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 ثغذاد -يؼهذ االداسح انزمٍُ  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

    رمُُبد اداسح انًىاد / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2

 االزصبء اسى / سيض انًمشس .3

 ػًهٍ ( 2 ظشٌ وَ 1اسجىػٍ ) أشكبل انسعىس انًزبزخ .4

 انسُىٌ  2117-2116 انفصم / انسُخ .5

    سبػبد اسجىػُب ً  12 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

  2116-12-11 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

  بهًُخ ويشازم انطشَمخ االزصبئُخ اثزذاءا يٍ خًغ انجُبَبد وززً انزسهُم االزصبئٍانطبنت ثرؼشَف 

 انطبنت ثبهًُخ اسزخذاو االسبنُت االزصبئُخ فٍ انًدبالد انًخزهفخ نالداسح رؼشَف 

 
 
 
 
 
 

 

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.



 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 َؼشف انطبنت يشازم انطشَمخ االزصبئُخ .1
 َمبسٌ انطبنت ثٍُ االسهىة انشبيم واالسهىة انًُىرخٍ فٍ خًغ انجُبَبد .2
 ثطشق يخزهفخَصُف انطبنت انجُبَبد  .3
 َؼشض انطبنت انجُبَبد االزصبئُخ ثُبَُب .4
 االزصبئُخ )انًزىسطبد , يمبَُس انزشزذ , االسرجبغ ......(َسست انطبنت ثؼط انًمبَُس  .5

 

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 َهخص انجُبَبد االزصبئُخ فٍ خذاول ثسُطخ ويضدوخخ .1
 فٍ ػشض انجُبَبد ثُبَُب  SPSSَسزخذو ثشَبيح ال  .2
  SPSSَسزست ثؼط انًمبَُس االزصبئُخ ثبسزخذاو انجشَبيح االزصبئٍ  .3

 
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 اسزخذاو وسبئم االَعبذ يثم انسجىسح , انجىسزشاد , انسبسجخ االنكزشوَُخ  انًُبلشخ ,

 
 غشائك انزمُُى      

 

 االخزجبساد انشفىَخ وانزسشَشَخ 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 انجسثثبهًُخ اسزخذاو االسبنُت االزصبئُخ فٍ انطبنت  َسساٌ  -1

 اهًُخ اسزخذاو انجشايح االزصبئُخ فٍ رسهُم انجُبَبد انطبنت  َمذساٌ  -2

 انزىصَؼبد االزصبئُخ انًخزهفخ بهًُخ ثانطبنت  َشؼشاٌ  -3

  
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

  , انًسبظشح , انزطجُك انؼًهٍ,اانًُبلشخ 

 
 غشائك انزمُُى    

 , االسزجُبٌ االخزجبساد انشفىَخ وانزسشَشَه  وانؼًهُخ 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 َصًى انطبنت اسزًبسح ازصبئُخ ثسُطخ اٌ  -1 

 َكىٌ لبدسا ػهً اخزُبس انؼُُخ انًُبسجخ يٍ انًدزًغ االزصبئٍ اٌ  -2 

 اٌ َسزخذو انطشَمخ انُذوَخ واالنكزشوَُخ  فٍ ػشض ورسهُم انجُبَبد -3 

  



 



 ثُُخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

يشازم اٌ َفهى انطبنت  3 1

 انطشَمخ االزصبئُخ
االزصبء واهًُزه 

 وػاللزه ثبنؼهىو
غشذ االسئهخ  َظشٌ

 واالخزجبساد
اٌ ًَُض ثٍُ  - 3 2

انًصبدس انزبسَخُخ 

 وانًُذاَُه

اٌ َمبسٌ ثٍُ  -

االسهىة انشبيم 

وانًُىرخٍ 

)االسزًبسح 

 االزصبئُخ(
 

 َظشٌ خًغ انجُبَبد 

 ورطجُمٍ
اخزجبساد 

شفىَخ 

 ورسشَشَخ

انجُبَبد اٌ َؼشض  3 3

خذونُب )ثسُػ 

 ويضدوج(

رصُُف ورجىَت 

 انجُبَبد
 َظشٌ

 ورطجُمٍ
 انزسشَشٌ

اٌ َؼشض انجُبَبد  3 4

 غُش انًجىثخ ثُبَُب 

غشق ػشض انجُبَبد 

 غُش انًجىثخ 
َظشٌ  

 ورطجُمٍ
ىاخجبد ان

 خزسشَشَان
اٌ َؼشض ثُبَبد  3 5

 اندذاول انزكشاسَخ ثُبَُب 

غشق ػشض انجُبَبد 

 انًجىثخ 
 َظشٌ

 ورطجُمٍ
ًبسٍَ انز

 انزطجُمُخ
اٌ َطجك ػًهُب  3 6

انًفشداد انسبثمخ 

ثبسزخذاو انجشَبيح 

 SPSSاالزصبئٍ 

 انؼًهٍ ػًهٍ  

اٌ َسست انىسػ  3 7,8,9

انسسبثٍ , انىسُػ , 

 انًُىال

يمبَُس انُضػخ 

 انًشكضَخ
 َظشٌ

 ورطجُمٍ
طجُمبد انز

 خسشَشَانز

اٌ َسست االَسشاف  3 11,11,12

وانزجبٍَ انًؼُبسٌ 

 ويؼبيم االخزالف

خزجبساد اال وػًهٍ َظشٌ يمبَُس انزشزذ

 خزسشَشَان

اٌ َسست يؼبيم  3 ,1341

اسرجبغ ثُشسٍ انجسُػ 

 ثطشق يخزهفخ 

خزجبساد اال وػًهٍ َظشٌ االسرجبغ

 خزسشَشَان

اٌ َسست يؼبيم  3 15,16,17

اسرجبغ انشرت, يؼبيم 

 االلزشاٌ 

االسرجبغ نهجُبَبد 

 انىصفُخ
خزجبساد اال وػًهٍ َظشٌ

 خزسشَشَان

18,19,21
421 

ٌ َؼٍُ خػ االَسذاس ا 3

ثطشَمخ انًشثؼبد 

 انصغشي 

خزجبساد اال َظشٌ وػًهٍ  االَسذاس 

 خزسشَشَان

اٌ َسست االسلبو  3 22,23,24

 انمُبسُخ انًخزهفخ

 َظشٌ االسلبو انمُبسُخ

 ورطجُمٍ
خزجبساد اال

 خزسشَشَان



 انجُُخ انزسزُخ  .12

 ػجُذ يسًىد يسسٍ -َخسااالزصبء نهزخصصبد االد ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 أ.د. يسًذ صجسٍ اثى صبنر -يجبدئ االزصبء )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئُسُخ 2

 د.دالل انمبظٍ   SPSSانجشَبيح االزصبئٍ 

 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
د.يسًىد  /د.دالل انمبظٍ  –االزصبء نالداسٍَُ وااللزصبدٍَُ 

 انجُبرٍ

Elementary  statistics 4
th

 ed. Wiess N. (1999)  

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 ونُذ سؼذ انذٍَ  -  SPSSانزسهُم االزصبئٍ نهجُبَبد ثبسزخذاو 

www.ahmedkhamiss.net 

 

  

    
 

  /خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

 2117-2116انخطخ انًمشسح نهؼبو انذساسٍ 

 

 

 
 

 َظشٌ االخزجبساد االزصبئُخ  T , Zاٌ َفهى رىصَؼبد  3 25,26

 ورطجُمٍ
خزجبساد اال

 خزسشَشَان
اٌ َسست لًُخ اخزجبس  3 27,28

T  ٍُنًزىسػ ويزىسط 
َظشٌ  االخزجبساد االزصبئُخ

 ورطجُمٍ
االخزجبساد 

 انزسشَشَخ
اٌ َسست لًُخ  رىصَغ   3 29,30 

X2 

َظشٌ  اخزجبس يشثغ كبة

 ورطجُمٍ
االخزجبساد 

 انزسشَشَخ

http://www.ahmedkhamiss.net/
http://www.ahmedkhamiss.net/

