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 أأول : معلومات عامة عن ادلورة التدريبية:

تساعد الباحث  أأحد الربامج املهمة اليت SPSSتعد احلزمة الإحصائية للعلوم الاجامتعية  اثنيًا: مقدمة عن الورشة : 

دخال البياانت وحفظها واس تعادهتا وحتليلها بطريقة أ لية تتسم ح  معاجلة البياانت بس تخدام احلاسوب، من يف يث اإ

ضافة اإىل وجوب معرفته  ،بلرسعة وادلقة، دون احلاجة اإىل املعاجلة اليدوية واليت تتطلب من الباحث وقتًا طويلً  اإ

 يشلك صعوبة كبرية دلى الباحثني. واملعادلت وكيفية تطبيقها؛ ممابلقوانني 

ذا اكنت البياانت املراد اس تخداهما موجودة  SPSSوميكن لربانمج  اس تخدام البياانت من ملفات الأنظمة الأخرى، مفثًل اإ

 (Copy)اء بعمل نسخة ، وميكن الاكتف SPSSفل داعي لإعادة كتابهتا من جديد يف برانمج  excelعىل صفحة برانمج 

يف احلصول عىل نتاجئ وصفية  SPSS. وميكن اس تخدام برانمج SPSS( يف شاشة (Pasteللبياانت مث لصق البياانت 

للبياانت مثل النسب والتكرارات والأوساط احلسابية والاحنرافات املعيارية ، وكذكل يس تخدم يف احلصول عىل نتاجئ 

توسطني وحساب معامل الارتباط بني متغريين، كام يس تخدم يف احلصول عىل نتاجئ حتليلية بس يطة مثل املقارنة بني م 

 …. حتليلية أأكرث تعقيدًا مثل حتليل التباين والتحليل العاميل، وحتليل الاحندار، وغري ذكل 

بس تخدام الأسايس التحليل الإحصايئ  

SPSS 
TD-12 

 1. ورمقها التدريبية ورةادلامس 

 2. التدريبية ورةادلمدة  (8-11من ) تاساعثلث  
2017/2016 

 2017/3/21 الثلاثء

 

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 3. العام اجلامعي

 / لكية العلوم الرتبوية  فرايل أأبو عوادد. 

f.abuawwad@ju.edu.jo 

  ادلورة :ب مدر 
.4 

 مادل العكور /رئيسة شعبة التطوير

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  أأعضاء الهيئة التدريس ية اجلدد

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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تو  الربانمج عىل العديد من التطبيقات الإحصائية، ولهذ  احلزمة ومجوعة من الإصدارات تعمل حتت بيئة ي و 

( ، ويمت التعامل مع هذ  الإصدارات بشلك عام مضن الأسس واملبادئ نفسها، WINDOWSنظام ويندوز )

 مع تطوير لك اإصدار جديد لتسهيل معلية التعامل مع البياانت والنتاجئ.

 الورشة :  وحماور أأهداف  اثلثًا:

 ىل الرزمة الإحصائية يف العلوم الاجامتعية   .التعرف اإ

  ىل شاشة دخال البياانت اإ دارهتا SPSSاإ   .واإ

 )الإحصاء الوصفي )التكرارات، ومقاييس الزنعة املركزية، ومقاييس التشتت، ومعاملت الارتباط.  

 الإحصاء الاس تنتايج أأو التحلييل.   

 مقارنة متوسطي عينتني مس تقلتني.  

 مقارنة متوسطي عينتني مرتابطتني.  

 حتليل التباين الأحاد  والثنايئ.  

 حتليل التباين املشرتك.  

 النتاجئ وتفسريها والتقرير عهنا قراءة. 

 :( 45وعددمه ) من عامن والعقبة قامئة املشاركني يف الورشة  رابعًا:

 

 التوقيع  امس عضو هيئة التدريس  اللكية الرمق

  أأ د زيد هاين البقاعني لكية طب الاس نان 1

زرلد. هبة مروان ا لكية طب الاس نان 2   

ميس "عامد ادلين" النسعه د. لكية العلوم الرتبوية 3   

الرتبويةلكية العلوم  4 محزة عيل العمر  د.    

نرشوان انرص طهد.  لكية العلوم الرتبوية 5   

فاتن فتحي محد د. لكية العلوم الرتبوية 6   

  د. عبدهللا سامل املهاير  لكية العلوم الرتبوية 7

عل عبدالكرمي موىس احلوايند. لكية العلوم الرتبوية 8   

بسام مقبل العبداللتد.  لكية العلوم الرتبوية 9   

عبدالسلم فهد العوامرة د. لكية العلوم الرتبوية 10   

ميسون أأمحد ادلوير  د. لكية العلوم الرتبوية 11   
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أأمحد اإخلص محمود  د. لكية العلوم الرتبوية 12   

  د. مرمي عواد الزايدات لكية العلوم الرتبوية 13

كوثر فوز  احلدرب الفاضةل  لكية العلوم الرتبوية 14   

بركزار حيدر الضباطيد.  لكية اللغات الاجنبية 15   

    خصاونة دهجا د. حسام لكية الهندسة 16

أأماين أأنور خليل د.  لكية المتريض 17   

وضاح محمد دمعهد.  لكية المتريض 18   

فريد محمد خضريد.  لكية الطب 19   

حنني اسامعيل ابظهد.  لكية الطب 20   

  د. انداي أأمحد هميدات لكية الطب 21

فاطمة عزيم داود د. لكية الطب 22   

  د. فداء محمود ذكرهللا لكية الطب 23

سلسبيل فايز الفلح د. لكية املكل عبد هللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 24   

ولء حسني قطيشات الفاضةل لكية املكل عبد هللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 25   

رشيف حس ين عرار  د. لكية العلوم 26   

بسام أأمني صويلحد.    لكية العلوم 27   

عامر محمود احلسيين الفاضل لكية العلوم 28   

الصيدةل لكية 29 رىل مدحت درويش أأ.د.     

د غدير عبد الرمحن اسعيفان أأ. لكية الصيدةل 30   

ميادة بشري حشادة  د. لكية الصيدةل 31   

رىب حتسني الطراونة الفاضةل لكية الصيدةل 32   

ابتسام حلمي احلوامدةالفاضةل  لكية الصيدةل 33   

العقييل صلح د. نور لكية الس ياحة والااثر 34   

  د. رانيه أأمحد جرب  لكية الاداب 35

  الفاضةل ليىل "محمد صلح" اخلطيب لكية الزراعة 36

براهمي الفاضةل  لكية الزراعة 37 خرفان وفاء اإ   

هناء نواف محمودالفاضةل  لكية علوم التأأهيل 38   

س نا محمد كامل الفاضةل  لكية علوم التأأهيل 39   

  د. هجاد امحد العرايفي لكية علوم التأأهيل 40
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زينة عدانن قامس د.  لكية الاعامل 41   

صويص اخلص مشعي الفاضةل  لكية ادلراسات العليا 42   

منكو للبحوث العلميةمحد   مركز 43 هنايه اكمل الكرابلية د.     

محد  منكو للبحوث العلمية مركز 44 هبة "محمد ماجد" زلومالفاضةل     

  الفاضةل مادل سلمه عكور مركز الاعامتد وضامن اجلودة 45

 

 (4.7)ومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتسًا: نتاجئ تقيمي الورشخام 

 
 

 نياملدرب متوسط الرضا عن ادلورة  الرضا عن متوسط املادة التدريبية الرضا عن متوسط

4.6 4.6 4.8 

 

 : الشهادات املتحصل علهيا: سادساً 

 
** مت توزيع شهادة حضور ادلورة التدريبية صادرة عن مركز الأعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل 

 املتدربني.

 التدريبية :  ورةملحظات عامة عن ادل ًا:سابع 
   لعقد ادلورات خلل الفصول ادلراس ية.** صعوبة اجياد قاعات وخمتربات متاحة         

  .احملارضة **مل يمت تصوير
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 :التوصيات ًا:اثمن

 

لدلورات التطويرية لأعضاء اتبعة ملركز الاعامتد وضامن اجلودة   متعددة الاس تعاملتكبرية جتهزي قاعة  -

مجيع التجهزيات مكبيوترات وهجاز عرض وموصوةل بلنرتنت و بنظام صوت و  زودةهيئة التدريس م

لنمتكن من عقد و  ومدرجات مناس بة ومتاحة لدلوراتجياد قاعات وخمتربات اإ زمة ل ي نتااوز صعوبة لال

 ادلورات بلك سهوةل ويرس وحسب املواعيد املناس بة لعضاء الهيئة التدريس ية.

حتديد لنمتكن من و لأمهيهتا لأعضاء هيئة التدريس والباحثني عدة مرات يف العام الورشة قد ع -

 فضل.أأ تمت الأس تفادة بشلك متدرب ل  20)) قىصكحد أأ حبيث يكون عدد املشاركني 
 

 صور واثئقية من الورشة :ًا: اتسع

 

 


