نموذج بيانات برنامج تدريبي
البرنامج التدريبي

مقدمة في منھجيات البحوث المسحية

لغة البرنامج

اللغتين العربية واإلنجليزية

مدة
البرنامج

اھداف
البرنامج

1

•
•
•
•

التاريخ 15 :إلى  19أبريل 2018
إجمالي عدد الساعات 15 :ساعة
عدد األيام 5 :أيام
 3ساعات في اليوم )  5:00إلى  8:00مساء(

•
•

التعريف بأساسيات منھجيات البحوث المسحية
تطبيق عملي

محتويات البرنامج

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:
 .1إعداد استمارة المسح
 .2إعداد واختيار عينة البحث
 .3طرق جمع البيانات
 .4تحليل البيانات )(SPSS or Stata
 .5إعداد التقرير

مخرجات التعلم

نھاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :
•

التعرف على أساسيات البحوث المسحية

•

تصميم بحوث مسحية

•

فھم طرق جمع البيانات

•

إعداد خطة تحليل البيانات

•

إعداد تحليل أولي للبيانات باستخدام البرامج اإلحصائية  SPSSأوStata

•

كتابة نتائج التحليل

الفئة المستھدفة
جميع المھتمين بتنفيذ بحوث مسحية من الطالب واألكاديميين من
جامعة قطر والموظفين من الجھات األخرى بالدولة.

المادة التدريبية /
التكنولوجيا المستخدمة
•
•
•

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

رسوم البرنامج
2

عرض تقديمي للمادة التدريبية )نحتاج جھاز (Data Show
برنامج SPSS
برنامج Stata

الباحثين من معھد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

 1,700﷼ قطري

Course Title
Training Course
Introduction to Survey Research Methods
Course Language Arabic and English
Course
Duration

Course
Objectives

Course Content

Dates: 15 to 19 April, 2018
Total Number of hours: 15 hours
Days: 5 days
Time: 3 hours per day (5:00 to 8:00 pm)
•

Introducing the basics of survey research methods

• Hands‐on practice
Course Key Topic Area Includes:
• Questionnaire development
• Sample design and selection
• Data collection methods
• Data analysis (SPSS and Stata)
• Report writing

At the end of the program the trainees will be able to:

Learning
Outcomes

•
•
•
•
•
•

Understand the basics of survey research methods
Design survey research projects
Understand data collection methods
Prepare an analysis plan
Conduct initial data analysis using SPSS or Stata
Prepare and draft a report of findings

1

Target Audience

Course Material
/Technology
used/ Details
Relevant to the
course.

QU students & faculty and employees from other
organizations in Qatar interested in survey research
methods.

•
•
•

Training material (Data Show device is needed)
SPSS software
Stata software

Instructor
Details
& Brief
Instructor Bio

Researchers from SESRI

Course Fees

QR 1,700
2

