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مداور اليوم الدراس ي

يعزف التحلیل الكمي للبیاهاث استخداما متزايدا
باملىاساة مع جطىر واهتشار جكنىلىجیا املعلىماث مع ما رافقه
من جطىر البرامج امللحقت بها بما فيها البرامج إلاحصائيت،
التي جتنىع حسب الغزض من استخدامھا ومجال جطبيقها.
ویعتبر بزهامج  SPSSأحد هذه البرامج إلاحصائیت
املستخدمت للتحليل إلاحصائي في العلىم الاجتماعيت .ومع
جشايد أھمیت التحلیل الكمي في إعداد الدراساث والبحىث
ألاكادیمیت ،ال سيما في مجال التسىيق و إدارة املىارد
البشزيت وغيرها  ،يكىن على الباحثين في شتى املجاالث
والتخصصاث حسن استخدام منھج وأسلىب التحلیل
إلاحصائي مع التحكم في البرامج إلاحصائیت بما يمكنهم من
جحقيق ألاهداف املزجىة من أبحاثهم ،والىصىل إلى هتائج
صحيحت ودقيقت.

ثبعا ألهداف اليوم الدراس ي صيتم مناقشة املداور التالية:




هيئة اليوم الدراس ي






جنميت معزفت الطالب والباحثين ببرهامج
واستخداماجه في البحىث العلميت .



التعزيف بكيفيت جحلیل البیاهاث و اختباراث فزضياث
البحث باستخدام بزهامج .SPSS

SPSS

رئيضة اليوم الدراس ي:
 د .ليلى مطالي



أهداف اليوم الدراس ي


الرئيضة الشرفية لليوم الدراس ي:
 أ .د .هنيرر دياوو (عميدر الكلية)

واهطالقا مما سبق ،جتمحىر إشكاليت اليىم الدراس ي حىل
كيفية اصتخدام برهامج  SPSSلتدليل بياهات البدوث
العلمية وثفضير هتائج ها.

جمكين الباحث من التحكم في منهجيت البحث العلمي
في إعداد املذكزاث والبحىث الجامعيت .

منهجيت البحث العلمي وأدواث جمع البياهاث.
جحليل بياهاث الاستبيان باستخدام بزهامج SPSS
جطبيقاث  SPSSفي البحىث العلميت  -أمثلة وهماذج-



اللجنة التنظیمیة :
 د .تبرورت عالل

 د .بن شايب محمد

 د .لهواري سعيد

 د .بجاوي مونية

 د .براهيمي وهيبة

 قرقور فاطمة

 خالدي راضية

 كنتور ثريا

اللجنة العلمية:
 أ .د .شنايت صباح

 د .دروازي ياسمين

 د .شين لزهر

 قهواجي أمينة

 د .رنان راضية

 د .بوشموش سعاد

 د .مطالي ليمى

 د .مقدود وهيبة

 د .ولد براهيم وهيبة

