
انجبيؼخ األردَيخ 

كهيخ األػًبل 

 إلتصبد األػًبل  انمضى

 ثكبنٕريٕس إلتصبدانجزَبيج  

 1607350 اإلحصبء انتغجيميرلًٓب / اصى انًبدح 

 1607150يجبدا اإلحصبء انًتغهت انضبثك 

تغجيك نهغزق اإلحصبئيخ انًختهفخ ٔيُٓب حضبة انٕصظ ٔانتجبيٍ، انتمذيز ٔحذٔد ٔصف انًبدح 
إَٔاػٓب ٔكيفيخ ليبصٓب : انثمخ، إختجبر انفزضيبد ٔتحهيم انتجبيٍ، األرلبو انميبصيخ

.يكَٕبد انضالصم انزيُيخ ٔإصتخذايبتٓب ٔتحهيهٓب: ٔكذنك انضالصم انزيُيخ  

تٓذف انًبدح إنى تزٔيذ انغهجخ ثفٓى شبيم نؼًهيخ تغجيك انغزق اإلحصبئيخ األْذاف 
انًختهفخ ٔيُٓب جًغ انجيبَبد ٔإدخبنٓب ػهى انجزَبيج اإلنكتزَٔي ٔتغجيك انغزق 

. ٔتفضيز انُتبئج

 (ILOs)  انُتبئج انتؼهيًيخ انًزجٕح  
  

: يتٕلغ يٍ انغهجخ انحصٕل ػهى انًؼزفخ انتبنيخانًؼزفخ ٔ انفٓى - 1
 .كيف يتى انتؼبيم يغ انجيبَبد -

 .كيف يتى تحذيذ انغزيمخ انًُبصجخ نهتحهيم -

 .كيف يتى تغجيك انغزيمخ ٔثئصتخذاو انجزَبيج اإلنكتزَٔي -

. تفضيز انُتبئج -

يٓبراد انتحهيم ٔ -2
 انتفكيز

: يتٕلغ يٍ انغهجخ انمذرح ػهى يب يهي
 .انتؼبيم يغ انًشبكم ٔانتؼبيم يغ انجيبَبد -
 .إختيبر انغزيمخ انًُبصجخ نهتحهيم ٔتغجيمٓب -
 .انمذرح ػهى تفضيز انُتبئج -

عزق انتذريش ٔ انتؼهى 

صيتى تغغيخ يؼظى انًبدح انتذريضيخ خالل انًحبضزاد ٔنكٍ يجمى انكتبة ْٕ   
. انًزجغ األصبصي ٔيجت أٌ يتى إصتخذايّ يٍ لجم انغهجخ ثشكم يضتًز

ٔيًكٍ إختيبر لضى يُٓب يٍ )في َٓبيخ كم فصم صٕف يتى تحذيذ ػذد يٍ األصئهخ 
ثحيث يمٕو انغهجخ ثحهٓب ٔصٕف يتى يُبلشتٓب في  (أصئهخ َٓبيخ انفصم في انكتبة

. انًحبضزاد انالحمخ
ٔكذنك صيتى تغجيك جًيغ خغٕاد انغزق اإلحصبئيخ ثئصتخذاو انجزَبيج اإلنكتزَٔي 

 .يٍ لجم انغهجخ

 
 

 
 عزق انتمييى 

: صٕف يتى تمييى انغهجخ كًب يهي  
% 30إيتحبٌ يُتصف انفصم                  

% 20              ٔاججبد ٔإيتحبٌ ثبَي       
% 50اإليتحبٌ انُٓبئي                        

تفبصيم ْذِ انٕاججبد ٔيٕاػيذ انتضهيى صيتى اإلػالٌ ػُٓب في انًحبضزح ٔصيتى 
يتبثؼخ ْذِ اإلػالَبد جزء يٍ . blackboardٔضؼٓب ػهى يٕلغ انًبدح ػهى 

 .يضؤٔنيخ انغهجخ ٔانتغيت ػٍ انًحبضزح ال يؼتجز ػذر نؼذو حم انٕاججبد

 األيبَخ األكبديًيخ

جًيغ انتصزفبد . انٕاججبد ٔانؼًم انًمذو يٍ لجم انغبنت يجت أٌ يكٌٕ يٍ ػًهّ 
انًخبنفخ نأليبَخ انؼهًيخ ٔانًتضًُخ انغش، انضزلخ انؼهًيخ ٔيضبػذح انغهجخ ػهى 

 انميبو ثٓذِ األػًبل صيتى انتؼبيم يؼٓب ثصزايخ حضت لٕاَيٍ انجبيؼخ

انًزجغ انزئيضي ٔ انمزاءاد اإلضبفيخ 

. SPSS ،2008يحفٕػ جٕدح، انتحهيم اإلحصبئي األصبصي ثئصتخذاو . د 
دالل انمبضي ، يُٓجيخ ٔأصبنيت انجحث انؼهًي ٔتحهيم انجيبَبد ثئصتخذاو . د



. SPSS ،2008انجزَبيج اإلحصبئي 

جذٔل انًحبضزاد انتفصيهي 

 انٕاججبد انًبدح انًغغبح االصجٕع 

انتؼزف ػهى انًفبْيى األصبصيخ في -  1
.اإلحصبء  

.تصًيى اإلصتًبرح اإلحصبئيخ-   
.جًغ انجيبَبد-   

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

.تزييز انجيبَبد-  2  
. إصتخذاو انًمبييش انًُبصجخ -  

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

.انًجتًغ ٔانؼيُخ ٔإَٔاػٓب 3  صيتى اإلػالٌ ػُٓب   

 4 :SPSS انتؼبيم يغ انجزَبيج  
.انذخٕل نهجزَبيج-   
.فتح ٔحفؼ انًهفبد-   
.تضًيخ ٔٔصف انًتغيزاد-   

. إدخبل انجيبَبد ٔانتؼبيم يؼٓب -    

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

:تغجيك انغزق اإلحصبئيخ 5  
اإلحصبءاد انٕصفيخ يثم انتكزاراد ٔانٕصظ - 

.ٔانتجبيٍ  
.تفضيز انُتبئج-   

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

.تغجيك انزصٕو اإلحصبئيخ ٔتفضيزْب 6  صيتى اإلػالٌ ػُٓب 

:تغجيك انغزق اإلحصبئيخ ٔيُٓب 7  
.إختجبر انفزضيبد حٕل ٔصظ ٔاحذ-   
.إختجبر انفزضيبد حٕل ٔصغيٍ-    

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

:تغجيك انغزق اإلحصبئيخ ٔيُٓب 8  
.اإلرتجبط-   
.اإلَحذار انخغي انجضيظ-   

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

:تغجيك انغزق اإلحصبئيخ ٔيُٓب 9  
.اإلَحذار انًتؼذد-   
.تحيذ انًتغيزاد-    

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

تغجيك انغزق اإلحصبئيخ ٔيُٓب جذأل تحهيم  10
.انتجبيٍ   

 صيتى اإلػالٌ ػُٓب

.األرلبو انميبصيخ ٔتغجيمبتٓب 11  صيتى اإلػالٌ ػُٓب  

.األرلبو انميبصيخ ٔتغجيمبتٓب 12   صيتى اإلػالٌ ػُٓب  

.تحهيم انضالصم انزيُيخ 13   صيتى اإلػالٌ ػُٓب  

.تحهيم انضالصم انزيُيخ 14   صيتى اإلػالٌ ػُٓب  

.تحهيم انضالصم انزيُيخ 15   صيتى اإلػالٌ ػُٓب  

.تحهيم انضالصم انزيُيخ 16   صيتى اإلػالٌ ػُٓب  

 

 


