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 التوصيف 

الطلبة املهارات األساسية في تحليل البيانات الكمية وتفسيرها عند استخدامها في الدراسات والبحوث التي تتطلب التعميم. ويعد  يهدف املساق إلى إكساب 

التحليالت االحصائية التي تستهدف هذا املساق مكمال ملساق االحصاء الوصفي من حيث املوضوعات التي يشتمل عليها. فهو يركز بشكل أساس على 

والتنبؤ بالخصائص االحصائية للمجتمع من خالل خصائص العينة. لذا يشتمل هذا املساق على االحتماالت والتقديرات االحصائية والفرضيات االستدالل 

 ابطتين،االحصائية وانواعها، واختبار الفرضيات املتعلقة بمعامالت االرتباط، ومتوسط عينة واحدة، ومتوسط عينتين مستقلتين، ومتوسط عينتين متر 

 ومتوسط ثالث عينات فأكثر، فضال عن اختبار الفرضيات املتعلقة ببعض املتغيرات النوعية 

 يوضح األسس التي يستند اليها االحصاء التحليلي.   .1

 يشرح معنى االحتماالت والتقديرات االحصائية.  .2

 التحليلي.يحدد أنواع العينات، ويوضح أهمية املعاينة االحتمالية بالنسبة لإلحصاء  .3

 يشرح مع التمثيل معنى مستوى الداللة ومستوى الثقة وعالقتهما بقوة االختبار.  .4

 يوضح معنى اختبار الفرضية االحصائية، وأهمية ذلك في الدراسات النفسية.  .5

 يستطيع عمليا اختبار الداللة االحصائية ملعامالت ارتباط بيرسون، وسيبرمان، وفاي.  .6

 على مجموعة بيانات عددية لفحص الداللة االحصائية ملتوسط عينة واحدة مسحوبة من مجتمع احصائي.  (t) واختبار (Z)يطبق اختبار  .7

 . (t)و  (Z)يفحص الداللة االحصائية ملتوسط عينتين مستقلتين من خالل تطبيق اختباري  .8

 مجموعة بيانات عددية.  على (t)و  (Z)يختبر الفرضيات االحصائية املتعلقة بعينتين مترابطتية من خالل تطبيق اختباري  .9

 فيشر لفحص الداللة االحصائية للفروق بين ثالث عينات أو أكثر، وذلك باستخدام تحليل التباين من الدرجة األولى . (F)يطبق اختبار  .10

 املحتوى 

 Topics and Problems Week املوضوعات

 Numerical Descriptive Measures  review 1 مراجعة في مقاييس توصيف البيانات 
 Simple Linear correlation 2 االرتباط الخطي البسيط

 Simple Linear Regression 3 االنحدار الخطي البسيط
 Simple Linear Regression- Continued 4 تتمة االنحدار الخطي البسيط

 Correlations non parametric 5 االرتباط الال بارامتري 
 Test 1+ Sampling and Sampling Distributions 6 االختبار األول + مقدمة في العينات وتوزيعاتها
 Sampling and Sampling Distributions- Continued 7 تتمة العينات وتوزيعاتها التقديرات النقطية  

 Confidence Interval Estimation  8 تقدر مجاالت الثقة 
 Confidence Interval Estimation - Continued 9 تتمة التقديرات املجالية



 Fundamentals of Hypothesis Testing: One-Sample  10 اساسيات اختبار الفرضيات لعينة بسيطة  

 Fundamentals of Hypothesis Testing: - Continued Tests 11 تتمة اختبار الفرضيات  
 Two-Sample Tests  12 اختبار حول عينتين 

 Analysis of variance ANOVA 13 تحليل التباين بمعيار واحد 
 Chi-Square Tests  -Bart lite 14 اختبار مربع كاي لحسن املطابقة واالستقاللية 

 Time series 15 مقدمة في السالسل الزمنية
 

 املراجع 
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