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  :مساقوصف ال
ـار العينـات وتوزعـات المعاينـة لليتناول المساق مقدمة في نظرة العينات  وسـ الحـسابي متقمـن خـالل طـر اخت

ــايني عينتــين ة بــين ت ــاين والنــس ة والفــر بــين نــسبتين والت قوالفــر بــين وســطى عينتــين والنــس ــذلك االســتنتاج . ق و
ــارات الفــروض  ه التقــدير واخت ــشق ــة اإلحــصائي  قوالفــر بــين  ل معــالم المجتمــع مثــل الوســ الحــسابيحــوالمعلم

ايني مجتمعينوسطي ة بين ت اين والنس ة والفر بين نسبتين والت ضا تحليـل . ق مجتمعين والنس تناول المساق أ ًو
اين س وذلك دو. الت اراتالمتعدد وراسة نموذج االنحدار الخطي ال عرض بنماذج االنحدار، المتعلقة  االخت ثم 
ع،اق المس ا تر ارات  عرض المساق  اخت ةًوأخيرا  ارات غير المعلم   .االخت
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  :الجانب العملي
تطبيـ Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS)سـيتم اسـتخدام برنـامج اإلحـصاء   
ع موضوعات المساق   .عملي لجم

  :أهداف المساق
ح لد الطالب القدرة علىعد اال ص   :نتهاء من دراسة هذا المساق، 

ة والمجتمعالتمييز بين  -    .أساليب المعاينة للمتوس والنس
ة للتقدير اإلحصائيالتعرف على  -  .النظرات األساس
انات -  عة الب ة لطب  .استخدام والتمييز بين أساليب التقدير المناس
اراالتعرف على  - م النظرات الخت ةالمفاه ة والالمعلم ة المعلم ات اإلحصائ  .ت الفرض
انات -  عة الب ة لطب ة المناس  .استخدام والتمييز بين األساليب اإلحصائ
ة -   .استخدام حجم األثر وساتخدامه في الداللة العمل
ة -  ة والعمل  .التمييز بين الداللة اإلحصائ
ع والتمييز بينها -  ا تر ارات   .استخدام اخت
اين واستخداماته المختلفةالتعرف على أنواع -    تحليل الت

ة ات المنزل   :الواج
ل أسبوعإعطاء تم سي ة  ات منزل عد أسبوع واحد من تارخ إعطائها ينواج مها    .على أن يتم تسل

  :االمتحانات
ــذلك امتحــان نهــائي نظــر و،ين نــصفيينامتحــانســيتم إعطــاء  ــذلك   ــة عملــي، و ــع حالــة عمل تطبيــ علــى جم
   .التي تم شرحها خالل الفصلالموضوعات 
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ع الدرجاتتو   :ز
  %5              الحضور -
ات -   %10              الواج
ة النظرة -   %40          االمتحانات النصف
ة -   %10              الحالة العمل
  %35             االمتحان النهائي-

ة : مالحظة   .ًحقا، االمتحان النصفي الثاني سيتم تحديده ال3/11/2016 - 27/10االمتحانات النصف
غطيها المساق   :الموضوعات التي 

ة وتفاعلهم أثناء المحاضرة ة وذلك حسب مستو الطل غطي المساق الموضوعات التال   .من المتوقع أن 
عالفصل  ة وتوزعات المعاينة: الرا ة والتوزعات االحتمال  المتغيرات العشوائ
ات: الخامسالفصل  ار الفرض  التقدير واخت
ا واالنحدار :السادسالفصل    االرت
عالفصل  ع: السا ا تر ارات    اخت
اين: الثامنالفصل    تحليل الت
ة: التاسعالفصل     قطر غير معلم

  


