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 معلومات المحاضر

 عنبرة بنت خميس بالل اسم المحاضر

  1:30 -12:30، 12-11  األربعاء: الساعات المكتبية

 كلية اآلداب. -الدور الثاني  -قسم الجغرافيا -1S35 رقم المكتب

 aassaod@ksu.edu.sa البريد االلكتروني

 http://faculty.ksu.edu.sa/aassaod الموقع

 

 معلومات المقرر

 أساليب متقدمة في التحليل الجغرافي اسم المقرر

 وحدات دراسية(. 3) 518 رقم المقرر

  توصيف المقرر

  نواتج التعلًم

التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات : م(2018هـ/1439) دودين، حمزة محمد- الكتب الرئيسة

 ار المسيرة، عًمان.، د3، طSPSSباستخدام 

اإلحصاء بال معاناة المفاهيم مع التطبيقات م(: 1426/2005فهمي، محمد شامل)-

 ، معهد اإلدارة العامة، الرياض.2وج1، جSPSSباستخدام برنامج 

 الجغرافي.كل ماله عالقة بالتحليل اإلحصائي  المراجع التكميلية

 

 طرق التقييم

 تاريخ التغذية الراجعة تاريخ التقييم تقسيم الدرجة النوع

 لالختبار األسبوع التالي هـ23/06/1441 درجة  20 االختبار األول

 لالختبار األسبوع التالي هـ21/07/1441 درجة  20 االختبار الثاني

 للعرض األسبوع التالي هـ14/07/1441 درجات 10 العرض التقديمي

 المطروحة من اإلجابة على األسئلةالمشاركة في 

 األقران والُمدربة أثناء النقاش األسبوعي.

األسبوع قبل االختبار  طوال الفصل الدراسي. درجات  5

 النهائي.

 طرح مشكالت مكانية تحتاجاقتراح و

 حصائي. اإل تحليلالإلى 

األسبوع قبل االختبار  طوال الفصل الدراسي. درجات 5

 النهائي.

 الفصل الدراسي قبل تاريخ االعتذارمن درجة أعمال  %80التأكيد على حصول الطالبة على 

 

 توزيع المواضيع المقرر دراستها 

 مالحظات الموضوع األسبوع والتاريخ
 التقدمي للمقرر. ال ول

 التعارف.-

 مناقشة مواضيع املقرر واملراجع العلمية والتاكليف وتوقيع امليثاق.-

 لرصد املهارات االإحصائية السابقة وحتديد املس توايت.اختبار قبيل -

 

 فرضيات ادلراسة. الثاين

 اختبار ادلالةل االإحصائية للقمي احملسوبة.

 د.فتحي أ بو رايض.

جباري من  مطلوب اإ

 الطالبات

 حتليل الارتباط اجلزيئ: الثالث

 التعريف والوظيفة.-

 املعادةل وحيثياهتا وقراءة قمية معامل الارتباط اجلزيئ.-

 148-136الفصل السادس: 

 .د.محزة محمد دودين

http://faculty.ksu.edu.sa/aassaod


 .يدوية تدريبات صفية

 (SPSSتدريب بربانمج. )-

 حتليل الاعامتد املتعدد: الرابع

 التعريف والوظيفة.-

 تعريف وحتديد معامالت الاعامتد عىل لوحة الانتشار.-

 معادةل الاعامتد املتعدد.-

 ( SPSSحتليل الاعامتد املتعدد حلجم الس ياحة السعودية بربانمج. )-

 قراءة نتاجئ التحليل االإحصايئ وكتابة أ منوذج الاعامتد.-

منوذج.- حصائية لالإ  حساب القمية املتوقعة حلجم الس ياحة، واختبار اجلودة االإ

 179-151الفصل السابع: 

 .د.محزة محمد دودين

 اخلامس

 هـ23/06/1441

 

 األولاالختبار 

 االرتباط الجزئي وتحليل االعتماد المتعدد

 يوجد اإعادة لالختبارات.ال -

يؤجل الاختبار اإىل موعد الاختبار -

 القصري الثاين.

 :حتليل اجلار ال قرب السادس

 التعريف والوظيفة واجملال ادلرايس.-

جراءات التطبيق عادةل وحيثياهتاامل-  .واإ

 تطبيق صفي.-

 اختبار فرضية ادلراسة وحتديد منط التوزيع املاكين.-

 (SPSSبربانمج. )حتليل اجلار ال قرب -

 

 التحليل العاميل: السابع

 التعريف والوظيفة واجملال ادلرايس.-

 الاشرتاطات واالإجراءات ال ولية للتحليل.-

 (SPSSتدريب بربانمج. )-

 قراءة حتليلية يف النتاجئ.-

 (Scree Plotحتديد العوامل املؤثرة من خالل اجلداول ومن خالل اللوحة. )-

 206-182 :ثامنالفصل ال 

 .د.محزة محمد دودين

 الثامن

 هـ14/07/1441
  العرض التقدميي للنشاط الطاليب الالصفي.

 التاسع

 هـ21/07/1441
 لثانيااالختبار 

 قرينة الجار األقرب والتحليل العاملي

 

 ال يوجد اإعادة لالختبارات.-

 العارش

 هـ28/07/1441
  

 

 

 


