعططططططططات العشططططططططوائية 
الكاملة باستخدام مشاىدتني أو 

 أكثر .

تصميم وحتليل 
 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 السابع
تصميم وحتليل  يين تصميم ادلربع الالت

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 الثامن
التجططططططططارب العامليططططططططة باسطططططططططتخدام 

 التصميم العشوائي الكامل 
تصميم وحتليل 

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 التاسع
التجططططططططارب العامليططططططططة باسطططططططططتخدام 
تصططططططططميم القطاعططططططططات العشططططططططوائية 

  الكاملة

تصميم وحتليل 
 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 العاشر
تصميم وحتليل  التجارب ادلتشعبة و تطبيقاهتا 

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 1 احلادي عشر
القطططططططططططططع ادلنشططططططططططططقة  باسططططططططططططتخدام 

 التصميم العشوائي الكامل 
تصميم وحتليل 

 التجارب 

عرض النموذج الشرح و 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 الثاين عشر
القطع ادلنشقة باستخدام تصميم 

 القطاعات العشوائية الكاملة 
تصميم وحتليل 

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة
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 1 الثالث عشر
 ادلنشقة  –تصميم القطع ادلنشقة 

 
تصميم وحتليل 

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 اضرةو احمل

 اإلمتحان

 1 الرابع عشر
 حتليل التغاير  

 
تصميم وحتليل 

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 1 اخلامس عشر
تصميم وحتليل  حتليل االحندار

 التجارب 

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 البنية التحتية -01

 ط الكتب ادلقررة ادلطلوبة0

شع زلمود و عبد العزيز خلف اهلل . الراوي ، خا -0
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