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 نتاجات التعمم:

 إظيار درجة عالية من التمكن والمعرفة بـ:الفهم واالستيعاب:  -1
 والعمميات الحسابية عمييا. المفاىيم األساسية المتصمة بالمصفوفات وأنواعيا ومكوناتيا 1-1

تحميــا احنحــدار وأنواعــو والفرلــيات المتصــمة بــو والنمــووا الريالــح لــو وال لــايا ا حصــا ية  1-2
 المرتبطة بو.

تحميـــا التبـــاين المتعـــدد والفرلـــيات المتصـــمة بـــو والنمـــووا الريالـــح لـــو وال لـــايا ا حصـــا ية  1-3
 المرتبطة بو.

والنمووا الريالـح لـو وال لـايا ا حصـا ية المرتبطـة التحميا التمييزي والفرليات المتصمة بو  1-4
 بو.

احرتباط ال انونح والفرليات المتصمة بو والنمووا الريالح لو وال لـايا ا حصـا ية المرتبطـة  1-5
 بو.

 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: -2
التابعــة مــن  التمييــز بــين األســاليا ا حصــا ية التــح تتنــاوا تحميــا التبــاين المتعــدد المت يــرات 2-1

حيـــف افترالـــاتيا والفرلـــيات التــــح تفحصـــيا ومســـتوة البيانــــات المســـت دمة فييـــا  والطــــرق 
 ا حصا ية المتبعة فييا.

ــــاين لممت يــــرات التابعــــة المتعــــدد   2-2 ــــا التب ــــين األســــاليا ا حصــــا ية المتصــــمة بتحمي ــــة ب الم ارن
 الم تمفة.

 إظيار ال در  عمى: المهارات الخاصة/ التطبيقية: -3
 تحميا احنحدار ال طح البسيط والمتعدد باست دام الحاسوا وتفسيره والت رير عنو.إجراء  3-1

 إجراء تحميا تباين المت يرات التابعة باست دام الحاسوا وتفسيره والت رير عنو. 3-2
 إجراء التحميا التمييزي باست دام الحاسوا وتفسيره والت رير عنو. 3-3
 سوا وتفسيره والت رير عنو.إجراء تحميا احرتباط ال انونح باست دام الحا 3-4
 ا تبار الفرليات وات العالقة بأساليا تحميا التباين المتعدد بمنيجية عممية صحيحة. 3-5



 ت ويم الدراسات واألبحاف التح تست دم فييا أساليا تحميا تباين المت يرات المتعدد  التابعة. 3-6
 إظيار ال در  عمى: المهارات اإلبداعية/ القابمة لمتحول: -4

ـــداعح فـــح ت ـــويم البحـــوف وات العالقـــة ممارســـة ميـــ 4-1 ـــر الناقـــد وا ب ـــر العميـــا والتفكي ارات التفكي
 بأساليا تحميا تباين المت يرات المتعدد  التابعة.

 المعالجة الع مية الريالية لممعمومات المتعم ة بنتا ج تباين المت يرات المتعدد  التابعة. 4-2
بــــاين المت يــــرات المتعــــدد  التابعــــة فــــح التمييــــز والتحميــــا والــــربط والتطبيــــق بأســــاليا تحميــــا ت 4-3

 المواقف البحثية.
إظيــار احلتــزام باكتســاا معــارف وميــارات جديــد  فــح ميــدان أســاليا تحميــا تبــاين المت يــرات  4-4

 المتعدد  التابعة.
 إدار  األبحاف العممية المتصمة بأساليا تحميا تباين المت يرات المتعدد  التابعة. 4-5
سـت دام أسـاليا تحميـا تبــاين المت يـرات المتعـدد  التابعـة إلــى توصـيا نتـا ج تحميـا البحــوف با 4-6

 المعنيين والميتمين باست دام أساليا فعالة.
 

Course Objectives: 
 

1.  to enable students to  obtain a matrix of variances and covariances, 

determinant and inverse of a matrix, eigenvalues and correlation matrix. 

2.  to enable students to conduct a regression  analysis (simple, multiple and 

multivariate. 

3.  to enable students to conduct a multivariate one-way and a univariate and 

multivariate two-way analysis of variance. 

4.  to enable students to complete the above analysis using the statistical 

package SPSS. 

5.  to enable students to be informed consumers of empirical research using the 

above analysis. 

6.  to use the logic and process of null hypothesis significance testing, while 

attending to matters such as error, power, effect size. 

 

Recommended textbooks: 

 

Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences (3
rd

. 

or 4
th
. Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbuam.  

  



Tatsuoka, M. and Lohnes, P.R.(1988). Multivariate analysis :Techniques for 

Educational and Psychological Research (2
nd

. Ed.). NY: Macmillan. 

 

Grimm, L. and Yarnold, P.R. (Eds). Reading and understanding multivariate 

statistics. Washington, D.C. :American Psychological Association. 

 

Too many sites are available  on on-line. 

 

Course requirement and assignment 

 

1.  There are three projects and three article reviews for this course. The 

responsibility and the grade for each will be shared by a group (not more than 

two students). This worth in total 30% of your final grade.  

 
2.   there are midterm exam and final exam worth 30% and 40% respectively of 

your final grade. The questions of the exam will derive from classroom lectures, 

reading, and assignments. The final exam will be cumulative. 

 
Tentative Schedule of Topics 

 

Topics date 

Introduction to multivariate analysis  September, 18, 25 

Understanding the use of matrix notation October, 2, 9 

multiple regression and multivariate regression October, 16, 23, 

30 

Introduction to multivariate analysis of variance (one way 

ANOVA) 
November,6, 13  

Midterm exam  and Project and article review November, 20, 
One way and two way MANOVA November, 27& 

December, 4 
Assumptions in MANOVA December, 11   
Project and article review December, 18  
Two way MANOVA December, 25  
Project and  article review January, 1 

One way MANCOVA January, 8 

   

 

    



 


