
 

    االحصاء لإلدارة   اسم املقرر: 

 STAT 103 رقم املقرر ورمزه: 

 STAT 101 املتطلب السابق للمقرر:

 الثالث مستوى املقرر:

  ساعات 3 الساعات املعتمدة 

 العربية لغة تدريس املقرر:

 وصف املقرر:

م الثاني من علم االحصاء وهو االحصاء التطبيقي ويحتوي على موضوعات اساسية ومختارة تلبي يركز هذا املقرر على القس

حاجات الطلبة في جميع التخصصات املختلفة للكلية )ربط الحياة العملية في عدة مواضيع تخص مجاالت عدة مثل التسويق و 

لبة على حل بعض املسائل واملشكالت االقتصادية البنوك .... الخ بمفاهيم اإلحصاء التطبيقي(, بهدف تعميق قدرات الط

احصائيا والتغلب عليها من خال  تعلم مفهوم االحتماالت والنظرية القائمة عليها وما يتعلق بها من مواضيع كالتوزيعات 

حصائي باستخدام االحتمالية وتوزيعات املعاينة وما يطبق عليها كالتقدير بأنواعه واختبار الفرضيات , وتعزز طرائق التحليل االأ

 ' في بعض املواضيع, بما يساعد الطالبة على اكتساب املهارة والقدرة على التحليل بصورة اسهل واسرع وادق. SPSSبرمجية '

 أهداف املقرر :

  تعريف الطلبة بشكل عام على بعض الطرق االحصائية وكيفية استخدامها دون الخوض في التفصيالت الرياضية وتنمية

 على التفكير والتحليل لدى الطالبة من خال  حل املسائل املتنوعة. القدرة

  تعريف الطلبة بمفهوم نظرية االحتماالت بصورة مبسطة واستخدام القوانين وتوظيفها في عدة تطبيقات ومسائل حياتية

أمتنوعة مع االستفادة من مبدا طرق العد كتمهيد ملوضوع االحتماالت.

  االحتمالية بشكل عام وبأهم التوزيعات االحتمالية املنفصلة واملتصلة منها وبعض العمليات تعريف الطلبة بالتوزيعات

أاملهمة عليها كالتوقع والتباين.

 .أتعريف الطلبة بأسباب اخذ العينات وطرق اختيارها عن طريق نظرية املعاينة وتوزيع املعاينة

 أعلى اهم خصائص التقديرتعريف الطلبة بطريقة استخدام التقدير االحصائي بنوعيه وأ

  اكساب الطالبة الدقة العلمية والبساطة والتسلسل املنطقي في حل تعريف الطلبة بطرق اختبار الفرضيات لعدة معلمات

 من خال  مجموعة من مسائل االنحدار املتعدد SPSSاالمثلة والتمارين يشكل مفصل بالسلوب اليدوي وباستخدام برمجة 

أ: محتويات املقررأ

 

 الفضاء العيني والحوادث العشوائية. –التجربة العشوائية  –نظرية االحتماالت.   املجموعات    -

أنظرية بييز. –االحتما  الشرطي  –مسلمات االحتما   –مفهوم االحتما   –طرق العد     

أاملتغيرات العشوائية املتغيرات العشوائية املنفصلة واملتصلة.-   

أالتوزيعات االحتمالية املنفصلة واملتصلة حتمالية التوزيعات االأ   -

أالتقدير  -و التوقع الرياض ي   

أالتقدير النقطي والتقدير بفترة للوسط الحسابي وتباين املجتمع ونسبة النجاح.     

أالتقدير للفرق بين وسطي مجتمعين   

أالتقدير الفرق بين نسبتين    

أالتقدير لتباين مجتمعين        

أار الفروض اإلحصائية.اختب  -

أباستخدام الوسط الحسابي, التباين والنسبة  

أباستخدام الوسط الحسابي ملجتمعين  

أباستخدام تباين مجتمعين  

أباستخدام النسبة ملجتمعين  

 تحليل التباين احادي االتجاه.  


