
                                                                                        
     
 جاهعَ الوٌْف٘ح                                 كل٘ح االقرصاد الوٌضلٖ    

 واى الجْدج ّاالعروادّحذج ض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احصاء وتحليل بيانات متقدم :توصيف مقرر نموذج 

 

 الثشًاهج الزٕ ٗرثعَ الوقشس:   

 1021/1023العام الذساعٖ      .قغن االقرصاد الوٌضلٔ ّالرشت٘ح  القغـن الزٕ ٗرثعَ الثشًاهج

 8/6/8008 ذاسٗخ إقشاس الرْص٘ف: االقرصاد الوٌضلٔ ّالرشت٘ح          القغن الزٕ ٗرثعَ الوقشس

 

       هعلْهاخ أعاع٘ح: -أ
:                 اعممممممممممممممممممممممن الوقممممممممممممممممممممممشس

 احصاء ّذحل٘ل ت٘اًاخ هرقذم

 

 الشهممض الدممْدٕ:

HEPHE(11)3 

اقرصممماد  دكرمممْساٍاّلٔ الفشقمممح/ الوغمممرْٕ:

 هٌضلٔ ّذشت٘ح

 / الغمممممماعاخعممممممذد الْحممممممذاخ

 الذساع٘ح: 
 ٖجوالاإل 3  1 ظشًٕ 1

 هعلْهاخ هرخصصح: -ب

     Aimsأُذاف الوقشس  -
 :  أىٗدْى قادسا علٔ  أىغٔ ثالطالة هي دساعح الوقشس ٌٗ ٌٗرِٖ أىتعذ 

اعتخذاو ْزا انعهمى  انمذسج انعانيح عهٗطشق تًثيم ٔعشض ٔٔصف انثياَاخ يع  تًكٍ انذاسط يٍ

 في االلتصاد انًُضنٗ ٔانتشتيح

 

 ح ّ الفِنالوعشف -أ     

Knowledge and Understanding     

المفـــم يا ساليـــمليا اةحاـــمدية الممت مـــة  المم  تـــة  ـــ  سا   ان يحـــ   -2أ                              
 الم ملجمت ال مراممرية سالال مراممرية 

 القذساخ الزٌُ٘ح -ب   

Intellectual skills                     

 انًعطاِ ثياَاخاالعانية االحصائيح انًطهٕتح يٍ خالل ان يختاسأٌ  -2ب                     

 

 الوِاساخ الوٌِ٘ح                     -جـ

Professional Skills    

 

 انًُٓح اإلحصائي في دساعاخ ٔتحٕث االلتصاد انًُضنٗ ٔانتشتيح  اٌ يطثك – 1ج 

يح ٔ انتحهيم اإلحصائي انًُاعة نتعًيى ٌ يًيض انطانة تيٍ إَٔاع انثياَاخ اإلحصائا -2ج  

 انُتائح.



 SPSS –في انذساعاخ ٔانثحٕث تًا في رنك اعتخذاو انحضو اإلحصائيح  اخشاء تطثيماخ -3ج 

 

 الوِاساخ العاهح -د

General Skills 

  
ًظشٗممح حممْ: تعمما الوفمماُ٘ن اىعاعمم٘ح فممٔ اإلحصمماء ُّممٔ :  هشاجعممح االعممثْا االّ: :

يغممتٕياخ انذالنممح  –انفممشٔض ٔإَٔاعٓمما  –انًتغيممشاخ ٔإَٔاعٓمما  –صمماءأَممٕاع اإلح –اإلحصمماء 

 خطأ انُٕع األٔل ٔ انثاَٗ  –اإلحصائيح 

 

الْصممفٖ ّاإلحصمماالٖ االعممرذاللٖ :  يفمماْيى اإلحصمماء هشاجعممح االعممثْا النممأً :

اختثممماس  –-اخرثممماس   خ   ّهعممماهتخ االسذثممماي تممم٘ي هرغ٘مممشٗي ت اخرثممماس هممماى ّٗرٌمممٖ

 خرثاساخ التتاساهرشٗحت ّتعا اال ٔنكٕكغٍ

 

ت٘ي هرْعمطاخ دسجماخ أكنمش همي هجومْعر٘ي    دساعح انفشٔق االعثْا النالمس : 

ذحل٘ممل الرثمماٗي تعًْاعممَ الوخرلفممح ت ذحل٘ممل ذثمماٗي الق٘مماط الوردممشس أحممادٕ االذجمماٍ ت 

  -تحهيمم انتثمايٍ اُمائٗ  -ذحل٘ل الرغاٗش أحادٕ االذجاٍت الوقاسًاخ الثعذٗح  شم٘فَ٘ت ذمْكٖ 

 كشٔعكال ٔانيض  –تداِ فشيذياٌ اال

 

يعايممم استثمماط  –يعايممم استثمماط تيشعممٌٕ العتقمماخ تمم٘ي الورغ٘ممشاخ :  االعممثْا الشاتمم  :

 .االَحذاس انًتعذد  –االَحذاس انخطٗ انثغيط  –يعايم االستثاط اندضئٗ  –عثيشياٌ 

 

أعممظ ّشممشّي  -حإَٔاعمم –تعشيفممّ الرحل٘ممل العمماهلٔ :  االعممثْا الخمماهظ ّالغممادط :

هحدماخ ذقمذٗش انًفماْيى األعاعميح فمٗ انتحهيمم انعمايهٗ ٔتطثيماتمّ –طشلمّ   -الرحل٘ل العماهلٖ 

 عذد العْاهل ت اىخطاء الشاالعح فٖ الرحل٘ل العاهلٖت

 

انًفمماْيى األعاعمميح فممٗ انتحهيممم –أْذافممّ  –تعشيفممّ  الرحل٘ممل الرو٘٘ممضٓ : االعممثْا الغممات  :

 .كيفيح تفغيشِ  –انتًييضٖ 

 

كيفيممح تفغمميش  –ًَارخممّ انًختهفممح  –أْذافممّ  –: تعشيفممّ  ذحل٘ممل الوغمماس االعممثْا النمماهي : 

 .َتائدّ 

علٔ الوفماُ٘ن اإلحصماال٘ح الرمٖ ٗمرن ذذسٗغمِا تطثيماخ  االعات٘  هي الراع  للنأً عشش :

     SPSS –تاعرخذام 

 Teaching and learning methodsالرذسٗظ  ّالرعلن  أعال٘ة -
        

 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرعلن للطتب رّٕ القذساخ الوحذّدج - 5

Teaching and Learning methods for disables 

   

 .أ.  الوحاضشج  

 .ب.الوٌاقشح     

 



 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرعلن للطتب الورو٘ضٗي -6
 الثحْز إجشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  ذق٘٘ن الطتب     -7

 Tools mentاىعال٘ة الوغرخذهح             -أ                
 

 الرحص٘ل اخرثاس اعوا: الغٌح  ًصف الرشم     لق٘اط

 الرحص٘ل الرشم     لق٘اط اخشاخرثاس اعوا: الغٌح  

 الرحص٘ل لق٘اط          ذحشٗشٓ ًِاٗح الرشماخرثاس 

      

 Time scheduleالرْق٘د         -ب 
 ثْا   الغات اىع

 النأً عششاىعثْا   

 الشات  عششاىعثْا   

 ج  ذْصٗ  الذسجاخ

 %     80               ًِاٗح الفصل الذساعٖ    

 

 %                        هٌرصف الفصل الذساعٖ   

 %         10                                أعوا: فصلٖ

 

 Grading system ًظام ذحذٗذ الرقذٗشاخ –د 

 

 

 % فاكنش 90هوراص                                       

 % 90% الٔ اقل هي  80ج٘ذ جذا   هي                                       

 % 80% الٔ اقل هي  70ج٘ذ    هي                                        

 % 70% الٔ اقل هي   60هقثْ:   هي                                     

 % 60الٔ اقل هي  35ضع٘ف هي                                      

 35ضع٘ف جذا اقل هي                                                

 

 :List of referencesقاالوح الدرة الذساع٘ح ّالوشاج    -8

 Course notesهزكشاخ  -أ
أ يكهف انطالب   تاب يمٕو تٕضعّ انمائى تانتذسيظ ٔ يمشِ انمغىك                                

 تتصٕيش احذ انًشاخع نألعاتزج انكثاس فٗ انتخصص

 كرة هلضهح -ب

Required books (Text books 

 

 كرة هقرشحح -ج

Recommended books 
 



، الرياا  ،  Spssالدليل اإلحصائى فى تحميل البياناات باساتادام  ،( 4002السيد أبو هاشم ) -
 مكتبة الرشد 
األساليب اإلحصائياة فى العموم النفسية والتربوية واالجتماعية ، القااهرة ،  ،( 4000صالح مراد ) -

 .االنجمو المصرية 
األسااااليب اإلحصاااائية االساااتداللية البارامترياااة واالبارامترياااة فاااى تحميااال  ،( 4002صاااالح عاااالم ) -

 .، القاهرة ، دار الفكر العربى بيانات البحوث النفسية والتربوية 
 

 

 دّسٗاخ علو٘ح أّ ًششاخ  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 ذدل٘ف الذاسع٘ي تالثحس فٔ الذّسٗاخ عي الحذٗس فٔ االحصاء الرشتْٓ

 

 االهداً٘اخ الوطلْتح للرذسٗظ ّ الرعلن -
 تدٓيضاخ انًذسج األعاعيح

 شٕ( خٓاص عشض انًعهٕياخ )داتا  -

 

                                                           

 

  

 

 
 الٌعوأً عثذ الحافظ الٌعوأًد/0أ:هٌغق الوقشس  أعرار الوادج(

 سال٘ظ القغن:  ا.د/ْٗعف عثذ العضٗض الحغاً٘ي
 1021/1023الفصل الذساعٔ االّ: 

 


