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عدد  التفصيل الموضوع الرئيس  
 الساعات

 التاري    خ

  
 
االستدالل مقدمة ف
  
 
 االحصائ

 د حسان ابو حسان

 التوزيعات االحتمالية -1
 توزيعات المعاينة -2
 نظرية النهاية المركزية -3

6 10/5/2022 
11/5/2022 

 اطر المعاينة اإلحصائية
 
 

 أ نايف عابد

 طرق إعداد إطار المعاينة  -1
رس  إطاااار اا  ا راد  إطاااار  -2

ا
انواع اطر المعاااايناااة جإطاااار إطرا 

 زراعية...الخ(منشات  إطار حيازات 
مشااااااااااااااانة إطار المعاينة جزياد   نغط الشاااااااااااااامو   التط ية  -3

 التمثية  نغط المعلومات المسااااااااااعد   التبدي   الر   
 مع المصادر المختلفة للبيانات. الخ(

 تغييم إود  اطر المعاينة -4
رس  -5

 multiple اإلطااار المتعاادد  dual frameاإلطااار الثنااا  
frame  

رس التع -6
ا
 دادات حساب نسبة نغط الشمو   

6 17/5/2022 
18/5/2022 

انواع العينات )مفاهيم 
 وتعريفات(

 
 أ نايف عابد

العينااااااات حتم االحتماااااااليااااااةا العينااااااة الغصااااااااااااااااااااديااااااة  العينااااااة  -1
 البصصية  عينة كر  الثلج ...الخ(

العينااات االحتماااليااةا العينااة العشااااااااااااااوا يااة ال سااااااااااااااي ااة جمع  -2
االرإااااااااع   اااااااد ي االرإااااااااع(  العيناااااااة المنتظماااااااة  العيناااااااة 
ال بغياااااة  العيناااااة العنغودياااااة  العيناااااة متعااااادد  المراحاااااة  

 العينة ذات االحتما  المتناسب مع البجم. الخ

3 24/5/2022 
 

 العينة العشوائية البسيطة
 
 

 أ نايف عابد

طريغة سااابب العينة العشاااوا ية ال ساااي ة  ارإاع ا   د ي  -1
 ارإاع

رس حاااا  اسااااااااااااااتخااادا  العيناااة العشااااااااااااااوا يااااة  -2
ا
طريغاااة التغااادير  

  ارإاع ا   د ي ارإاعال سي ة 
رس حالة العينة العشااوا ية ال سااي ة  -3

ا
طريغة حساااب التبايف  
  ارإاع ا   د ي ارإاع

ت بيغات عملية لساابب عينة عشااوا ية ةسااي ة  حساااب  -4
  SPSSالتبايف  استخدا  برنامج 

3 25/5/2022 
 

 العينة المنتظمة
 

 د حسان ابو حسان

 طريغة سبب العينة المنتظمة -1
رس حا  استخدا  العينة المنتظمةطريغة التغدير  -2

ا
  

رس حالة العينة المنتظمة -3
ا
 طريغة حساب التبايف  

ت بيغات عملية لسااااااااابب عينة منتظمة  حسااااااااااب التبايف  -4
 SPSS استخدا  برنامج 

3 31/5/2022 
 

 العينة الطبقية
 

 د حسان ابو حسان

 طريغة سبب العينة ال بغية .1
رس حا  استخدا  العينة ال بغية .2

ا
 طريغة التغدير  

رس حالة العينة ال بغية .3
ا
 طريغة حساب التبايف  

 انواع توزيااااع العينة عىل ال بغات .4
ت بيغات عملية لسااااااااااااابب عينة طبغية  حسااااااااااااااب التبايف  .5

 SPSS استخدا  برنامج 

3 1/6/2022 
 



  

1 

 

 العينة العنقودية
 
 

 أ نايف عابد

 طريغة سبب العينة العنغودية -1
رس حا  استخدا  العينة العنغودية -2

ا
 طريغة التغدير  

رس حالة العينة العنغودية -3
ا
 طريغة حساب التبايف  

 العينات المساحية جالجطرا ية( -4
ت بيغات عملية لسااااااااااااابب عينة طبغية  حسااااااااااااااب التبايف  -5

 SPSS استخدا  برنامج 

3 7/6/2022 
 

العينة ذات االحتمال 
 PPSالمتناسب مع الحجم 

 
 أ نايف عابد

 PPSطريغة سبب العينة  -1
رس  -2

ا
 العينةمغياس البجم المستخد   

رس حا  استخدا  العينة  -3
ا
 PPSطريغة التغدير  

رس حالة العينة  -4
ا
 PPSطريغة حساب التبايف  

 حساب التبايف  PPSت بيغات عملية لسبب عينة  -5
 SPSS استخدا  برنامج 

3 8/6/2022 

العينة متعددة المراحل 
( والعينة  )مرحلتي   وأكثر

المزدوجة أو ذات الطورين 
two phase sample 

 لمركبة )المعقدة(والعينة ا
 

 د حسان ابو حسان

 طريغة سبب العينة متعدد  المراحة -1
رس حا  استخدا  العينة متعدد  المراحة -2

ا
 طريغة التغدير  

رس حالة العينة متعدد  المراحة -3
ا
 طريغة حساب التبايف  

 مفهو  العينة المزد إة -4
رس حا  استخدا  العينة المزد إة -5

ا
 طريغة التغدير  

رس  -6
ا
 حالة العينة المزد إةطريغة حساب التبايف  

ت بيغات عملية لساااااااابب عينة مزد إة  حساااااااااب التبايف  -7
 SPSS استخدا  برنامج 

3 14/6/2022 
 

Panel Samples 
 العينات المتكررة )المثبتة(

 أ نايف عابد

  Panel Samplesتصميم العينات المتكرر /المثبتة -1
 انواع العينات المتكرر /المثبتة  -2

3 15/6/2022 
 

 االوزان وتعديلهاحساب 
 

 أ نايف عابد

 طرق حساب اال زاي اال لية -3
 تعدية اال زاي للتعويض عف عد  االستجا ة -4

 تعدية  Post-Stratificationاعداد ال بغات البعدية 
رس اال زان

 دريب صفا

6 21/6/2022 
22/6/2022 

 

  العينات
 
 مواضيع خاصة ف

  المعاينة   Rاستخدام 
 
 ف

 
 د حسان ابو حسان

  تثبيته  Rمغدمة عف برنامج  -1
 بيئته  ادار  البيانات مف خالله -2
 تدريبات عملية -3
 Rسبب العينات  استخدا   -4
رس برنامج   Rمعاير  اال زاي  استخدا  برنامج  -5

ا
 مغدمة  

12 28/6/2022 
29/6/2022 
5/7/2022 


