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02. منّسق المادة   

: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج . ال يوجد         
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 هارات التالية للطلبة:تعد هذا المادة أحد المواد الرئيسية التي يطرحها قسم الجغرافية بهدف تنمية الم
. مهارات البحث العلمي  خاصة في مجاالت تحديد المشاكل البحثية الجغرافية وصياغة الفروض البحثية المناسبة وجمع 1

 البيانات الالزمة الختبارها.
 . المهارات الكمية الالزمة لتطبيق األساليب المناسبة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.2

خدام التكنولوجيا عامة واستخدام الحاسب اآللي  خاصة في تحليل البيانات الجغرافية وتمثيلها كارتوغرافيا . مهارات است3
 .EXEL و SPSSباستخدام الرزم اإلحصائية 

( خاصة أسلوب التعلم بالممارسة Active Learning Strategiesوتعتمد هذا المادة على تطبيق أساليب التعلم الفعال )
(Hands on Learning( كما تعتمد هذه المادة على تطبيق استراتيجيات التقويم الصفي المناسبة .)Classroom 

Assessment Techniques ت( كاالستبيانا ( وملف انجاز الطالبStudent Achievement Portfolio .) 
Course Description: The course is designed to provide a fundamental grounding in both 

quantitative and qualitative research skills along with the opportunity to specialize in 

more advanced training in quantitative research, qualitative research or in practical 

applications of research techniques like Location Allocation Models, also some techniques 

such as gravitational Models, linear Programing.  
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 أهداف تدريس المادة ونتاجاته 19
 

األهداف -أ  

 

   الهدفالهدفالهدف   الرقمالرقمالرقم

111---   
تنمية المهارات التخصصية للطلبة في مجال تطبيق منهجية البحث العلمي إلعداد رسالة جامعية أو تنمية المهارات التخصصية للطلبة في مجال تطبيق منهجية البحث العلمي إلعداد رسالة جامعية أو تنمية المهارات التخصصية للطلبة في مجال تطبيق منهجية البحث العلمي إلعداد رسالة جامعية أو 

بحث جغرافي خاصة في مجاالت؛ تحديد المشكالت البحثية وصياغة الفرضيات، وتصميم العينات، بحث جغرافي خاصة في مجاالت؛ تحديد المشكالت البحثية وصياغة الفرضيات، وتصميم العينات، بحث جغرافي خاصة في مجاالت؛ تحديد المشكالت البحثية وصياغة الفرضيات، وتصميم العينات، 

   وجمع البيانات.وجمع البيانات.وجمع البيانات.

   تحليلي المتعدد الختبار الفرضية البحثية .تحليلي المتعدد الختبار الفرضية البحثية .تحليلي المتعدد الختبار الفرضية البحثية .اختيار األساليب المناسبة من اإلحصاء الاختيار األساليب المناسبة من اإلحصاء الاختيار األساليب المناسبة من اإلحصاء ال   ---222

   تطبيق القواعد المتبعة في تنظيم وكتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية. تطبيق القواعد المتبعة في تنظيم وكتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية. تطبيق القواعد المتبعة في تنظيم وكتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية.    ---333

444---   
تطبيق أساليب مناسبة لجمع البيانات الجغرافية وتفريغها وتلخيصها وتمثيلها باستخدام الحزم تطبيق أساليب مناسبة لجمع البيانات الجغرافية وتفريغها وتلخيصها وتمثيلها باستخدام الحزم تطبيق أساليب مناسبة لجمع البيانات الجغرافية وتفريغها وتلخيصها وتمثيلها باستخدام الحزم 

   اإلحصائية المناسبةاإلحصائية المناسبةاإلحصائية المناسبة

   الجغرافية وتحليل خصائصها اإلحصائيةالجغرافية وتحليل خصائصها اإلحصائيةالجغرافية وتحليل خصائصها اإلحصائيةاختيار العينات اإلحصائية اختيار العينات اإلحصائية اختيار العينات اإلحصائية    ---555

   تحليل العالقات بين المتغيرات المكانية وتفسيرهاتحليل العالقات بين المتغيرات المكانية وتفسيرهاتحليل العالقات بين المتغيرات المكانية وتفسيرها   ـــ---666

   اختبار الفرضيات اإلحصائية لتفسير خصائص التوزيعات المكانية المختلفةاختبار الفرضيات اإلحصائية لتفسير خصائص التوزيعات المكانية المختلفةاختبار الفرضيات اإلحصائية لتفسير خصائص التوزيعات المكانية المختلفة   ---777

   تنمية المهارات العامة والتخصصية وتنمية االتجاهات الحميدة لدى الطلبةتنمية المهارات العامة والتخصصية وتنمية االتجاهات الحميدة لدى الطلبةتنمية المهارات العامة والتخصصية وتنمية االتجاهات الحميدة لدى الطلبة   ---888

 

من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على... نتاجات التعلّم: يتوقع -ب  

 

   المخرجالمخرجالمخرج   المخرجالمخرجالمخرج   الهدفالهدفالهدف

111   

   بيان دور األساليب الكمية في التوصل إلى النظريات والتعميمات الجغرافيةبيان دور األساليب الكمية في التوصل إلى النظريات والتعميمات الجغرافيةبيان دور األساليب الكمية في التوصل إلى النظريات والتعميمات الجغرافية   111

   تطبيق منهجية البحث العلمي في الجغرافية تطبيق منهجية البحث العلمي في الجغرافية تطبيق منهجية البحث العلمي في الجغرافية    222

333   
قابالت والدراسة الميدانية قابالت والدراسة الميدانية قابالت والدراسة الميدانية استخدام أساليب متنوعة لجمع البيانات الجغرافية كاالستبيانات والماستخدام أساليب متنوعة لجمع البيانات الجغرافية كاالستبيانات والماستخدام أساليب متنوعة لجمع البيانات الجغرافية كاالستبيانات والم

   واالنترنيت و المكتبة وغيرها. واالنترنيت و المكتبة وغيرها. واالنترنيت و المكتبة وغيرها. 

   تفريغ البيانات اإلحصائية ووضعها في جداول وتمثيلها كارتوغرافيا.تفريغ البيانات اإلحصائية ووضعها في جداول وتمثيلها كارتوغرافيا.تفريغ البيانات اإلحصائية ووضعها في جداول وتمثيلها كارتوغرافيا.   444

555   
في تلخيص البيانات ووضعها في تلخيص البيانات ووضعها في تلخيص البيانات ووضعها    EEEXXXCCCEEELLLو و و    SSSPPPSSSSSSاستخدام الرزم اإلحصائية المناسبة مثل استخدام الرزم اإلحصائية المناسبة مثل استخدام الرزم اإلحصائية المناسبة مثل 

   في جداول وتمثيلها بيانيا.في جداول وتمثيلها بيانيا.في جداول وتمثيلها بيانيا.

222   
111   

ب إحصائيا، وتطبيق األساليب الصحيحة في اختيار العينات العشوائية ب إحصائيا، وتطبيق األساليب الصحيحة في اختيار العينات العشوائية ب إحصائيا، وتطبيق األساليب الصحيحة في اختيار العينات العشوائية تحديد حجم العينة المناستحديد حجم العينة المناستحديد حجم العينة المناس

   البسيطة.البسيطة.البسيطة.

   تطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة لتحديد النزعة المركزية والتشتت للعينة اإلحصائيةتطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة لتحديد النزعة المركزية والتشتت للعينة اإلحصائيةتطبيق األساليب اإلحصائية المناسبة لتحديد النزعة المركزية والتشتت للعينة اإلحصائية   222

   ـــ333
   تحليل عالقة االرتباط بين متغيرين جغرافيين  تحليل عالقة االرتباط بين متغيرين جغرافيين  تحليل عالقة االرتباط بين متغيرين جغرافيين     111

   متغيرين جغرافيين متغيرين جغرافيين متغيرين جغرافيين تحليل العالقات السببية )عالقة االنحدار( بين تحليل العالقات السببية )عالقة االنحدار( بين تحليل العالقات السببية )عالقة االنحدار( بين    222

444   

NNNooorrrmmmaaalll   DDDiiissstttrrriiibbbuuutttتحليل خصائص التوزيع الطبيعي )تحليل خصائص التوزيع الطبيعي )تحليل خصائص التوزيع الطبيعي )   111 iiiooonnn)))   

   tttتحليل خصائص توزيع تحليل خصائص توزيع تحليل خصائص توزيع    222

   تحليل خصائص مربع كاي تحليل خصائص مربع كاي تحليل خصائص مربع كاي    333

      tttإجراء االختبارات المناسبة للفرضيات بتطبيق اختبار إجراء االختبارات المناسبة للفرضيات بتطبيق اختبار إجراء االختبارات المناسبة للفرضيات بتطبيق اختبار    444

   إجراء االختبارات المناسبة للفرضيات بتطبيق اختبار مربع كايإجراء االختبارات المناسبة للفرضيات بتطبيق اختبار مربع كايإجراء االختبارات المناسبة للفرضيات بتطبيق اختبار مربع كاي   555

   ـــ555

   لكمبيوتر واالنترنيت بفاعلية في جمع وتحليل البيانات الجغرافية لكمبيوتر واالنترنيت بفاعلية في جمع وتحليل البيانات الجغرافية لكمبيوتر واالنترنيت بفاعلية في جمع وتحليل البيانات الجغرافية استخدام ااستخدام ااستخدام ا   111

   تنمية العمل التعاوني بتشجيع العمل المشترك في التكليفات الالصفيةتنمية العمل التعاوني بتشجيع العمل المشترك في التكليفات الالصفيةتنمية العمل التعاوني بتشجيع العمل المشترك في التكليفات الالصفية   222

   تنمية مهارة تقويم الذاتتنمية مهارة تقويم الذاتتنمية مهارة تقويم الذات   333

CCCrrriiiتنمية مهارات التفكير الناقد )تنمية مهارات التفكير الناقد )تنمية مهارات التفكير الناقد )   444 ttt iiicccaaalll   TTThhhiiinnnkkkiiinnnggg)))   
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 لها والجدول الزمني لمادة الدراسيةا محتوى .02

الموضوع الموضوع الموضوع    االسبوع االول + الثاني + الثالثاالسبوع االول + الثاني + الثالثاالسبوع االول + الثاني + الثالث
   الرئيسيالرئيسيالرئيسي

   المواضيع الفرعيةالمواضيع الفرعيةالمواضيع الفرعية

   الجغرافية والبحث العلميالجغرافية والبحث العلميالجغرافية والبحث العلمي

   دور األساليب الكمية في علم الجغرافيةدور األساليب الكمية في علم الجغرافيةدور األساليب الكمية في علم الجغرافية

   أسلوب البحث العلميأسلوب البحث العلميأسلوب البحث العلمي

   المشكلة البحثية الجغرافيةالمشكلة البحثية الجغرافيةالمشكلة البحثية الجغرافية

   الفرضية البحثيةالفرضية البحثيةالفرضية البحثية

   وأساليب جمعهاوأساليب جمعهاوأساليب جمعها   البيانات اإلحصائية أنواعهاالبيانات اإلحصائية أنواعهاالبيانات اإلحصائية أنواعها

      االسبوع الربع + الخامساالسبوع الربع + الخامساالسبوع الربع + الخامس
   العينات اإلحصائيةالعينات اإلحصائيةالعينات اإلحصائية

   العينة العشوائية )تحديد الحجم األمثل للعينة(العينة العشوائية )تحديد الحجم األمثل للعينة(العينة العشوائية )تحديد الحجم األمثل للعينة(
   استخدام جدول األرقام العشوائية في اختيار العينة العشوائيةاستخدام جدول األرقام العشوائية في اختيار العينة العشوائيةاستخدام جدول األرقام العشوائية في اختيار العينة العشوائية

   االسبوع السادس + السابعاالسبوع السادس + السابعاالسبوع السادس + السابع
   االرتباط بين المتغيرات الجغرافيةاالرتباط بين المتغيرات الجغرافيةاالرتباط بين المتغيرات الجغرافية

   معامل بيرسون لالرتباطمعامل بيرسون لالرتباطمعامل بيرسون لالرتباط
   لرتبلرتبلرتبمعامل سبيرمان لمعامل سبيرمان لمعامل سبيرمان ل

   اختبار المنتصفاختبار المنتصفاختبار المنتصف   األسبوع الثامناألسبوع الثامناألسبوع الثامن

   االسبوع التاسع + العاشراالسبوع التاسع + العاشراالسبوع التاسع + العاشر
   االنحدار الخطي بين المتغيرات الجغرافيةاالنحدار الخطي بين المتغيرات الجغرافيةاالنحدار الخطي بين المتغيرات الجغرافية

   االنحدار الخطي بين المتغيرات الجغرافيةاالنحدار الخطي بين المتغيرات الجغرافيةاالنحدار الخطي بين المتغيرات الجغرافية

   االسبوع الحادي عشر+ الثاني عشراالسبوع الحادي عشر+ الثاني عشراالسبوع الحادي عشر+ الثاني عشر
   

LLLooocccaaattt iiiooonnn   AAAlll lllooocccaaattt iiiooonnn   MMMooodddeeelllsss   
   

االسبوع الثالث عشر + الربع عشر + االسبوع الثالث عشر + الربع عشر + االسبوع الثالث عشر + الربع عشر + 
   الخامس عشرالخامس عشرالخامس عشر

 ابحاث الطلبةابحاث الطلبةابحاث الطلبةمناقشة مناقشة مناقشة 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم  

 أجهزة ومعدات برامج

SSSPPPSSSSSS   IIInnnttteeerrrnnneeettt   
PPPooowwweeerrr    PPPoooiiinnnttt   AAA   DDDaaatttaaa   SSShhhooowww   PPPrrrooojjjeeeccctttooorrr   
EEExxxccceeelll      

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم  

   االمتحان النهائياالمتحان النهائياالمتحان النهائي   االعمال و المشاركةاالعمال و المشاركةاالعمال و المشاركة   امتحان المنتصفامتحان المنتصفامتحان المنتصف
33 33 43 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

ooo   .حضور المحاضرات العملية والنظرية إجباري لجميع الطالب.حضور المحاضرات العملية والنظرية إجباري لجميع الطالب.حضور المحاضرات العملية والنظرية إجباري لجميع الطالب   

ooo   اب إذا ما تغيب عن:اب إذا ما تغيب عن:اب إذا ما تغيب عن:يحصل طالب على إنذار بالغييحصل طالب على إنذار بالغييحصل طالب على إنذار بالغي   

ooo       ساعة..ساعة..ساعة..   757575من مجموع الساعات التدريسية للمقررات التي تقل ساعاتها التدريسية عن من مجموع الساعات التدريسية للمقررات التي تقل ساعاتها التدريسية عن من مجموع الساعات التدريسية للمقررات التي تقل ساعاتها التدريسية عن    %%%131313أكثر من أكثر من أكثر من   

ooo    ساعة أو أكثر.ساعة أو أكثر.ساعة أو أكثر.   757575من مجموع الساعات التدريسية للمقررات التي مجموع ساعات التدريس فيها من مجموع الساعات التدريسية للمقررات التي مجموع ساعات التدريس فيها من مجموع الساعات التدريسية للمقررات التي مجموع ساعات التدريس فيها    %%%   555أكثر من أكثر من أكثر من   

ooo   يعتبر راسبا في المقرر مع تقدير  )ه(ـ يعتبر راسبا في المقرر مع تقدير  )ه(ـ يعتبر راسبا في المقرر مع تقدير  )ه(ـ يحرم الطالب من المقرر بـ " إخطار رسوب بسبب التغيب " ويحرم الطالب من المقرر بـ " إخطار رسوب بسبب التغيب " ويحرم الطالب من المقرر بـ " إخطار رسوب بسبب التغيب " و   

ooo    ساعة.ساعة.ساعة.   757575من الساعات التدريسية للمقررات التي تقل ساعاتها التدريسية عن من الساعات التدريسية للمقررات التي تقل ساعاتها التدريسية عن من الساعات التدريسية للمقررات التي تقل ساعاتها التدريسية عن    %%%   232323أكثر من أكثر من أكثر من   

ooo    ساعة.ساعة.ساعة.   153153153و و و       757575من الساعات التدريسية للمقررات التي مجموع ساعاتها التدريسية بين من الساعات التدريسية للمقررات التي مجموع ساعاتها التدريسية بين من الساعات التدريسية للمقررات التي مجموع ساعاتها التدريسية بين    %%%   151515أكثر من أكثر من أكثر من   

ooo    ساعة.ساعة.ساعة.   153153153لتي تتجاوز ساعاتها التدريسية لتي تتجاوز ساعاتها التدريسية لتي تتجاوز ساعاتها التدريسية من الساعات التدريسية للمقررات امن الساعات التدريسية للمقررات امن الساعات التدريسية للمقررات ا   %%%   131313أكثر من أكثر من أكثر من   

 

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02
 أجهزة ومعدات برامج

SSSPPPSSSSSS   IIInnnttteeerrrnnneeettt   
PPPooowwweeerrr    PPPoooiiinnnttt   AAA   DDDaaatttaaa   SSShhhooowww   PPPrrrooojjjeeeccctttooorrr   
EEExxxccceeelll      

 

 
 

 المراجع .22

العربيةالعربيةالعربية   المراجعالمراجعالمراجع    

المعرفة.المعرفة.المعرفة.   محمد أحمد: االساليب الكمية والنظام اإلحصائي في معالجة البحوث االنسانية، دارمحمد أحمد: االساليب الكمية والنظام اإلحصائي في معالجة البحوث االنسانية، دارمحمد أحمد: االساليب الكمية والنظام اإلحصائي في معالجة البحوث االنسانية، دار    

            محمد الزعبي و عباس الطالفحة: النظام االحصائي، دار وائل، عمان، االردن.  محمد الزعبي و عباس الطالفحة: النظام االحصائي، دار وائل، عمان، االردن.  محمد الزعبي و عباس الطالفحة: النظام االحصائي، دار وائل، عمان، االردن.  

   (.(.(.   188418841884عبد اإلله أبو عياش: اإلحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطبيقات جغرافية)وكالة المطبوعات، الكويت، عبد اإلله أبو عياش: اإلحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطبيقات جغرافية)وكالة المطبوعات، الكويت، عبد اإلله أبو عياش: اإلحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطبيقات جغرافية)وكالة المطبوعات، الكويت، 

   (.(.(.187818781878معة بغداد، معة بغداد، معة بغداد، عبد الرزاق البطيحي وإبراهيم القصاب: اإلحصاء الجغرافي)مطبعة جاعبد الرزاق البطيحي وإبراهيم القصاب: اإلحصاء الجغرافي)مطبعة جاعبد الرزاق البطيحي وإبراهيم القصاب: اإلحصاء الجغرافي)مطبعة جا

   (.(.(.188718871887على موسى: الجغرافية الكمية )مطبعة ابن حيان، دمشق، على موسى: الجغرافية الكمية )مطبعة ابن حيان، دمشق، على موسى: الجغرافية الكمية )مطبعة ابن حيان، دمشق، 

   (.(.(.188518851885عيسى إبراهيم: األساليب الكمية والجغرافيا)دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، عيسى إبراهيم: األساليب الكمية والجغرافيا)دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، عيسى إبراهيم: األساليب الكمية والجغرافيا)دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

6 

   فتحي أبو عيانه:  مدخل إلى التحليل اإلحصائي في الجغرافيا )دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د.ت(. فتحي أبو عيانه:  مدخل إلى التحليل اإلحصائي في الجغرافيا )دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د.ت(. فتحي أبو عيانه:  مدخل إلى التحليل اإلحصائي في الجغرافيا )دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د.ت(. 

   (.(.(.188318831883فوح خير: البحث الجغرافي: مناهجه وأساليبه)دار المريخ، الرياض، فوح خير: البحث الجغرافي: مناهجه وأساليبه)دار المريخ، الرياض، فوح خير: البحث الجغرافي: مناهجه وأساليبه)دار المريخ، الرياض، صصص

   (.(.(.188318831883محمد الفرا: مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية )وكالة المطبوعات، الكويت، محمد الفرا: مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية )وكالة المطبوعات، الكويت، محمد الفرا: مناهج البحث في الجغرافية بالوسائل الكمية )وكالة المطبوعات، الكويت، 

   (: األساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.(: األساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.(: األساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.233223322332نعمان شحادة)نعمان شحادة)نعمان شحادة)

   : المراجع األجنبية: المراجع األجنبية: المراجع األجنبيةثانياثانياثانيا

SSSttteeewwwaaarrrttt,,,   AAA...   aaannnddd   OOOttthhheeerrrsss   (((222000000000))):::   QQQuuuaaannnttt iii tttaaattt iiivvveee   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy,,,   pppeeerrrssspppeeecccttt iiivvveeesss   ooonnn   ssspppaaattt iiiaaalll   dddaaatttaaa   

aaannnaaalllyyysssiiisss,,,   SSSAAAGGGEEE   PPPuuubbblll iiicccaaattt iiiooonnnsss   LLLtttddd,,,   LLLooonnndddooonnn...   

   

BBBaaarrrbbbeeerrr,,,   GGG...   MMM...,,,   EEEllleeemmmeeennntttaaarrryyy   SSStttaaattt iiisssttt iiicccsss   fffooorrr   GGGeeeooogggrrraaappphhheeerrrsss   (((   TTThhheee   GGGuuuiii lllfffooorrrddd   PPPrrreeessssss,,,   NNNYYY,,,   111999888888)))...   

   

BBBeeerrrrrryyy,,,   BBB...   &&&   MMMaaarrrbbbllleee,,,   DDD...,,,   (((eeedddsss))):::   SSSpppaaattt iiiaaalll   AAAnnnaaalllyyysssiiisss:::   AAA   RRReeeaaadddeeerrr   iiinnn   SSStttaaattt iiisssttt iiicccaaalll      GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   (((PPPrrreeennnttt iiiccceee---   

HHHaaalll lll ,,,   111999666888)))...   

   

GGGrrreeegggooorrryyy,,,   SSS...,,,   SSStttaaattt iiisssttt iiicccaaalll   MMMeeettthhhooodddsss   aaannnddd   ttthhheee   GGGeeeooogggrrraaappphhheeerrr,,,   (((LLLooonnngggmmmaaannn,,,   111999777888)))   

RRRooobbbeeerrrsssooonnn,,,   PPP...AAA...,,,   SSStttaaattt iiissstttiiicccaaalll   MMMeeettthhhooodddsss   fffooorrr   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   (((SSSaaagggeee,,,   LLLooonnndddooonnn,,,   222000000111)))   

   

CCClllaaarrrkkk,,,   WWW...,,,   &&&   HHHooossskkkiiinnnggg,,,      SSStttaaattt iiisssttt iiicccaaalll   MMMeeettthhhooodddsss   fffooorrr   GGGeeeooogggrrraaappphhheeerrrsss,,,   (((WWWiiillleeeyyy,,,   111999888666)))   

   

WWWiiilll lll iiiaaammmsss,,,   RRR...,,,      IIInnnttteeerrrmmmeeedddiiiaaattteee   ssstttaaattt iiisssttt iiicccsss   fffooorrr   gggeeeooogggrrraaappphhheeerrrsss   aaannnddd   eeeaaarrrttthhh   sssccciiieeennnttt iiissstttsss   

(((LLLooonnndddooonnn   :::   MMMaaacccmmmiii lll lllaaannn,,,   111999888666)))...   
 

 ثالثا: مواقع على االنترنيت:
 

GGGEEEOOOGGG   333999000000222:::   SSStttaaattt iiisssttt iiicccaaalll   MMMeeettthhhooodddsss   iiinnn   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   ,,,   CCCOOOUUURRRSSSEEE HHHOOOMMMEEEPPPAAAGGGEEE  

hhhttttttppp::://////ssshhheeerrriiidddaaannn...gggeeeoooggg...kkkeeennnttt...eeeddduuu///gggeeeoooggg333999000000222/// 
 

CCChhhiii   SSSqqquuuaaarrreee   TTTeeesssttt hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...gggeeeooogggrrraaappphhhyyy---   sssiiittteee...cccooo...uuukkk///pppaaagggeeesss///ssskkkiii lll lllsss///fff iiieeellldddwwwooorrrkkk///ssstttaaatttsss///ccchhhiii...hhhtttmmmlll 
 

IIInnntttrrroooddduuucccttt iiiooonnn   tttooo   QQQuuuaaannnttt iii tttaaattt iiivvveee   MMMeeettthhhooodddsss   iiinnn   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...cccooolllooorrraaadddooo...eeeddduuu///gggeeeooogggrrraaappphhhyyy///cccooouuurrrssseeesss///gggeeeoooggg___444000333333___fff000555///sssyyylll lllaaabbbuuusss...pppdddfff          
 

HHHyyypppeeerrrSSStttaaattt   OOOnnnlll iiinnneee   SSStttaaattt iiisssttt iiicccsss   TTTeeexxxtttbbbooooookkk  

hhhttttttppp::://////dddaaavvviiidddmmmlllaaannneee...cccooommm///hhhyyypppeeerrrssstttaaattt/ 

 : ترنيتترنيتترنيتالمعهد العربي للتخطيط )الكويت(: التدريب عن بعد عبر شبكة االنالمعهد العربي للتخطيط )الكويت(: التدريب عن بعد عبر شبكة االنالمعهد العربي للتخطيط )الكويت(: التدريب عن بعد عبر شبكة االن

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...aaarrraaabbb---aaapppiii...ooorrrggg///cccooouuurrrssseee777///ccc777___111...hhhtttmmm   
 

EEEllleeeccctttrrrooonnniiiccc   TTTeeexxxtttbbbooooookkk   SSStttaaatttSSSooofffttt 

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...ssstttaaatttsssooofff ttt...cccooommm///ttteeexxxtttbbbooooookkk///ssstttaaattthhhooommmeee...hhhtttmmmlll   
 

LLLeeeccctttuuurrreee   MMMaaattteeerrriiiaaalll      

GGGeeeoooggg   333888666   ---   QQQuuuaaannnttt iii tttaaattt iiivvveee   MMMeeettthhhooodddsss   iiinnn   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy      

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...sssooouuu...eeeddduuu///GGGEEEOOOGGGRRRAAAPPPHHHYYY///JJJOOONNNEEESSS///GGGEEEOOOGGG333888666/// llleeeccctttuuurrreeesss///IIInnntttrrroooddduuucccttt iiiooonnn...pppdddfff   
 

WWWrrriiittt iiinnnggg   HHHyyypppooottthhheeessseeesss:::   aaa   ssstttuuudddeeennnttt   llleeessssssooonnn   

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...aaacccccceeesssssseeexxxccceeelll llleeennnccceee...ooorrrggg///LLLCCC///TTTLLL///fff iii lllsssooonnn///wwwrrriii ttthhhyyypppooo...ppphhhppp   
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