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 منّسق المادة .61

 ال يوجد       .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج

 المادة مدرس .61

 : رقم المكتب،ما يلي الرجاء إدراج

 00  - 00ح ، ث ، خ   كتبية،الساعات الم 

 Nazeeh.almanasyeh@ju.edu.jo         رقم الهاتف، البريد اإللكتروني 
 

 وصف المادة .61

   تعد هذا المادة أحد المواد الرئيسية التي يطرحها قسم الجغرافية بهدف تنمية المهارات التالية للطلبة:تعد هذا المادة أحد المواد الرئيسية التي يطرحها قسم الجغرافية بهدف تنمية المهارات التالية للطلبة:تعد هذا المادة أحد المواد الرئيسية التي يطرحها قسم الجغرافية بهدف تنمية المهارات التالية للطلبة:
   شاكل البحثية الجغرافية وصياغة الفروض البحثية المناسبة وجمع البيانات الالزمة الختبارها.شاكل البحثية الجغرافية وصياغة الفروض البحثية المناسبة وجمع البيانات الالزمة الختبارها.شاكل البحثية الجغرافية وصياغة الفروض البحثية المناسبة وجمع البيانات الالزمة الختبارها.. مهارات البحث العلمي  خاصة في مجاالت تحديد الم. مهارات البحث العلمي  خاصة في مجاالت تحديد الم. مهارات البحث العلمي  خاصة في مجاالت تحديد الم000
   . المهارات الكمية الالزمة لتطبيق األساليب المناسبة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.. المهارات الكمية الالزمة لتطبيق األساليب المناسبة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.. المهارات الكمية الالزمة لتطبيق األساليب المناسبة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.000

   ...EEEXXXEEELLL   ووو   SSSPPPSSSSSSجغرافية وتمثيلها كارتوغرافيا باستخدام الرزم اإلحصائية جغرافية وتمثيلها كارتوغرافيا باستخدام الرزم اإلحصائية جغرافية وتمثيلها كارتوغرافيا باستخدام الرزم اإلحصائية . مهارات استخدام التكنولوجيا عامة واستخدام الحاسب اآللي  خاصة في تحليل البيانات ال. مهارات استخدام التكنولوجيا عامة واستخدام الحاسب اآللي  خاصة في تحليل البيانات ال. مهارات استخدام التكنولوجيا عامة واستخدام الحاسب اآللي  خاصة في تحليل البيانات ال000
AAAccctttوتعتمد هذا المادة على تطبيق أساليب التعلم الفعال )وتعتمد هذا المادة على تطبيق أساليب التعلم الفعال )وتعتمد هذا المادة على تطبيق أساليب التعلم الفعال ) iii vvveee   LLLeeeaaarrrnnniiinnnggg   SSSttt rrraaattteeegggiiieeesss( خاصة أسلوب التعلم بالممارسة )( خاصة أسلوب التعلم بالممارسة )( خاصة أسلوب التعلم بالممارسة )HHHaaannndddsss   ooonnn   LLLeeeaaarrrnnniiinnnggg كما تعتمد هذه (. كما تعتمد هذه (. كما تعتمد هذه .)
CCClllaaassssssrrroooooommm   AAAsssssseeessssssmmmeeennntttسبة )سبة )سبة )المادة على تطبيق استراتيجيات التقويم الصفي المناالمادة على تطبيق استراتيجيات التقويم الصفي المناالمادة على تطبيق استراتيجيات التقويم الصفي المنا    TTTeeeccchhhnnniiiqqquuueeesss   وملف انجاز الطالب )وملف انجاز الطالب )وملف انجاز الطالب )   تتت( كاالستبيانا( كاالستبيانا( كاالستبياناSSStttuuudddeeennnttt    

AAAccchhhiiieeevvveeemmmeeennnttt    PPPooorrr ttt fffooolll iiiooo   .).).)   
CCCooouuurrrssseee   DDDeeessscccrrriiippptttiiiooonnn:::      

TTThhhiiisss   cccooouuurrrssseee   aaaiiimmmsss   tttooo   ppprrrooovvviiidddeee   ssstttuuudddeeennntttsss   wwwiiittthhh   ssstttaaatttiiissstttiiicccaaalll   mmmeeettthhhooodddsss   ttthhhaaattt   eeennnaaabbbllleee   ttthhheeemmm   tttooo   

uuunnndddeeerrrssstttaaannnddd   iiinnnttteeerrrppprrreeettt,,,   aaannnaaalllyyyssseeesss   dddiiiffffffeeerrreeennnttt   gggeeeooogggrrraaappphhhiiicccaaalll   ppprrrooobbbllleeemmmsss...   TTThhhiiisss   aaaccchhhiiieeevvveeeddd   bbbyyy   

eeexxxppplllaaannnaaatttiiiooonnn   aaannnddd   aaappppppllliiicccaaatttiiiooonnn   ooonnn   eeexxxaaammmpppllleeesss   fffrrrooommm   dddiiiffffffeeerrreeennnttt   bbbrrraaannnccchhheeesss   ooofff   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   tttooo   hhheeelllppp   

ttthhheeemmm   uuusssiiinnnggg   ttthhheeessseee   mmmeeettthhhooodddsss   iiinnn   ttthhheeeiiirrr   rrreeessseeeaaarrrccchhh...       
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 تدريس المادة ونتاجاتهأهداف  19

 

 األهداف -أ

 

   الهدفالهدفالهدف   الرقمالرقمالرقم

000---   
ي مجال تطبيق منهجية البحث العلمي إلعداد رسالة جامعية أو بحث جغرافي خاصة في ي مجال تطبيق منهجية البحث العلمي إلعداد رسالة جامعية أو بحث جغرافي خاصة في ي مجال تطبيق منهجية البحث العلمي إلعداد رسالة جامعية أو بحث جغرافي خاصة في تنمية المهارات التخصصية للطلبة فتنمية المهارات التخصصية للطلبة فتنمية المهارات التخصصية للطلبة ف

   مجاالت؛ تحديد المشكالت البحثية وصياغة الفرضيات، وتصميم العينات، وجمع البيانات.مجاالت؛ تحديد المشكالت البحثية وصياغة الفرضيات، وتصميم العينات، وجمع البيانات.مجاالت؛ تحديد المشكالت البحثية وصياغة الفرضيات، وتصميم العينات، وجمع البيانات.

   اختيار األساليب المناسبة من اإلحصاء التحليلي المتعدد الختبار الفرضية البحثية .اختيار األساليب المناسبة من اإلحصاء التحليلي المتعدد الختبار الفرضية البحثية .اختيار األساليب المناسبة من اإلحصاء التحليلي المتعدد الختبار الفرضية البحثية .   ---000

   لمتبعة في تنظيم وكتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية. لمتبعة في تنظيم وكتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية. لمتبعة في تنظيم وكتابة البحوث العلمية والرسائل الجامعية. تطبيق القواعد اتطبيق القواعد اتطبيق القواعد ا   ---000

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

   اختيار العينات اإلحصائية الجغرافية وتحليل خصائصها اإلحصائيةاختيار العينات اإلحصائية الجغرافية وتحليل خصائصها اإلحصائيةاختيار العينات اإلحصائية الجغرافية وتحليل خصائصها اإلحصائية   ---222

   لمتغيرات المكانية وتفسيرهالمتغيرات المكانية وتفسيرهالمتغيرات المكانية وتفسيرهاتحليل العالقات بين اتحليل العالقات بين اتحليل العالقات بين ا   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   ---222

 

 نتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على... -ب

 

   المخرجالمخرجالمخرج   خرجخرجخرجالمالمالم   الهدفالهدفالهدف

   أأأ

   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   000
   تطبيق منهجية البحث العلمي في الجغرافية تطبيق منهجية البحث العلمي في الجغرافية تطبيق منهجية البحث العلمي في الجغرافية    000
   والمقابالت والدراسة الميدانية واالنترنيت و المكتبة وغيرها. والمقابالت والدراسة الميدانية واالنترنيت و المكتبة وغيرها. والمقابالت والدراسة الميدانية واالنترنيت و المكتبة وغيرها.    تتتاستخدام أساليب متنوعة لجمع البيانات الجغرافية كاالستبيانااستخدام أساليب متنوعة لجمع البيانات الجغرافية كاالستبيانااستخدام أساليب متنوعة لجمع البيانات الجغرافية كاالستبيانا   000
   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
   في تلخيص البيانات ووضعها في جداول وتمثيلها بيانيا.في تلخيص البيانات ووضعها في جداول وتمثيلها بيانيا.في تلخيص البيانات ووضعها في جداول وتمثيلها بيانيا.   EEEXXXCCCEEELLLو و و    SSSPPPSSSSSSاستخدام الرزم اإلحصائية المناسبة مثل استخدام الرزم اإلحصائية المناسبة مثل استخدام الرزم اإلحصائية المناسبة مثل    222

   ببب
   ية البسيطة.ية البسيطة.ية البسيطة.تحديد حجم العينة المناسب إحصائيا، وتطبيق األساليب الصحيحة في اختيار العينات العشوائتحديد حجم العينة المناسب إحصائيا، وتطبيق األساليب الصحيحة في اختيار العينات العشوائتحديد حجم العينة المناسب إحصائيا، وتطبيق األساليب الصحيحة في اختيار العينات العشوائ   000
   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   000

   جـجـجـ
   تحليل عالقة االرتباط بين متغيرين جغرافيين  تحليل عالقة االرتباط بين متغيرين جغرافيين  تحليل عالقة االرتباط بين متغيرين جغرافيين     000
   تحليل العالقات السببية )عالقة االنحدار( بين متغيرين جغرافيين تحليل العالقات السببية )عالقة االنحدار( بين متغيرين جغرافيين تحليل العالقات السببية )عالقة االنحدار( بين متغيرين جغرافيين    000

   ددد

NNNooorrrmmmaaalllتحليل خصائص التوزيع الطبيعي )تحليل خصائص التوزيع الطبيعي )تحليل خصائص التوزيع الطبيعي )   000    DDDiiisssttt rrr iiibbbuuuttt iiiooonnn)))   
   tttتحليل خصائص توزيع تحليل خصائص توزيع تحليل خصائص توزيع    000

   تحليل خصائص مربع كاي تحليل خصائص مربع كاي تحليل خصائص مربع كاي    000
      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   222

   هـهـهـ

      استخدام الكمبيوتر واالنترنيت بفاعلية في جمع وتحليل البيانات الجغرافيةاستخدام الكمبيوتر واالنترنيت بفاعلية في جمع وتحليل البيانات الجغرافيةاستخدام الكمبيوتر واالنترنيت بفاعلية في جمع وتحليل البيانات الجغرافية   000
   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   000
   تنمية مهارة تقويم الذاتتنمية مهارة تقويم الذاتتنمية مهارة تقويم الذات   000
CCCrrrتنمية مهارات التفكير الناقد )تنمية مهارات التفكير الناقد )تنمية مهارات التفكير الناقد )   444 iii ttt iii cccaaalll    TTThhhiiinnnkkk iiinnnggg)))   
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

   المواضيع الفرعيةالمواضيع الفرعيةالمواضيع الفرعية   الموضوع الرئيسيالموضوع الرئيسيالموضوع الرئيسي

   تماعيةتماعيةتماعيةاإلحصاء والعلوم االجاإلحصاء والعلوم االجاإلحصاء والعلوم االج
   

   أوال:   تعريف علم اإلحصاءأوال:   تعريف علم اإلحصاءأوال:   تعريف علم اإلحصاء

   

   عوامل تطور استخدام اإلحصاء في الجغرافية والعلوم االجتماعية.عوامل تطور استخدام اإلحصاء في الجغرافية والعلوم االجتماعية.عوامل تطور استخدام اإلحصاء في الجغرافية والعلوم االجتماعية.   ثانيا:ثانيا:ثانيا:

   

   ثالثا:  مزايا استخدام اإلحصاء في الجغرافية والعلوم االجتماعية.ثالثا:  مزايا استخدام اإلحصاء في الجغرافية والعلوم االجتماعية.ثالثا:  مزايا استخدام اإلحصاء في الجغرافية والعلوم االجتماعية.

   

   ...رابعا: أخطاء شائعة في استخدام اإلحصاءرابعا: أخطاء شائعة في استخدام اإلحصاءرابعا: أخطاء شائعة في استخدام اإلحصاء

   

   البيـانات اإلحصائيةالبيـانات اإلحصائيةالبيـانات اإلحصائية
   
   
   
   

   

   المجتمع اإلحصائيالمجتمع اإلحصائيالمجتمع اإلحصائيأوال: اإلطار اإلحصائي وأوال: اإلطار اإلحصائي وأوال: اإلطار اإلحصائي و

   

   ثانيا: مصفوفة البيانات اإلحصائيةثانيا: مصفوفة البيانات اإلحصائيةثانيا: مصفوفة البيانات اإلحصائية

   

   ثالثا: أنواع البيانات في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةثالثا: أنواع البيانات في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةثالثا: أنواع البيانات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

NNNooommmiiinnnaaalll. البيانات الرمزية أو االسمية . البيانات الرمزية أو االسمية . البيانات الرمزية أو االسمية 111    DDDaaatttaaa   

   RRRaaannnkkk   DDDaaatttaaa. البيانات الترتُيبية . البيانات الترتُيبية . البيانات الترتُيبية 222

   . البيانات الكمية . البيانات الكمية . البيانات الكمية 333

      ةةةتصنيف البيانات الكمية المطلقة إلى بيانات مطلقة ونسبيتصنيف البيانات الكمية المطلقة إلى بيانات مطلقة ونسبيتصنيف البيانات الكمية المطلقة إلى بيانات مطلقة ونسبي   

   تصنيف البيانات الكمية إلى بيانات متقطعة وبيانات متصلةتصنيف البيانات الكمية إلى بيانات متقطعة وبيانات متصلةتصنيف البيانات الكمية إلى بيانات متقطعة وبيانات متصلة   

   تصنيف البيانات الكمية إلى بيانات زمانية وبيانات مكانيةتصنيف البيانات الكمية إلى بيانات زمانية وبيانات مكانيةتصنيف البيانات الكمية إلى بيانات زمانية وبيانات مكانية   

   البيانات المفقودةالبيانات المفقودةالبيانات المفقودة   

   

   SSSPPPSSSSSSرابعا: ملفات البيانات في برنامج رابعا: ملفات البيانات في برنامج رابعا: ملفات البيانات في برنامج 

   

   خامسا: تمارين خامسا: تمارين خامسا: تمارين 

   

   
   
   

   العينات اإلحصائيةالعينات اإلحصائيةالعينات اإلحصائية
   

   
   أوال:   خطوات اختيار العينة اإلحصائية .أوال:   خطوات اختيار العينة اإلحصائية .أوال:   خطوات اختيار العينة اإلحصائية .

   المجتمع اإلحصائيالمجتمع اإلحصائيالمجتمع اإلحصائي   : تعريف: تعريف: تعريف111

   : تحديد اإلطار اإلحصائي : تحديد اإلطار اإلحصائي : تحديد اإلطار اإلحصائي 222

   : تصميم العينة : تصميم العينة : تصميم العينة 333

   : تحديد طبيعة البيانات  : تحديد طبيعة البيانات  : تحديد طبيعة البيانات  444

   : جمع البيانات: جمع البيانات: جمع البيانات555

   

   ثانيا:   أنواع العينات اإلحصائية.ثانيا:   أنواع العينات اإلحصائية.ثانيا:   أنواع العينات اإلحصائية.

      RRRaaannndddooommm   SSSaaammmpppllleee: العينة العشوائية : العينة العشوائية : العينة العشوائية 111

   : العينة المنتظمة: العينة المنتظمة: العينة المنتظمة222

   . العينة الطبقيـــــــة. العينة الطبقيـــــــة. العينة الطبقيـــــــة333

   

   ثالثا: تحديد حجم العينةثالثا: تحديد حجم العينةثالثا: تحديد حجم العينة

   رابعا تمارينرابعا تمارينرابعا تمارين

   

   
   مقاييس النزعة المركزية والتشتتمقاييس النزعة المركزية والتشتتمقاييس النزعة المركزية والتشتت

   

   الوسط الحسابي والوسيط والمنوالالوسط الحسابي والوسيط والمنوالالوسط الحسابي والوسيط والمنوال

   

   

   التشتت واالنحراف المعياري ومعامل التغيرالتشتت واالنحراف المعياري ومعامل التغيرالتشتت واالنحراف المعياري ومعامل التغير

   
   االرتباط بين المتغيرات الجغرافيةاالرتباط بين المتغيرات الجغرافيةاالرتباط بين المتغيرات الجغرافية

   

   معامل بيرسون لالرتباطمعامل بيرسون لالرتباطمعامل بيرسون لالرتباط
   

   معامل سبيرمان للرتبمعامل سبيرمان للرتبمعامل سبيرمان للرتب

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

   
   متغيرات الجغرافيةمتغيرات الجغرافيةمتغيرات الجغرافيةاالنحدار الخطي بين الاالنحدار الخطي بين الاالنحدار الخطي بين ال
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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      

 

 

 ادةالتقييم ومتطلبات الم 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

03 03 03 
 

 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    محاظراتمحاظراتمحاظرات   777الغياب الغياب الغياب اذ تجوز في اذ تجوز في اذ تجوز في طالب طالب طالب الالال   يحرم يحرم يحرم   

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02
 أجهزة ومعدات برامج

SSSPPPSSSSSS   IIInnnttteeerrrnnneeettt   
PPPooowwweeerrr    PPPoooiiinnnttt   AAA   DDDaaatttaaa   SSShhhooowww   PPPrrrooojjjeeeccctttooorrr   
EEExxxccceeelll      

 

 

 المراجع .22

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

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

   (.(.(.   022402240224عبد 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، 
براهيم القصاب: اإلحصاء الجغرافي)مطبعة جامعة بغداد،  براهيم القصاب: اإلحصاء الجغرافي)مطبعة جامعة بغداد، عبد الرزاق البطيحي وا  براهيم القصاب: اإلحصاء الجغرافي)مطبعة جامعة بغداد، عبد الرزاق البطيحي وا     (.(.(.027202720272عبد الرزاق البطيحي وا 

   (.(.(.022702270227سى: الجغرافية الكمية )مطبعة ابن حيان، دمشق، سى: الجغرافية الكمية )مطبعة ابن حيان، دمشق، سى: الجغرافية الكمية )مطبعة ابن حيان، دمشق، على مو على مو على مو 
   (.(.(.022202220222عيسى 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، 

   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(. 
   (.(.(.022202220222مناهجه وأساليبه)دار المريخ، الرياض، مناهجه وأساليبه)دار المريخ، الرياض، مناهجه وأساليبه)دار المريخ، الرياض،    صفوح خير: البحث الجغرافي:صفوح خير: البحث الجغرافي:صفوح خير: البحث الجغرافي:

   (.(.(.022202220222محمد 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.022002200220نعمان شحادة)نعمان شحادة)نعمان شحادة)

   ثانيا: المراجع األجنبيةثانيا: المراجع األجنبيةثانيا: المراجع األجنبية
SSSttteeewwwaaarrr ttt ,,,    AAA...    aaannnddd   OOOttthhheeerrrsss   (((222000000000))) :::    QQQuuuaaannnttt iii tttaaattt iii vvveee   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy,,,    pppeeerrrssspppeeecccttt iii vvveeesss   ooonnn   ssspppaaattt iiiaaa lll    dddaaatttaaa   aaannnaaalllyyysssiiisss ,,,    SSSAAAGGGEEE   PPPuuubbblll iiicccaaattt iiiooonnnsss   LLLtttddd,,,    

LLLooonnndddooonnn...   

   

BBBaaarrrbbbeeerrr ,,,    GGG...    MMM... ,,,    EEEllleeemmmeeennntttaaarrryyy   SSStttaaattt iii sss ttt iiicccsss   fffooorrr    GGGeeeooogggrrraaappphhheeerrrsss   (((    TTThhheee   GGGuuuiii lll fffooorrrddd   PPPrrreeessssss,,,    NNNYYY,,,    111999888888)))...   

   

BBBeeerrr rrryyy,,,    BBB...    &&&   MMMaaarrrbbbllleee,,,    DDD... ,,,    (((eeedddsss))) :::    SSSpppaaattt iiiaaalll    AAAnnnaaalllyyysss iiisss :::    AAA   RRReeeaaadddeeerrr    iiinnn   SSStttaaattt iii sssttt iii cccaaalll       GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   (((PPPrrreeennnttt iiiccceee---    HHHaaalll lll ,,,    111999666888))) ...   

   

GGGrrreeegggooorrryyy,,,    SSS... ,,,    SSStttaaattt iii sss ttt iii cccaaalll    MMMeeettthhhooodddsss   aaannnddd   ttthhheee   GGGeeeooogggrrraaappphhheeerrr ,,,    (((LLLooonnngggmmmaaannn,,,    111999777888)))   

RRRooobbbeeerrrsssooonnn,,,    PPP...AAA... ,,,    SSStttaaattt iii sss ttt iii cccaaalll    MMMeeettthhhooodddsss   fffooorrr    GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   (((SSSaaagggeee,,,    LLLooonnndddooonnn,,,    222000000111)))   
   
CCClllaaarrrkkk,,,    WWW ... ,,,    &&&   HHHooossskkkiiinnnggg,,,       SSStttaaattt iii sss ttt iii cccaaalll    MMMeeettthhhooodddsss   fffooorrr    GGGeeeooogggrrraaappphhheeerrrsss,,,    (((WWWiii llleeeyyy,,,    111999888666)))   
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WWWiii lll lll iiiaaammmsss,,,    RRR... ,,,       IIInnnttteeerrrmmmeeedddiiiaaattteee   ssstttaaattt iii sss ttt iiicccsss   fffooorrr    gggeeeooogggrrraaappphhheeerrrsss   aaannnddd   eeeaaarrr ttthhh   sssccciiieeennnttt iii ssstttsss   

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

 ثالثا: مواقع على االنترنيت:

 

GGGEEEOOOGGG   333999000000222:::    SSStttaaattt iii sss ttt iii cccaaalll    MMMeeettthhhooodddsss   iiinnn   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   ,,,    CCCOOOUUURRRSSSEEE HHHOOOMMMEEEPPPAAAGGGEEE  hhhttt tttppp::: /// ///ssshhheeerrr iiidddaaannn...gggeeeoooggg...kkkeeennnttt ...eeeddduuu///gggeeeoooggg333999000000222/// 
 

CCChhhiii    SSSqqquuuaaarrreee   TTTeeesssttt hhhttt tttppp::: /// ///wwwwwwwww...gggeeeooogggrrraaappphhhyyy---    sss iii ttteee...cccooo...uuukkk///pppaaagggeeesss///ssskkkiii lll lllsss /// fff iiieeellldddwwwooorrrkkk///ssstttaaatttsss///ccchhhiii ...hhhtttmmmlll 
 

IIInnnttt rrroooddduuucccttt iiiooonnn   tttooo   QQQuuuaaannnttt iii tttaaattt iii vvveee   MMMeeettthhhooodddsss   iiinnn   GGGeeeooogggrrraaappphhhyyy   

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

HHHyyypppeeerrrSSStttaaattt    OOOnnnlll iiinnneee   SSStttaaattt iii sssttt iii cccsss   TTTeeexxxtttbbbooooookkk  

hhhttt tttppp::: /// ///dddaaavvviiidddmmmlllaaannneee...cccooommm///hhhyyypppeeerrrssstttaaattt/ 

 : المعهد العربي للتخطيط )الكويت(: التدريب عن بعد عبر شبكة االنترنيتالمعهد العربي للتخطيط )الكويت(: التدريب عن بعد عبر شبكة االنترنيتالمعهد العربي للتخطيط )الكويت(: التدريب عن بعد عبر شبكة االنترنيت

hhhttt tttppp::: /// ///wwwwwwwww...aaarrraaabbb---aaapppiii ...ooorrrggg///cccooouuurrrssseee777///ccc777___111...hhhtttmmm   
 

EEEllleeecccttt rrrooonnniiiccc    TTTeeexxxtttbbbooooookkk   SSStttaaatttSSSooofff ttt 

hhhttt tttppp::: /// ///wwwwwwwww...ssstttaaatttsssooofff ttt ...cccooommm/// ttteeexxxtttbbbooooookkk///ssstttaaattthhhooommmeee...hhhtttmmmlll   
 

LLLeeeccctttuuurrreee   MMMaaattteeerrr iiiaaalll       

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

hhhttt tttppp::: /// ///wwwwwwwww...sssooouuu...eeeddduuu///GGGEEEOOOGGGRRRAAAPPPHHHYYY///JJJOOONNNEEESSS///GGGEEEOOOGGG333888666/// llleeeccctttuuurrreeesss/// IIInnnttt rrroooddduuucccttt iiiooonnn...pppdddfff   
 

WWWrrr iii ttt iiinnnggg   HHHyyypppooottthhheeessseeesss:::    aaa   sss tttuuudddeeennnttt    llleeessssssooonnn   

hhhttt tttppp::: /// ///wwwwwwwww...aaacccccceeesssssseeexxxccceeelll llleeennnccceee...ooorrrggg///LLLCCC///TTTLLL/// fff iii lllsssooonnn///wwwrrr iii ttthhhyyypppooo...ppphhhppp   
 

 

http://isbndb.com/d/publisher/macmillan.html
http://sheridan.geog.kent.edu/geog39002/
http://www.geography-/
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