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 Biostatisticsاالحصاء الحيوي  مواصفات مقرر

 

i.  المقررعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
  
 Biostatistics االحصاء الحيوي

2.  
 المقرر ورقمهرمز 

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester  الفصل االول –المستوى الرابع  

5.  
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
- 

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
- 

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 دقيقةعلم االحياء، نبات كيمياء، احياء 

 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 الحمادي  عقالن  ا.د عارف سعيد

 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 م2020/2021

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى إكساا ا الل لم اه راإ إائاا  لي  للل قه    خص ه.ئاائاال  ل يراامق المقرر اقداي    

اساااا.داال ااائااا ي لاهملال لن  ا ل  خص  نيال اليل ا لياال لا ااائااا ي الياااااص   را ال ل ة إ لالم  يالي 

ل.ريج هذا المقرر خص اقرر لاخا  ر الارضاال إ لاخا  راإ هص لااره  و لااةيدار  ساايف ييال  الل لم ا

 اررلع الا.رج ل دد اخر ا  المقرراإ لخص ال هل المهاللي   
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 - ائل في علم الطرق االحصائية كأدوات ووساستخدام مع  لإلحصاءحتياج  البيولوجي يشرح اال

 األحياء

a2 – صها  يظهر معرفة وفهما بأنواع البيانات والمتغيرات االحصائية وطرق عرضها وتلخي 

a3–    له  وشروط يستعرض الطرق المختلفة لجمع وتحليل البيانات االحصائية المستخدمة في مجا

 وافتراضات كل واحدة منها 

b1 - مختلفة لعرض وتلخيص وتحليل  البيانات االحصائية  يميز  الطرق ال 

c1- يستخدم طرق مناسبة لعرض وتلخيص البيانات االحصائية 

c2- تائج التحليل  ر نيفستيحلل البيانات االحصائية باستخدام االختبارات االحصائية المناسبة و 

c3- زم االحصائية لعرض وتحليل البيانات االحصائية بفعاليةحيستخدم ال 

d1-  ملتزما  يعمل في فريق عمل ومنفرد في جمع وتحليل البيانات وتقديمها بالطرق االلكترونية

 باألخالقيات المهنية  

 

 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - اسا.داال اع اال ج ال ليليجص لالائ ي ايررح   ا

 اللرق ااائ  لي كأدلاإ للس  ق خص  نم األال ي

لن الث الر م لاييجد جذع  لمقررا

ارارك خص هيالل ال رااج، 

ل نلل اينزال هال  الربط 

بم.رج إ الا نم لن رة اج، كم  

أن الغ يي ا  هذا الربط هجالم 

ان هكين هال ك ا.رج إ ا 

  القي له  ب ل رة اج

a2 –  يظهر ا رخي لخهم  بأةياع ال ل ة إ لالماغلراإ

   ااائ  لي لورق  رضه  لهن.لئه 

a3–  يسا را اللرق الم.اناي لجمع لهينلق ال ل ة إ

ااائ  لي المسا.داي خص اج لل  لشرلو لاخاراض إ 

  كق لاادا االه 

b1 -  يملز  اللرق الم.اناي ل را لهن.لص لهينلق  ال ل ة إ

   ااائ  لي

c1-  يسا.دال ورق اال س ي ل را لهن.لص ال ل ة إ

 ااائ  لي

c2-  ااائ  لي ب سا.داال ااخا  راإ ال ل ة إ يينق

   الاينلقر ةا  ج لاسهااائ  لي المال س ي ل

c3- زال ااائ  لي ل را لهينلق ال ل ة إ ييسا.دال ال

 ااائ  لي با  للي

d1-  ي مق خص خريق  مق لاالارد خص جمع لهينلق ال ل ة إ

لهقديمه  ب للرق االكارلةلي انازا   ب ألخالقل إ 

   المهاللي
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-   اع  اال ج ال ليليجص لالائ ي اا  يررح

اسا.داال اللرق ااائ  لي كأدلاإ للس  ق 

 األال يخص  نم 

الميااا ضااااااارا 

 الاا  نلي  

، المال قري

ال را 

، الاقديمص

  القرايا الق نلي

   )ه نم ذاإ(

 ااخا  راإ القئلرا 

 لرقي الدقلقي الياادا 

 المق لي 
ااخا  راإ الالئالي 

 لالاله  لي

a2-   يظهر ا رخي لخهم  بأةياع ال ل ة إ

لالماغلراإ ااائ  لي لورق  رضه  

   لهن.لئه 

 المي ضرا الاا  نلي  

المال قري، ال را 

الاقديمص، القرايا الق نلي  

 )ه نم ذاإ(  

 االختبارات القصيرة 

 ورقة الدقيقة الواحدة 

 المقالة 

االختبارات النصفية 

 والنهائية

a3  يسا را اللرق الم.اناي لجمع لهينلق

ال ل ة إ ااائ  لي المسا.داي خص اج لل  

  لاادا االه لشرلو لاخاراض إ كق 

 المي ضرا الاا  نلي  

المال قري، ال را 

 الاقديمص، القرايا الق نلي

   )ه نم ذاإ(

 االختبارات القصيرة 

 ورقة الدقيقة الواحدة 

 المقالة 

االختبارات النصفية 

 والنهائية

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 المهارات الذهنية /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-   يملز  اللرق الم.اناي ل را لهن.لص

 لهينلق  ال ل ة إ ااائ  لي  

الا نلم الا اا لةص، المياا ضاااااارا 

الاااا  نلااي، المياا كاا ا  لالييار 

 لالمال قري 

ااخااااااااا اااا راإ 

الاااالئااااااااااااالاااي 

لالااااالااااهاااا  اااالااااي 

لااخااااا ااا راإ 

الااااقئاااااااااالاااارا 

لالاااااااااقاااالاااالاااام 
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نص ا   الائااااااا

خااااالا لرقااااي 

الاااااادقاااااالااااااقااااااي 

 الياادا  

 

تدريس ال باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات المقرر )مخرجات تعلم مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

c1-  يسااااا.دال ورق اال ساااا ي ل را لهن.لص

 ال ل ة إ ااائ  لي

التتتتت تتتتتيتت، التتتتت تتتتاونتت   

المحاضتتتتترة التفاعتية  

  التتدرو  المحتتاةتتاة 

ال متية وحل التمارين  

الواجبتتتتات المن ليتتتتة 

 وحل المشةالت

 

االختبارات النصتتتتتتتفية 

والنهائية واالختبارات 

قيتيت،  لتت يرة وا لقصتتتتتتتت ا

ت  من خالل  لفصتتتتتتت ا

قة الواحدة لدقي   ورقة ا

   االختبارات ال متية 

c2-  داال. ب سااااااا لي  ة إ ااائااااااا   ل  يينق ال 

ر لاساااهااخا  راإ ااائااا  لي المال سااا ي ل

   ةا  ج الاينلق

الا نلم الا  لةص، المي ضرا 

 الاا  نلي، المي ك ا ، الدرلس

ال منلي لاق  لال رلا 

الام ري ، الياج  إ المالزللي 

 لاق المركالإ
 

االختبارات النصتتتتتتتفية  -
والنهائية واالختبارات 
ي،  ي ق ت ل يرة وا لقصتتتتتتتت ا
ت  من خالل  الفصتتتتتتت
قة الواحدة   لدقي ورقة ا

    االختبارات ال متية

c3-  يسااا.دال الجزال ااائاا  لي ل را لهينلق

 ال ل ة إ ااائ  لي با  للي

الا نلم الا  لةص، المي ضرا 

الاا  نلي، المي ك ا ، الدرلس 

ال منلي لاق الام ري ، 

 الياج  إ المالزللي 

 لاق المركالإ ، الا نم الذاهص 

ااخا  راإ الالئالي 

لالاله  لي 

لااخا  راإ 

القئلرا لالاقللم 

الائنص ا  

خالا لرقي 

الدقلقي الياادا، 

ااخا  راإ 

    ال منلي

 

     التدريس والتقويم: ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1  ي مل ف  فريق عمل ومنفرد ف  جمع
وتحتيل البيانات وتقديمها بالطرق 
 االلةترونية متت ما  باألخالقيات المهنية  

الا نلم الا  لةص، المي ضرا 

الاا  نلي، المي ك ا ، 

الدرلس ال منلي لاق 

 الام ري ، الياج  إ المالزللي 

االختبتتتارات النصتتتتتتتفيتتتة 

والنهتتتائيتتتة واالختبتتتارات 

االختبارات   القصتتتتتتتيرة 

تيتتتتة م ل  مالحظتتتتة ا ل   وا

   باستخدا، ست، التقدير 
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i.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

موضوعات أوال: النظري الجانب   Theoretical 

Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 مخرجات التعلم للمقرررموز 

(CILOs) 

 المقداي  1

ا.اااداال  اقااادااااي    اسااااااا

اإلائ ي اليليي لهليره 

لأهملال لن  ا ل  خص  نيال 

اليلااا ا   لائاااااالنياا هاال  

لاةااااياع الااااماااااااااغاااالااااراإ 

 ااائ  لي 

2 4 a1,a2 

2 

ااائ ي 

اليااص 

اق يلس 

الالز ي 

 المركزيي 

اقاا يلس الالز ااي المركزيااي  

الاامااااايساااااااط لالاايسااااااالاط 

 لالمالياا لالربل ل إ 

1 2 a2,a3,b1,c1 

3 

ااائ ي 

اليااص 

اق يلس 

 الارات 

ات الا  ي    اق يلس الاراااااا

لااااااراف الااامااا ااالااا ري 

 لال.ل ي القل سص لالمدى 

1 2 a2,a3,b1,c1,c2 

4 
 را 

 ال ل ة إ

جدالا  ب ل ة إ  ل   را ال 

 لالرسيال ال ل ةلي 

 

2 4 a2,a3,b1,c1,c2 

5 
اااي ن 

 ةئاص 
 a2,a3,b1,c1,c2 2 1 اااي ن ةظري ةئاص 

 الم  يالي 6
اةياع ال لالاا إ ااااماا للااي 

 لغلر اااام للي 
1 2 a2,a3,b1,c1,c2 

7 
اخا  ر 

 الارضل إ
 a2,a3,b1,c1,c2,c3 2 1 اخا  ر الارضل إ

8 

اخا  راإ 

 هص

اخا ااا راإ هص  ل لالاااي 

الراااااااااارلو   لاااااادا

لااخاراضاااااا إ لاا ني 

 لهم ري  

1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3 
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9 

اخا  راإ 

 هص

ل  ل  ا ارة ل  اق ا ال ل ل

لااخاراض إ  الررلو

   لاا ني لهم ري 

1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3 

10 

اخا  راإ 

 هص

ل  ا ا ن ل   ا.ا ا ال     ل ل

الررلو لااخاراض إ 

 لاا ني لهم ري 

1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3 

11 

ااره  و 

ال.لص 

 ال سلط 

  ا  اق اره  و بلرسين

1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3 

 

ااةيدار 

ال.لص 

 ال سلط 

ااةااااياااادار الاااا.اااالاااص 

 a2,a3,b1,c1,c2,c3 4 2 ال سلط

12 
اااي ن 

 ةه  ص 
 a2,a3,b1,c1,c2,c3 2 1 ااااي ن الاله  ص •

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 32 === 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 

  التعرف على الحزم االحصااااائية ميني تاب

واكساااااااال والتااادرب على اسااااااتخااادامهاااا 

   وتحميلها على الحواسيب الشخصية 

1 2 C3,d1 

2 

  االحصااااااااائيااات الوصاااااافيااة وتقااديرهااا

بااااسااااااتخااادام ميني تااااب او واكسااااااااال  

مقاااييس من  24وتفساااااايرهااا ) تقريبااا 

مقاااييس التشااااااتااا والنزعاة المركزياة( 

 ويدوياحاسوبيا  والشائعة  منها 

3 6 a2,a3,b1,c1,c2,c3 

3 
  عرض لبيانات بالطرق المختلفة  حاسوبيا

 ويدويا 
3 6 a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 

 a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 2 1 اااي ن ةئاص  4

5 

  هص لمجمي ي لاادا  ،اخا  ر الارضاااااال إ

لر قلماااي اااامااا ا     p-value لهاسااااااا

 ليدلي    spssب سا.داال الالص ه ا ال 

1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 

6 

      اخا  ر الارضاال إ ، هص لمجمي ال

لماااي اااامااا ا  ق لر      p-valueلهاسااااااا

 ليدلي   spssب سا.داال الالص ه ا ال 

1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 

7 
    اخا  ر الارضاااااال إ ، هص لمجمي ي

-pق ااق لب ااد  لهاساااااالر قلمااي ااااماا ا 
1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 
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value     ب سااااااا.داال الالص ه ا الspss  

 ليدلي 

8 

  ااره  و ال.لص  ال ساااالط  لهاساااالر قلمي

م ا  .داال الالص     p-valueاااا ب سااااااا

 ليدلي   spssه ا ال 

1 2  

9 
      سلر الالا  ج سلط   لها ااةيدار ال.لص ال 

 ليدلي   spssب سا.داال الالص ه ا ال 
1 2 a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 

10   2 1 اااي ن ةه  ص a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 === 

 

 

 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 

i. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

كتااابااة ورقااة فصاااااااليااة عن مقااايي  النزعااة المركزيااة  1
كل مقيا  مهنا واختيار  توالتشاااتت وسااالبيات وايجابيا

 المناسب في مجاله 
a2,a3,b 4 2.5 فردي 

1,c1 

 عن عرص البيانات  2

 10,11 2.5 فردي 
a2,a3,b
1,c1,c2,

c3 
 واختبار تي لمجموعة ومجموعتين  عنحل مسائل  3

 13 2.5 فردي 
a2,a3,b
1,c1,c2,

c3 
 االرتباط واالنحدار حل مسائل عن   4

 14 2.5 فردي 
a2,a3,b1,
c1,c2,c3 

 === == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

i. التعلم تقييم Learning Assessment: 
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 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and 

Assignments 

4, 10 
,11,13,14 

10 6.6% 
a2,a3,b1,c1,c2,c3,  

 Quiz 5 2.5 1.6%( 1كوز) 2
a2,a3,b1,c1,c2,c3,  

3 
 نظري اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
7 30 20% a1,a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 

 
 عملي   اختبار نصف الفصل

Midterm Exam  

Practical  

7 15 10% a2,a3,b1,c1,c2,c3, 

 Quiz( 2كوز) 4
13 2.5 1.6% a2,a3,b1,c1,c2,c3,  

5 
اختبار نهاية الفصل 

 )عملي(

Final Exam 

(practical) 

15 30 20% 
a2,a3,b1,c1,c2,c3, 

6 
اختبار نهاية الفصل 

 )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 60 40% 
a1,a2,a3,b1,c1,c2,c3,d1 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 كا بي المراجع لنمقرر )اسم المؤلل، سالي الالرر، اسم الكا ا، دار الالرر، بند الالرر( :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
• • Norman  Geoffrey R. ( 2014  )  Biostatistics: The Bare Essentials, PMPH-

USA; 4 edition 

 الحيوي وتصميم التجارب االحصاء   (2008)  محمد حسين صادق  ،صالح جالل ،عبدالحليم عشماوي ،

  المكتبة االكاديمية ، القاهرة، مصر 

 :Essential References المراجع المساندة .2
Marcello Pagano, Kimberlee Gauvreau (2018) Principles of Biostatistics, Second 

edition 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ومواقع اإلنترنا...المصادر اإللكترونية  .3
 

v. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75الطالب بحضور يلتزم  -
يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجل  القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

اذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة اذا تأخر لمدة ربع ساااعة لاال  مرات في الفصاال الدراسااي يساامح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي اذا تأخر مقدار ) -
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 ة.اذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلي -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمهايحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية  -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عناذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

 Biostatisticsاالحصاء الحيوي  :خطة مقرر

 

i. معلومات عن أستاذ المقرر Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name  ا.د عارف سعيد عقالن الحمادي 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
771707919 

 السبا

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

arifalhammadi@su.ye.edu       

 

ii   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

 

 Biostatisticsاالحصاء الحيوي 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

............... 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

2 1 - 3 

 المستوى والفصل الدراسي  .4
Study Level and Semester الفصل االول  –ستوى الرابع الم  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 Noneال توجد 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
 Noneتوجد ال 

7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 علم االحياء، نبات كيمياء، احياء دقيقة

 لغة تدريس المقرر  .8
Language of teaching the course 

 ربية واالنجليزية الع
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 مكان تدريس المقرر  .9

Location of teaching the course  قسم العلوم الحياتية–كلية العلوم 

iii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى إكس ا الل لم اه راإ إائ  لي  للل قه    خص ه.ئئل  ل يرمق المقرر اقداي 

   اسا.داال ااائ ي لاهملال لن  ا ل  خص  نيال اليل ا لياال لا ااائ ي اليااص   را ال ل ة إ لالم  يالي 

ل.ريج هذا المقرر خص اقرر لاخا  ر الارضاال إ لاخا  راإ هص لااره  و لااةيدار  ساايف ييال  الل لم ا

 اررلع الا.رج ل دد اخر ا  المقرراإ لخص ال هل المهاللي   

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 - الطرق االحصائية كأدوات ووسائل في علم استخدام مع حتياج البيولوجي لإلحصاء اليشرح ا

 األحياء

a2 –   يظهر معرفة وفهما بأنواع البيانات والمتغيرات االحصائية وطرق عرضها وتلخيصها 

a3–  يستعرض الطرق المختلفة لجمع وتحليل البيانات االحصائية المستخدمة في مجاله  وشروط

 وافتراضات كل واحدة منها 

b1 - لفة لعرض وتلخيص وتحليل  البيانات االحصائية  يميز  الطرق المخت 

c1- يستخدم طرق مناسبة لعرض وتلخيص البيانات االحصائية 

c2- ر نتائج التحليل  يفستيحلل البيانات االحصائية باستخدام االختبارات االحصائية المناسبة و 

c3- زم االحصائية لعرض وتحليل البيانات االحصائية بفعاليةحيستخدم ال 

d1-   يعمل في فريق عمل ومنفرد في جمع وتحليل البيانات وتقديمها بالطرق االلكترونية ملتزما

   باألخالقيات المهنية

 

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

 المقداي  1

اقداي    اساااا.داال اإلائااا ي اليليي 

لهليره لأهملاااال لن ااا ا ل  خص  نيال 

ةياع  ليلااا ا   لائااااااالنيااا هااال  لا ا

 الماغلراإ ااائ  لي 

1+2  4 

2 

ااائ ي اليااص 

اق يلس الالز ي 

 المركزيي 

ق يلس الالز ي المركزيي  المايسااااااط  ا

 لاليسلط لالمالياا لالربل ل إ 
3 2 

3 
ااائ ي اليااص 

 اق يلس الارات 

اقاا يلس الارااااااااات الا اا ي  لاااراف  

 الم ل ري لال.ل ي القل سص لالمدى 
4 2 

  را ال ل ة إ 4

جدالا لالرساااااايال  ب ل ة إ  ل   را ال 

 ال ل ةلي 

 

5+6 4 
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  7 اااي ن ةظري ةئاص  اااي ن ةئاص  5

 الم  يالي 6
للاااي لغلر  لالااا إ اااامااا  ل  ةياع ا ا

 اااام للي 
8 2 

 2 9 اخا  ر الارضل إ اخا  ر الارضل إ 7

8 
الررلو   اخا  راإ هص  ل لالي لاادا اخا  راإ هص

 لااخاراض إ لاا ني لهم ري  
10 2 

9 
ل  ل الرااااااارلو  اخا  راإ هص ا ارة اق ل   ا ال ل ل

   لااخاراض إ لاا ني لهم ري 
11  2 

10 
الرااااااارلو     ل لالال   ا.اناال  اخا  راإ هص

 لااخاراض إ لاا ني لهم ري 
12 2 

11 
ااره  و ال.لص 

 ال سلط 

  ا  اق اره  و بلرسين
13 2 

12 
ااةيدار ال.لص 

 ال سلط 

 ااةيدار ال.لص ال سلط
14+15 4 

 2 16 ااااي ن الاله  ص • اااي ن ةه  ص  13

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 32 

 

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

1 

  التعرف على الحزم االحصااااااااائيااة ميني تاااب واكساااااااال

والتدرب على اسااااااتخدامها وتحميلها على الحواساااااايب 

   الشخصية 

1 2 

2 

  االحصائيات الوصفية وتقديرها باستخدام ميني تاب او

مقاييس من مقاييس  24واكساااال  وتفساااايرها ) تقريبا 

التشااتا والنزعة المركزية( حاسااوبيا  والشااائعة  منها 

 ويدويا

3 6 

3   6 3 عرض لبيانات بالطرق المختلفة  حاسوبيا ويدويا 

 2 1 اااي ن ةئاص  4

5 

  هص لمجمي ي لاادا لهاسااااالر قلمي  ،اخا  ر الارضااااال إ

  spssب سااااااا.داال الالص ه ا ال     p-value اااام ا

 ليدلي  

1 2 

6 

   اخا  ر الارضاال إ ، هص لمجمي ال    لهاساالر قلمي

م ا  ه ا ال     p-valueاااا .داال الالص    spssب سااااااا

 ليدلي 

1 2 
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7 

    اخا اا ر الارضاااااالاا إ ، هص لمجمي ااي  ق ااق لب ااد

داال الالص ه ا ب سااا.    p-valueلهاساالر قلمي اااام ا 

 ليدلي   spssال 

1 2 

8 
  ااره  و ال.لص  ال ساااااالط  لهاساااااالر قلمي اااام اp-

value     ب سا.داال الالص ه ا الspss   ليدلي 
1 2 

9 
  ااةيدار ال.لص ال سااالط   لهاسااالر الالا  ج     ب ساااا.داال

 ليدلي   spssالالص ه ا ال 
1 2 

10   2 1 اااي ن ةه  ص 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 14 28 

 

v.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
 )فردي/ تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

المركزية والتشااااااتت كتابة ورقة فصاااااالية عن مقايي  النزعة  1
كل مقيا  مهنا واختيار المناسااااااب في  توساااااالبيات وايجابيا

 مجاله 
 4 2.5 فردي 

 10,11 2.5 فردي  عن عرص البيانات  2
 13 2.5 فردي  واختبار تي لمجموعة ومجموعتين  عنحل مسائل  3
 14 2.5 فردي  االرتباط واالنحدار حل مسائل عن   4

 == Total Score  10 إجمالي الدرجة 

 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 
 التقييم أسوع

Week due 
 الدرجة
Mark 

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة ال

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

4, 10 
,11,13,14 

10 6.6% 
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 Quiz 5 2.5 1.6%( 1كوز) 2

3 
 نظري اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
7 30 20% 

 
 عملي  اختبار نصف الفصل

Midterm Exam  Practical 
7 15 10% 

 Quiz( 2كوز) 4
13 2.5 1.6% 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 20% 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

 Total  100 150 اإلجمالي% 

 

 كا بي المراجع لنمقرر )اسم المؤلل، سالي الالرر، اسم الكا ا، دار الالرر، بند الالرر( :  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
 Norman  Geoffrey R.  (2014    ) Biostatistics: The Bare Essentials, PMPH-

USA; 4 edition  

 الحيوي وتصميم التجارب االحصاء   (2008)  محمد حسين صادق  ،صالح جالل ،عبدالحليم عشماوي ،

  .  المكتبة االكاديمية ، القاهرة، مصر 

 :Essential References المراجع المساندة .5
Rosner Bernard (2015) Fundamentals of Biostatistics, Brooks Cole; 8 edition  

Marcello Pagano, Kimberlee Gauvreau (2018) Principles of Biostatistics, 

Second edition 

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنا... .6
  

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -
من دخول االمتحان في حال تجاوز  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجل  القسم.25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

اذا تأخر ، وللطالب حضااور المحاضاارة اذا تأخر لمدة ربع ساااعة لاال  مرات في الفصاال الدراسااي يساامح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم ، عن اال  مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي اذا تأخر مقدار ) -
 اذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضاااااوابط تنفيذ التكليفات و يحدد أساااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصااااال ويحدد مواعيد تساااااليمها -
 وتسليمها.

 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. المحددموعد ال عناذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5
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 الطالب. الئحة شؤون عليه في حال ابوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 مخصصة للتكليف.في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة البالغش او النقل في حال ابوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية  -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مال استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 
 


