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 معلومات المقرر:

 أساليب متقدمة في التحليل الكمي. اسم المقرر

 .وحدات دراسية(3جغر ) 518 المقرررقم 

عدد من أساليب استخدام ن تتمكن الطالبة من اتقان هو أ في هذا المقرر هدف الت لم الرئيسإن  توصيف المقرر
أن هذه في  الثقة ال لمية زز تويناء مهارات احصائية لدى الطالبة لتكون و ،التحليل اإلحصائي

ً لها في إجراء التحليل  الم رفة ال لمية التي اكتسبتها في هذا المقرر بالتحديد سوف تكون عونا
كتابة أبحاثها ال لمية وتقديمها لقنوات النشر ال لمي. لإليفاء بمتطلبات اإلحصائي الذي تحتاجه 

 تحقيق هذا الهدف من خالل استراتيجيات الت لم المحددة. موسيت
 التعلمنواتج 

)المنصوص عليها في توصيف 
 المقرر(

 .المهارات الم رفية؛1
 .المهارات اإلدراكية؛2
 .مهارات الت امل وال القات الشخصية والمسئولية؛3
 .مهارات االتصال وتقنية الم لومات والمهارات الحسابية وال ددية؛4
 .المهارات الحركية.5

م(: اإلحصاء بال م اناة المفاهيم مع التطبيقات باستخدام 2225هـ/ 1421فهمي، محمد شامل ) - الكتب الرئيسة

 ، م هد اإلدارة ال امة، الرياض.الجزء األول، SPSSبرنامج 

م(: اإلحصاء بال م اناة المفاهيم مع التطبيقات باستخدام 2225هـ/ 1421فهمي، محمد شامل ) -

 ، م هد اإلدارة ال امة، الرياض.الجزء الثاني، SPSSبرنامج 
- Rogerson, A. Peter (2015): Statistical Methods for Geography A 

Student's Guide. 4thed. SAGE. 
 .Online Statistics Education: An Interactive Multimedia Course of Study - )إن وجد( المراجع التكميلية

http://onlinestatbook.com/index.html(Monday, May22, 2017, 04:29) 

- http://www.miracosta.edu/Home/rmorrissette/Chapter04.htm حساب(

 (Monday, May22, 2017, 04:42q) ,المتوسط الحسابي للبيانات التكرارية(

- https://www.youtube.com/watch?v=-_4TsjlKPKw(التحليل العاملي) 
 

     طرق التقييم

 تاريخ التغذية الراجعة تاريخ التقييم تقسيم الدرجات النوع

   12 1دراسة حالة 

   11 2 دراسة حالة

   12 3 دراسة حالة
   31 اختبار أعمال الفصل

 في اليوم التالي لموعد االختبار. اسبوع االعداد ال ام 42 االختبار النهائي
 .من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار %81ضرورة حصول الطالب على *التأكيد على     
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 العنوان األسبوع

 تعارف. - 1
 (Flipped learning/classroom) التعريف باستراتيجية التعلم الرئيسة: -
 عرض تقديمي للمحاضرة األولى: -

 والتوقيع على الميثاق.# توزيع مفردات المقرر، # مناقشة مقرر، الت ريف بال)#

 استخدام مقاييس الوصف اإلحصائية في دراسة السلوك العام لبيانات الظاهرة المدروسة: 2
 Central Density: النزعة المركزية -

 المتوسط، -
 الوسيط، -
 المنوال. -

 استخدام الحاسب في استخراج المتوسطات الحسابية. -

 التشتت، - 3
 االلتواء والتفلطح. -
 االلتواء والتفلطح.واستخدام الحاسب في استخراج مقاييس التشتت  -
 دراسة حالة من واقع األبحاث المنشورة: د. سالفة الحاج صافي وزميلتها. -
 الخالصة. -

1 
 

استخدام الحاسب اآللي في التدريب على بعض أساليب عرض بيانات ظاهرة الدراسة للتحقق من طبيعة 
 التوزيع:
 (311)فهمي،  Stem and Leaf Plotالساق والورقة.  .1
 (312)فهمي،  Normal Q Q Plotمنحنى االحتمال الطبي ي.  .2
 (313)فهمي،  Box Plotالصندوق والطرفين.   .3
 (314)فهمي،  DE trended Normal Q Q Plotمنحنى االتجاه للمنحنى الطبي ي.  .1

5 
 

 Multiple Regression معامل االعتماد المتعدد:

 الت ريف.   -
 المتطلبات اإلجرائية.   -
 الهدف من تحليل االعتماد.   -
 .)الطالبة(. دراسة حالة واق ية -
 كتابة أنموذج االعت ماد المت دد. -
 قراءة مخرجات التحليل. -
 تفسير النتائج وكتابة انموذج االعتماد.  -

 مناقشة األبحاث. 6

 .والتغذية الراجعة اختبار أعمال الفصل 7

 .والتغذية الراجعة اختبار أعمال الفصل 8

  Factor Analysis. التحليل العاملي 9

 Factor Analysis. التحليل العاملي 11

 استعراض نتائج التحليل االحصائي ألبحاث الطالبات. 11

 استعراض نتائج التحليل االحصائي ألبحاث الطالبات. 12

 نقاش مفتوح في مواضيع المقرر ونتائج األبحاث. 13

 

 استراتيجيات التعلم- طرق اكتسابها واتقانها المهارة 

 شرح المحاضرة؛ - المعرفية. 1

 (؛LMSصفحة المقرر على منصة نظام إدارة الت لم) -

 قناة اليوتيوب؛ -
 القراءة الحرة في المراجع.-

، ال صف الذهني، عرض مشكلة او حدث والت ليق عليها إعداد خريطة مفاهيمية- اإلدراكية. 2
  منطقية وقابلة للتطبيق. وإيجاد حلول



 ال مل الت اوني؛- التعامل والعالقات الشخصية والمسئولية. 3
 التقارير واجراء تغذية راج ة عن طريق األقران)الزميالت(. تبادل  -
  القنوات الرسمية للم لومات. عروض تقديمية مستندة على م لومات من-

االتصال وتقنية المعلومات والمهارات  1
 ة والعددية.الحسابي

في جمع المراجع والقراءة  القدرة على استخدام محركات البحث اإللكترونية-
 المحلية وال المية. قواعد البيانات ؛االلكترونية

سوف تكلف الطالبة من خالل فريق ال مل بصياغة مشكلة بحثية قابلة للدراسة،  - الحركية. 5
ومن ثم جمع البيانات الرقمية من خالل عينة دراسية، والهدف استخدام هذه 
البيانات الميدانية لتطبيق التحليل اإلحصائي ألحد أساليب التحليل اإلحصائي 

 ورد في مواصفات المقرر.المقرر دراستها كما 

                                           

 ميثاق العمل

في األساس داخل القاعة الدراسية، إال أن التقدم التقني في وسائل االتصال التقني الم لوماتي قد مكننا من  تتم عملية الت ليم والت ليم

ن. من بين هذه االستراتيجيات، سوف يتم االعتماد وبشكل استخدام وسائله المت ددة في تيسير عملية الت ليم والت لم بين المدرب والمتدربي

 (Flipped learning/classroom)رئيس؛ على استراتيجية الفصل المقلوب. 

 

 

 

 

 


