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 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 

 (2ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتوصٌف مقرر تحلٌل البٌانات ب
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (    2ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتحلٌل البٌانات ب :اسم المقرر 1

 STA4108 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 جمالًاإل تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الرابع، الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 (    1ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتحلٌل البٌانات ب :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلومات اإلحصاءبكالورٌوس  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 اإلحصائٌة المختلفة لجاهزة فً التحلٌالت ٌة ااإلحصائام الحزم إستخدتدرٌب الطالب على إلى ٌهدف هذا المقرر 
إعداد الطالب معرفٌاً وعملٌا بما ٌحتاجه من إلى كما ٌهدف هذا المقرر اإلستداللً واختبار الفروض، اإلحصاء الوصفً واإلحصاء 

 تحلٌل عند تخرجه وممارسته للعمل. أدوات

 

III. :مخرجات التعلم 

 لطالب قادراً على أن :بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون ا
a1 ها.أنواعً للبٌانات بمختلف اإلحصائ. ٌ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.ساسبٌانات األ. ٌحدد الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل ال 
b2 ٌة المتخصصة.اإلحصائٌة المختلفة التً توصل إلٌها من خالل البرامج اإلحصائ. ٌحلل وٌفسر نتائج التحلٌالت 
c1 البٌانات بكفاءة عالٌة. أنواع. ٌستخدم البرامج المختلفة والمتخصصة فً تحلٌل كافة 
c2ٌة المتخصصة فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.اإلحصائامج . ٌوظف معرفته فً التعامل مع البر 
d1 لتحلٌل البٌانات. اآللًعمله على الحاسب  أثناء. ٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 
d2.ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل . 

 

I. رنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم الب 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
a1 . اإلحصائبكل طرق التحلٌل ٌظهر المعرفة والفهم ً

 ها.أنواعللبٌانات بمختلف 

A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
ٌة المستخدمة فً مختلف اإلحصائ دواتواأل

 الدراسات.

a.2 
a2 . هولة طرق إستخدام أشهر الحزمح بسٌوض 

 ٌة المختلفة.اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌالت اإلحصائ
A4  التطورات الحاصلة فً تقنٌات البرامج ٌبٌن

 امها فً تحلٌل البٌانات.إستخدٌة وكٌفٌة اإلحصائ

 b:المهارات الذهنٌة : 

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

 ٌة والمتقدمة على حد سواء.ساستحلٌل البٌانات األ عمله على
B3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت

والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات 
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 المناسبة لها.

b.2 
b2 ٌة المختلفة التً اإلحصائ. ٌحلل وٌفسر نتائج التحلٌالت

 ٌة المتخصصة.اإلحصائتوصل إلٌها من خالل البرامج 

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة
ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدوتحلٌل البٌانات ب

 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.إلى 

 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

 المتخصصة فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.
 C2  ٌة فً صٌاغة اإلحصائٌوظف األسالٌب

 ار.المشكالت التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القر

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1.  اآللًعمله على الحاسب  أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 

 لتحلٌل البٌانات.

D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع
اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته 

 الفردٌة.

d.2 
d2 .لمختلفة التً ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت ا

 ٌواجهها فً مجال العمل.
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  المعرفة والفهممخرجات المقرر / 

a1 . بكل طرق ٌظهر المعرفة والفهم
ً للبٌانات بمختلف اإلحصائالتحلٌل 
 ها.أنواع

 المحاضرات  -
التعلٌم التعاونً بٌن الطالب لفهم  -

 أعمق لتحلٌل البٌانات.
 المناقشة والعصف الذهنً. -

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

a2 .  ام إستخدٌوضح بسهولة طرق
ٌة الجاهزة فً اإلحصائأشهر الحزم 
 ٌة المختلفة.اإلحصائالتحلٌالت 

 المحاضرات  -
 المناقشة والعصف الذهنً. -
عرض المشكالت فً تحلٌل  -

 البٌانات وطرق حلها.

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
 اركة الطلبة فً الحوار والمناقشة.تقٌٌم مش -

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 .المناسبة لحل المشاكل  ٌحدد الطرق
التً تواجهه عند عمله على تحلٌل 

ٌة والمتقدمة على حد ساسالبٌانات األ
 سواء.

 المحاضرات  -
 المناقشة والعصف الذهنً. -
 الحاالت العملٌة. -
 حل المشكالت. -

 المناقشة الشفهٌة. -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 الشائعة. تحلٌل الحاالت للمشاكل  -
 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. -
تحلٌل وتفسٌر النتائج التً ٌتم  -

 بوصفها مخرجاتالحصول علٌها 
 ٌة المتخصصة.اإلحصائلبرامج ل

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

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات 

c1.  ًٌستخدم البرامج المختلفة والمتخصصة ف
 البٌانات بكفاءة عالٌة. أنواعتحلٌل كافة 

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنهائٌة.
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 المناقشة والعصف الذهنً.-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -

تقٌٌم البحوث والتكالٌف  -
 والواجبات.

 المالحظات الشخصٌة. -

c2.  ٌوظف معرفته فً التعامل مع البرامج
ٌة المتخصصة فً حل المشاكل المختلفة اإلحصائ

 التً ٌواجهها.

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -
 العروض الطالبٌة. -
ملٌة وحل الحاالت الع -

 المشكالت.
 المناقشة والعصف الذهنً.-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنهائٌة.

تقٌٌم البحوث والتكالٌف  -
 والواجبات.

 المالحظات الشخصٌة. -
 تقٌٌم الحاالت النظرٌة والعملٌة. -

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌة)المهارات العامة( برابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر 

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1.  عمله على  أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه
 لتحلٌل البٌانات. اآللًالحاسب 

 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 المشكالت
 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

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

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

 

V. تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع  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  -

 مقرربال
 

 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. -
عرض طرق التقٌٌم المتبعة فً هذا المقرر  -

 ٌقة.والدرجات المحددة لكل طر

1 3 a1 

2 
محاضرة تمهٌدٌة  -

 ومراجعة
 

 محاضرة تمهٌدٌة ومراجعة -
 التوزٌعات التكرارٌة. -
 المتغٌرات. أنواع -
 صٌاغة وإختبارات الفروض. -
 اإلختبار ذو الطرفٌن. -

1 3 a1+c2+b2+c1 
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 اإلختبار ذو الطرف الواحد. -
 األخطاء فً اختبارات الفروض. أنواع -
 خطأ الصدفة ) خطأ المعاٌنة ( -
 ٌاً (حصائإالفرق المعنوي ) الدال  -
 ( α)  ألولالخطأ من النوع ا -
 ( βالخطأ من النوع الثانً )  -
 طرق إختبار الفرضٌات. -
 أمثلة متنوعة؟ -

3 
 الفصل الخامس -
 مقارنة المتوسطات -

 

 الفصل الخامس -
 مقارنة المتوسطات -
مقارنة المتوسطات فً المجتمعات  -

ٌة  التً تكون مفرداتها مختلفة  اإلحصائ
 ومتعددة.

لحساب  SPSSكٌف نستخدم برنامج الـ  -
 مجموعة ؟أو المتوسط الحسابً لكل فئة 

 T-Testإختبار ) ت ( للعٌنة الواحدة  -
One-Sample T-Test 

 شروط إختبار ) ت ( -
 أمثلة عملٌة على هذا اإلختبار. -

1 3 a1+c2+b2+c1 

4 
إختبار ) ت (  -

 لعٌنتٌن مستقلتٌن.
 

 إختبار ) ت ( لعٌنتٌن مستقلتٌن. -
 ط هذا االختبار.شرو -
 هذا االختبار.إجراء متى ٌتم  -
إختبار ) ت ( لعٌنتٌن مستقلتٌن بتقسٌم الفئات  -

 فً المتغٌر.
ام إستخدإختبار ) ت ( لعٌنتٌن مستقلتٌن ب -

 ( Cut Pointنقطة التقسٌم ) 
 إختبار التجانس )اختبار لٌفٌن( -
 ختبار ) ت ( لعٌنتٌن مرتبطتٌن  -

Paired – Sample T Test 
 ا االختبار.شروط هذ -
 هذا االختبار.إجراء متى ٌتم  -
لهذه  SPSSأمثلة متنوعة على  -

 االختبارات.
 تفسٌر النتائج فً كل اختبار. -

1 3 a1+c2+b2+c1 

5 

 الفصل السابع -
تحلٌل التباٌن  -

-Oneاألحادي 
Way ANOVA 

 

 الفصل السابع -
 One-Wayتحلٌل التباٌن األحادي  -

ANOVA 
 ة تحلٌل التباٌن األحادي.أهمٌ -
ة تحلٌل التباٌن أهمٌثلة متعددة لبٌان أم -

 األحادي.
 شروط تطبٌق إختبار تحلٌل التباٌن األحادي. -
 اإلختبار البعدي؟إجراء متى ٌجب  -
 فرضٌات إختبار تحلٌل التباٌن األحادي. -
 لهذا االختبار. SPSSأمثلة متنوعة على  - -

2 6 
a1+c2+b2 
+c1+d2 

6 
 الفصل الثامن -
 نحداراإلرتباط واال -

 الثامنالفصل  -
 نحداراإلرتباط واال -

1 3 
a1+c2+b2 
+c1+d2 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث
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 مقدمة عامة. - 
 مفهوم معامل اإلرتباط. -
 األسئلة التً ٌجٌب عنها معامل اإلرتباط. -
ً المناسب اإلحصائكٌفٌة تحدٌد التحلٌل  -

 لمعامل اإلرتباط بناًء على مقٌاس البٌانات.
 Pearsonمعامل إرتباط بٌرسون   -

correlation 
 Spearmanمعامل إرتباط الرتب   -

correlation 
 Partial Correlationاإلرتباط الجزئً  -
 SPSSام حزمة إستخدأمثلة متعددة ب - -

 نحدارثانٌاً : اال 7

  Regression نحدارثانٌاً : اال -
 .نحدارمفهوم اال -
 .نحدارة االأهمٌ -
 الخطً البسٌط. نحداراال -
الخطً  نحدارالصورة العامة لمعادلة اال -

 البسٌط.
الخطً  نحدارت لمعادلة االحساب الثواب -

 البسٌط.
 الخطً المتعدد. نحداراال -
الخطً  نحدارالصورة العامة لمعادلة اال - -

 المتعدد.
الخطً  نحدارحساب الثوابت لمعادلة اال -

 المتعدد.
  SPSSام حزمة إستخدأمثلة متعددة ب -

1 3 
a1+c2+b2 
+c1+d2 

9 
الرسوم البٌانٌة من  -

 Graphsخالل 
 

 الفصل الثامن -
 Graphsم البٌانٌة من خالل الرسو -
تطبٌق وحل كافة التمارٌن فً الكتاب المقرر  -

الموجودة فً هذا الفصل والخاصة بالرسوم 
 البٌانٌة

1 3 
a1+c2+b2 
+c1+d2 

10 

ارتباط المتغٌرات  -
المستقلة 

Variance 
Inflation 

Factor (VIF) 
 

 Varianceارتباط المتغٌرات المستقلة  -
Inflation Factor (VIF) 

 ٌان مدى التداخل بٌن المتغٌرات المستقلة.ب -
متى ٌكون التداخل بٌن المتغٌرات المستقلة  -

 داالً على عدم تعددها حقٌقة؟
تأثٌر التداخل بٌن المتغٌرات المستقلة على  -

 دقة النتائج وموثوقٌتها.
أمثلة متنوعة على التداخل بٌن المتغٌرات  -

 المستقلة.

1 3 
a1+c2+b2 
+c1+d2 

11 
زمنٌة السالسل ال -

Time Series 
 

 الخطً البسٌط والتنبؤ )التوقع( نحداراال -
   Computeام األمر إستخدأوالً : ب -
 Curveام قائمة إستخدثانٌاً : ب -

Estimation   
 فً حال وجود متغٌر معٌن كمتغٌر مستقل. -
 فً حال وجود الزمن كمتغٌر مستقل. -
 Time Seriesالسالسل الزمنٌة  -

1 3 
a1+c2+b2 
+c1+d2 
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 لسلسلة الزمنٌة.طرق تحدٌد اإلتجاه العام ل -
 إلنتشارطرٌقة رسم مخطط ا -
 Leastطرٌقة المربعات الصغرى )  -

Square Method ) 
 Movingطرٌقة األوساط المتحركة )  -

Average ) 
 ممٌزات وعٌوب طرٌقة األوساط المتحركة. -
فً كل حالة من  SPSSام برنامج إستخد -

 الحاالت السابقة.

12 

 الفصل التاسع -
القٌاس  أداةت ثبا -

Reliability 
 

 الفصل التاسع -
 Reliabilityالقٌاس  أداةثبات  -
 القٌاس أداةمفهوم ثبات  -
 القٌاس أداةالعوامل المؤثرة فً درجة ثبات  -
 القٌاس أداةثبات  أنواع -
 الثبات الداخلً  -
 الثبات الخارجً  -
 تحلٌل مفردات القٌاس -
عن قٌاس ثبات  SPSSأمثلة عملٌة على  -

 القٌاس. أداة

1 3 
a1+c2+b2 
+c1+d2 

13 
دراسة حالة  -

 تطبٌقٌة
 

 دراسة حالة تطبٌقٌة -
حالة عملٌة تطبٌقٌة شاملة ٌتم من خاللها  -

 بجزئٌةفً هذا المقرر  هراستتطبٌق ما تم د
ٌة اإلحصائام الحزمة إستخدوالثانً ب ألولا

SPSS 25 . 
الحدود الدنٌا والعلٌا لمقٌاس لٌكرت  -

 الخماسً.

2 6 
a1+c2+b2 
+c1+d2 

  42 14                                                            إجمالً األسابٌع والساعات

 

VI. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار. -

 التعلم الذاتً. -

 العصف الذهنً. -

 شرائح العرض )البوربوٌنت(. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة . -
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VII. نشطة والتكلٌفات:األ 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
السنوي اإلحصاء بٌانات من كتاب  اختٌارتكلٌف كل طالب ب

 وتحلٌلها وتفسٌر النتائج.
+ a1+a2 +b1 

b2+ +c1+c2 
 سبوعمن األ ابتداءً 

 الثالث
11 

2 
ة مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق بحثٌإلى تقسٌم الطالب 

تتضمن دراسة الحاالت والتمرن على طرق تحلٌل البٌانات 
 ومناقشة النتائج فً قاعة المحاضرات.

a1+a2+b1+b2+ 
+c2 

 سبوعمن األ ابتداءً 
الثالث حتى نهاٌة 

 الفصل
11 

 21 المجموع

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

 التقوٌم النهائً
 رجات التً ٌحققهاالمخ

 W3-w15 21 21% األنشطة والتكالٌف 1
+ a1+a2 +b1 

b2+ +c1+c2 

 %21 21 التاسع اختبار منتصف الفصل 2
a1+a2+b1 + b2+ + 

c2 

 %60 60 السادس عشر سبوعاأل االختبار النهائً 3
a1+a2 +b1+ b2+ 

+c1 + c2 

  %111 111 لمجموعا

 

IX. 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، ألول"، الطبعة اSPSS(، "تحلٌل البٌانات خطوة بخطوة فً 2121جبرٌل، 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 
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 

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
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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 
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 (2ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدخطة مقرر تحلٌل البٌانات ب
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 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 

 (2ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتحلٌل البٌانات ب :اسم المقرر 1

 STA4108 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة: 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار اضرةمح

3    3 

 المستوى الرابع، الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 (1ٌة )اإلحصائام الحزم إستخدتحلٌل البٌانات ب :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  رر:درس له المقٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة + اإلنجلٌزٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. :ًوصف المقرر الدراس 

ٌ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 اإلستداللً واختبار الفروض، اإلحصاء الوصفً وإلحصاء ا

 تحلٌل عند تخرجه وممارسته للعمل. أدوات

 

IV.  المقصودة للمقررمخرجات التعلم: 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1ها.أنواعً للبٌانات بمختلف اإلحصائعرفة والفهم بكل طرق التحلٌل . ٌظهر الم 
a2 ٌة المختلفة.اإلحصائٌة الجاهزة فً التحلٌالت اإلحصائام أشهر الحزم إستخد.  ٌوضح بسهولة طرق 
b1واء.ٌة والمتقدمة على حد سساس. ٌحدد الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل البٌانات األ 
b2 ٌة المتخصصة.اإلحصائٌة المختلفة التً توصل إلٌها من خالل البرامج اإلحصائ. ٌحلل وٌفسر نتائج التحلٌالت 
c1 البٌانات بكفاءة عالٌة. أنواع. ٌستخدم البرامج المختلفة والمتخصصة فً تحلٌل كافة 
c2 كل المختلفة التً ٌواجهها.ٌة المتخصصة فً حل المشااإلحصائ. ٌوظف معرفته فً التعامل مع البرامج 
d1 لتحلٌل البٌانات. اآللًعمله على الحاسب  أثناء. ٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 
d2.ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل . 
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V. محتوى المقرر 

                الجانب النظري                                            أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة

1 
 تعرٌف عام بالمقرر -

 

 تعرٌف عام بالمقرر. -
ام إستخدٌة باإلحصائة التحلٌالت أهمٌتوضٌح  -

 .SPSSٌة اإلحصائالحزمة 
ام إستخدبٌان المجاالت والحاالت التً ٌتم فٌها  -

 ..SPSSٌة اإلحصائالحزمة 
 عرض الكتاب المقرر والمراجع المساعدة. -
عرض طرق التقٌٌم المتبعة فً هذا المقرر  -

 والدرجات المحددة لكل طرٌقة.

ألولا سبوعاأل  3 

2 
محاضرة تمهٌدٌة  -

 ومراجعة
 

 محاضرة تمهٌدٌة ومراجعة -
 التوزٌعات التكرارٌة. -
 المتغٌرات. أنواع -
 صٌاغة وإختبارات الفروض. -
 .اإلختبار ذو الطرفٌن -
 اإلختبار ذو الطرف الواحد. -
 األخطاء فً اختبارات الفروض. أنواع -
 خطأ الصدفة ) خطأ المعاٌنة ( -
 ٌاً (إحصائالفرق المعنوي ) الدال  -
 ( α)  ألولالخطأ من النوع ا -
 ( βالخطأ من النوع الثانً )  -
 طرق إختبار الفرضٌات. -
 أمثلة متنوعة؟ -

الثانً سبوعاأل  3 

3 
 الفصل الخامس -
 توسطاتمقارنة الم -

 

 الفصل الخامس -
 مقارنة المتوسطات -
ٌة  اإلحصائمقارنة المتوسطات فً المجتمعات  -

 التً تكون مفرداتها مختلفة  ومتعددة.
لحساب  SPSSكٌف نستخدم برنامج الـ  -

 مجموعة ؟أو المتوسط الحسابً لكل فئة 
 T-Testإختبار ) ت ( للعٌنة الواحدة  -

One-Sample T-Test 
 شروط إختبار ) ت ( -
 مثلة عملٌة على هذا اإلختبار.أ -

الثالث سبوعاأل  3 

4 
إختبار ) ت ( لعٌنتٌن  -

 مستقلتٌن.
 

 إختبار ) ت ( لعٌنتٌن مستقلتٌن. -
 شروط هذا االختبار. -
 هذا االختبار.إجراء متى ٌتم  -
إختبار ) ت ( لعٌنتٌن مستقلتٌن بتقسٌم الفئات  -

 فً المتغٌر.
طة ام نقإستخدإختبار ) ت ( لعٌنتٌن مستقلتٌن ب -

 ( Cut Pointالتقسٌم ) 
 إختبار التجانس )اختبار لٌفٌن( -
 ختبار ) ت ( لعٌنتٌن مرتبطتٌن  -

Paired – Sample T Test 

الرابع سبوعاأل  3 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 شروط هذا االختبار. -
 هذا االختبار.إجراء متى ٌتم  -
 لهذه االختبارات. SPSSأمثلة متنوعة على  -
 تفسٌر النتائج فً كل اختبار. -

5 

 الفصل السابع -
حلٌل التباٌن األحادي ت -

One-Way 
ANOVA 

 

 الفصل السابع -
 One-Wayتحلٌل التباٌن األحادي  -

ANOVA 
 ة تحلٌل التباٌن األحادي.أهمٌ -
ة تحلٌل التباٌن أهمٌأمثلة متعددة لبٌان  -

 األحادي.
 شروط تطبٌق إختبار تحلٌل التباٌن األحادي. -
 اإلختبار البعدي؟إجراء متى ٌجب  -
 تباٌن األحادي.فرضٌات إختبار تحلٌل ال -
 لهذا االختبار. SPSSأمثلة متنوعة على  - -

الخامس 
 والسادس

6 

6 
 الفصل الثامن -
 نحداراإلرتباط واال -

 

 الفصل الثامن -
 نحداراإلرتباط واال -
 مقدمة عامة. -
 مفهوم معامل اإلرتباط. -
 األسئلة التً ٌجٌب عنها معامل اإلرتباط. -
ً المناسب اإلحصائكٌفٌة تحدٌد التحلٌل  -

 اإلرتباط بناًء على مقٌاس البٌانات.لمعامل 
 Pearsonمعامل إرتباط بٌرسون   -

correlation 
 Spearmanمعامل إرتباط الرتب   -

correlation 
 Partial Correlationاإلرتباط الجزئً  -
 SPSSام حزمة إستخدأمثلة متعددة ب - -

 3 السابع

 نحدارثانٌاً : اال 7

  Regression نحدارثانٌاً : اال -
 .نحدارمفهوم اال -
 .نحدارة االأهمٌ -
 الخطً البسٌط. نحداراال -
الخطً  نحدارالصورة العامة لمعادلة اال -

 البسٌط.
الخطً  نحدارحساب الثوابت لمعادلة اال -

 البسٌط.
 الخطً المتعدد. نحداراال -
الخطً  نحدارالصورة العامة لمعادلة اال - -

 المتعدد.
الخطً  نحدارحساب الثوابت لمعادلة اال -

 المتعدد.
  SPSSام حزمة إستخدة متعددة بأمثل -

 3 الثامن

8 
 االختبار النصفً

 
 االختبار النصفً
 نظري + عملً

 3 التاسع

9 
الرسوم البٌانٌة من  -

 Graphsخالل 
 

 الفصل الثامن -
 Graphsالرسوم البٌانٌة من خالل  -
تطبٌق وحل كافة التمارٌن فً الكتاب المقرر  -

 3 العاشر
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الموجودة فً هذا الفصل والخاصة بالرسوم 
 ٌانٌةالب

10 

ارتباط المتغٌرات  -
 Varianceالمستقلة 

Inflation Factor 
(VIF) 

 

 Varianceارتباط المتغٌرات المستقلة  -
Inflation Factor (VIF) 

 بٌان مدى التداخل بٌن المتغٌرات المستقلة. -
متى ٌكون التداخل بٌن المتغٌرات المستقلة  -

 داالً على عدم تعددها حقٌقة؟
خل بٌن المتغٌرات المستقلة على دقة تأثٌر التدا -

 النتائج وموثوقٌتها.
أمثلة متنوعة على التداخل بٌن المتغٌرات  -

 المستقلة.

 3 الحادي عشر

11 
السالسل الزمنٌة  -

Time Series 
 

 الخطً البسٌط والتنبؤ )التوقع( نحداراال -
   Computeام األمر إستخدأوالً : ب -
 Curveام قائمة إستخدثانٌاً : ب -

Estimation   
 فً حال وجود متغٌر معٌن كمتغٌر مستقل. -
 فً حال وجود الزمن كمتغٌر مستقل. -
 Time Seriesالسالسل الزمنٌة  -
 طرق تحدٌد اإلتجاه العام للسلسلة الزمنٌة. -
 إلنتشارطرٌقة رسم مخطط ا -
 Leastطرٌقة المربعات الصغرى )  -

Square Method ) 
 Movingطرٌقة األوساط المتحركة )  -

Average ) 
 ممٌزات وعٌوب طرٌقة األوساط المتحركة. -
فً كل حالة من  SPSSام برنامج إستخد -

 الحاالت السابقة.

 3 الثانً عشر

 

 الفصل التاسع -
القٌاس  أداةثبات  -

Reliability 
 

 الفصل التاسع -
 Reliabilityالقٌاس  أداةثبات  -
 القٌاس أداةمفهوم ثبات  -
 القٌاس أداةالعوامل المؤثرة فً درجة ثبات  -
 القٌاس أداةثبات  واعأن -
 الثبات الداخلً  -
 الثبات الخارجً  -
 تحلٌل مفردات القٌاس -
 أداةعن قٌاس ثبات  SPSSأمثلة عملٌة على  -

 القٌاس.

 3 الثالث عشر

 
 دراسة حالة تطبٌقٌة -
 

 دراسة حالة تطبٌقٌة -
حالة عملٌة تطبٌقٌة شاملة ٌتم من خاللها  -

تطبٌق ما تم دراستة فً هذا المقرر بجزئٌه 
ٌة اإلحصائام الحزمة إستخدوالثانً ب ولألا

SPSS 25 . 
 الحدود الدنٌا والعلٌا لمقٌاس لٌكرت الخماسً. -

الرابع عشر 
والخامس 

 عشر
6 

 3 السادس عشر كل المقرر االختبار النهائً  11

 48 16                                                   إجمالً األسابٌع والساعات
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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 النشاط / التكلٌف الرقم

1 
سنوي الاإلحصاء بٌانات من كتاب  اختٌارتكلٌف كل طالب ب

 وتحلٌلها وتفسٌر النتائج.
 11 الثالث سبوعمن األ ابتداءً 

2 
مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق بحثٌة إلى تقسٌم الطالب 

تتضمن دراسة الحاالت والتمرن على طرق تحلٌل البٌانات 
 ومناقشة النتائج فً قاعة المحاضرات.

الثالث حتى  سبوعمن األ ابتداءً 
 نهاٌة الفصل

11 

 21 المجموع

 

II. :تقٌٌم التعلم 

 

 درجة  التقوٌم النهائًإلى نسبة الدرجة  الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم

 W3-w15 21 21% األنشطة والتكالٌف 1

 %21 21 التاسع اختبار منتصف الفصل 2

 %60 60 السادس عشر سبوعاأل االختبار النهائً 3

 %111 111 المجموع

 

III. تعلم:لمصادر ا 

 : ئٌسةالمراجع الر

 .األردنعمان، ى، دار وائل للنشر، ألول"، الطبعة اSPSSام إستخدً بساسً األاإلحصائ(، "التحلٌل 2112جودة، محفوظ. ).1
ى، دار الكتب الوطنٌة، بنغازي، ألول"، الطبعة اSPSS(، "تحلٌل البٌانات خطوة بخطوة فً 2121جبرٌل، 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 

3.Sabine Landau and Brian S. Everitt,(2004), " A Handbook of Statistical Analyses using 

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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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%B
3_%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 

 

IV. .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 مناسباً  ٌ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 فًاالنتحال:  6

7 

 اتهم وحقوقهم اآلتً: سٌاسات أخرى: من مهام الطلبة وواجب
  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، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى  ٌُحال فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً 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

