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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 (2+0+2)3 المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى   متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري    إجباري ب.

   8  -يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 احص  438

 

 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

 

  البيانات، يبدأ بمقدمة لتحليل  .مختلفة في تحليل البيانات لإلحصةةاء متعدد المتريرات  دراسةةة موضةةوعاتيهدف هذا المقرر الى  

والتمييز   ،K متوسةةطاتو التجميعيتحليل الو  واالسةةتدال ، يتحليل العاملالينتقل إلى   ذلك،بعد  .ارتباط البيانات النوعية والكمية

 .دار اللوجستي المتعدداالنح وأخيرا  االتصا  يقدم تحليل  ذلك،بعد  .وتحليل التصنيف
   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 واقعية،، وتنفيذ المهارات ااحصةةةائية في أم لة للطالبررض الرئيسةةةي هو تقديم تحليل بيانات ااحصةةةاء متعدد المتريرات  ال

 .والتي يمكن أن تساعدهم في البحث والوظائف في المستقبل

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

تقديم مفاهيم وأسةةاليب موضةةوعات مختلفة لتحليل البيانات ااحصةةائية  سةةيكون الطالب قادرا على 1.1

 متعددة المتريرات

K4 

 K3 .لبياناتلالتحقق من مالءمة النموذج  سيكون الطالب قادرا على 1.2

1.3   

1...   
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المهارات 2

 S2 .تحليل البيانات والمعلومات باستخدام التقنيات الالزمة سيكون الطالب قادرا على 2.1

 S3 لتجميع البياناتمقارنة الطرق المختلفة  سيكون الطالب قادرا على 2.2

2.3   

2...   

  القيم 3

 C1  .عمل بشكل مستقل وكجزء من فريقال سيكون الطالب قادرا على 3.1

 C2 تطبيق الحزم ااحصائية سيكون الطالب قادرا على 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

  .البياناتقدمة في تحليل م 1

2 
كابا ، اختبار كوكران أرميتاج    سةةبيرمان،  بيرسةةون،عيار االرتباط للبيانات النوعية والكمية )اختبار م

 ، نسبة األرجحية ، ..( اختبار االستقال لالتجاه ، ألفا كرونباخ ، 
 

  درجات العوامل العامل،دوران  التقدير،طرق   واالستدال ،تحليل العامل  3

   Correspondence Analysis االتصا   تحليل  4

  تحليل التمييز والتصنيف 5

  ،Kمتوسطات طريقة الهرمية،طرق التجميع غير  الهرمي،طرق التجميع   6

  االنحدار اللوجستي المتعدد 7

   

   

  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 

تقديم مفاهيم وأسةةةاليب  سةةةيكون الطالب قادرا على

موضةةةةوعةات مختلفةة لتحليةل البيةانةات ااحصةةةةائيةة  

 متعددة المتريرات

 اختبار تحريري  محاضرة

1.2 
الطةةالةةب قةةادرا على التحقق من مالءمةةة   سةةةةيكون 

 .لبياناتلالنموذج 
 اختبار تحريري  محاضرة

…    

 المهارات 2.0

2.1 
تقديم مفاهيم وأسةةةاليب موضةةةوعات مختلفة لتحليل  

 البيانات ااحصائية متعددة المتريرات
 اختبار تحريري  محاضرة

 اختبار تحريري  محاضرة المختلفة لتجميع البياناتمقارنة الطرق  2.2

…    

 القيم  3.0

 واجب بيتي  محاضرة  .عمل بشكل مستقل وكجزء من فريق 3.1

 اختبار عملي محاضرة تطبيق الحزم ااحصائية سيكون الطالب قادرا على 3.2

…    
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 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 جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، 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 ااحصائي متعدد المتريرات

 (SAS)باستخدام حزم ساس 

 أ. د. هشام مصطفى النشواتي

 سلمان سلطانأ. د. خلف 

 أ. د. عبد الحميد عبد هللا الزيد

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 الدراسية، المختبرات القاعات إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكية،السبورة  البيانات، عرض  )جهاز

 جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات

  تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 استبيان الطالب فعالية التعليم 

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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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 استبيان الطالب جودة مصادر التعليم

 مباشر -اختبار تحريري   الكلية  مخرجات التعلممدى تحصيل 

   

   

   

   

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )م ل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 د. مازن زين الدين \مدرس المقرر  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

 هة 1442 – 04-15 تاريخ الجلسة

 


