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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 غزة - الجامعة اإلسالمية

 كلية التربية
  دكتوراه المناهج وطرق التدريس

 االستداللي تربوي اإلحصاء المساق: 
 EDUC 9306رقم المساق: 

 صافيخالد المدرس: أ.د. سمير 
 /ssafihttp://site.iugaza.edu.psالموقع: 

 االستداللي تربوي اإلحصاء الخطة تدريس مساق 
 9102الفصل الصيفي 

 موعد المحاضرات:  
   M601، قاعة ::120-::90األحد، الثالثاء، األربعاء  :الطالبات

   M217، قاعة ::160-00:11األحد، الثالثاء، األربعاء  :الطالب

 :وصف المساق
استخدام تسميل التباين سوسا  السسايية لممتيياات المتعدة،،  لأل Tاختبار  استخدام في هذا المساق سيتم 
، توظياات تسمياال التباااين البيانااات تسمياالفااي لمتييااا تااااع سواحااد سولممتيياااات المتعاادة،  األحاااةو سوالمتعاادة 

التسمياال اسااتخدام ، ةالبديماا  ااةرامتا االالااالختبااارات اسااتخدام المصاااح) لالتيااايا  فااي البسااوب الت ا بيااة، 
توظيات تسميال االنسادار ،  ،Cluster توظيت أساالي) تسميال العودوة اةاالستكشافي سوالتوكيدو،  العاممي
تسمياال البيانااات فااي الموجسااتي تسمياال االنساادار  اسااتخدامسوالمتعاادة فااي البسااوب التابو ااة،  البسااي  الخطااي
 .التابو ة

 الكتب المقررة:
 فاي البساا التاباوو سوالو سايعممياة تطبيداات  . 2:12سواء إيااهيم، صاافي، ساميا خالاد ل ،ةأيو ةق -

 .، فمسطين.  غز،SPSSااستخدام 

ةار  .SPSSي ااسااتخدام يام يااة ئأسااالي) التسمياال ا حصااا .  2::2ل"مسمااد خيااا" سااميم  أيوز ااد، -
 جا الموشا سوالتوز ع. عمان، األرةن.

ر ةا .SPSSالتسمياااال ا حصااااائي لمبيانااااات ااسااااتخدام يانااااام   .  1::2لرجاااااء مسمااااوة  أيااااوعالم، -
 الوشا لم امعات. الداها،، مصا.

 .SPSSياناااام   التسميااال ا حصااائي لممتييااااات المتعااادة، ااساااتخدام .  2::2لأساااامة ربياااع  أمااين، -
 الداها،، مصا. 

المعهاااد العاباااي لمتااادر )  .SSSSةليمااال إلااان الباناااام  ا حصاااائي  .  1::2لساااعد زغماااو   اشااايا، -
 سوالبسوب ا حصائية. ايداة، جمهور ة العااق.

التسميااال العااااممي االستكشاااافي سوالتوكيااادو م اهيمهماااا سوموه يتهماااا  .  2:12لأمسماااد يوز اااان ياااز،،تي -
 ةار المسيا، لموشا سوالتوز ع سوالطباعة. عمان، األرةن. .LISRELسوليزر   SPSSيتوظيت حزمة 
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 SPSSا حصاء الو سي سوالتابوو تطبيدات ااستخدام ياناام   .  2:11لعزت عبد السميد  حسن، -

 ال كا العابي. الداها،، مصا. ةار .18

 .  غز،، فمسطين.SPSSمددمة في ا حصاء التابوو ااستخدام  . 2:12صافي، سميا خالد ل -

التسمياال ا حصااائي لممتيياااات المتعاادة، ماان الوجهااة  .  1992لعبدالماضااي حامااد لتعا اا)   عاازام، -
 ةار الما خ  لموشا. الا اض، السعوة ة. .التطبيدية

قياسات ح م التأثيا سوا حصااء االساتداللي فاي البساوب التابو اة  .  2:16لل عزسو إسماعي ع انة، -
 مكتبة سميا موصور لمطباعة سوالوشا سوالتوز ع. غز،، فمسطين. .سوالو سية

مكتبااااة  .تسمياااال البيانااااات فااااي البسااااوب الو سااااية سوالتابو ااااة .  1991لصااااالد الاااادين مسمااااوة  عااااالم، -
 االن مو المصا ة. الداها،، مصا.

.  ةار ال كا سوالوشا سوالتوز اع. ا حصاء لمباحا في التابية سوالعموم ا نسانية . 1922د لعوة،، احم -
 عمان، األرةن.

ةار  .األسالي) ا حصاائية فاي العماوم الو ساية سوالتابو اة سواالجتماعياة .  2:11لصالد أحمد  مااة، -
 ال كا العابي. الداها،، مصا.

اساااتخدام الاااازم اتطبيداااات  -التاباااوو ا حصااااء  . :1:2ل ، غا باااة، عاااا  عباااد ال فاااالد، الموياااز  -
 عمان، األرةن. .سوالطباعة لموشا سوالتوز ع . ةار المسيا، لمعموم االجتماعيةا حصائية 

ا حصااااء االساااتداللي سوتطبيداتااا فاااي الساساااوب ااساااتخدام الاااازم  .  :::2لعبااادال فاااالد  المويااز ، -
 األرةن.ةار سوائل لمطباعة سوالوشا. عمان،  .SPSSا حصائية 

 

 ما يمي:إلن  المساقيهدف هذا  أهداف المساق:
 لألسوسا  السسايية لممتيياات المتعدة،، Tاختبار  استخدام  -

فاااي معال اااة البياناااات فاااي البساااوب لمتيياااا تاااااع سواحاااد اساااتخدام تسميااال التبااااين األحااااةو سوالمتعااادة  -
 التابو ة، 

 بية، تسميل التباين المصاح) لالتيايا  في البسوب الت ا توظيت  -

 معال ة البيانات في البسوب التابو ة، لممتيياات المتعدة، في استخدام تسميل التباين  -

 ، ةالبديم  ةالالياامتا االختبارات استخدام  -

 التسميل العاممي االستكشافي سوالتوكيدو،استخدام  -

 ،Cluster توظيت أسالي) تسميل العودوة ة -

 التابو ة، سوالمتعدة في البسوب  البسي  توظيت تسميل االنسدار الخطي -

 التابو ة، تسميل البيانات في الموجستي تسميل االنسدار  استخدام -
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 اعد االنتهاء من المساق يتوقع من الطال) أن: المساق: مخرجات
 ،في العموم التابو ةالتابوو االستداللي تعاف عمن أهمية ا حصاء ي -
 يياات المتعدة،،لمتييا تااع سواحد سوالمتميز يين ا حصاء   -
 أنواع االنسدار المختم ة لالكالسيكي سوالموجستي ،ميز يين   -
 أنواع تسميل التباين المختم ة للمتييا تااع سواحد سولممتيياات المتعدة، ،ميز يين   -
 ،اب  يين مستو ات الدياس االتسميل ا حصائيي -
 ،خطوات اختبار ال اضيات ا حصائية يتعاف عمن -
 ،في اختيار التساليل ا حصائية المواسبة لمشاكل اسثية مسدة، دةالمتعم مهاراتالطور   -
 مثاًل. SPSS, NCSSيانام   -تدن قااء، نتائ  التسميالت ا حصائية المستخاجة من الساسوب ي -

 البرامج اإلحصائية:
 :حس) طبيعة الموضوع، سوموهاسيتم استخدام اعض الباام  ا حصائية 

- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  

- Analysis of Moment Structures (AMOS) 

- Number Cruncher Statistical System (NCSS) 
 طرق التدريس:

 .المواسبة عاض الموضوع امشاركة الطمبة مسخدمًا أسالي) العاض ا ليكتاسونية -

 .ة المشار إليها مسبداً ام  ا حصائيتطبيق عممي مستخدمًا البا  -

 ذسو عالقة اموضوع المساضا،. You tubeعاض يوتيوب  -

 اسا تابوو موشور ذسو عالقة اموضوع المساضا،.سومواقشة عاض  -

  :طرق التقويم
 %:1  مشاركة سوسواجبات -
  %20  نظاو ل  وص يالمتسان اال -
 %10  ندد اسا تابوو موشور -

 %:2     ةراسة حالة -
 %40 لنظاو  وهائيالمتسان الا -
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  :توزيع موضوعات المساق
 :ال صل الدراسي أ امجدسو  يوضح توز ع الموضوعات المدتاحة عمن فيما يمي 

 
 الموضوع التاريخ اليوم
 مااجعة ما تم ةراستا – SPSSمباةئ أساسية في ا حصاء ااستخدام  23/6 األحد

 مااجعة ما تم ةراستا – SPSSمباةئ أساسية في ا حصاء ااستخدام  30/6 األحد

 األربعاء
 العيوات المستدمة سوالمشاهدات المتكار، -تييا تااع سواحدلمتسميل التباين  3/7

One-Way Independent and Repeated Measures ANOVA  

 Mixed ANOVA & ANCOVA تسميل التياياتسميل التباين المختم  سو  7/7 األحد

 الثالثاء
 لممتيياات المتعدة،لألسوسا  السسايية  Tاختبار  9/7

 , 2 Independent & Paired Samples for 1 test 2Hotelling's T 

 Multivariate ANOVA (MANOVA) لممتيياات المتعدة،تسميل التباين  10/7 األربعاء

                                      Nonparametric Tests ة رامتا االالااالختبارات  14/7 األحد

                                  Practical Applications (1)  1تطبيدات عممية ل 16/7 الثالثاء

                    Explanatory Factor Analysisالتسميل العاممي االستكشافي  17/7 األربعاء

                      Confirmatory Factor Analysisالتسميل العاممي التوكيدو 21/7 األحد
 *12099-0099الساعة  المتحان النصفيا 22/7  ثوينا

 Practical Applications (2)                                   2تطبيدات عممية ل 23/7 الثالثاء
                       Cluster Analysis Techniques أسالي) تسميل العودوة ة 24/7 األربعاء
  Simple & Multiple Regressionسوالمتعدة  البسي  تسميل االنسدار الخطي 28/7 األحد

 الثالثاء
 Simple & Multiple Regressionالمتعدة  تسميل االنسدار الخطي 30/7

 Logistic Regression Analysis الموجستيتسميل االنسدار 
 Practical Applications (3)                                   3تطبيدات عممية ل 31/7 األربعاء

 *12099-0:99الساعة  7/8/2910 –االمتحان النهائي   
  يتم تحديد القاعة الحقًا إن شاء هللا تعالى* 

 
 ☺مع أطيب أمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح 

 


