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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
   كلية التربية

  الدراسات العليا

  تربويالحصاء اإلخطة تدريس مساق 
  

  سمير صافي. د:  المدرس

  ssafi/ps.edu.iugaza.site://http - mco.samirsafi.www: الموقع

: المحاضراتموعد    
  5:30-4:00، المجموعة الثانية 1:00-3011: المجموعة األولى :العملي   004:-1:00:  األحد والثالثاء:النظري :طالب

  2:30-1:00،  المجموعة الثانية 9:30-8:00 المجموعة األولى :العملي       1-10السبت واألربعاء : النظري: طالبات

  :ةب المقررالكت

مبـادئ وتحليـل    :  مقدمـة فـي اإلحـصاء      ). 2004  ( وعـدنان عـوض    ي أبو صـالح   محمد صبح  •

 . اليازورى:  عمان.SPSSباستخدام

.  SPSS باستخدام   في البحث التربوي والنفسي   عملية  تطبيقات  ) . 2012 (صافي، سمير و،   ، سناء  ةأبو دق  •

 .اإلسالميةالجامعة : غزة

  ذات العالقة بموضوعات المساقمراجع كتب و

دار الفكـر والنـشر     : عمـان .  اإلحصاء للباحث في التربية والعلـوم اإلنـسانية       ). 1988(احمد  عودة،   •

 .والتوزيع

اإلحصاء االستداللي وتطبيقاته في الحاسوب الستخدام الرزم اإلحصائية        ) .  2000(عبد اهللا فالح المنيزل      •

SPSS  وائل للنشر والتوزيع:  عمان. 

  .دار الفكر العربي .بيانات فى البحوث النفسية والتربويةتحليل ال). 1993(عالم ، صالح الدين •

  : أننتهاء من المساق يتوقع من الطالببعد اال

   والنفسيةتتعرف على أهمية اإلحصاء في العلوم التربوية-1

   واالستداللييتميز بين اإلحصاء الوصف-2

  تربط بين مستويات القياس بالتحليل اإلحصائي-3

   البياناتتدرك وتفهم معنى تباين-3

  توضح خطوات اختبار الفرضيات اإلحصائية -4

  تطور مهاراتها في اختيار التحاليل اإلحصائية المناسبة لمشاكل بحثية محددة-5

  SP SS برنامج -تتقن قراءة نتائج التحليالت اإلحصائية المستخرجة من الحاسوب -6
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   طرق التقويم

  %15   واجبات
  %15  مشروع 

  % 20  امتحان عملي
  %50  امتحان نهائي

  المساق ضوعات موتوزيع 

  الموضوعات  التاريخ  األسبوع

   –أهداف المساق وتوقعات   21/6 -16/6  األسبوع األول

  عرض البيانات اإلحصائية ووصفها : الباب األول

  بعض المبادئ والمفاهيم اإلحصائية والرياضية

  التشتتو  المركزيةمقاييس النزعة : الباب الثاني  28/6 -23/6  األسبوع الثاني

  تطبيقات عملية على الحاسوب

  )االعتدالي(التوزيع الطبيعي :الباب الرابع  5/7 -30/6  لثاألسبوع الثا
  التقدير واختبار الفرضيات: الباب الخامس

  التقدير واختبار الفرضيات: تابع الباب الخامس  12/7 -7/7  األسبوع الرابع

   حول األوساط الحسابية اختبار الفرضيات

  عينة واحدة: وسط والنسبةال -

  "األزواج المتقابلة"ومرتبطتان  ان مستقلتانعينتالفرق بين وسطين،  -

  تطبيقات عملية على الحاسوب  -

  التقدير واختبار الفرضيات: تابع الباب الخامس  19/7 -14/7  األسبوع الخامس

   الفرق بين نسبتين-

  فترات الثقة -

  تطبيقات عملية على الحاسوب -

  االرتباط واالنحدار: الباب السادس  26/7 -21/7  األسبوع السادس

  اختبارات مربع كاي: الباب السابع

  تطبيقات عملية على الحاسوب

  تحليل التباين: الباب الثامن  2/8 -28/7  األسبوع السابع

  طرق غير معلمية: الباب التاسع

  تطبيقات عملية على الحاسوب

  طرق غير معلمية:  الباب التاسعتابع  9/8 -2/8  ثامناألسبوع ال

  تطبيقات عملية على الحاسوب
       


