
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  
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 (1ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتوصٌف مقرر تحلٌل البٌانات ب 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (    1ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتحلٌل البٌانات ب :اسم المقرر 1

 STA4101 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولالمستوى الرابع، الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 ٌة الجاهزةاإلحصائالحزم  :(بقة لدراسة المقرر)إن وجدتالمتطلبات السا 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة + اإلنجلٌزٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 د. عبدالملك عبدهللا العولقً      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11
 

II. :وصف المقرر 

التً تشمل ة ٌة المختلفاإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌالت اإلحصائام الحزم إستخدتدرٌب الطالب على إلى ٌهدف هذا المقرر 
إعداد الطالب معرفٌاً وعملٌا بما ٌحتاجه من إلى المقرر كما ٌهدف هذا اإلستداللً واختبار الفروض، اإلحصاء الوصفً واإلحصاء 

 تحلٌل عند تخرجه وممارسته للعمل. أدوات

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1 ها.أنواعً للبٌانات بمختلف اإلحصائ. ٌظهر المعرفة والفهم بكل طرق التحلٌل 
a2ٌة المختلفة.اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌالت اإلحصائام أشهر الحزم إستخدرق .  ٌوضح بسهولة ط 
b1ٌة والمتقدمة على حد سواء.ساس. ٌحدد الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل البٌانات األ 
b2 ٌة المتخصصة.اإلحصائلبرامج ٌة المختلفة التً توصل إلٌها من خالل ااإلحصائ. ٌحلل وٌفسر نتائج التحلٌالت 
c1 البٌانات بكفاءة عالٌة. أنواع. ٌستخدم البرامج المختلفة والمتخصصة فً تحلٌل كافة 
c2 ٌة المتخصصة فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.اإلحصائ. ٌوظف معرفته فً التعامل مع البرامج 
d1 نات.عمله فً تحلٌل البٌا أثناء. ٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 
d2.ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل . 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
a1 . ات ً للبٌاناإلحصائبكل طرق التحلٌل ٌظهر المعرفة والفهم

 ها.أنواعبمختلف 

A1  األسالٌب  بالنظرٌاتٌظهر المعرفة والفهم
ٌة المستخدمة فً مختلف اإلحصائ دواتواأل

 الدراسات.

a.2 
a2 .  ٌة اإلحصائام أشهر الحزم إستخدٌوضح بسهولة طرق

 ٌة المختلفة.اإلحصائالجاهزة فً التحلٌالت 
A4  التطورات الحاصلة فً تقنٌات البرامج ٌبٌن

 امها فً تحلٌل البٌانات.إستخدة وكٌفٌة ٌاإلحصائ

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
b1 . ٌحدد الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله

 ٌة والمتقدمة على حد سواء.ساسعلى تحلٌل البٌانات األ

B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
الجات والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المع

 المناسبة لها.

b.2 b2 ٌة المختلفة التً اإلحصائ. ٌحلل وٌفسر نتائج التحلٌالتB2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة
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ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدوتحلٌل البٌانات ب ٌة المتخصصة.اإلحصائتوصل إلٌها من خالل البرامج 
 قة.االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌإلى 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
c1.  ٌستخدم البرامج المختلفة والمتخصصة فً تحلٌل كافة

 البٌانات بكفاءة عالٌة. أنواع
C4  ٌة الجاهزة فً اإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج

 تحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

c.2 
c2.  ٌة اإلحصائٌوظف معرفته فً التعامل مع البرامج
 لمتخصصة فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.ا

 C2  ٌة فً صٌاغة اإلحصائٌوظف األسالٌب
 المشكالت التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 d1.  عمله فً تحلٌل البٌانات. أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 
D2 ٌر والتفاوض مع ٌجٌد مهارة االتصال والتأث

اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته 
 الفردٌة.

d.2 
d2 . ًٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.
 

IV. لتدرٌس والتقٌٌمربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات ا 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 . بكل ٌظهر المعرفة والفهم
ً للبٌانات اإلحصائطرق التحلٌل 

 ها.أنواعبمختلف 

 المحاضرات  -
 رائح العرض البوربوٌنت.ش -
ٌة اإلحصائالعرض البصري والعملً ألشهر البرامج  -

 ٌة.اإلحصائالمتخصصة فً التحلٌالت 
 المناقشة والعصف الذهنً. -

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار  -

 والمناقشة.

a2 .  ٌوضح بسهولة طرق
ام أشهر الحزم إستخد

جاهزة فً ٌة الاإلحصائ
ٌة اإلحصائالتحلٌالت 
 المختلفة.

 المحاضرات  -
 شرائح العرض البوربوٌنت. -
ٌة اإلحصائالعرض البصري والعملً ألشهر البرامج  -

 ٌة. اإلحصائالمتخصصة فً التحلٌالت 
 المناقشة والعصف الذهنً. -

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار  -

 .والمناقشة

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 . ٌحدد الطرق المناسبة لحل المشاكل
جهه عند عمله على تحلٌل التً توا
ٌة والمتقدمة على حد ساسالبٌانات األ

 سواء.

 المحاضرات  -
حل المشكالت التً تظهر فً  -

 تحلٌل البٌانات.
 المناقشة والعصف الذهنً. -
 الحاالت العملٌة. -
استكشاف تجارب اآلخرٌن فً  -

 . نترنتتحلٌل البٌانات عبر اإل

 المناقشة الشفهٌة. -
 ة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة.تقٌٌم األنشط -
 تحلٌل الحاالت للمشاكل الشائعة.  -
 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر عن تلك المشكالت.  -

b2 ٌحلل وٌفسر نتائج التحلٌالت .
ٌة المختلفة التً توصل إلٌها من اإلحصائ

 ٌة المتخصصة.اإلحصائخالل البرامج 

 المحاضرات. -
 المناقشة والعصف الذهنً. -
اد مشروعات محدودة فً إعد -

 تحلٌل البٌانات.
تطوٌر التعلٌم الذاتً لتحلٌل  -

 البٌانات.

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 المناقشة الشفهٌة. -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تحلٌل الحاالت.  -
 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر.  -

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةة والعملٌة( بثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌ

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌةمخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
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 والعملٌة

c1.  ٌستخدم البرامج المختلفة
 أنواعوالمتخصصة فً تحلٌل كافة 
 البٌانات بكفاءة عالٌة.

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -
 ً.المناقشة والعصف الذهن-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -

 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهائٌة. -
 تقٌٌم البحوث والتكالٌف والواجبات. -
 المالحظات الشخصٌة. -

c2.  ٌوظف معرفته فً التعامل مع
ٌة المتخصصة فً حل اإلحصائالبرامج 

 المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.

 اتً.التعلم الذ -
 المحاضرات. -
 العروض الطالبٌة. -
 الحاالت العملٌة وحل المشكالت. -
 المناقشة والعصف الذهنً.-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -

 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهائٌة. -
 تقٌٌم البحوث والتكالٌف والواجبات. -
 المالحظات الشخصٌة. -
 النظرٌة والعملٌة.تقٌٌم الحاالت  -

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1.  أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 
 حلٌل البٌانات.عمله فً ت

 العروض الطالبٌة. -
 الحوار والمناقشة. -
 جماعات العمل. -
 .األداءبطاقة مالحظة  -
 

 االختبار النهائً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظات الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 عرض المفاهٌم. 

d2 . ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل
فً المشكالت المختلفة التً ٌواجهها 

 مجال العمل.

 العروض الطالبٌة. -
 الحوار والمناقشة. -
 جماعات العمل. -
 .األداءبطاقة مالحظة  -

 االختبار النهائً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظات الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 عرض المفاهٌم. 

 

V. ا بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطه كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
تعرٌف عام  -

 بالمقرر.
 

 تعرٌف عام بالمقرر. -
ٌة اإلحصائة التحلٌالت أهمٌتوضٌح  -

 .SPSSٌة اإلحصائام الحزمة إستخدب
بٌان المجاالت والحاالت التً ٌتم فٌها  -

 ..SPSSٌة اإلحصائام الحزمة إستخد
 عرض الكتاب المقرر والمراجع المساعدة. -
فً هذا المقرر عرض طرق التقٌٌم المتبعة  -

 والدرجات المحددة لكل طرٌقة.

1 3 a1 

2 
 ألولالفصل ا -
 مقدمة وتمهٌد -

 

 ألولالفصل ا -
 مقدمة وتمهٌد -
- SPSS .لمحة تارٌخٌة ، 
 ٌة.ساسٌة األاإلحصائالمفاهٌم  -

1 3 a1+c2+b2 
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 جمع البٌانات. أدوات -
 خطوات تصمٌم اإلستبانة. -
 ما ٌجب مراعاته عند صٌاغة األسئلة. -
 مقاٌٌس لٌكرت المختلفة. -
 اس فروق المعانً.مقٌ -
 ترمٌز البٌانات. -
 العٌنات. اختٌارطرق  -
 أمثلة متعددة لكل ما سبق. -

3 
التوزٌعات  -

 التكرارٌة.
 

 التوزٌعات التكرارٌة. -
 التوزٌع الطبٌعً. -
 توزٌع بواسون. -
 توزٌع ثنائً الحدٌن. -
 .األسًالتوزٌع  -
 المتغٌرات. أنواع -
 صٌاغة واختبار الفرضٌات. -
 اشرة.الطرٌقة المب -
 ٌة.اإلحصائالطرٌقة  -
اختبار الفرضٌات عندما تكون الفرضٌة ذات  -

 طرفٌن.
اختبار الفرضٌات عندما تكون الفرضٌة  - -

 ذات طرف واحد.
 األخطاء فً اختبار الفرضٌات. أنواع -
 طرق اختبار الفرضٌات. -
اختبار الفروض بطرٌقة المقارنة مع القٌمة  -

 الجدولٌة.
معنوٌة ختبار الفروض بطرٌقة مستوى الأ -

Sig. 
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

2 6 a1+c2+b2 

4 

 الفصل الثانً -
التعامل مع برنامج  -

SPSS 
 

 الفصل الثانً -
 SPSSالتعامل مع برنامج  -
 البرنامج ) تشغٌل البرنامج (إلى الدخول  -
 القوائم المنسدلة للبرنامج ) تطبٌق حً ( -
 Variableشاشة تعرٌف المتغٌرات )  -

View ) 
 ( Data Viewنات ) شاشة محرر البٌا -
 فتح وحفظ الملفات ) تطبٌق حً ( -
 تسمٌة ووصف المتغٌرات. -
 Measureالمقٌاس  أنواع -
 ( Scale Variablesالمتغٌرات الكمٌة )  -
 Ordinalالمتغٌرات الترتٌبٌة )  -

Variables ) 
 Nominal)  سمٌةالمتغٌرات اال -

Variables ) 
 د بٌانات من برنامج آخر )إكسل(استٌرا -
 ونوع الخط. تغٌٌر حجم -
 نسخ وطباعة المخرجات. -

2 6 a1+c2+b2+c1 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 أمثلة متنوعة لكل ما سبق. -

5 

 الفصل الثالث -
التعامل مع  -

 البٌانات
 

 الفصل الثالث -
 التعامل مع البٌانات -
 ( Viewقائمة العرض )  -
 ( Editقائمة التحرٌر  )  -
 Insert Variableإدخال متغٌر إضافً )  -

) 
 Insert Casesإدخال حاالت إضافٌة  -
 ( Dataقائمة البٌانات  )  -
 ( Sort Casesترتٌب الحاالت )  -
 ( Merge Filesدمج الملفات )  -
أكثر تحتوي على بٌانات لنفس أو دمج ملفٌن  -

 المتغٌرات.
أكثر تحتوي على بٌانات أو دمج ملفٌن  -

 لمتغٌرات مختلفة.
 Aggregateتجمٌع الحاالت  -
( بناًء على  Casesتجمٌع الحاالت )  -

 ٌم متغٌر معٌن .قأو معٌار 
 Select Casesالحاالت  اختٌار -
 Weight Casesوزن الحاالت  -
 أمثلة مختلفة لكل حالة. -

2 6 a1+c2+b2+c1 

6 
قائمة التحوٌل  -

Transform 
 

 Transformقائمة التحوٌل  -
 Computeحسب المتغٌر   األمر  -

Variable 
 Count Valuesعدد القٌم لمتغٌر  إٌجاد -
 Recodeأعادة ترمٌز متغٌر معٌن  -
 .إلى المتغٌر نفسه الترمٌز  -
 متغٌر جدٌد.إلى الترمٌز  -
 توحٌد أوزان العبارات. -
 Rank Casesترتٌب المراكز  -
 Replaceتعوٌض القٌم المفقودة  -

Missing Values 
 أمثلة وتمارٌن لكل حالة. -

1 3 a1+c2+b2+c1 

8 

 الفصل الرابع -
ءات اإلحصا -

الوصفٌة 
Descriptive 

Statistics 
 

 ابعالفصل الر -
 Descriptiveءات الوصفٌة اإلحصا -

Statistics 
 Frequenciesالتكرارات  -
مقاٌٌس النزعة المركزٌة ) الوسط والوسٌط  -

 والمنوال (
مقاٌٌس الموضع ) الربٌعات والعشٌرات  -

 والمؤٌنات وما بٌنها (
 االنحرافمقاٌٌس التشتت ) المدى والتباٌن و -

 المتوسط ( االنحرافالمعٌاري و
 اء والتفرطح .معامل اإللتو -
 المجموع وأكبر قٌمة وأصغر قٌمة . -

2 6 a1+c2+b2+c1 
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 Chartsالرسوم البٌانٌة  اختٌار -
 Bar Chatrsالتمثٌل البٌانً باألعمدة  -
 Pie Chartsالتمثٌل البٌانً بالدائرة  -
 Histogramالمدرج التكراري  -
 Formatالنسٌق  اختٌار -
تنازلٌاً بناًء أو ترتٌب المخرجات تصاعدٌاً  -

 رات .التكراأو على القٌم 
ٌة اإلحصائعرض النتائج بحسب المؤشرات  -

 بحسب المتغٌرات .أو 
 ( Z Valuesحساب القٌم المعٌارٌة )  -
 أمثلة متنوعة لكل حالة مما سبق. -

9 
إستكشاف البٌانات  -

Explore 
 

 Exploreإستكشاف البٌانات  -
 فحص البٌانات وهل تتبع التوزٌع الطبٌعً . -
 شاذة ومتطرفة.التحقق من وجود قٌم  -
فً  انقطاعالتحقق من عدم وجود فترات  -

 البٌانات.
التحقق من عدم واحدٌة البٌانات ) كلها  -

 كلها زوجٌة ( .أو فردٌة 
 Trimmedالوسط الحسابً المشذوب )  -

Mean ) 
-Mتقدٌرات الوسط الحسابً والوسٌط    -

estimators 
 Huberتقدٌر  -
 Humpelتقدٌر  -
 Tukey’s Biweightتقدٌر  -
 Andrews waveٌر وتقد -
 Outliersالقٌم الشاذة  -
 أمثلة مختلفة لكل حالة -

1 3 a1+c2+b2+c1 

10 

أشكال وإختبارات 
التوزٌع الطبٌعً 

Normality 
plots with 

tests 

أشكال وإختبارات التوزٌع الطبٌعً  -
Normality plots with tests . 

 Stem-and-leafشكل الساق والورقة  -
 Histogramالمدرج التكراري  -
- Exclude Cases Listless :استبعاد 

 الحاالت التً فٌها قٌم مفقودة بالكلٌة .
- Exclude Cases Pairwise  :استبعاد 

 المتغٌرات التً فٌها قٌم مفقودة فقط .
- Report Values  معالجة القٌم المفقودة:

كفئة مستقلة بحٌث تظهر معالجة القٌم 
 المفقودة بشكل مستقل .

المركبة ( أو المزدوجة  ول المتقاطعة )الجدا -
Cross tables 

 إنشاء الجداول التقاطعٌة. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة مما سبق. -

2 6 a1+c2+b2+c1 
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VI. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار. -

 التعلم الذاتً. -

 العصف الذهنً. -

 شرائح العرض )البوربوٌنت(. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة . -

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

اإلحصاء بٌانات من كتاب  اختٌارتكلٌف كل طالب ب 1
 السنوي وتحلٌلها وتفسٌر النتائج.

+ a1+a2 +b1 
b2+ +c1+c2 

 سبوعمن األ ابتداءً 
 الخامس

11 

مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق إلى تقسٌم الطالب  2
بحثٌة تتضمن دراسة الحاالت والتمرن على طرق 

 تحلٌل البٌانات ومناقشة النتائج فً قاعة المحاضرات.

a1+a2+b1+b2+ 
+c2 

 سبوعمن األ ابتداءً 
الحادي عشر حتى 

 نهاٌة الفصل
11 

 21   المجموع 
 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
إلى نسبة الدرجة 

درجة  التقوٌم 
 النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

 األنشطة والتكالٌف 1
 

W5-w15 
21 21% 

+ a1+a2 +b1 
b2+ +c1+c2 

 %21 21 العاشر اختبار منتصف الفصل 3
a1+a2+b1 + b2+ + 

c2 

 %60 60 سادس عشرال سبوعاأل االختبار النهائً 5
a1+a2 +b1+ b2+ 

+c1 + c2 

  %111 111  المجموع 

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة

عمان، ى، دار وائل للنشر، ألول"، الطبعة اSPSSام إستخدً بساسً األاإلحصائ(، "التحلٌل 2112جودة، محفوظ. )1
 .األردن

ى، دار الكتب الوطنٌة، بنغازي، ألول"، الطبعة اSPSSبخطوة فً  (، "تحلٌل البٌانات خطوة2121جبرٌل، رامً صالح. )2
 لٌبٌا.

 المراجع المساعدة

1. Arkkelin, Daniel, (2014), "Using SPSS to Understand Research and Data Analysis". 
Psychology Curricular Materials. Book 1, USA,  
https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=psych_oer 

2. Garth, Andrew,(2008), Analysing data using SPSS", Sheffield Hallam University, 
USA 
https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf 

https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=psych_oer
https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf
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3. Sabine Landau and Brian S. Everitt,(2004), " A Handbook of Statistical Analyses 
using SPSS", A CRC Press Company Boca Raton London New York Washington, 
D.C.,USA 
http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%2
0-%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-
%20Excellent%20!!!.pdf 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1.https://www.spss-tutorials.com/spss-data-analysis/  
2.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%
D8%A5%D8%B3 
3.https://www.youtube.com/watch?v=4C19vRJ_-RY 
4.https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf 

 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبٌاب وغ بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، تاذأس من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .لحالةا جلعال مناسبا   ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى: 
 باتهم وحقوقهم اآلتً: من مهام الطلبة وواج

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعا  بتقرٌر عن ذلك.إلى ل ٌُحا فإنهإذا سلك الطالب سلوكا  غٌر مقبول 

 
  

http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%20-%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-%20Excellent%20!!!.pdf
http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%20-%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-%20Excellent%20!!!.pdf
http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%20-%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-%20Excellent%20!!!.pdf
https://www.spss-tutorials.com/spss-data-analysis/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=4C19vRJ_-RY
https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf
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 (1ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدخطة مقرر تحلٌل البٌانات ب
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. عبدالملك عبدهللا العولقً

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 بً فً الكلٌةمكت

(775571797) 
(735363901) 

 المكان ورقم الهاتف

      
alawlaki@gmailcom 

alawlaki@yahoo.com 
ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (    1ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتحلٌل البٌانات ب :اسم المقرر 1

 STA4101 رمز المقرر ورقمه: 2

 :الساعات المعتمدة 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولالمستوى الرابع، الفصل ا المستوى والفصل الدراسً: 4

 ٌة الجاهزةاإلحصائالحزم  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتحصاء اإلبكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة + اإلنجلٌزٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. :وصف المقرر 

ٌة المختلفة التً تشمل اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌالت اإلحصائام الحزم إستخدتدرٌب الطالب على إلى ٌهدف هذا المقرر 
إعداد الطالب معرفٌاً وعملٌا بما ٌحتاجه من إلى كما ٌهدف هذا المقرر ستداللً واختبار الفروض، اإلاإلحصاء الوصفً واإلحصاء 

 تحلٌل عند تخرجه وممارسته للعمل. أدوات

 

IV. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1 ها.أنواعانات بمختلف ً للبٌاإلحصائ. ٌظهر المعرفة والفهم بكل طرق التحلٌل 
a2 ٌة المختلفة.اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌالت اإلحصائام أشهر الحزم إستخد.  ٌوضح بسهولة طرق 
b1ٌة والمتقدمة على حد سواء.ساس.ٌحدد الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل البٌانات األ 
b2 ٌة المتخصصة.اإلحصائٌة المختلفة التً توصل إلٌها من خالل البرامج ئاإلحصا. ٌحلل وٌفسر نتائج التحلٌالت 
c1 البٌانات بكفاءة عالٌة. أنواع. ٌستخدم البرامج المختلفة والمتخصصة فً تحلٌل كافة 
c2 ٌة المتخصصة فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.اإلحصائ. ٌوظف معرفته فً التعامل مع البرامج 
d1عمله فً تحلٌل البٌانات. أثناءٌة مع زمالئه . ٌتواصل بفعال 
d2.ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل . 
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 محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ 

موضوعات 
 المقرر

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل تفصٌلٌةالمواضٌع ال

1 
تعرٌف عام  -

 بالمقرر.
 

 تعرٌف عام بالمقرر. -
ام الحزمة إستخدٌة باإلحصائة التحلٌالت أهمٌتوضٌح  -

 .SPSSٌة اإلحصائ
ام الحزمة إستخدبٌان المجاالت والحاالت التً ٌتم فٌها  -

 ..SPSSٌة اإلحصائ
 عرض الكتاب المقرر والمراجع المساعدة. -
ٌٌم المتبعة فً هذا المقرر والدرجات عرض طرق التق -

 المحددة لكل طرٌقة.

ألولا سبوعاأل  3 

2 
 ألولالفصل ا -
 مقدمة وتمهٌد -

 

 ألولالفصل ا -
 مقدمة وتمهٌد -
- SPSS .لمحة تارٌخٌة ، 
 ٌة.ساسٌة األاإلحصائالمفاهٌم  -
 جمع البٌانات. أدوات -
 خطوات تصمٌم اإلستبانة. -
 ما ٌجب مراعاته عند صٌاغة األسئلة. -
 س لٌكرت المختلفة.مقاٌٌ -
 مقٌاس فروق المعانً. -
 ترمٌز البٌانات. -
 العٌنات. اختٌارطرق  -
 أمثلة متعددة لكل ما سبق. -

الثانً سبوعاأل  3 

3 
التوزٌعات  -

 التكرارٌة.
 

 التوزٌعات التكرارٌة. -
 التوزٌع الطبٌعً. -
 توزٌع بواسون. -
 توزٌع ثنائً الحدٌن. -
 .األسًالتوزٌع  -
 المتغٌرات. أنواع -
 ار الفرضٌات.صٌاغة واختب -
 الطرٌقة المباشرة. -
 ٌة.اإلحصائالطرٌقة  -
 اختبار الفرضٌات عندما تكون الفرضٌة ذات طرفٌن. -
اختبار الفرضٌات عندما تكون الفرضٌة ذات طرف  - -

 واحد.
 األخطاء فً اختبار الفرضٌات. أنواع -
 طرق اختبار الفرضٌات. -
 اختبار الفروض بطرٌقة المقارنة مع القٌمة الجدولٌة. -
 .Sigار الفروض بطرٌقة مستوى المعنوٌة ختبأ -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

 6 الثالث والرابع

4 
 الفصل الثانً -
التعامل مع  -

 الفصل الثانً -
 SPSSالتعامل مع برنامج  -

الخامس 
 والسادس

6 
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برنامج 
SPSS 

 

 البرنامج ) تشغٌل البرنامج (إلى الدخول  -
 القوائم المنسدلة للبرنامج ) تطبٌق حً ( -
 ( Variable Viewشاشة تعرٌف المتغٌرات )  -
 ( Data Viewشاشة محرر البٌانات )  -
 فتح وحفظ الملفات ) تطبٌق حً ( -
 تسمٌة ووصف المتغٌرات. -
 Measureالمقٌاس  أنواع -
 ( Scale Variablesالمتغٌرات الكمٌة )  -
 ( Ordinal Variablesالمتغٌرات الترتٌبٌة )  -
 ( Nominal Variables)  سمٌةالمتغٌرات اال -
 ن برنامج آخر )إكسل(د بٌانات ماستٌرا -
 تغٌٌر حجم ونوع الخط. -
 نسخ وطباعة المخرجات. -
 أمثلة متنوعة لكل ما سبق. -

5 

 الفصل الثالث -
التعامل مع  -

 البٌانات
 

 الفصل الثالث -
 التعامل مع البٌانات -
 ( Viewقائمة العرض )  -
 ( Editقائمة التحرٌر  )  -
 ( Insert Variableإدخال متغٌر إضافً )  -
 Insert Casesإدخال حاالت إضافٌة  -
 ( Dataقائمة البٌانات  )  -
 ( Sort Casesترتٌب الحاالت )  -
 ( Merge Filesدمج الملفات )  -
أكثر تحتوي على بٌانات لنفس أو دمج ملفٌن  -

 المتغٌرات.
أكثر تحتوي على بٌانات لمتغٌرات أو دمج ملفٌن  -

 مختلفة.
 Aggregateتجمٌع الحاالت  -
قٌم أو ( بناًء على معٌار  Cases) تجمٌع الحاالت  -

 متغٌر معٌن .
 Select Casesالحاالت  اختٌار -
 Weight Casesوزن الحاالت  -
 أمثلة مختلفة لكل حالة. -

 6 السابع والثامن

6 
قائمة التحوٌل  -

Transform 
 

 Transformقائمة التحوٌل  -
 Compute Variableحسب المتغٌر   ر األم -
 Count Valuesعدد القٌم لمتغٌر  إٌجاد -
 Recodeأعادة ترمٌز متغٌر معٌن  -
 .إلى المتغٌر نفسه الترمٌز  -
 متغٌر جدٌد.إلى الترمٌز  -
 توحٌد أوزان العبارات. -
 Rank Casesترتٌب المراكز  -
 Replace Missingتعوٌض القٌم المفقودة  -

Values 
 أمثلة وتمارٌن لكل حالة. -

لتاسعا  3 

7 
 االختبار النصفً

 
 االختبار النصفً

 عملًنظري + 
 3 العاشر
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8 

 الفصل الرابع -
ءات اإلحصا -

الوصفٌة 
Descriptiv

e 
Statistics 

 

 الفصل الرابع -
 Descriptive Statisticsءات الوصفٌة اإلحصا -
 Frequenciesالتكرارات  -
 مقاٌٌس النزعة المركزٌة ) الوسط والوسٌط والمنوال ( -
مقاٌٌس الموضع ) الربٌعات والعشٌرات والمؤٌنات  -

 وما بٌنها (
المعٌاري  االنحرافقاٌٌس التشتت ) المدى والتباٌن وم -

 المتوسط ( االنحرافو
 معامل اإللتواء والتفرطح . -
 المجموع وأكبر قٌمة وأصغر قٌمة . -
 Chartsالرسوم البٌانٌة  اختٌار -
 Bar Chatrsالتمثٌل البٌانً باألعمدة  -
 Pie Chartsالتمثٌل البٌانً بالدائرة  -
 Histogramالمدرج التكراري  -
 Formatالنسٌق  ختٌارا -
تنازلٌاً بناًء على القٌم أو ترتٌب المخرجات تصاعدٌاً  -

 التكرارات .أو 
بحسب أو ٌة اإلحصائعرض النتائج بحسب المؤشرات  -

 المتغٌرات .
 ( Z Valuesحساب القٌم المعٌارٌة )  -
 أمثلة متنوعة لكل حالة مما سبق. -

الحادي عشر 
 والثانً عشر

6 

9 

إستكشاف  -
البٌانات 

Explore 
 

 Exploreإستكشاف البٌانات  -
 فحص البٌانات وهل تتبع التوزٌع الطبٌعً . -
 التحقق من وجود قٌم شاذة ومتطرفة. -
 فً البٌانات. انقطاعالتحقق من عدم وجود فترات  -
كلها أو التحقق من عدم واحدٌة البٌانات ) كلها فردٌة  -

 زوجٌة ( .
 ( Trimmed Meanالوسط الحسابً المشذوب )  -
-Mالوسط الحسابً والوسٌط    تقدٌرات -

estimators 
 Huberتقدٌر  -
 Humpelتقدٌر  -
 Tukey’s Biweightتقدٌر  -
 Andrews waveوتقدٌر  -
 Outliersالقٌم الشاذة  -
 أمثلة مختلفة لكل حالة -

 3 الثالث عشر

10 

أشكال 
وإختبارات 

التوزٌع الطبٌعً 
Normality 
plots with 

tests 

 Normalityً أشكال وإختبارات التوزٌع الطبٌع -
plots with tests . 

 Stem-and-leafشكل الساق والورقة  -
 Histogramالمدرج التكراري  -
- Exclude Cases Listless :الحاالت  استبعاد

 التً فٌها قٌم مفقودة بالكلٌة .
- Exclude Cases Pairwise  :استبعاد 

 المتغٌرات التً فٌها قٌم مفقودة فقط .
- Report Values ٌم المفقودة كفئة :معالجة الق

مستقلة بحٌث تظهر معالجة القٌم المفقودة بشكل مستقل 

الرابع عشر 
 والخامس عشر

6 
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. 
 Crossالمركبة ( أو ول المتقاطعة ) المزدوجة الجدا -

tables 
 إنشاء الجداول التقاطعٌة. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة مما سبق. -

11 
 االختبار النهائً 

 
 3 السادس عشر كل المقرر

 48 16                                          ً األسابٌع والساعاتإجمال

 

V. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار. -

 التعلم الذاتً. -

 العصف الذهنً. -

 شرائح العرض )البوربوٌنت(. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة . -

 

VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل شاط / التكلٌفالن الرقم

اإلحصاء بٌانات من كتاب  اختٌارتكلٌف كل طالب ب 1
 السنوي وتحلٌلها وتفسٌر النتائج.

 11 الخامس سبوعمن األ ابتداءً 

مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق إلى تقسٌم الطالب  2
بحثٌة تتضمن دراسة الحاالت والتمرن على طرق 

 تائج فً قاعة المحاضرات.تحلٌل البٌانات ومناقشة الن

الحادي  سبوعمن األ ابتداءً 
 عشر حتى نهاٌة الفصل

11 

 21  المجموع 

 

II. :تقٌٌم التعلم 

 درجة  التقوٌم النهائًإلى نسبة الدرجة  الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم

 W5-w15 21 21% األنشطة والتكالٌف 1

 %21 21 العاشر اختبار منتصف الفصل 2

 بار النهائًاالخت 3
 سبوعاأل

 السادس عشر
60 60% 

 %111 111  المجموع 

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة

 .األردنعمان، ى، دار وائل للنشر، ألول"، الطبعة اSPSSام إستخدً بساسً األاإلحصائ(، "التحلٌل 2112جودة، محفوظ. ).1
 ى، دار الكتب الوطنٌة، بنغازي، لٌبٌا.ألول"، الطبعة اSPSSوة فً (، "تحلٌل البٌانات خطوة بخط2121جبرٌل، رامً صالح. ).2

 المراجع المساعدة
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1.Arkkelin, Daniel, (2014), "Using SPSS to Understand Research and Data Analysis". 
Psychology Curricular Materials. Book 1, USA,  

https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=psych_oer 
2.Garth, Andrew,(2008), Analysing data using SPSS", Sheffield Hallam University, USA 

https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf 
3.Sabine Landau and Brian S. Everitt,(2004), " A Handbook of Statistical Analyses using SPSS", 
A CRC Press Company Boca Raton London New York Washington, D.C.,USA 

http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%20-
%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-
%20Excellent%20!!!.pdf 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1.https://www.spss-tutorials.com/spss-data-analysis/  
2.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%

D8%B3 
3.https://www.youtube.com/watch?v=4C19vRJ_-RY 
4.https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf 

 

VIII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبٌاب وغ بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، تاذأس من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .لحالةا جلعال مناسبا   ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى: 
 باتهم وحقوقهم اآلتً: من مهام الطلبة وواج

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعا  بتقرٌر عن ذلك.إلى ل ٌُحا فإنهإذا سلك الطالب سلوكا  غٌر مقبول 

 

https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=psych_oer
https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf
http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%20-%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-%20Excellent%20!!!.pdf
http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%20-%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-%20Excellent%20!!!.pdf
http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/PPLPF/ftpOUT/Gianluca/stats/Statistics%20-%20A%20Handbook%20of%20Statistical%20Analyses%20using%20SPSS%20-%20Excellent%20!!!.pdf
https://www.spss-tutorials.com/spss-data-analysis/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D8%B3_%D8%A5%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=4C19vRJ_-RY
https://students.shu.ac.uk/lits/it/documents/pdf/analysing_data_using_spss.pdf

