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 قسم:   : مقرر  توصيف كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 (SPSS) تحليل احصائي :اسم المقرر  .1

 543 ورقمه:رمز المقرر   .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 
   

84 

 المستوي الثالث الفصل الخامس المستوى والفصل الدراسي:  .4

 توجدال :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 توجدال :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6
 علوم اعالم واتصال بكالوريوس :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية مع بعض االلمام باللغة االنجليزية  لغة تدريس المقرر:  .8
 فصلي نظام الدراسة:  .9
 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة االندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 محمد عبدالقادرد. عبدالوهاب يحي       اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 م7102   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
المذذا   تيذذعي الذذي المذذا  المالذذم االمفذذاهي  ام ا ذذية  ذذي كلذذ  اهحصذذاءا  وذذ لل معر رذذس اذذام  ات  ام ذذاليم الرئييذذة  هذذ  

الميرخدمة  ي اهحصاء الوصفي  المرمثلة  ي أ اليم جمع  تنظي  البيانات  كرضها  ذي جذدا و  ر ذو  ايانيذة ا  اجذراء 

الري تبرز الخصائص ام ا ية للظاهر ا مثل مقاييس النزكة المروزيذة ا  الحيااات الالزمة للوصوو الى المقاييس المخرلفة

 را ة االحرماالت  الروزيع المبيعي للبيانات وما تهدف الي  را ذة االرتبذاب اذين  ترنا و و لل مقاييس الرشرت. و لل  هي 

ة اذين مرغيذريين احذدهما يعربذر مرغيذرا ديذد العال ذحيرات  و لل تحليل االنحدار ال ي يعد احد المقاييس الري تبحث  ذي تغالمر

معر ذة  ذي  المرغيذر الميذرقل ا  كذد  مذن المرغيذرات ضذوء ميرقال  االخذر تااعذا اضذا ة الذي الرنبذوء اقذي  المرغيذر الرذااع  ذي 

 واهر االجرماكية  اال رصا ية ترغير مع الزمن مما يرملذمظالميرقلة  و لل  را ة اليال ل الزمنية خاصة  ان وثيرا من ال

  را رها كبر  ررات زمنية مررالية.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يرو ع من المالم كند اوماو المقرر انجاح ان يكون  ا را كلى ان

 المعرفة والفهم
  الظواهر االجتماعية واالنسانيةتطبيق األساليب اإلحصائية فى وصف وتحليل. 
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 المهارات الذهنية
  وفهمها وتبسيطها.كيفية التعامل مع البيانات الخام 
 .تطبيق األساليب اإلحصائية فى وصف وتحليل البيانات 

 

 المهارات العملية المهنية
  التعرف علي كيفية استخدام برنامجSpss  كيفية استخدام األساليب اإلحصائية.االحصائي كمقدمة للتعرف علي 
 بناء علي االساليب االحصائية التي تم شرحها االستبانات تحليل. 

 المهارات العامة
 .استخدام اإلحصاء فى حل أنواع المشكالت المختلفة 

  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية   مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

  تطبيق األساليب اإلحصائية
الظواهر فى وصف وتحليل 

 .االجتماعية واالنسانية
 

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

 تمارين عملية
 حاالت تطبيقية

 عروض توضيحية
 

 األنشطة/ التكاليف
 حضور ومشاركة

 اخربار منرصف الفصل

 تكليف عملي

 االخربار النهائي

   

   

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

  كيفية التعامل مع البيانات
 وتبسيطها.الخام وفهمها 

  تطبيق األساليب اإلحصائية
 فى وصف وتحليل البيانات.

 

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

 تمارين عملية
 حاالت تطبيقية

 عروض توضيحية
 

 األنشطة/ التكاليف
 حضور ومشاركة

 اخربار منرصف الفصل

 تكليف عملي

 االخربار النهائي

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

  التعرف علي كيفية استخدام
االحصائي  Spssبرنامج 

 المحاضرات
 الحوار والمناقشة

 تمارين عملية
 حاالت تطبيقية

 األنشطة/ التكاليف
 حضور ومشاركة

 اخربار منرصف الفصل
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 :مقرر توصيف

كيفية كمقدمة للتعرف علي 
استخدام األساليب 

 اإلحصائية.
 بناء علي  االستبانات تحليل

االساليب االحصائية التي 
 .تم شرحها

 

 عروض توضيحية
 

 تكليف عملي

 االخربار النهائي

   

   

   

   

   

   

                                                            :التدريس والتقويم ة)المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة مخرجات تعلم المقرر : سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

  استخدام اإلحصاء فى حل
 أنواع المشكالت المختلفة.

 

 المحاضرات
 والمناقشةالحوار 

 تمارين عملية
 حاالت تطبيقية

 

 األنشطة/ التكاليف
 حضور ومشاركة

 تكليف عملي

 

 

 

مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي     أوال:
 
 
 
 
 

                                                      

الر

 قم
 عدد األسابيع المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

  3 1  المفاهي  اال ا ية لعل  االحصاء 1

  SPSS  1 3الرعرف كلي ارنامج  2

  3 1  برق كرض  تبويم البيانات 3



 

5 
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  3 1  برق كرض  تبويم البيانات 4

  3 1  مقاييس النزكة المروزية 5

  3 1  مقاييس الرشرت 6

  3 1  اخربار نصف الفصل 7

  3 1  االحرماالت  الروزيعات االحرمالية 8

  3 1  االرتباب 9

  3 1  البييط تحليل االنحدار -1

  3 1  المرعد  االنحدارتحليل  11

  3 1  اليال ل الزمنية 12

 36  إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.ال

 الحوار والمناقشة

 تمارين عملية

 حاالت تطبيقية

 عروض توضيحية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة ام بوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

تحليل احث ا  ميح مصغر  1

  كرض نرائجة
A+B+C+D 11 11% 

2     

3     

4     

5     

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 A+B+C+D %11 11  / األنشطة/ التكاليف 1

 A+B+C+D %11 11  ومشاركةحضور  2

 A+B+C+D %11 11  اخربار منرصف الفصل 3

 A+B+C+D %11 11  تكليف عملي 4
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 A+B+C+D %61 61  االخربار النهائي 5

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )ا   المؤلفا  نة النشرا ا   الكرابا  ار النشرا الد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 م. 6112 كمان :  ار الميير  للنشر  الروزيع  المباكة, ، ا الحصاء الوصفي  ي العلو  الرراوية، كدنان حيين الجا ري  -

 م. 6112،  كمان :  ار البداية ،  مبا ئ االحصاء ،احمد كبداليميع ببية  -

 

 المساعدةالمراجع 

  6115جامعة االنبار  ولية اال ار   اال رصا  ,   SPSS , مقدمة  ي البرنامج االحصائي احمد حيين اراو   , 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

1- 
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 :مقرر توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  SPSS احصائيتحليل خمة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالوهاب يحي محمد عبدالقادر / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف شارع الخمسين 771185196 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Wahab3001@yahoo.com  اإللكترونيالبريد  

 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 SPSS تحليل احصائي :اسم المقرر  .1

 345 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1  2  48 
 المستوي الثالث الفصل الخامس المستوى والفصل الدراسي:  .4

 توجدال :(المقرر)إن وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة   .5

 توجدال (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالوريوس علوم اعالم واتصال :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية مع بعض االلمام باللغة االنجليزية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

المذا   تيذذعي الذي المذذا  المالذم االمفذذاهي  ام ا ذية  ذي كلذذ  اهحصذاءا  وذذ لل معر رذس اذذام  ات  ام ذاليم الرئييذذة  هذ  

الميرخدمة  ي اهحصاء الوصفي  المرمثلة  ي أ اليم جمع  تنظي  البيانات  كرضها  ي جدا و  ر ذو  ايانيذة ا  اجذراء 

الري تبرز الخصائص ام ا ية للظاهر ا مثل مقاييس النزكذة المروزيذة  الحيااات الالزمة للوصوو الى المقاييس المخرلفة

 را ة االحرماالت  الروزيع المبيعي للبيانذات ومذا تهذدف الذي  را ذة االرتبذاب  ترنا وا  و لل مقاييس الرشرت. و لل  هي 

ة اذين مرغيذريين احذدهما يعربذر ديذد العال ذحيرات  و لل تحليل االنحدار ال ي يعذد احذد المقذاييس الرذي تبحذث  ذي تغاين المر

معر ذذة  ذذي  المرغيذذر الميذذرقل ا  كذذد  مذذن ضذذوء مرغيذذرا ميذذرقال  االخذذر تااعذذا اضذذا ة الذذي الرنبذذوء اقذذي  المرغيذذر الرذذااع  ذذي 

واهر االجرماكيذذة  اال رصذذا ية ترغيذذر مذذع ظذذالمرغيذذرات الميذذرقلة  وذذ لل  را ذذة اليال ذذل الزمنيذذة خاصذذة  ان وثيذذرا مذذن ال

  را رها كبر  ررات زمنية مررالية. الزمن مما يرملم

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 المعرفة والفهم
  الظواهر االجتماعية واالنسانيةتطبيق األساليب اإلحصائية فى وصف وتحليل. 
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 :مقرر توصيف

 

 المهارات الذهنية
 .كيفية التعامل مع البيانات الخام وفهمها وتبسيطها 
 وصف وتحليل البيانات. تطبيق األساليب اإلحصائية فى 

 

 المهارات العملية المهنية
  التعرف علي كيفية استخدام برنامجSpss  كيفية استخدام األساليب اإلحصائية.االحصائي كمقدمة للتعرف علي 
 بناء علي االساليب االحصائية التي تم شرحها االستبانات تحليل. 

 المهارات العامة
 حل أنواع المشكالت المختلفة. استخدام اإلحصاء فى

 

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

    كما هو موضح اعاله 

     

     

   عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العمليكتابة 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

 SPSS  12 36 من خالل التطبيق علي برنامج      .1
2.     

3.     

4.     

5.     

    

 36 12 إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 
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 المحاضرات .1
 الحوار والمناقشة .2
 عمليةتمارين  .3
 حاالت تطبيقية .4
 عروض توضيحية .5

 
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )ان  جدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

تحليل احث ا  ميح مصغر  1

  كرض نرائجة
 11% 

2    

3    

    

    
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نيبة الدرجة الى 
  رجة  الرقوي  النهائي(

    كما هو موضح اعاله  .1

2.      

     

   المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئيسة 

  اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(. (اثنان على األكثر)كتابة المرجع الرئيس للمقرر( 

  توفر مرجع واحد لتغطية محتوى المقرر الدراسي إضافة مرجع آخر للضرورة يمكن في حال عدم

 (اختياريالقصوى )

  كمان :  ار الميير  للنشر  ، ا الحصاء الوصفي  ي العلو  الرراوية، كدنان حيين الجا ري

 م. 6112  الروزيع  المباكة,

  م. 6112،  كمان :  ار البداية ،  مبا ئ االحصاء ،احمد كبداليميع ببية 

 

 المراجع المساعدة: .1

 

جامعة االنبار  ولية اال ار   اال رصا  ,   SPSS , مقدمة  ي البرنامج االحصائي احمد حيين اراو   , 
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 :مقرر توصيف

6115  

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .2

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


