
 

 نموذج وصف المقرر
 

 
Biostatistics 

 
 للصف الثالث طبية

 املادة : مدرس 
 األستاذ املساعد الدكتور فائق مجيل حسن

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة واسط  –كلية العلوم   المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء     / المركز لعلمي القسم ا .2

 ثالث الصف ال –حيوي   إحصاء اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

  أشكال الحضور المتاحة  .5

 2021  – 2020السنة الدراسية  الفصل / السنة  .6

 ( س نظري  2) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 أهداف المقرر .9

  اإلحصاء الحيوي اكساب المتعلمين المعرفة بمبادئ  -
 التحليل االحصائي تنمية االتجاهات االيجابية ازاء  -
 الفيزياء الطبية  تحليل البيانات في التعرف على مناهج البحث في -
 اإلحصاء الحياتي التعرف على المفاهيم االساسية في  -
 تمثيل البيانات التعرف على االتجاهات االساسية في   -
 اإلحصاء الحياتي التعرف على اهداف  -
 اهيم االحصائية مفلتشكيل معرفة المتعلمين بالتطور التاريخي ل -      
 كيفية جمع و تبويب البيانات  التعرف على  -
  تحليل البيانات ظرية في اكتساب المعرفة الن -
  الطرق المستخدمة في تمثيل البيانات بيانيا التعرف على  -
 مقاييس النزعة المركزية و مقايسس التشتت التعرف على  -
 مواضيع اإلحصاء الحياتي اكتساب مهارات  -

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفية  األهداف -أ 

 اإلحصاء الحياتي  التعرف على اهداف فيزياء -1أ

 مقاييس النزعة المركزية  ف على التعر  -2أ -
 مقايسس التشتت   المقارنة بين مجاميع من البيانات من خالل حساب  -3أ

 اإلحصاء الحياتي  التعرف على مناهج البحث العلمي في -4أ

  
   االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر :-ب 

 تنظيم المحاضرة بشكل جيد  – 1ب 

 اإلحصاء الحياتي  تشكيل رؤية مستقبلية باتجاه اشكال االدارة الصفية من خالل دراسة  – 2ب 

 استيعاب الفروق الفردية للطلبة  – 3ب 

 تنمية مهارة التقويم الذاتي من خالل ماتزوده به االختبارات للطلبة      -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة  االلقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة -

 



 

 تضمين طرائق التدريس استعمال للتكنولوجيا التعليم )الداتو شو (   -
 

 تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي   -

 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه  مع مالحظة التدريسي لشكل النشاط  للمتعلم  باعتماد اساليب 

 التقويم الختامي ( ممثال في االختبارات الفصلية والنهائية   –التقويم البنائي  –)التقويم التمهيدي  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 التخطيط -1ج

 التنظيم   -2ج

 المراقبة -3ج

   التقويم -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب الحي  –المناقشة  –االلقاء  -
 التعلم المنظم ذاتيا   -

 

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية  والمالحظة  

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 توفير فرص التعلم المستمر للطلبة وتحفيزهم عليها  -1د 

 التعلم الذاتي المنظم  -2د 

 التواصل االجتماعي  -3د 

  االدارة الذاتية  -4د 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1 2 
المشار اليها في       

المحور السابق وكل  

 حسب المحتوى  

Introduction to 

Biostatistics    
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

2 2 = 
Samples and 

Population 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

3 2 = 
Central tendency 

measurements - mean  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

4 2 = 
Central tendency 

measurements - mode 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

5 2 = 
Central tendency 

measurements - 

median 
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

6 2 = 
Variation 

measurements – 

Variance  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

7 2 = 
Variation 

measurements – Mean 

Deviation  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

8 2 = 
Variation 

measurements – 

Stannard Deviation  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

9 2 = Histograms  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

10 2 = Pie diagrams   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

11 2 = Simple Correlation  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

12 2 = Multiple Correlation 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

13 2 = contingency tables   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

14 2 = bar plots   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

15 2 = Test  االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

16 2 = 
Elementary 

probability rules  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

17 2 = 
Elementary 

probability rules 

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

18 2 = 
Conditional 

probability  
 –االلقاء 

المناقشة  

االختبارات  

 التحريرية
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 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى      ▪

 Donald N. Forthofer, Eun Sul Lee, 

Introduction to Biostatistics: A Guide to 

Design, Analysis, and Discovery, Academic 

Press INC. (1995) 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

- 

االستجواب  

 الحي 

19 2 = Random variables  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

20 2 = 
Distributions of 

random variables  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

21 2 = Normal distribution  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

22 2 = 
Evaluating the normal 

approximation  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

23 2 = Binomial distribution   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

24 2 = 
Variability in 

estimates  

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

25 2 = Confidence intervals   االلقاء– 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

26 2 = Hypothesis testing  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

27 2 = 
The central limit 

theorem  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

28 2 = 
Inference for 

numerical data  
 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

29 2 = 
One sample tests 

about a population 

mean  

 –االلقاء 

 المناقشة
االختبارات  

 التحريرية

30 2 = Test 

 –االلقاء 

المناقشة  

االستجواب  

 الحي 

االختبارات  

 التحريرية

      
   االمتحان   
      



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية ( 

- 

 


