مراجع رصيد المكتبة/اإلحصاء
عنوان الكتاب

رقم التصنيف
 310/47الاحصاء ج 2
 310/43الاحصاء مع تمارين ومسائل محلولة

المؤلف
موساني عبد النور ،بركات يوسف
جالطو جياللي

 310/29الاحصاء و تطبيقاته في العلوم التربوية و النفسية
 310/37إلاحصاء

عبد الجبار توفيق البياتي
عبد الرحمان عيسوي

 310/06إلاحصاء إلاجتماعي  :املبادئ و التطبيقات
 310/16إلاحصاء إلاستداللي و تطبيقاته في الحاسوب باإستخدام الرزم إلاحصائية
 310/22إلاحصاء التربوي :تطبيقات بإستخدام الرزم إلاحصائية للعلوم إلاجتماعية

مصطفى خلف الجواد
عبد هللا فالح املنيوز
عبد هللا فالح املينزل

 310/02إلاحصاء التطبيقي و التحليلي في العلوم إلاجتماعية
 310/45إلاحصاء املطبق في العلوم الاجتماعية والانسانية

فتحي عبد العزيز أبو راض ي

إلاحصاء النفس ي والتربوي تطبيقات باستخدام برامج SPSS -

د عبد الكريم بوحفص
د .عزت عبد الحميد محمد حسن

310/36
إلاحصاء الوصفي في العلوم التربوية

عدنان حسين الجاهري

310/12
إلاحصاء في التربية
310/20
 310/18إلاحصاء في التربية و العلوم إلانسانيةمع تطبيقات برمجية spss
 310/25إلاحصاء في التربية و علم النفس
 310/21إلاحصاء في التربية و نظام spss
 310/26إلاحصاء في املناهج البحثية التربوية و النفسية
 310/38إلاحصاء في علم النفس
 310/54إلاحصاء للعلوم الانسانية :إلاحصاء الوصفي

وائل أبو مغلي ،عبد الحافظ سالمة
نبيل صالح النجار
أحمد محمد الطيب
عزام صبري
طارق البدري،سهيلة نجم
صفوت فرج
تيراس  ،هربرت*

إلاحصاء و ألاساليب الكمية في العلوم إلانسانية

محمد خميس الزوكة،محمدى
‘براهيم أحمد

ألاساليب إلاحصائية بإستخدام حزمة matlab

محمد العال النعيمي مزهر شعبان

310/15
310/09
 310/11التحليل إلاحصائي و إلاحتماالت
 310/27التحليل إلاحصائي و تطبيقاته في دراسات الخدمة إلاجتماعية إلاحتماالت

مصباح جمعة عقل
السيد عبد الحميد عطية

 310/41التقنيات إلاحصائية و مناهد البحث :مدخل نظري و تطبيقي للعلوم إلاجتماعية عبد هللا الهمالي
 310/40الجداول إلاحصائية :لعلم النفس و العلوم إلانسانية ألاخرى
فؤاد البهي السيد
محمد الصيرفي
 310/05الحاسوب و إلاحصاء إلاجتماعي
فتحي عبد العزيز أبو راض ي
 310/30الطرق الاحصائية في العلوم الاجتماعية
نبيل جمعة صالح النجار
 310/39القياس و التقويم  :منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية spss
 310/31أساسيات إلاحصاء
 310/46أساسيات إلاحصاء :في التربية والعلوم إلانسانية والاجتماعية
 310/32أساليب إلاحصاء
 310/33أساليب إلاحصاء التطبيقي
 310/14أساليب التحليل إلاحصائي بإستخدام برمجية spss
 310/01تطبيقات علم إلاحصاء في العلوم إلاجتماعية
 310/24طرق إلاحصاء :تطبيقات إقتصادية و إدارية بإستخدامspss
 310/08مبادئ إلاحصاء
مبادئ إلاحصاء إلاجتماعي
310/04
مبادئ إلاحصاء الوصفي و إلاستداللي
310/19
 310/07مبادئ إلاحصاء لغير إلاحصائيين
مبادئ إلاحصاء و إلاحتماالت و معالجتها بإستخدام برنامجspss
310/34
 310/17مبادئ التحليل إلاحصائي
 310/13مبادئ علم إلاحصاء

مراد عوض
د  .موس ي النبهان
عبد الحميد البلداوي
حسن طعمة
محمد خير سليم أبو زيد
محمد محمود مهدلي
شفيق العتوم
محمد صبحي أبو صالح
سالم عيس ى بدر ،عماد غصاب
عبابنة

1

نوزت سليم

1

محمد حسين القادري،منى عطا هللا
الشريان
1
محمد سليم صالح
1
سليم زياب السعدي
عبد القادر حليمي

 310/03مقدمة في إلاحصاء إلاجتماعي

إعتماد عالم

310/23
 310/10مقدمة في إلاحصاء مع تطبيقات spss
 310/61مقدمة في التحليل إلاحصائي لبحوث إلاعالم
310/28

5

فتحي عبد العزيز أبو راض ي

 310/48محاضرات في الاحصاء الوصفي
 310/44مدخل الى الاحصاء
مقدمة في إلاحصاء التربوي

6

بوهزة محمد

عبد الرحمان عدس ،عبد هللا
املنيزل
محمد عبد العال النعيمي
بركات،عبد العزيز*

10
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