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دم على نطاق واسع للتحليل اإلحصائي في العلوم االجتماعية. ويستخدم أيضا من قبل الباحثين في التحليل االحصائي يستخ

حيث أصووب. أةاأ أسوواسووية ال  نى المسوو....... ال، و وشوواتات التعليمو ومنظمات التسوووي و و االجتماعينالسوووقو والباحثين 

 الدقة والساعة في التحليل.عنها لتحليل مختلف أنواع البيانات مهما بلغ حجمها مع ضمان 

 

 
 

 وتطبيقاته اإلحصاء في عامة مقدمة .  

 االحصائية التعاف على البانامج 

 ينتها معا و اإلحصائية البيانات و المعلومات جمع لطاق عاض 

 معافة المتغياات 

 تصميم االستبيانات االحصائية وطاق تاميزها 

 تاميز البيانات والتعامل معها 

 تيفية التعديل على البيانات والحاالت 

 .البيانات وطاق قياسها ومعالجتها احصائيا 

  تعايف العينة واسلوب اختيار العينة )انواع العينات 

 تيفية إةخال البيانات 

 استيااة البيانات واإلةخال عبا االتسل 

 إنشاء وتحايا الاسوم البيانية والاسوم البيانية. 

  اإلحصاءات االستنتاجيةتعلم أنواع مختلفة من. 

 فهم افتااض الحياأ الطبيعية والطايقة الاسومية واإلحصائية للتحق  منها. 

 تحليل البيانات الخاصة وتتابة النتائج. 

 أساسيات اإلحصاء الوصفي للبيانات واستكشافها 

 تاتيب وتقسيم الحاالت على أساس متغيا 

  تطويا األعمال المختلفة.التدريب على تيفية االستفاةأ من البانامج في 

 تفسيا النتائج واتخاذ القاارات 

 

 
 

  عامة في االحصاء وتطبيقاته مقدمة 

  عاض البيانات االحضائية 

  عاض لطاق جمع المعلومات والبيانات االحصائية ومعاينتها 

 ( مقدمة بأستخدام الحزمة االحصائيةSPSS  

  تيفية اةخال البيانات االحصائية في(SPSS) 

 عاض البيانات االحصائية بيانيا 

 االنحااف المعياري و ياها -المنوال-الوسيط-مقايس النزعة الماتزية والتشتت )الوسط 

  مفهوم البحض والدراسة العلمية 

 مقدمة

 البرنامج أهداف

 محاور البرنامج
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  اساسيات البحض العلمي 

  اساليب البحث العلمي )الدراسات المسحية 

 ت االحصائية وطاق تاميزها تصميم االستبيانا 

  امثلة توضيحية في تصميم االستبيانات االحصائية 

 عاض بعض الطاق والتقنيات االحصائية في التحليل 

  امثلة توضيحية في تحليل االستبيانات االحصائية 

 مشكلة البحث وخطة البحث 

 االحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي 

  المقياس االحصائية  –المتغياات  –البيانات 

  اسلوب اختيار العينة )انواع العينات  –تعايف  العينة 

  شاوط اختيار العينة 

  العوامل التي تحدة حجم العينة 

 التحليل االحصائي باستخدام العينات 

 تبويب وعاض البيانات 

  العاض الجدولي والبياني للبيانات االحصائية 

 والتشتت الماتزي الميل مقاييس: الوصفي اإلحصاء. 

 البياني والاسوم البيانيةو الاسوم مخاجات وتفسيا إنشاء. 

 األولية االختبارات: الوصفية اإلحصائيات. 

 االستداللية لإلحصاءات مقدمة. 

  التقاريا والجداأل االحصائية 

 التباين واالنحااف المعياري 

 إةخال البيانات وتحاياها 

 االستيااة من إتسيل 

 خصائص المتغياات 

  عالمات القيمةإضافة 

 تجميع البيانات 

 تحويل المتغياات 

 تحديد مجموعة فاعية 

 إنتاج إحصاءات موجزأ 

 النسب المئوية 

 المتوسطات 

 تدابيا االنتشار 

 الاسوم البيانية 

 شايط الاسوم البيانية 

 تتلة المخططات البيانية 

 المختلفة األعمال تطويا في البانامج من االستفاةأ تيفية على التدريب. 

 

 
 

 2950 ةوالر امايكي او مايعاةله بالايال السعوةي 

 

 تكلفة البرنامج
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