
                                                                                      

 

 

 

 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 

  تحلٌل متعدد المتغٌرات توصٌف مقرر
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 تحلٌل متعدد المتغٌرات :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل الدراسً الثانً, المستوى الرابع فصل الدراسً:المستوى وال  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 والمعلوماتاإلحصاء برنامج  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة:  .9

 عبدهللا الحامدي أحمدد. علً       معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

 تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11
 

 

II. :وصف المقرر 

ٌة بمستوٌاتها وجوانبها المختلفة فً اإلحصائتزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة فً دراسة الطرق إلى ٌهدف هذا المقرر 
وفاعلٌة حٌث ٌتضمن االستدالل حول تحلٌل المكونات  ةبكفاءلتى تظهر فً كثٌر من العلوم و تحلٌل البٌانات متعددة المتغٌرات وا

 , التحلٌل العنقودي, تحلٌل التماٌز والتصنٌف, تحلٌل التباٌن متعدد المتغٌرات. الوجستً نحدار, التحلٌل العاملً, نموذج االالرئٌسة 

 

III. :مخرجات التعلم 

ون الطالب قادراً على أن :بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌك  
1aٌة فً تحلٌل البٌانات متعددة المتغٌرات وكذلك الفرضٌات اإلحصائٌة المختلفة المتعلقة بالطرق ساس. ٌوضح المفاهٌم األ

 فً هذه البٌانات وتطبٌقها. توافرهاالواجب 
2a ه المتغٌرات.قٌاس انماط هذإلى البٌانات وعدد المتغٌرات التً تمثلها باالضافة  أنواع. ٌصف 
3a.ٌشرح بٌانات الظاهرة ومدى تطابقها مع التوزٌع الطبٌعً المتعدد المتغٌرات . 

b1 المناسب منها وفقا للظاهرة محل الدراسة. اختٌارٌة  واإلحصائ. ٌقارن بٌن األسالٌب 
. b2ا.   ٌحلل النتائج  واستقراء المعلومات القٌمة للظاهرة محل الدراسة ووضع الحلول المناسبة له 

b3 المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة . عمالالتطبٌق فً بٌئة األ أثناءٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع العملً و 
c1 ٌة الجاهزة فً تحلٌل اإلحصائً المتعدد فً المجاالت الحٌاتٌة المختلفة مستخدما الحزم اإلحصائ. ٌطبق طرق التحلٌل

 البٌانات.
2cٌة للباحثٌن والدوائر الحكومٌة والخاصة.اإلحصائشارات . ٌقدم االست 

d1.ٌتواصل مع االخرٌن وٌشارك فً العمل الجماعً بفاعلٌة بما ٌكسبة من قدرات تمكنه من العمل مع منظمات . 
.d2 .ٌلتزم باخالقٌات المهنه والنظم والقوانٌن 

3d المتعدد فً حل المشاكل المختلفة.اإلحصائ. ٌستخدم التحلٌل ً 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
1a .ٌة المختلفة المتعلقة بالطرق ساسٌوضح المفاهٌم األ

ٌة فً تحلٌل البٌانات متعددة المتغٌرات وكذلك اإلحصائ
 لبٌانات وتطبٌقها.فً هذه ا توافرهاالفرضٌات الواجب 

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

 الدراسات.
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a.2 
2a باإلضافةالبٌانات وعدد المتغٌرات التً تمثلها  أنواع. ٌصف 

 قٌاس انماط هذه المتغٌرات.إلى 

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة اإلحصاء والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم  العلمٌة
ٌة فً تحلٌل اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخد

 البٌانات.

a3 
3a ًٌشرح بٌانات الظاهرة ومدى تطابقها مع التوزٌع الطبٌع .

 .المتعدد المتغٌرات

 A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
ختلف ٌة المستخدمة فً ماإلحصائ دواتواأل

 الدراسات.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
b1 اإلحصائٌة  واختٌار المناسب منها. ٌقارن بٌن األسالٌب 

 وفقا للظاهرة محل الدراسة.
 

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

 .االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقةإلى 

b.2 
.b2للظاهرة محل ٌحلل النتائج واستقراء المعلومات القٌمة 

 الحلول المناسبة لها.    ع الدراسة ووض
B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم

 وحل المشكالت.

b.3 
 أثناءٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع العملً و

 واإلقلٌمٌة والدولٌة .المحلٌة  عمالالتطبٌق فً بٌئة األ
B4  بتطبٌقات الجودة.اإلحصاء ٌربط نظرٌة 

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
c1 ت لمتعدد فً المجاالا  ًاإلحصائ. ٌطبق طرق التحلٌل

ٌة الجاهزة فً اإلحصائالحٌاتٌة المختلفة مستخدما الحزم 
 تحلٌل البٌانات.

C4  جاهزة فً ٌة الاإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج
 تحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

c.2 
2c ٌة للباحثٌن اإلحصائ. ٌقدم االستشارات 

 والدوائر الحكومٌة والخاصة.     

C3  ٌطبق مهارات اتخاذ القرارات فً مجاالت العمل
معتمداً على تحلٌل بٌانات الظواهر التً تحدث فً 

  المجتمع.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1الجماعً بفاعلٌة  . ٌتواصل مع االخرٌن وٌشارك فً العمل

 تمكنه من العمل مع منظمات. تمن قدراه بما ٌكسب

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

 الفردٌة.

d.2 .d2  والقوانٌن موالنظ المهنة بأخالقٌاتٌلتزم . 
D1 ضمن فرٌق عند ممارسته العمل  ٌعمل

 ً.اإلحصائ

d3 
3d. المتعدد فً حل المشاكلاإلحصائالتحلٌل  ٌستخدم ً 

 .المختلفة
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت

 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

IV.ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

1a .ٌة المختلفة ساسٌوضح المفاهٌم األ
ٌة فً تحلٌل اإلحصائالمتعلقة بالطرق 

البٌانات متعددة المتغٌرات وكذلك 
فً هذه  توافرهاالفرضٌات الواجب 
 البٌانات وتطبٌقها.

المحاضرة والعروض  -
 االٌضاحٌة.

 الحوار والمناقشة. -

 التكالٌف الفردٌة. -

 االمتحانات التحرٌرٌة. -

 تقٌٌم العروض. -

تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار  -
 والمناقشة.

2a البٌانات وعدد  أنواع. ٌحدد
إلى المتغٌرات التً تمثلها باالضافة 

اضرة والعروض المح -
 االٌضاحٌة.

 االمتحانات التحرٌرٌة. -

 تقٌٌم العروض. -
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 الحوار والمناقشة. - قٌاس انماط هذه المتغٌرات.

 التكالٌف الفردٌة. -

تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار  -
 والمناقشة.

3a ٌختبر بٌانات الظاهرة ومدى .
تطابقها مع التوزٌع الطبٌعً 

 المتعدد المتغٌرات.

المحاضرة والعروض  -
 االٌضاحٌة.

 شة.الحوار والمناق -

 التكالٌف الفردٌة. -

 االمتحانات التحرٌرٌة. -

 تقٌٌم العروض. -

تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار  -
 والمناقشة.

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة ت الذهنٌة مخرجات المقرر/ المهارا

b1 ٌة  اإلحصائ. ٌقارن بٌن األسالٌب
المناسب منها وفقا للظاهرة  اختٌارو

 محل الدراسة.
 

 المحاضرات. -

 المناقشة والعصف الذهنً. -

 شرائح العرض البوربوٌنت.  -

 الحاالت العلمٌة. -

 حل المسائل. -

 اختبارت تحرٌرٌة. -

 .المناقشة الشفهٌة -

تقٌٌم االنشطة والتكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 تقٌٌم البحوث والتقارٌر. -

 تحلٌل الحاالت. -

 .b2واستقراء المعلومات  ل النتائجٌحل
 القٌمة للظاهرة محل الدراسة ووضع

 الحلول المناسبة لها.        

 المحاضرات. -

 المناقشة والعصف الذهنً. -

 شرائح العرض البوربوٌنت.  -

 ة.الحاالت العلمٌ -

 حل المسائل. -

 اختبارت تحرٌرٌة. -

 المناقشة الشفهٌة. -

تقٌٌم االنشطة والتكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 تقٌٌم البحوث والتقارٌر. -

 تحلٌل الحاالت. -

 .b3 ٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل
 أثناءمواجهته فً الواقع العملً و

المحلٌة  عمالالتطبٌق فً بٌئة األ
 واإلقلٌمٌة والدولٌة .

 ضرات.المحا -

 المناقشة والعصف الذهنً. -

 شرائح العرض البوربوٌنت.  -

 الحاالت العلمٌة -

 اختبارت تحرٌرٌة. -

 المناقشة الشفهٌة. -

تقٌٌم االنشطة والتكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 تقٌٌم البحوث والتقارٌر. -

 تحلٌل الحاالت. -

 

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

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة

c1 ًاإلحصائ. ٌطبق طرق التحلٌل 
المتعدد فً المجاالت الحٌاتٌة      

المختلفة مستخدما الحزم 
ٌة الجاهزة فً تحلٌل اإلحصائ
 البٌانات.

 التعلٌم الذاتً. -

 المحاضرات. -

 عروض الطالبٌة.ال -

الحاالت العلمٌة وحل  -
 المشكالت.

 المناقشة والعصف الذهنً. -

 مشروعات الطالب البحثٌة. -

 التدرٌبات العملٌة. -

 االختبارات النصفٌة والنهائٌة. -

 تقٌٌم البحوث والواجبات. -

 المالحظات الشخصٌة. -

 تقٌٌم الحاالت العملٌة والنظرٌة. -
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2c ٌة اإلحصائ. ٌقدم االستشارات
  للباحثٌن

 والدوائر الحكومٌة والخاصة.     

 التعلٌم الذاتً. -

 المحاضرات. -

 العروض الطالبٌة. -

الحاالت العلمٌة وحل  -
 المشكالت.

 المناقشة والعصف الذهنً. -

 مشروعات الطالب البحثٌة. -

 التدرٌبات العملٌة. -

 االختبارات النصفٌة والنهائٌة. -

 تقٌٌم البحوث والواجبات. -

 المالحظات الشخصٌة. -

 لحاالت العملٌة والنظرٌة.تقٌٌم ا -

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1 ًٌتواصل مع االخرٌن وٌشارك ف .
 العمل

من ه الجماعً بفاعلٌة بما ٌكسب     
 قدرات

 تمكنه من العمل مع منظمات.     

 العروض الطالبٌة. -

 الحوار والمناقشة. -

 جماعات العمل. -

 .األداءبطاقة مالحظة  -

 االختبار النهائً. -

 .بحاثمناقشة األ -

 المالحظة الشخصٌة. -

استطالع قدرة الطالب على عرض  -
 المفاهٌم.

.d2  هنه والنظم الم بأخالقٌاتٌلتزم 
 والقوانٌن.    

 العروض الطالبٌة. -

 الحوار والمناقشة. -

 جماعات العمل. -

 .األداءبطاقة مالحظة  -

 االختبار النهائً. -

 .بحاثمناقشة األ -

 المالحظة الشخصٌة. -

استطالع قدرة الطالب على عرض  -
 المفاهٌم.

3d. المتعدد اإلحصائالتحلٌل  ٌستخدم ً
 .المختلفة فً حل المشاكل

 لطالبٌة.العروض ا -

 الحوار والمناقشة. -

 جماعات العمل. -

 .األداءمالحظة  بطاقة -

 االختبار النهائً. -

 .بحاثمناقشة األ -

 المالحظة الشخصٌة. -

استطالع قدرة الطالب على عرض  -
 المفاهٌم.

 

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

تالمصفوفا  

 .العملٌات الجبرٌة علً المصفوفات 
 .محدد المصفوفة 
 .المصفوفات المتماثلة 
  .طرق حساب المعكوس 

2 6 a1+b2+c2 

2 
تحلٌل االرتباط 

المتعدد نحدارواال  
 الخطً البسٌط. نحدارتحلٌل اال 
  الفرضٌات الخاصة بنموذج

3 2 
a1+a2+b1+b2+c

2 
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 .نحداراال
 الخطً المتعدد. نحداراال 
 نحدارتقدٌر معالم نموذج اال. 
 ٌنحدارل التباٌن لنموذج االتحل 

 الخطً 
 .المتعدد 
  انحدارمعادلة  أفضلاختبار 

3 
تحلٌل المركبات 

  الرئٌسة

  الرئٌسة طبٌعة المركبات. 
  الرئٌسة خطوات حساب المركبات. 
  الرئٌسة خواص المركبات. 
  امات المركبات إستخدبعض

 الرائٌسٌة.

2 6 a1+b1+c2+d1 

5 
 حدارننموذج اال

 الوجستً
 الوجستً المتعدد.  نحدارنموذج اال 
 .تحلٌل النتائج 

1 3 a1+b1+c2+d1 

6 
تحلٌل التباٌن 

 متعدد المتغٌرات

 .التحلٌل الممٌز 
 الدوال التمٌٌزٌة. أنواع 
  االختبارات المستخدمة فً التحلٌل

 الممٌز.

2 6 a1+b1+c2+d1 

 التحلٌل العاملً 7
 التحلٌل العاملً. أهداف 
  العاملً.النموذج 

2 6 a1+a2+b1+c2 

 التحلٌل العنقودي 8
  تصنٌف الحاالت 
  تصنٌف المتغٌرات 

 
2 

 
6 

a1+b1+c2+d2 
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VI. التدرٌس: )وصف االستراتٌجٌات( إستراتٌجٌة 

 .المحاضرات 
 .الحوار والمناقشة 
 العصف الذهن.ً 
 .حل المشكالت 
 .ًالتعلٌم الذات 
 .المهام والتكالٌف والواجبات 
 .الحاالت العملٌة 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1   تكلٌف الطلبة بتحلٌل بٌانات متعددة المتغٌرات
 ٌة.اإلحصائام بعض الحزم إستخدب

a1+a2+b1+b2+c1+c2 W4-w6 5 

2  ٌة فً ساسبحث مصغر لتطبٌق المفاهٌم األ
 تحلٌل متعدد المتغٌرات على بٌانات حقٌقٌة.

a1+a2+b1+b2+c2 W10-w15 5 

 11 المجموع
 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

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

W4-w15 11 11% والتكالٌفاألنشطة  1  a1+a2+b1+b2+c1+c2 

 a1+a2+b1+b2+c2 20% 20 الثامن اختبار منتصف الفصل 2

أسبوعاخر االختبار النهائً 3  01 01%  a1+a2+b1+b2+c1+c2 

  %100 100 المجموع

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف, سنة النشر, اسم الكتاب, دار النشر, بلد النشر(.

 ن مرجعٌن( : ) ال تزٌد عالمراجع الرئٌسة

 .ٌةاإلحصائً متعدد المتغٌرات. المعهد العربً للتدرٌب والبحوث اإلحصائ(. طرق التحلٌل 2110زٌاد الراوي) .1
2. Anderson T. W. (1958) “An Introduction to Multivariate Statistical Analysis”. New York. 

John Wiley. 

 المراجع المساعدة

ً للمتغٌرات المتعددة من الواجهة التطبٌقٌة. تعرٌب, عبدالرضى عزام. اإلحصائالتحلٌل  (.1221جونسون. ر. وشرٌن. و.) .1
 دارالمرٌخ.

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

1 

 حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: سٌاسة 
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -  

   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم   -
  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
 وإذا الدراسً, الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح متأخر : الحضور ال 

 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر, أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات ثالث عن زٌادة تأخر

3 

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

 .الحالة 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 ًالنهائ 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 
 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً -  الغش: 

 .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 

 سٌاسات أخرى: من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 
  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  لبناء مع اآلخرٌن.والحوار اٌجابً 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 
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

  تحلٌل متعدد المتغٌرات خطة مقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
عبدهللا الحامدي أحمدد. علً   االسم 

 المكان ورقم الهاتف 776185378-صنعاء السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      obideeali@gmail.com ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تحلٌل متعدد المتغٌرات اسم المقرر: 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الفصل الدراسً الثانً ,المستوى الرابع المستوى والفصل الدراسً: 4

  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء برنامج  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 0

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 1

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  2

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ٌة بمستوٌاتها وجوانبها المختلفة فً ئاإلحصاتزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة فً دراسة الطرق إلى ٌهدف هذا المقرر 
تحلٌل البٌانات متعددة المتغٌرات والتى تظهر فً كثٌر من العلوم و بكفاة وفاعلٌة حٌث ٌتضمن االستدالل حول تحلٌل المكونات 

 ٌن متعدد المتغٌرات.الوجستً, التحلٌل العنقودي, تحلٌل التماٌز والتصنٌف, تحلٌل التبا نحدار, التحلٌل العاملً, نموذج االالرئٌسة 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
1aٌة فً تحلٌل البٌانات متعددة المتغٌرات وكذلك الفرضٌات اإلحصائٌة المختلفة المتعلقة بالطرق ساس. ٌوضح المفاهٌم األ

 طبٌقها.فً هذه البٌانات وت توافرهاالواجب 
2a قٌاس انماط هذه المتغٌرات.إلى البٌانات وعدد المتغٌرات التً تمثلها باالضافة  أنواع. ٌصف 
3a.ٌشرح بٌانات الظاهرة ومدى تطابقها مع التوزٌع الطبٌعً المتعدد المتغٌرات . 

b1 المناسب منها وفقا للظاهرة محل الدراسة. اختٌارٌة  واإلحصائ. ٌقارن بٌن األسالٌب 
. b2   .ٌحلل النتائج  واستقراء المعلومات القٌمة للظاهرة محل الدراسة ووضع الحلول المناسبة لها 

b3 المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة . عمالالتطبٌق فً بٌئة األ أثناءٌربط ما تم دراسته بما ٌحتمل مواجهته فً الواقع العملً و 
c1 ٌة الجاهزة فً تحلٌل اإلحصائالحٌاتٌة المختلفة مستخدما الحزم  ً المتعدد فً المجاالتاإلحصائ. ٌطبق طرق التحلٌل

 البٌانات.
2c ٌة للباحثٌن والدوائر الحكومٌة والخاصة.اإلحصائ. ٌقدم االستشارات 

d1.ٌتواصل مع االخرٌن وٌشارك فً العمل  الجماعً بفاعلٌة بما ٌكسبة من قدرات تمكنه من العمل مع منظمات . 
.d2 .ٌلتزم باخالقٌات المهنه والنظم والقوانٌن 

3d المتعدد فً حل المشاكل المختلفة.اإلحصائ. ٌستخدم التحلٌل ً 



                                                                                      

 

 

 

 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 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

 مقدمة فً المصفوفات 1

 .العملٌات الجبرٌة علً المصفوفات 
  المصفوفة.محدد 

ألولا  
 

3 
 

 .المصفوفات المتماثلة 
  .طرق حساب المعكوس 

 الثانً
 

3 

2 
تحلٌل االرتباط واالنحدار  

 المتعدد

 .تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط 
  الفرضٌات الخاصة بنموذج

 االنحدار.
 3 الثالث

 .االنحدار الخطً المتعدد 
 .تقدٌر معالم نموذج االنحدار 

 الرابع
 

3 

  االنحدار لنموذج االنحدار تحلٌل
 المتعدد.

  معادلة انحدار أفضلاختبار 
 3 الخامس

الرئٌسةتحلٌل المركبات  3   

  الرئٌسة طبٌعة المركبات. 
  الرئٌسة خطوات حساب المركبات. 

 السادس
 
 

3 
 

  الرئٌسة خواص المركبات. 
  الرئٌسة امات المركبات إستخدبعض

. 
 3 السابع

منالثا  االختبار النصفً 4  3 

 نموذج االنحدار الوجستً 5
  .نموذج االنحدار الوجستً المتعدد 
 .تحلٌل النتائج 

 التاسع
 

3 

6 
تحلٌل التباٌن متعدد 

 المتغٌرات
  

 .التحلٌل الممٌز 
 الدوال التمٌٌزٌة. أنواع 

 3 العاشر

  االختبارات المستخدمة فً التحلٌل
 الممٌز.

 3 الحادي عشر

 التحلٌل العاملً 7
 تحلٌل العاملً.ال أهداف 
 .ًالنموذج العامل 

 الثانً عشر
 الثالث عشر

6 

 التحلٌل العنقودي 9
  تصنٌف الحاالت 
  تصنٌف المتغٌرات 

عشروالخامس  رابعال
 عشر

6 

 3 السادس عشر كل المقرر االختبار النهائً 17

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 .المحاضرات 
 .الحوار والمناقشة 
 .ًالعصف الذهن 
 .حل المشكالت 
 .ًالتعلٌم الذات 
 .المهام والتكالٌف والواجبات 
 .الحاالت العملٌة 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
 ام إستخدتكلٌف الطلبة بتحلٌل بٌانات متعددة المتغٌرات ب

 ٌة.اإلحصائبعض الحزم 
W4-w6 5 

2 
  ٌة فً تحلٌل متعدد ساسلتطبٌق المفاهٌم األبحث مصغر

 المتغٌرات على بٌانات حقٌقٌة.
W10-w15 5 

 11 المجموع

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

درجة  التقوٌم إلى )نسبة الدرجة 
 النهائً(

W4-w15 11 11% األنشطة والتكالٌف 1  

 20% 20 الثامن اختبار منتصف الفصل 2

أسبوع اخر االختبار النهائً 3  01 01%  

 %177 177 المجموع

 

IX. :مصادر التعلم 

 ٌةاإلحصائً متعدد المتغٌرات. المعهد العربً للتدرٌب والبحوث اإلحصائ(. طرق التحلٌل 2110زٌاد الراوي).1
2.Anderson T. W. (1958) “An Introduction to Multivariate Statistical Analysis”. New York. 
John Wiley. 

 المراجع المساعدة: -
ً للمتغٌرات المتعددة من الواجهة التطبٌقٌة. تعرٌب, عبدالرضى عزام. اإلحصائ(. التحلٌل 1221. جونسون. ر. وشرٌن. و.)1

 دارالمرٌخ.

 )إن وجدت(:    إنترنتٌة وإلكترونمواد -

 

XI. متبعة فً المقرر.الضوابط والسٌاسات ال 

 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 رموٌح للقسم الطالبوغٌاب  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, أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

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

 .الحالة 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 طالبلل ٌ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  -



                                                                                      

 

 

 

 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 

 .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:

 .البالط 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: 
  من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً:

  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 
  التخاذ الالزم, مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك. الجهات المعنٌةإلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

  


