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 ((انضُىٌت )) أصخًارة انخطت انخذرٌضٍت 
 

ٌىَش كاظى حًٍذو.و.   انخذرٌضً: اصى 

ykazom@yahoo.com ًَانبرٌذ االنكخرو: 

SPSS :اصى انًادة 

 :يقررانفصم (spss)الححليل االحصائي باسحخذام برناهج 

 واجهة البرناهجاى يحعرف الطالب على  

 ايعازات ودوال الوسحخذهة في البرناهجب على جحذيذ اى يحعلن الطال 

 للبرناهجساسية الاى يحعلن الطالب على العناصر ا 

 دخال البيانات في البرناهجا 

 ادخال البيانات في البياناتالجانب العولي 

 ة:اهذاف انًاد

 

 الوفاهين االحصائيةالفصل األىل : هقذهة في 

 واجهة البرناهج وادخال البيانات الفصل الثاني :

 الحعاهل هلف البياناتل الثالث : الفص

 Data قائوةالفصل الرابع : 

 الفصل الخاهس :جوثيل البيانات

 الفصل السادس : االحصاء الىصفي

 الفصل السابع : اخحبار الفرضيات واخحبارالعينية االحادية

   

 

 

انخفاصٍم االصاصٍه 

 ة:نهًاد

 ت:انكخب انًُهجٍ / الدكتور محمد خير  SPSSيل االحصائي باستخدام برنامج التحل

 ت:انًصادر انخارجٍ االنحرنث

ثاًَانفصم ان انًخخبراث االيخحاٌ انُهائً  انفصم انذراصً انفصم االول 

 االول 20 20 10 60

 انثاًَو 
 

 :حقذٌراث انفصم
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 :تيؼهىياث اضافٍ 
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 ((جذول انذروس االصبىػً))

 

 انًالحظاث انًادة ػًهً انًادة َظري انخارٌخ

يقذيت فً انخحهٍم  االول بىعاالص 

 االحصائً

  

اَىاع انًخغٍراث  انثاًَ االصبىع

وانًقاٌٍش 

 االحصائٍت

  

وحريٍز االصخباَت  انثانث االصبىع

 انًخغٍراث

  

يكىَاث شاشت  انرابغ االصبىع 

SPSS 

  حطبٍق ػًهً

وصف انًخغٍر  انخايش االصبىع 

 ووصف انبذائم

  حطبٍق ػًهً

يهف انخؼايم يغ  انضادس االصبىع

 انبٍاَاث

  حطبٍق ػًهً

حفع يهف  انضابغ االصبىع 

انًذخالث 

 وانًخرجاث

  حطبٍق ػًهً

  حطبٍق ػًهً ححرٌر انبٍاَاث انثايٍ االصبىع 

  حطبٍق ػًهً Dataقائًت  انخاصغ االصبىع

قائًت  انؼاشر االصبىع

Transform 

  حطبٍق ػًهً

حًثٍم انبٍاَاث  ي ػشرانحاد االصبىع 

 بٍاٍَا

  حطبٍق ػًهً

  حطبٍق ػًهً االحصاء انىصفً انثاًَ ػشر االصبىع

اخخبار انفرضٍت  انثانث ػشر االصبىع

واخخبار انؼٍُت 

 االحادٌت

  حطبٍق ػًهً

  حطٍق ػًهًاخخبار يقارَت بٍٍ  انرابغ ػشر االصبىع
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يخىصطً 

 يجخًؼٍٍ

اخخبار كاي  انخايش ػشر االصبىع 

 صكىٌر

  حطبٍق ػًهً

ححهٍم انخباٌٍ  انضادس ػشر االصبىع

 االحادي

  حطبٍق ػًهً

ححهٍم انخباٌٍ  انضابغ ػشر االصبىع

 انثُائً

  حطبٍق ػًهً

انخباٌٍ ححهٍم  انثايٍ ػشر االصبىع 

 انًشخرك

  حطبٍق ػًهً

االرحباط واالَحذار  انخاصغ ػشر االصبىع

 انبضٍط وانًخؼذد 

  حطبٍق ػًهً
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