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 يحتىي وسشت انعًم

 بانبشنايح انتعشيفSPSS  

 

 انبشنايحكيفيت تحًيم 

 

 كيفيت انعًم عهً االصتباناث 

 

تطبيق عًهي 
 
 
 

 



 قىاعذ انعًم



 أصانيب انعًم



 تبادل انخبشاث

عول االستبانات بوختلف أنٌاعيا 

 ِبساهج التحلْل اإلحصائ 

 بسناهجSPSS 

 



  SPSSانتعشيف بانبشنايح 
(Statistical Package for the Social Sciences) 

  أىدددن ًأحددديسحرم البدددساهج المددداىرم ادددَ همدددا  الوعالمددد  ّعدددد البسنددداهج أحدددد

ّتوتع ىرا البسناهج بالعدّد هن الخصائص الفسّدم التدَ إذ  للبْانات،اإلحصائْ  

بسداة  اإلسدتخدام : الخصدائصىـدـره  ًأىدنتوْره عن بداىَ البدساهج الوواةلد ، 

ّتددٌاس بددو ال مْددس هددن االرًات االتددسٍ ً التددِ سددٌ  تفْْددد  . ًسـددـيٌل  الفيددن

ً ّعتبددس ىدرا البسندداهج هدن اىددٌٍ البددساهج اسددتخداهو، اةندا  تغدد ْل البسنداهج ً 

االحصائْ  لعول االستبْانات ًاالستطالعات ًتحلْدل العْندات ًانغدا  السسدٌم 

 البْانْ 

 

 

 

 



 كيفيت انعًم عهً االصتباناث 

 

  تقْْن العولْ  التعلْوْ  بوساحليا كاهل 

 تقْْن نظن التقٌّن ًاالهتحانات 

  تقْْن نوط القْارم بالوؤسس 

 السضا  الٌظْفِ اِ اإلرازات الوختلف 

ِتقْْن آرا  اإلرازُ ًالٌظْف 

 

 صباعي -خًاصي  –ثالثي 







 نًارج تقاسيش 







 كيفيت انعًم بانبشنايح



 كيفيت انعًم بانبشنايح



 تغييش حدى ونًط انكتابت في صفحت انبياناث



 تغييش حدى ونًط انكتابت في صفحت انبياناث



 تغييش حدى ونًط انكتابت في صفحت انبياناث



 تغييش حدى ونًط انكتابت في صفحت انبياناث



 إضافت يهاو خذيذة نششيط انًهاو انقياصي 



 إضافت يهاو خذيذة نششيط انًهاو انقياصي 



 إضافت يهاو خذيذة نششيط انًهاو انقياصي 



 إضافت يهاو خذيذة نششيط انًهاو انقياصي 



 حزف بعض انًهاو 



 إنغاء انتعذيالث 



 كيفيت انعًم بانبشنايح



 كيفيت انعًم بانبشنايح



 كيفيت انعًم بانبشنايح



 إدخال انبياناث غيش انكًيت 



 طشيقت اإلدخال انًباشش . 1



 طشيقت اإلدخال انًباشش . 1



 انتشييز . 2



 انتشييز . 2



 انتشييز . 2



 انتشييز . 2



 Excelاصتيشاد بياناث ين يهف 



 Excelاصتيشاد بياناث ين يهف 



 Excelاصتيشاد بياناث ين يهف 



 كيفيت عًم

  total mean for each section 



 كيفيت عًم

  total mean for each section 



 اإلحصاءاث انىصفيت



 انىصفيتاإلحصاءاث 



 انىصفيتاإلحصاءاث 



 انىصفيتاإلحصاءاث 



 انىصفيتاإلحصاءاث 



 اإلحصاءاث انىصفيت 



 انتًثيم انبياني



 انتًثيم انبياني




