
 

 

                   المقرر مفردات                                        معة الملك سعودجا

 الثاني : الفصل الدراسي                                                                                                          كلية اآلداب

 هـ4141/4141: السنة الدراسية                                           

 

 

 :معلومات المحاضر

 

 اسم المحاضر   عنبره بنت خميس بالل. د

 الساعات المكتبية  

S- 121  رقم المكتب 

aassaod@ksu.edu.sa  اإللكتروني عنوان البريدي 

1.  

 

 :معلومات المقرر

 

 اسم المقرر  طرق كمية متقدمة في الجغرافيا

 رقم المقرر  441

تطبيق للطرق الكمية اإلحصائية المتقدمة المستخدمة في البحث الجغرافي التي تتضمن التحليل المتقدم 

و معامل االرتباط الجزئي  ,(اكس كآي تربيع) و تضم أيضاً قرينة االقتران . لعالقات االرتباط و االعتماد

و تتم دراسة قرينة الجار األقرب كمؤشر يُستخدم في تحديد أنماط . و تحليل أنموذج االعتماد المتعدد

. و مؤشرات تحليل التفاعل المكاني ثم دراسة تحليل السالسل الزمنية, التوزيع المكاني للظاهرة الجغرافية

ضية اإلحصائية المناسبة لكل من الظاهرة الجغرافية مع التأكيد في كل مما سبق على اختبار الفر

 . المدروسة و للطرق و المعامالت و القرائن اإلحصائية المستهدفة في هذا المقرر

 توصيف المقرر 

يتوقع بعد إنهاء دراسة هذا المقرر أن تعرف الطالبة كيفية انتقاء الطررق و التقنيرات اإلحصرائية و التحليليرة 

و كررذلا األمرر بالنسرربة للهرردف مرن الدراسررة و طبيعررة . المناسربة للبيانررات و لطبيعرة الظرراهرة تحررة الدراسرة

جهرة و حيراذ التطروير الرذاتي مرن جهرة  و أن يكون لديها الثقرة و الراحرة حيراذ هرذا مرن. التساؤالت البحثية

كمررا يتوقررع أن تصرربل الطالبررة ملمررة و متمكنررة مررن اختبررار الفرضررية اإلحصررائية المناسرربة للطرررق و . ثانيررة

 .  المعامالت و القرائن اإلحصائية المستهدفة في هذا المقرر

نواتج التعلم  

المنصوص عليها في )

 (توصيف المقرر

دار المعرفرة , 2ط .مقدمة في األساليب الكمية في الجغرافيا(: م1891)فتحي عبد العزيز  ,أبو راضي -1

 .اإلسكندرية, الجامعية

دار , 2ط .األساااليب الكميااة فااي الجغرافيااا باسااتودا  الحاسااوب(: م2002/هرر 1221)نعمرران, شررحاذ  -2

 .األردن-عمان, صفاء للنشر و التوزيع

الجغرافية الكمية و اإلحصائية أسس و تطبيقاات باألسااليب  (:ه 1220)ناصر و محمد السرياني, الصالل

 .السعودية, الرياض, مكتبة العبيكان, 1ط. الحديثة

 الكتب الرئيسية  

اإلحصاء بال معاناة المفاهيم مع التطبيقات باستودا  (: م2002/ ه 1221)محمد شامل بهاء الدين , هميف

 .  الرياض, معهد اإلدارة العامة , مركز البحوث. الجزأين األوذ و الثاني. SPSS برنامج 

إن ) التكميليةالمراجع  

 (وجد

 

 :طرق التقييم

 

 تاريخ التغذية الراجعة

 *(بالنتيجة تزويد الطالبات)

 النوع م الدرجاتيتقس تاريخ التقييم

 تدريبات  و نشاط صفي : جباتاالو 1 4 1

 اختبارات قصيرة   1 8, 1 8, 1

6 ,41 6 ,41 1 x 41  =43 اختبارات فصلية  

 اختبار نهائي 63



 

 

(شروط إعادة االختبارات: مثال)مذكرة إضافية   

 

 .من درجات األعماذ الفصلية قبل تاريخ االعتذار% 90على  التأكيد على ضرورة حصوذ الطالبات*

 

 

 :الوطة األسبوعية

 األسبوع التاريخ العـنـوان 

 4 هـ1/1/4141 -4 .و تقديم التغذية الراجعة  Pre- Testاختبار القدرات المكتسبة في التحليل الوصفي األولي 

 1 هـ41/1/4141-43 (                اكس كآي تربيع ذو التصنيف الثنائي)جودة التطابق  -أسلوب االقتران

 4  تحليل االرتباط الجزئي                                                                         

 SPSS                                            1تحليل االرتباط الجزئي باستخدام برنامج     

 6       . و التغذية الراجعة فصللاعمال األول ألختبار المراجعة و ا

 spss  7اجراءات تحليل االعتماد المتعدد بواسطة برنامج 

 8  .و اختبار جودة أنموذج االعتماد المتعددقراءة جداوذ مخرجات التحليل المتعدد 

 9  .كتابة أنموذج االعتماد المتعدد

 43  تحليل االتجا  العام للسلسلة الزمنية بطريقة أشبا  المتوسطات                            

 44                                          .تقدير التغيرات الموسمية في بيانات السلسلة الزمنية

 41       . و التغذية الراجعة فصللاعمال الثاني ألختبار المراجعة و ا

 44                                                .الجار األقرب: مؤشر دراسة التوزيع الجغرافي

 41  .تطبيقات تحليلية في اختبار فرضيات العدم

 41  اسبوع المراجعة

 

 

 

 (:سياسة الحضور, السرقة األدبية: مثاذ) القـوانـيـن

 .ال يُسمح باستودا  الجوال في العمليات الحسابية و ال يُسمح بتبادل اآلالت الحاسبة -4

 .احضار اآللة الحاسبة و كافة األدوات التي تتطلبها عملية التعلم األسبوعية يجب  -1

 .احضار اعذار طبية لن يعني تسجيل الحضور للطالبة في اليوم الذي تغيبة فيه -1

و , الغياب عن حضور األعماذ الفصلية يستوجب من الطالبة احضار عذر طبي من مستشفى حكومي مصدق -2

 .جنة االختبار في قسم الجغرافياتحديد موعد بديل عن طريق ل

 .ساعات 1مرات غياب  1دقيقة  12 – 10سيُحتسب تأخر الطالبة عن موعد المحاضرة مدة  -2

الحديث المتكرر مع الزميالت و استخدام الهاتف الجواذ سيترتب عليه قيام الطالبة بشرح المحاضرة و  -1

 .تحميلها على الموقع الخاص بالمقرر

 


