انخطت اندراسيت نًقرر طرق انبحج (  502نفس )
انًوضـــوع

انتــاريخ
(بذء انفصم

األضبٕع األٔل ْ1431 /3/6ـ
انذراضي انثبَي نهؼبو ْ1431 / 1430ـ

انتٓيئت ٔتطديم أضًبء انطبنببث في انشؼب

األضبٕع انثبَي ْ1431 /3/13ـ يمذيت ػٍ يفٕٓو يمذيت  +تؼريف انبحث انتربٕي ٔ يصبدرِ انًختهفت
انخطت انبحثيت ٔ يحتٕيبتٓب +خطٕاث تٕضيح انًشكهت.
األضبٕع انثبنث ْ 1431 /3 /20ـ
يراخؼت انذراضبث انطببمت  +تصًيى انبحث ٔ تحذيذ خطٕاتّ اإلخرائيت.
األضبٕع انرابغ ْ1431 /3/27ـ
يهخص انبحث ٔ ػرض انُتبئح ٔ انتٕصيبث ٔ انًراخغ ٔ طرق تٕثيك انبحث.
األضبٕع انخبيص ْ1431 /4/4ـ
تب تحهيم انًؼهٕيبث ٔ تفطيرْب.
األضبٕع انطبدش ْ1431 /4/11ـ
تببغ تحهيم انًؼهٕيبث
األضبٕع انطببغ ْ1431 /4 /18ـ
(ا اضتخذاو برَبيح  spssفي تحهيم انًؼهٕيبث (الختبار انفصهي األول).
األضبٕع انثبيٍ ْ1431 /4 / 25ـ

إجــــــــــــــــــــــازة يـنتصف انفــصم انــــــدراسي انـــــثانــــــــــي

األضبٕع انتبضغ ْ1431 /5/10ـ
األضبٕع انؼبشر ْ1431 /5 /17ـ
األضبٕع انحبدي ػشر ْ1431 /5/24ـ
األضبٕع انثبَي ػشر ْ1431 /6/1ـ
األضبٕع انثبنث ػشر ْ1431 /6 /8ـ
األضبٕع انرابغ ػشر ْ1431 /6 /15ـ
األضبٕع انخبيص ػشر ْ1431 /6/22ـ
األضبٕع انطبدش ػشر ْ1431 /6 /29ـ

تصُيف يُبْح انبحث في انؼهٕو انطهٕكيت +انًُٓح انٕصفي انًطحي  ،تحهيم انًحتٕٖ
تببغ يُبْح انبحث _انًُٓح انطببي انًمبرٌ  +انًُٓح االرتببطي.
تب انًُٓح انتدريبي
أدٔاث انبحث في انؼهٕو انطهٕكيت +اإلضتببَّ ٔ طريمت إػذادْب.
انًالحظت  +انًمببهت ( أخر يوعد نتسهيى انبحوث).
االختببراث ٔ إَٔاػّ (االختبار انفصهي انثاني)ا.

+

يراخؼت نًب تى دراضتّ.
اختببراث اإلػذاد انؼبو.

توزيع اندرجاث:
  20درخت  )2( :اختببريٍ فصهييٍ.  5درخبث  :حضٕر ٔ يشبركت.  5درخبث َ :مذ خطت بحث.  10درخبث  :بحث. 60 -درخت  :اختببر َٓبئي.

انًراجع:
 صبنح بٍ حًذ انؼطبف ( ْ1421ـ) .انًدخم إنى انبحج في انعهوو انسهوكيت .يكتبت انؼبيكبٌ .انريبض :انًًهكتانؼربيت انطؼٕديت.
 رٔلبث ػبيذاث ،ػبذ انرحًٍ ػذش ٔ ،كبيذ ػبذ انحك ( ْ1422ـ) .انبحث انؼهًي :يفٕٓيّ ٔ أدٔاتّ ٔ أضبنيبّ.األردٌ :دار انفكر نهطببػت ٔ انُشر ٔ انتٕزيغ.
 ػهي بٍ حًسة ْدبٌ ( ْ1429ـ) .اإلحصبء انتطبيمي في انؼهٕو انطهٕكيت يغ اضتخذاو ( spssط .)1انًذيُت انًُٕرة:يكتبت دار انسيبٌ.
 ضؼٕد انضحيبٌ ٔ ،ػسث ػبذ انحًيذ يحًذ حطٍ ( ْ1423ـ) .يؼبندت انبيبَبث ببضتخذاو برَبيح ( spssج.)2انريبض.

أستاذة انًقرر :
د .ػفبف انًحًذي

انبريد االنكتروني:
dr.afaf.s@hotmail.com

