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 السيد // املدير العام 
 

 هعهد الدراسات املصرفية واملالية
 

 بعد التحية ،،،
 

 (  SPSSالتحليل املايل ) دورة اًتهاءتقرير عي 

بطشيييييي  تت،متت7107عسييييييلاتتنعحطسيييييي تن عيييييي فيييييي تنفييييييطةتالتدييييييلتنعهديييييياتنع  ة  ديييييياتع    يييييي تفيييييي ت  ييييييط ت

ب  يلييييييييييياتفييييييييييي ن   ت تو يييييييييييلن تت،SPSSنع ح دييييييييييي تنع يييييييييييطع تنعحطسيييييييييييورت  لتديييييييييييلتدوة تتدوةن توحييييييييييي  

ع ييييييييييييييي  تتبيييييييييييييييطعت   تنع ييييييييييييييي طحداتم28/09/7107  يييييييييييييييطة  تتونن  ييييييييييييييي تم17/09/7107  يييييييييييييييطة  ت

ت21/09/2017نع ونفيييييييي تيييييييييومتنعه ييييييييد تتي ييييييييطد وحديييييييي ت،سييييييييط ط تيو دييييييييط تت4ب  يييييييي  تتأسيييييييي و ط 

بسيييييط ط تتييييييومتنع د يييييات   يييييو  تتنعييييي   وةنعسيييييلاتنع    ييييياتواييييي تن اتيييييط ت ييييي تت  نييييييا د ييييياتةسييييي دات

نن يييييي تناضيييييي ت يييييي تنع  يييييي ة د تتو  يييييي تن اتييييييط تأوتنضييييييطفاتيييييييومتن حيييييي تب يييييي تنن  ييييييط تنعيييييي وة تع   ييييييو  ،

ع ك  ييييييي تت30/09/2017نع ونفييييييي تتنعسييييييي  تاييييييي تنضيييييييطفاتييييييييومت يييييييونف د ت  ييييييي تييييييييومتن حييييييي ت،تغدييييييي 

 طنييييييي تحدييييييي تت  لتديييييييلتنعييييييي وة ت،تواييييييي تنع  يييييييطو ت ييييييي تنعييييييي   وةت//ت  ييييييي  ت   يييييييومت،تسيييييييط ط تنعييييييي وة ت،

ت05نعيييييييي وة تنييييييييي  تو   يييييييي ت،توايييييييي تالل يييييييي تتونعك يييييييي تونع ييييييييدطنات  يييييييي تأ  ييييييييل تنع   يييييييي ت يييييييي د طت

   يييي دتنع  ييييط ،تو ييييط تيييييومتنعه ييييد ت  SPSS V23 MUL LANGالل يييي ت  نييييط  تتنع  ييييطوت،توايييي 

   يييييط تيدنيييييضتاييييي تاييييي ت ييييي صتنع يييييطد تنع   ديييييات  ييييي ت  ه  يييييد تواييييي تنفيييييطدونتب يييييود تن  حيييييط تن يييييط  ،تتونعسييييي  

تنع طد ت  تحد تنع ط  طتبكطفاتنع وضو ط تنع د و ا 



ت
ت
ت
ت

تونع  و تنع طع تيوض تن   ندتنع  شحاتف تنع وة ت 
ت

 مالحظات العدد المنفذ العدد المرشح الجهةاسم  ر.م

1 
الشركت الىطٌٍت للوطبحي 

 واالعالف
2 2 - 

 - 3 3 شركت الوعبهالث الوبلٍت 2

 - 1 1 هعهد الدراسبث الوصرفٍت 3

 - 2 2 الهٍئت الىطٌٍت لوكبفحت الفسبد 4

 - 8 8 الوجوىع

 

 -النهائية للدورة : نتيجة المتدربينوالجدول التالي يوضح 

 

 املصرف اسن املتدرب ر.م
 التقيين الٌهائي ملتدرب 

االهتحاى 
 % 88الٌهائي

 املشاركة
18% 

 احلضىر
 التقدير اجملوىع 18%

الهيئة الوطنية  ٌىسف الوبروك عبٍرٌدت0

 لمكافحة الفساد

 هوتبز 85 10 10 65

 هوتبز 85 10 10 65 ادمحم عصبم القرٌىت7

شركة المعامالت  حٌبى علً قشىطت3

 للخدمات المالية

 جٍدجدا 84 10 10 64

 جٍدجدا 83 10 10 63 سوٍرة حسي السائديت4

 جٍدجدا 83 10 10 63 هعهد الدراسبث عٍسى الشبرف الورغًٌت5

 سراج ادمحم الترهىًًت6
شركة المعامالت 

 للخدمات المالية
 جٍدجدا 82 18 18 62

الشركة الوطنية  أحود خلٍفت عبٍرٌدت7

 للمطاحن واالعالف

 جداجٍد 78 18 18 58

 جٍد 78 8 8 54 أحود أبىالقبسن الترهىًً 8

 



 

 

 

 

 

االحصائي التحليل عن طريق برنامج و التقييم وتمت عملية المتدربين تقييماتتقييم الدورة والمحاضر حسب 

SPSS v23 ENG. 

 البرنامج بمواضيع المدرب إلمام: 1

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 25.0 2 جيد  

 نستنتج من البيانات الموجودة أن إلمام  37.5 3 جدا   جيد

 مابين جيدالمدرب بمواضيع البرنامج كانت  37.5 3 ممتاز

ممتاز  و  جدا    Total 8 100.0 

 

 المعلومات توصيل على المدرب قدرة: 2

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 37.5 3 جيد 

نستنتج من البيانات الموجودة أن قدرة 

توصيل المعلومة كانت جيدة المدرب على 

 جدا  

 50.0 4 جدا   جيد

 12.5 1 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 والكفاية الوضوح حيث من العرض تنظيم طريقة: 3

 

 مالحظة النسبة العدد لتقٍٍن

Valid 12.5 1 متوسط 

تنظيمنستنتج من البيانات الموجودة أن   

 والكفاية كانت الوضوح من حيث العرض

جيد جدا  و  جيدمابين   

 37.5 3 جيد

 37.5 3 جدا   جيد

 12.5 1 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 

 



 

 

 

 

 الدورة محتوى شرح على قدرته: 4

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 12.5 1 متوسط 

 درةنستنتج من البيانات الموجودة ق

على شرح محتوى الدورة  كانت  المحاضر

جدا  جيد و  مابين جيد  

 37.5 3 جيد

 37.5 3 جدا   جيد

 12.5 1 ممتاز

Total 8 100.0 

 
 المتدربين مع تعاونه دىم: 5

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid مدى نستنتج من البيانات الموجودة أن  25.0 2 جدا   جيد

كانت   مع المتدربين تعاون المحاضر

 ممتازة

 75.0 6 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 المستخدمة والوسائل والتمارين االنشطة تنوع: 6

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Val

id 

 25.0 2 جيد

تنوع نستنتج من البيانات الموجودة أن 

جدا  مابين جيدكانت   االنشطة والتمارين

 وممتاز

 37.5 3 جدا   جيد

 37.5 3 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 التفاعل على المشاركين تحفيز على المتدرب قدرة: 7

 

 مالحظة النسبة العدد لتقٍٍنا

Valid 12.5 1 متوسط 

 قدرةنستنتج من البيانات الموجودة أن 

 على المشاركين تحفيز على المتدرب

  ممتازة كانت التفاعل

 12.5 1 جيد

 25.0 2 جدا   جيد

 37.5 3 ممتاز

Missing 1 12.5 

 Total 8 100.0 

   



 

 

 

 

 والمناقشات المداخالت إدارة على المدرب قدرة: 8

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 12.5 1 جيد 

 قدرةجودة أن نستنتج من البيانات المو

 والمناقشات المداخالت إدارة على المدرب

  كانت جيدة جدا  

 50.0 4 جدا   جيد

 37.5 3 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 التدريبي البرنامج محتوى: 9

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid متوسط 1 12.5 

 محتوىنستنتج من البيانات الموجودة أن 

جيد  مابين جيد و كانت التدريبي البرنامج

 جدا  

  3 37.5جيد

 37.5 3 جدا   جيد

 12.5 1 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 البرنامج في وزعت التي التدريبية المادة: 10

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 12.5 1 ضعيف 

 المادةنستنتج من البيانات الموجودة أن 

كانت  البرنامج في وزعت التي التدريبية

 جدا   ةجيد

  2 25.0جيد

 50.0 4 جدا   جيد

Missing 1 12.5 

Total 8 100.0 

 

 العلمية المادة محتوى وسهولة تنظيم: 11

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 12.5 1 ضعيف 

 تنظيم أن نستنتج من البيانات الموجودة

كانت جيدة  العلمية المادة محتوى وسهولة

 جدا  

 25.0 2 متوسط

 62.5 5 جدا   جيد

Total 8 100.0 



 

 البرنامج أهداف تحقيق: 12

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 25.0 2 متوسط 

 تحقيقنستنتج من البيانات الموجودة أن 

 كانت جيدة جدا   البرنامج أهداف

 12.5 1 جيد

 62.5 5 جدا   جيد

Total 8 100.0 

 

 التدريبي البرنامج تنظيم مستوى: 13

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 25.0 2 متوسط 

 مستوىنستنتج من البيانات الموجودة أن 

 جيدة جدا   التدريبي البرنامج تنظيم

  2 25.0جيد

 37.5 3 جدا   جيد

 12.5 1 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 المستخدمة والوسائل التجهيزات: 14

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 25.0 2 متوسط 

نستنتج من البيانات الموجودة أن 

 جيدة جدا   المستخدمة والوسائل التجهيزات

 62.5 5 جدا   جيد

 12.5 1 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 البرنامج مدة: 15

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 50.0 4 ضعيف 

 مدةنستنتج من البيانات الموجودة أن 

 كانت ضعيفة  البرنامج

  1 12.5متوسط

 37.5 3 جدا   جيد

Total 8 100.0 



 

 

 

 

 

 البرنامج كانم: 16

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 12.5 1 ضعيف 

 كاننستنتج من البيانات الموجودة أن م

  دا  جيد ج كان البرنامج

 12.5 1 جيد

 50.0 4 جدا   جيد

 25.0 2 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 التوقيت: 17

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid متوسط 2 25.0 

 التوقيتنستنتج من البيانات الموجودة أن 

 جدا  وممتازجيد ما بين  كان

 37.5 3 جدا   جيد

 37.5 3 ممتاز

Total 8 100.0 

 

 البرنامج لحضور المناسب الشخص أنك تعتقد : 18

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid نستنتج من البيانات الموجودة أن  37.5 3 ال

ال ب  أجابوا 3و , متدربين أجابوا بنعم 5

شخص المناسب لحضور انهم ليس العلى 

 البرنامج

 62.5 5 نعم

Total 
8 100.0 

 

 مهاراتك تطوير على ساعدك البرنامج أن تعتقد هل: 19

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid نستنتج من البيانات الموجودة أن  12.5 1 ال

على ان البرنامج  متدربين أجابوا بنعم7

 أجاب 1و , ساعدهم في تطوير مهاراتهم

 ال ب 

 87.5 7 نعم

Total 
8 100.0 



 

 

 

 

 

 حضوره قبل البرنامج ونوع طبيعة عن كافيا   إشعارا   أعطيت هل: 20

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid نستنتج من البيانات الموجودة أن  75.0 6 ال

ال ب  واأجاب 6و ,متدربين أجابوا بنعم 2

 منوع البرنامج قبل حضورهطبيعة وعلى 

 25.0 2 نعم

Total 8 100.0 

 

 الدورة عن العام تقييمك ماهو: 21

 

 مالحظة النسبة العدد التقٍٍن

Valid 25.0 2 متوسط 

 تقييمنستنتج من البيانات الموجودة أن 

 جدا   جيد  كان الدورة عن العام

 12.5 1 جيد

 62.5 5 جدا   جيد

Total 8 100.0 

 


