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 مشاريعال

 

 STAT 2303طرق إحصائية 

 

 مقدمة

 يتضمن المشروع أربع مهام أساسية:

 التي يتضمنها المشروع اإلحصائيةأو الدراسة تحديد المسألة أو المشكلة  .1

 :العمل لبحث المسألة اإلحصائية وتشملتحديد طريقة  .2

 طرق جمع البيانات ومصدرها 

 نوع العينة المستخدمة 

 أسلوب تنظيم البيانات وعرضها 

 طريقة تحليل البيانات 

 األدوات اإلحصائية المستخدمة 

 الفرضيات واالختبارات المستخدمة 

 تحليل البيانات .3

 الخالصة وعرض النتائج والتعليقات واالقتراحات .4

 

 األدوات اإلحصائية

 عرض وتنظيم البيانات باستخدام كل ما هو مناسب من أساليب مثل .1

Pie Chart, Stem-and-Leaf Diagrams, Bar Charts, Tables, Histograms, etc 

 الالزمة للدراسة والرسوم صورال نتاجإل Rاستخدام برنامج  .2

 مقاييس اإلحصاء الوصفي للبياناتجميع حساب  .3

 ومقارنة البيانات للمجموعات المختلفةلتحديد خصائص التوزيع  للبيانات boxplotرسم  .4

على لوحة االنتشار معادلة االنحدار مع الرسم حساب و بين متغيرين ل االرتباط الخطيحساب معام .5

 Rباستخدام 

 ( التي يعتمد عليها التوزيعparameters)للمعلمات  إنشاء التقديرات اإلحصائية وفترة الثقة .6

 عمل اختبارات لفحص الفرضيات اإلحصائية .7

 مقارنة النتائج بنظريات إحصائية مثل .8

Empirical Theorem, Central Limit Theorem, etc 

 

 أفكار للمشاريع

، ويمكن استخدام 30عن حجمها ال يقل عينات  باستخدامحقيقية ( data)كل المشاريع تتضمن جمع بيانات 

 األفكار التالية للمشاريع:

، مع مقارنة ةامالج له/لها في العالقة بين معدل الطالب/الطالبة في الثانوية العامة والمعدل التراكمي .1

 تخصصات أو مستويات متعددة

بحث أي عالقة بين المستوى التعليمي لألم وعدد أفراد األسرة، مع أمكانية المقارنة لعائالت من  .2

 مختلفة في غزة ناطقم

عالقة أي أمراض ومشاكل صحية و وألسترول في الدم وضغط الدم أو معدل الك حولعمل دراسة  .3

 ذلك بالسن



الجامعة  طالب/طالباتمعدالت في الجامعات المختلطة مع  الطالب/طالباتمقارنة معدالت ال .4

 غزة –سالمية اإل

أو أمراض بحث العالقة بين الموقع الجغرافي في محافظات غزة وأمراض الكلى أو السرطان  .5

 أخرى

 بحث مشكلة الملوحة في المياه وعالقة ذلك بالمنطقة الجغرافية .6

 في المدارس أو الجامعاتدراسة مستوى التعليم في قطاع غزة  .7

 فراد الذين يتلقون تعليما جامعيااألأي دراسة تتعلق بمعدل بالدخل السنوي عند األسر وعدد  .8

 أو سياسية أي دراسة حول مواضيع صحية أو طبية أو اقتصادية أو تعليمية .9

 

 مالحظات

الحصول على بأو  عينة من نوع مناسب عبر أخذ)ميدانيا(  يجب أن تجمع البيانات بطريقة عملية .1

 من مصادر رسمية البيانات

 وحجمها ونوع العينة المستخدمة يجب ذكر مصدر البيانات .2

 تتعلق بالتعليم أو الصحة أو االقتصاد أو السياسة اإلنترنت عبريمكن البحث عن بيانات  .3

 مع السماح بالتعاون أن يقدم مشروعا منفصالعلى كل طالب/طالبة  .4

 مناقشة المشاريعو تشجيع العمل الجماعي والتعاون .5

 ظهرا 12قبل الساعة  2016 /18/5 ربعاءيوم االتسلم المشاريع في موعد أقصاه  .6

 عمق الدراسة واألدوات اإلحصائية المستخدمة زادت الدرجات كلما زاد .7

 إطالقا ال تقبل المشاريع المتأخرة عن الموعد المحدد .8


