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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى   متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري    إجباري ب.

   7  -يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 احص  332

 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 60 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 30 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

 30 إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 60 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

الطرق اإلحصااائية لوصااف وتحليل البيانات متعددم المتتيرات ل مإلل اإلحصاااء الوصاافي متعدد   المقرر الى تدريس   هذا هدف ي

وتحليال االنحادار  (MANOVA) وتحليال التبااين متعادد المتتيرات (MVN) متعادد المتتيرات  الطبيعيالمتتيرات والتوزيع  

مل التفسايرات الصاحيحة ل واختيار التقنيات المناسابة يزود هذا المسااق الطب  بالمعرفة الداعمة البزمة لع.   متعدد المتتيرات

 .للطرق اإلحصائية متعددم المتتيرات

 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

    .الطبيعيةاهر االجتماعية أو واإلحصائية متعددم المتتيرات في الجزء األكبر من البيانات لتفسير الظ الطرق فكرم فهم 

إعطاء التفسااايرات   و والقيام بالتنبؤ R فهم كيفية اختيار أفضااال األسااااليب لتحليل البيانات واساااتخدام الحزم اإلحصاااائية مإلل 

  الصحيحة للنتائج 

 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

اإلحصااائية متعددم المتتيرات في الجزء األكبر   الطرقوصااف مفهوم   ساايكون الطالب قادرا على 1.1

 .من البيانات لشرح الظاهرم االجتماعية أو الفيزيائية

K4 

 K3 .اختيار أفضل الطرق لتحليل البيانات متعددم المتتيرات سيكون الطالب قادرا على 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

اشااااتقااق تقنياات إحصااااائياة متعاددم المتتيرات لعمال االسااااتادالالت    ساااايكون الطاالاب قاادرا على 2.1

 .والفرضيات

S4 

سااتخدام طرق إحصااائية مناساابة متعددم المتتيرات ل وتحليل النتائج ا  ساايكون الطالب قادرا على 2.2

 .وتفسيرها

S2 

2.3   

2...   

  القيم 3

 C1 العمل في فريق جماعي 3.1

في األسااااليب  R اساااتخدام الحزم اإلحصاااائية المعروفة مإلل برمجة سااايكون الطالب قادرا على 3.2

 اإلحصائية متعددم المتتيرات

C3 

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 .المتتيرات  ممتعددطرق مقدمة في تحليل  1

2 
ل مصافوفات    اتمتوساطمتجه ال .المتتيراتاإلحصااء الوصافي متعدد   .الجبرفي المصافوفة والمتجهات  

 التتاير واالرتباط
8 

3 

 أخذ العينات من توزيع    (MVN) خصاااائصال .   (MVN) المتتيرات  متعدد    الطبيعيلتوزيع ا

(MVN)   االحتماالياةLikelihood  متوسااااط  المعاايناة لتوزيع   .المتتيرات    متعادد  للتوزيع الطبيعي

   Sوتباينها  العينة 

8 

4 
لمركباة   هوتلينغ ل منااطق الإلقاة والمقاارناات المتزامناة T مربع .طااتاالسااااتادال  على متجاه المتوساااا 

   المتوسطات
8 

5 
ل والمقارنات المزدوجة وتصااميم    متعددم إحصااائيةمقارنة المتوسااطات متعددم المتتيرات لمجتمعات  

 مقاييس متكررم
4 

6 
ل اتجاه   (MANOVA) ختبار المسااااوام في مصااافوفات التتاير ل التحليل متعدد المتتيرات للتباينا

 MANOVA واحد وثنائي االتجاه
8 

 12 نموذج االنحدار الخطي متعدد المتتيرات ل االنحدار المتعدد المتتيرات 7

 8 تحليل المكونات الرئيسية 8

   

  المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

اإلحصاائية متعددم المتتيرات   الطرقوصاف مفهوم  

الظاااهرم   لشاااارح  البيااانااات  من  األكبر  الجزء  في 

 .االجتماعية أو الفيزيائية

 اختبار تحريري  محاضرم
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.2 
البيااانااات متعااددم  أفضااااال الطرق لتحلياال  اختيااار 

 .المتتيرات
 اختبار تحريري  محاضرم

…    

 المهارات 2.0

2.1 
المتتيرات لعمل اشاااتقاق تقنيات إحصاااائية متعددم  

 .االستدالالت والفرضيات
 اختبار تحريري  محاضرم

2.2 
ساتخدام طرق إحصاائية مناسابة متعددم المتتيرات ل  ا

 .وتحليل النتائج وتفسيرها
 اختبار تحريري  محاضرم

…    

 القيم  3.0

 واجب بيتي  محاضرم .لعمل كجزء من فريقا 3.1

3.2 

قااادرا على الطااالااب  الحزم    ساااايكون  اسااااتخاادام 

في األساااليب   R اإلحصااائية المعروفة مإلل برمجة

 اإلحصائية متعددم المتتيرات

 اختبار عملي محاضرم

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 اسبوعيا واجبات 1

 %25 9 ,8 ,7 1إمتحان  2

 %25 13 ,12 ,11 2إمتحان  3

 %40 17 ,16 ,15 إمتحان نهائي 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعيل  ل تقديميعرض   شفهيل   ل تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

 االسبوع \ساعات مكتبية  6

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
Applied multivariate statistical analysis Richard A. Johnson, Dean W. 

Wichern (2013) . {latest available ed.} 

 المساندةالمراجع 
An Introduction to Multivariate Statistical Analysis (Wiley Series in 

Probability and Statistics) T. W. Anderson 

  اإللكترونية المصادر 

   ىأخر

 التحليل اإلحصائي متعدد المتتيرات

 (SAS)باستخدام حزم ساس 

 أ. د. هشام مصطفى النشواتي

http://www.bestwebbuys.com/Richard_A_Johnson-author.html?isrc=b-compare-author
http://www.bestwebbuys.com/Dean_W_Wichern-author.html?isrc=b-compare-author
http://www.bestwebbuys.com/Dean_W_Wichern-author.html?isrc=b-compare-author
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 سلمان سلطانأ. د. خلف 

 أ. د. عبد الحميد عبد هللا الزيد

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 الدراسيةل المختبرات القاعات إلخ( ...  ل قاعات المحاكامالعرض  الدراسيةل المختبراتل قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكيةلالسبورم  البياناتل عرض  )جهاز

 جهاز عرض البياناتل السبورم الذكيةل البرمجيات

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 استبيان الطب  فعالية التعليم 

 استبيان الطب  جودم مصادر التعليم

 مباشر -اختبار تحريري   الكلية  مخرجات التعلممدى تحصيل 

   

   

   

   
 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقررل مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطب ل مدى تحصيل ل فاعلية التدريس  )مإلل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ل ير ظالمراجع الن البرنامجل قيادات  التدريسل أعضاء هيئة  )الطلبةل  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 د. مازن زين الدين \مدرس المقرر  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

 ها 1442 – 04-15 تاريخ الجلسة

 


