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  صاديةالعلوم االقت : الشعبة                   العلوم االقتصادية وعلوم التسيير : يدانالم

  اقتصاد وتسيير المؤسسة         : التخصص

 2019-2018 : السنة الجامعية                                         األول       : السداسي
 

 

 

 

 

 تطبيقات تحليل البيانات : العنوان

 المنهجية : وحدة التعليم

  01 : المعامل             02:    عدد األرصدة

 1.5 : الحجم الساعي األسبوعي

  00:  المحاضرة ) عدد الساعات في األسبوع (

 00:  أعمال توجيهية ) عدد الساعات في األسبوع (

 1.5:  أعمال تطبيقية ) عدد الساعات في األسبوع (

 

 

 

 
 

 -أ–عجمي سارة   أستاذ مساعد  : االسم، اللقب، الرتبة

 /  : موقع المكتب ) مدخل ، مكتب (تحديد 

 univadjemi@gmail.com : البريد االلكتروني

 0554.82.28.85 : رقم الهاتف

-12:30( )30القاعة  12:30-11:00( )25القاعة  11:00-9:30يوم األحد ) : توقيت الدرس ومكانه

 (34القاعة  14:00

 

 

 

 SYLLABUS  المادة التعليمية  منهاج

 تطبيقات تحليل البيانات: المادة

مادة التعليميةالتعرف على ال  

التعليمية مسؤول المادة  
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 :(Pré requis) المكتسبات 

 كل المعارف المتعلقة باإلحصاء الوصفي واإلحصاء الرياضي والتطبيقي.

 .مادة التعليمية : الهدف العام لل

 . SPSSتمكين الطالب من تحليل االستبيان باستعمال البرنامج اإلحصائي الذكي 

لى األهداف التي عمع التركيز فقط  هدافأ 6الى  3) من  : )المهارات المراد الوصول إليها( أهداف التعلم

 يتم تقييمها(

 تصميم االستبيان وفقا لمنهجية البحث العلمي. .1

 والتحكم في جميع قوائمه الرئيسية. SPSSالتعرف على برنامج  .2

 إدخال بيانات االستبيان  وتحليل مخرجات البرنامج وتفسيرها. .3

 

 

 دارحول اإلحصاء، البيانات اإلحصائية، أسلوب االرتباط واالنح المحور األول: مفاهيم عامة

 

 المحور الثاني: تصميم االستبيانات

 

 SPSSالمحور الثالث: التعرف على برنامج 

 

 SPSSالمحور الرابع: التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان باستخدام برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

مادة التعليميةوصف ال  

مادة التعليميةمحتوى ال  
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 طبيعة االمتحان التقييم بالنسبة المئوية

50%  امتحان 

25% جزئيامتحان    

 أعمال موجهة /

 أعمال تطبيقية /

12.5% فرديمشروع الال   

 األعمال الجماعية )ضمن فريق( /

 خرجات ميدانية /

5%  الغياب ( /الحضور ) المواظبة 

7.5% ( الحضور اإليجابيعناصر أخرى )    

 المجموع 100%
 

 

 

 

 

 المرجع األساسي الموصى به :  

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

مج باستخدام برناالتحليل اإلحصائي لالستبيان  غيث البحر، معن التنجي 2014مركز سبر، 

SPSS 

 :مراجع الدعم اإلضافية )إن وجدت(  

  األول عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

حسين علي نجيب، صالح  2006األهلية للنشر، 
 الرفاعي

تحليل ونمذجة البيانات باستخدام برنامج 

SPSS 
 عنوان المرجع الثاني المؤلف دار النشر و السنة

  SPSSاإلحصاء التطبيقي باستخدام  عبد هللا ابراهيم الفقي 2014دار الثقافة للنشر، 

 
 

 

 

 

 

 

 طرق التقييم

 المصادر والمراجع
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تاريخال  األسبوع محتوى الدرس 
07/10/2018 

 مفاهيم عامة حول اإلحصاء والبيانات اإلحصائية
 األسبوع األول

14/10/2018  
 أسلوب االرتباط

 األسبوع الثاني

21/10/2018  
 أسلوب االنحدار

 األسبوع الثالث

28/10/2018  
 مفاهيم عامة حول االستبيان

 األسبوع الرابع

04/11/2018  
 التطبيق العملي أسس، ضوابط، ضبط االستبيان قبل

 األسبوع الخامس

11/11/2018  
 مثال تطبيقي + SPSSالتعرف على برنامج 

 األسبوع السادس

18/11/2018  
 تحليل االستبيان باستخدام البرنامج: الصدق والثبات

 األسبوع السابع

25/11/2018  
 حساب مقاييس اإلحصاء الوصفي

 االسبوع الثامن

02/12/2018  
 لعبارات ومحاور االستبيان حساب المتوسط المرجح

 االسبوع التاسع

09/12/2018 استخدام البرنامج في اإلحصاء االستداللي )االرتباط  

 واالنحدار(

 االسبوع العاشر

16/12/2018  
 اختبار الفروض

 األسبوع الحادي عشر

16/12/2018  األسبوع الثاني عشر اإلمتحان الجزئي 

10/01/2019  االسبوع الثالث عشر امتحان نهاية السداسي 

 - االمتحان االستدراكي 

 

 

 

  

 

 

 

 مرتقبالزمني ال المخطط
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 الرقم االسم و اللقب التوقيع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


