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 مؼوومات ػامة غن امورصة امتدريخية: أ وال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بس تخدا  امتحوييل ءأ دوات االإحصا التلدمة منثؼريف الضارنن بلفاىمي االإحصائية : اثهيًا: ملدمة غن امورصة 

SPSS  مع أ مثةل ثعحيلية. 

 

 

 

  SPSSبس تخدا   تلد امتحويل االإحصايئ ال 
( TD-13) 

 1. ورمقيا امتدريخية امورصةامس 

 2. امتدريخية امورصةمدة  ػىل مدار يومن ( 3-10) اتساػ 10
2016/2015 

 30 /2016/5  29,جنناال، الاحد  

 اجلدول امزمين نوربانمج ) امفؼيل( /

 امؼا  اجلامؼي
.3 

 همند امؼكش ادلنتورالاس تاذ 

 makash@ju.edu.jo  

0796955958 

 امتدريخية ورصةام ب مدر 

.4 

 رئيسة صؼحة ثليمي أ غضاء ىيئة امتدريس

 مادل امؼكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

  منسق امربانمج
 

.5 

 6. امفئة الس هتدفة  أ غضاء امييئة امتدريس ية، امحاحثن.

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 امورصة :  وحماور أ ىداف  اثمثًا:

 .Repeated Measure Designs ثصاممي املياسات التكررة .1

  اختحار مرتع اكي مالس تلالمية و اختحار حصة امتناسة .2

 .SPSSبس تخدا  

Chi-Square Analysis in SPSS (Goodness of fit 

test & test of independence). 

 SPSS Simple Linear & Multiple Regression in SPSSبس تخدا    التؼدد امخس يط و الاحندار اخلعي .3

 SPSS Logistic Regression in SPSSالاحندار انووحس يت بس تخدا   .4

 SPSS Factor & PC Analyses in SPSSبس تخدا  حتويل امؼامل  .5

حصائية أ خرى حسة احلاخة .6  Other Statistical Analyses as requested حتاميل اإ

 

 :( 36وػددمه )  من غامن وامؼلدة كامئة الضارنن يف امورصة  راتؼًا:

 امرمق

 امس غضو ىيئة امتدريس امس املكية

 امتوكيع / مالحظات

 2/ اميو  1اميو 

  الدرسو سيى  غحد هللا احمليسن لكية امصيدةل 1.

  د. رهدة انيف حدادين  2.

  احملارضة مسية محمد أ تو موحو  3.

  احملارضة راويو نزيو امرشايدة  4.

  الدرسو صحا صايل مضاػن  5.

  الدرسو اتتسا  حومي احلوامدة  6.

  د. فرايل محمد أ تو غواد لكية امؼوو  امرتتوية 7.

  د. غيد مفيد امسامل  8.

  د. رايم محمود اميوسف  9.

  د.امحد محد اخلوادلة  10.

  د. اميان غحد امفتاح غحاتنة  11.

  د. صفاء محمد امؼيل  12.

  د. غامد محمد ػيل  13.
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  د. نزار رامس انوحدي  14.

  اليندسة "ىحة هللا" "محمد سؼيد "اس تيتية لكية اميندسة 15.

  احملارضة  ايف هيورنيس سادة معيش لكية امفنون وامتصممي 16.

  اميالالت اجراىمي د.خويل لكية الآداب 17.

  د. هضال محمد امزتون  18.

  د. خوود محمد امؼناهحة لكية امزراػة 19.

  الدرسة ارساء محمد حاج حسن  20.

  الدرسة دػاء اندر اجلدع  21.

  د. رشيف حس ين غرار لكية امؼوو  22.

  د. تنان سوامين الؼايؼة  23.

  رمي ػيل املضاة مرنز اجلودة 24.

  د. راهيو محمد امؼمري امؼلدة / لكية الادارة واهمتويل 25.

  الدرس غرايب معر الناصري تكنوموحيا الؼووماتهظم و امؼلدة / لكية  26.

  د.اسامغيل ػادل امعياروة  27.

  ادلاميةد. ماكل محمد  وامفندكةامؼلدة/ لكية امس ياحة  28.

  د. غحد حامد امسويحات  29.

  د رايا ادلويماحملارض محم   30.

  د. محمد محمود امؼزايزه  31.

  حواجرةد. معر غحد هللا   32.

  د. بسل سالمو امزتون امؼلدة / لكية انوغات 32.

  الدرسو اميان ظو امؼخيس امؼلدة/ لكية امؼوو  امححرية 33.

  محمد امرايظيامرية   34.

  الدرسو جمدومن ػيل صحيحات  35.

  احملارضة ران محمد الومين  36.
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 (4.46/ متوسط امرضا امؼا  : ) اجئ ثليمي امورصة من كدل التدرتنخامسًا: هت
 

 

                               متوسط امرضا تند امتليمي  جمال امتليمي 

متوسط امرضا 

 امؼا 

 الادة امتدريخية
 4.6 الادة امتدريخية واحضة ومنظمة       .1

4.5 
 4.4  / امورصةمدى حتليق الادة امتدريخية الىداف ادلورة       .2

 ادلورة ثضلك ػا 
 4.4 مؼارف وهمارات خديدة  / امورصةاضافت ادلورة       .3

4.5 
 4.6 مدى ارثحاط ادلورة مبيا  غضو ىيئة امتدريس       .4

 الدرب

 4.4 ملدرة الدرب ػىل امتوضيح وامرشح        .5

4.4 

املدرة ػىل امرتط امفؼال تن امنظرية وامتعحيق مع امنضاظات        .6

 امالزمة 
4.3 

جياد دوافع فاػةل دلى الضارنن مبا حيلق        .7 كدرة الدرب ػىل اإ

 / امورصةأ ىداف ادلورة 
4.4 

دارة الداخالت والناكضات تنجاح        .8  4.5 كدرة الدرب ػىل اإ

آراهئم       .9  4.7 االإخاتة ػىل أ س ئةل الضارنن واحرتا  أ

 ماكن ثنفيذ ادلورة
 4.5 ثنظمي املاػة وجتيزياهتا   .11

4.5 
 4.5 خدمات امضيافة والاسرتاحات   .11

 

 ادسًا: امضيادات التحصل ػوهيا : س
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**سيمت ثوزيع صيادة حضور امورصة امتدريخية صادرة من مرنز ال غامتد وضامن اجلودة يف اجلامؼة الاردهية ػىل 

 التدرتن.

 

 : مالحظات ػامة غن امورصة امتدريخية : ساتؼاً 

و اكن جليود مرنز احلاسوب مضكورين  video conference)مت رتعيا مع امؼلدة تعريلة )ة يامورص .1

اخملتحارات، نام أ ن ص حكة الاهرتهت يف امؼلدة اكهت حيدة مما دور هحري يف ص حكيا يف يف غامن وامؼلدة 

 سيل سري امورصة والاس تفادة مهنا.

ة مما س يحول دون رفؼيا ػىل موكع صورتصوير امحيرض الصور من دائرة الاػال  وامؼالكات امؼامة م مل  .2

 ز مالس تفادة مهنا.الرن

 اثمنًا: امتوصيات : 

   يس تفاد مهنا وهبذا ومكثفة صحح متخصصة ث حبيث واضيع الامورصة حسة ثلس مي ػىل امؼمل

  .ثضلك أ فضل

 سؼًا: صور واثئلية من امورصة :ات
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