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 اجلامؼة الاردهية 

 مرنز الاغامتد وضامن اجلودت

 

: ب غامل اًورصة اًخدريخية تؼيوانثيفيذ  ثلرير  

 اًخحَيي الاحصايئ ال سايس

س خخدام  SPSS جرانمج بإ

 االزيني و امخليس

ااير     2016  26،23 

يي2خمخرب)يف  ( / لكية ػَوم اًخبُ   
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 مؼَوماث ػامة غن اًورصة اًخدريخية: ب وال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب حد اًربامج املِمة اًيت جساػد اًحاحر  SPSSثؼد احلزمة االإحصائية ٌَؼَوم الاحامتغية  اثهيًا: ملدمة غن اًورصة :

ية ثدسم   ً دذال اًحياانث وحفظِا واس خؼادهتا وحتَيَِا تعريلة ب يف مؼاجلة اًحياانث بس خخدام احلاسوة، من حير اإ

ضافة اإىل وحوة مؼرفذَ  بًرسػة وادلكة، دون احلاخة اإىل املؼاجلة اًيدوية واًيت ثخعَة من اًحاحر وكذًا ظوياًل، اإ

 واملؼادالث وهيفية ثعحيلِا؛ مما يضلك صؼوتة هحريت دلى اًحاحثني. بًلواهني 

ذا اكهت اًحياانث املراد اس خخداهما موحودت  SPSSوميىن ًربانمج  اس خخدام اًحياانث من مَفاث ال هظمة ال درى، مفثاًل اإ

 (Copy)اء تؼمي وسخة ، وميىن الانخف SPSSفال داغي الإػادت نخاجهتا من خديد يف جرانمج  excelػىل صفحة جرانمج 

  SPSSاًخحَيي االإحصايئ ال سايس بس خخدام 
( TD-12) 

 1. ورمقِا اًخدريخية اًورصةامس 

 2. اًخدريخية اًورصةمدت  ػىل مدار يومني ( 2 -9) اثساػ 10
2016/2015 

 26 /2016/5 23,زيني وامخليساال

 اجلدول اًزمين ٌَربانمج ) اًفؼيل( /

 اًؼام اجلامؼي
.3 

  الدكتورة فريال أبو عواد

f.abuawwad@ju.edu.jo 

0796862300 

 اًخدريخية ورصةاً ة مدر 

.4 

 رئيسة صؼحة ثليمي ب غضاء ُيئة اًخدريس

 مادل اًؼىور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

 مًسق اًربانمج 
 

.5 

 6. اًفئة املس هتدفة  ب غضاء اًِيئة اًخدريس ية، اًحاحثني.

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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يف احلصول ػىل هخاجئ وصفية  SPSS. وميىن اس خخدام جرانمج SPSS( يف صاصة (Pasteٌَحياانث مث ًصق اًحياانث 

ٌَحياانث مثي اًًسة واًخىراراث وال وساط احلساتية والاحنرافاث املؼيارية ، ونذكل يس خخدم يف احلصول ػىل هخاجئ 

ذوسعني وحساة مؼامي الارثحاط تني مذغريين، نام يس خخدم يف احلصول ػىل هخاجئ حتَيَية ثس يعة مثي امللارهة تني م 

 …. حتَيَية ب نرث ثؼليدًا مثي حتَيي اًخحاين واًخحَيي اًؼاميل، وحتَيي الاحندار، وغري ذكل 

هظام خوي اًربانمج ػىل اًؼديد من اًخعحيلاث االإحصائية، وًِذٍ احلزمة ومجوػة من االإصداراث ثؼمي حتت تيئة ي 

( ، ويمت اًخؼامي مع ُذٍ االإصداراث ثضلك ػام مضن ال سس واملحادئ هفسِا، مع ثعوير WINDOWSوييدوز )

 لك اإصدار خديد ًدسِيي معَية اًخؼامي مع اًحياانث واًيخاجئ.

 

 اًورصة :  وحماور ب ُداف  اثًثًا:

  ىل اًرزمة االإحصائية يف اًؼَوم الاحامتغية  Statistical Package of Social Sciencesاًخؼرف اإ

  ىل صاصة دذال اًحياانث اإ دارهتا  SPSSاإ  .Entering and Managing Dataواإ

  )االإحصاء اًوصفي )اًخىراراث، وملاييس اًزنػة املرنزية، وملاييس اًدضدت، ومؼامالث الارثحاطSummarizing 

Data: Measures of Central Tendency, Measures of Variability & Association Between 

Numerical Variables 

   االإحصاء الاس خًذايج ب و اًخحَييلInferential Statistics. 

  ملارهة مذوسعي غييدني مس خلَخنيComparison of Two Independent Means. 

  ملارهة مذوسعي غييدني مرتاتعخني Comparison of Two dependent Means. 

  حتَيي اًخحاين ال حادي واًثيايئAnalysis of Variance. 

  حتَيي اًخحاين املضرتكAnalysis of Co-Variance. 

  ا واًخلرير غهنا  Interpret statistical output, present and evaluate the resultsكراءت اًيخاجئ وثفسرُي
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 : ( 62وػددمه )  من غامن واًؼلدة كامئة املضارنني يف اًورصة  راتؼًا:

 اًرمق

 امس غضو ُيئة اًخدريس امس اًلكية

 اًخوكيع / مالحظاث

 2يوم اً / 1يوم اً 

  د. ُيا ُاين ب تو حسان لكية اًعة 1.

  ُيام ػدانن غوض د.  2.

  د. الان خَيي َُسة  3.

  د. ورسين اسامغيي ب تو صاُني  4.

  د. مٌار حسني جحري  5.

  د. ذرياث غحد اًلادر تعاح  6.

  املدرسَ سِى  غحد هللا احمليسن لكية اًصيدةل 7.

  د. مرمي ُيعش غحد اجلَيي  8.

  د. سَامين محمد اًؼَاميث  9.

  املدرسَ صحا صايي مضاػني  10.

  احملارضت مسية محمد ب تو ًوحَ  11.

  احملارضت راويَ ىزيَ اًرشايدت  12.

  املدرسَ صحا مضاػني  13.

  حَمي احلوامدتاملدرسَ اتدسام   14.

  د. رائد موىس "اًض يخ ذية" لكية اًؼَوم اًرتتوية 15.

  د. صاحل ب محد غحاتية  16.

  د. غيد مفيد اًسامل  17.

  د. رايم محمود اًيوسف  18.

  د. اميان غحد اًفذاح غحاتية  19.

  د. صفاء  محمد اًؼيل  20.

  د. غامد محمد ػيل  21.
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  د. فرايل ب محد ُياحٌة لكية اٍمتريض 22.

ييػَوم  23.   احملارضت هداء غحد اًفذاح اًورياكث  اًخبُ 

  املدرسَ هجاد اًؼرايفي  24.

  د. مٌية ثيسري صعياوي لكية اًؼَوم 25.

  د. تيان سَامين املؼايؼة  26.

  د. موىس صالح اٍمين لكية اًِيدسة 27.

  هللا " محمد سؼيد" اس خيذية املِيدسَ ُحة  28.

  املدرسَ اسامء محمد خديخاوي لكية الاغامل 29.

  احملارضت  ايف هيورهس سادت لكية اًفٌون واًخصممي 30.

  د. مٌال موفق اًحياث لكية اًرتتية اًرايضية 31.

  د. ثيسري حسن املًيس  32.

  اًِالالث اجراُمي د.ذَيي لكية ال داة 32.

  املدرسة ارساء محمد حاج حسني لكية اًزراػة 33.

  املدرسة دػاء اندر اجلدع  34.

  د. رميا فايز  ثمي  35.

  د. ذَود محمد اًؼياهحة  36.

  حسام معر سَامين مرنز احلاسوة  37.

  هجاد غحد هللا غودٍ ب تو رتع وحدت اًلدول واًدسجيي 38.

  فريد ظواًحةُديي  مرنز اجلودت 39.

  غامد مجيي مجؼة  40.

  جنود صاحل ادلتؼي  41.

  الاء حسن صاحل  42.

  سَوى" محمد سِيي" املَلي  43.

  رمي ػيل اًلضات  44.

  زايد مجيي هؼاميث  45.

  د. بسي سالمَ اًزتون اًؼلدة / اٌَغاث 46.

  د.اسامغيي ػادل اًعِاروت املؼَوماثاًؼلدة / لكية هظم و حىٌوًوحيا  47.
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 (4.75/ مذوسط اًرضا اًؼام : ) اجئ ثليمي اًورصة من كدي املخدرتنيذامسًا: هخ
 

 

                               مذوسط اًرضا تيد اًخليمي  جمال اًخليمي 

مذوسط اًرضا 

 اًؼام

 املادت اًخدريخية
 4.8 املادت اًخدريخية واحضة ومٌظمة       .1

4.7 
 4.6  / اًورصةمدى حتليق املادت اًخدريخية الُداف ادلورت       .2

 ادلورت ثضلك ػام
 4.8 مؼارف وهماراث خديدت  / اًورصةاضافت ادلورت       .3

4.8 
 4.8 مدى ارثحاط ادلورت مبِام غضو ُيئة اًخدريس       .4

 املدرة

 4.8 ملدرت املدرة ػىل اًخوضيح واًرشح        .5

4.8 

اًلدرت ػىل اًرتط اًفؼال تني اًيظرية واًخعحيق مع اًًضاظاث        .6

 اًالزمة 
4.7 

جياد دوافع فاػةل دلى املضارنني مبا يلق        .7 كدرت املدرة ػىل اإ

 / اًورصةب ُداف ادلورت 
4.7 

  املدرس غرايب معر املياصري  48.

  د. تالل اجراُمي الامحد  49.

  د. ىزيَ ب محد غعاصة  50.

  احملارض ظارق ثيسري هريضان  52.

  د. ماكل محمد امجلاًية اًؼلدة/ لكية اًس ياحة واًفٌدكة 53.

  د. غحد حامد اًسَيحاث  54.

  د رايض ادلويماحملارض محم  55.

  د. محمد محمود اًؼزايٍز  56.

  د. معر غحد هللا حواجرت  57.

  املدرس اهياة غحد اًرحمي صعياوي  58.

  املدرسَ اميان ظَ اًؼخيس اًؼلدة/ لكية اًؼَوم اًححرية 59.

  املدرسَ جمدًوني ػيل صحيحاث  60.

  محمد املوميناحملارضت ران   61.

  محمد مسري انيج اًؼلدة / مرنز احلاسوة 62.
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دارت املداذالث واملياكضاث تيجاح        .8  4.8 كدرت املدرة ػىل اإ

 4.9 االإخاتة ػىل ب س ئةل املضارنني واحرتام ب راهئم       .9

 ماكن ثيفيذ ادلورت
 4.5 ثيظمي اًلاػة وجتِزياهتا   .11

4.5 
 4.5 ذدماث اًضيافة والاسرتاحاث   .11

 

 سادسًا: اًضِاداث املخحصي ػَهيا : 

 
 

 

**سيمت ثوزيع صِادت حضور اًورصة اًخدريخية صادرت من مرنز ال غامتد وضامن اجلودت يف اجلامؼة الاردهية ػىل 

 املخدرتني.
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 : مالحظاث ػامة غن اًورصة اًخدريخية : ساتؼاً 

و اكن جلِود مرنز احلاسوة مضىورين  video conference)مت رتعِا مع اًؼلدة تعريلة )ة ياًورص .1

اخملخحاراث، نام ب ن ص حىة الاهرتهت يف اًؼلدة اكهت حيدت مما دور هحري يف ص حىِا يف يف غامن واًؼلدة 

 سِي سري اًورصة والاس خفادت مهنا.

ة مما س يحول دون رفؼِا ػىل موكع صورخصوير اًيرض املصور من دائرت الاػالم واًؼالكاث اًؼامة ً مل  .2

 ز ًالس خفادت مهنا.املرن

 اثمًٌا: اًخوصياث : 

   20)) كىصحتديد ػدد املضارنني وحد ب  حبير ثؼلد ػدت مراث يف اًؼام و ثلس مي اًورصة 

 مذدرة ًخمت ال س خفادت ثضلك افضي.

 

 سؼًا: صور واثئلية من اًورصة :ات
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