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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 غزة –الجاهعة اإلسالهية 

 

 ثانيالفصل الذراسي : ال

 م19/0202العام الجاهعي :  / الذراسات العلياكلية اآلداب 

 GOGR  6302رقن الوسـاق /   جغرافيا ونظن الوعلوهات الجغرافيةقسن ال

              اق / اإلحصاء والتحليل المكانييف مستوص 

  M 616في قاعة  حديوم األ (طالبات)    k 112في قاعة  رعاا ( يوم األطالب)موعد المحاضرة ; 
  3 – 23من  حد واللثالا الساعات المكتعية ; األ

 توصيف المساق : 
، والمتغيرات اإلحصائية ةفي الجغرافي عمعادئ اإلحصا  التطعيقي ةمعيهدف هذا المساق إلى تاريف الط          

ومستويات قياسها، والمتوسطات الحساعية ومقاييس التشتت، وتحميل االستعيان واستخثاص النتائج، كما يتارف 
اإلحصائي وكيفية إدخال العيانات والتاامل ماها، وكيفية التاامل اإلحصائي مع  SPSSالطالب عمى عرنامج 

الاثاقات االرتعاطية عين المتغيرات المختمفة، وأهم التطعيقات المختمفة المتغيرات واختعارات الفروض اإلحصائية، و 
المختمفة وكيفية  الفروض المتامقة عالظاهرات الجغرافية ، عاإلضافة إلىالعحوث الجغرافيةلمماامثات اإلحصائية في 

  اختعارها. 

 هخرجات الوساق :

 تحميمهاالكمية و  جغرافيةاسات الفي عرض نتائج الدر  االختعارات المستخدمةة األسس اإلحصائية والتطعيقات و مارف (2
 يستطيع الطالب تمليل العيانات اإلحصائية عاألشكال العيانية المختمفة . (3
ة لقياس المتغيرات المهارات اإلحصائية أن يقوم عكافة التحميثات الضرورييستطيع الطالب عاد تامم األسس و  (4

 عطريقة عممية سميمة.لاثاقة عينها مغزى افهم نوعية و اإلحصائية و 
 عطرق عممية صحيحة. وائيةالاينات الاشوائية وغير الاشيستطيع الطالب فهم كيفية أخذ  (5

 : مقررمواضيع ال
  .ة اإلحصا  في الدراسات الجغرافيةأهمي  -2
دخال العيانات اإلحصائية المختمفة.  SPSSكيفية استامال عرنامج  -3  وا 
 ية .جغرافعالدراسات ال المتامقةمعيانات اإلحصائية ل العياني تمليلال  -4
 .وتحديد حجم الاينة ينات الاشوائية والاينات الامديةالا  -5
 مقاييس النزعة المركزية والتشتت واستكشاف العيانات اإلحصائية .  -6
  ومقاييس التركز والتشتت.التوزياات المكانية   -7
 . GISالتحميل المكاني لعاض الظاهرات الجغرافية عاستخدام عرامج  -8
 .( واختعار تحميل التعاين tاالختعارات اإلحصائية الماممية )اختعار   -9



2 
 

 كاي( مرععروسكال والس و اختعار اإلشارة ومان وتني وويمكوكسن وكاالختعارات الثاماممية )  -:
  والتحميل الانقودي والتحميل الااممي االنحدارالاثاقات االرتعاطية وماادالت   -21
 .تحميل عيانات االستعيان   -22

 

 مراجع المقرر :  
   لمنشردار صفا ، عمان )االردن(;بالجغرافية باستخدام الحاسو  االساليب الكمية في; ةنامان شحاد

 م 8::2 والتوزيع،
 3128،  التحميل اإلحصائي لمبيانات الجغرافية باستخدام الحاسوبد. كامل أعو ضاهر ; 

 

 المراجع اإلضافية  : 
دار المارفة مصر ( ) اإلسكندرية:  الجغرافيا الكمية في األساليبمقدمة ; راضي أعو الازيز  ععد فتحي -2

  2:94 ، الجاماية
مؤسسة الوراق لمنشر  (;األردن)عمان ، نماذج وتطعيقات  الكمية األساليب إلىمدخل ; نجم ععود نجم -3

 3115 ، والتوزيع
ة ) مصر (;مكتعة االنجمو القاهر  العشريةالكمية في الجغرافيا  واألساليبالامل الميداني ;  حمدي احمد الديب -4

 3116 ، المصرية
 م6::2 ) مصر (;دار المارفة الجاماية ،  ; اإلسكندرية  الجغرافيا الكمية و إعراهيم ; األساليبعيسى عمي  -5
 م3112 غزة ) فمسطين (;افاق لمطعاعة والنشر والتوزيع ، ، spss اإلحصائيالعرنامج ;  سمير خالد صافي -6
(;دار  األردنعمان )  ،spss اإلحصائيالعرنامج  عاستخدام اإلحصائيةتحميل العيانات ; العياتي محمود مهدي -7

 م 3116 ، الحامد لمنشر والتوزيع
 م 2002،  ، جدة ، الساوديةاألساليب الكمية في الجغرافيا، الدار الساودية لمنشر والتوزيع ;محمد ععد اهلل الجراش -7
 3125، دار اللقافة والنشر والتوزيع ،  SPSSععد اإلله إعراهيم الفقي ; اإلحصا  التطعيقي عإستخدام عرنامج  -9
 3124المجمة الارعية لإلعثام واالتصال، النظرية اإلعثامية في ضو  النظرية اإلحصائية، ععد اهلل صالح;  -:
 

 توزيع الدرجات : 
 % واجعات عيتية 31  -2
 تاعئة استعيان وتحميمه إحصائيًا. 41%  -3
 % االمتحان النهائي.61  -4

 مع تمنياتي لكم عالتفوق والنجاح 


