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  التخصص التقنية االدارية القسم

 إحصا 101 رمز املقرر مقدمة يف االحصاء اسم املقرر

  املتطلب السابق
الساعات 

 املعتمدة

 3 س.ا 3

 0 مت 0 عم 3 مح

 صف املقرر:و

 -مقاييس التشتت  -مقاييس النزعة املركزية  -بيانات اجلداول التكرارية للبياناتتنظيم  ةكيفي التعرف على

 .االرقام القياسية 

 هلدف العام من املقرر: ا

تعريف باملفاهيم الو ،املختلفة اإلدارية اإلحصاء وعالقته بالعلوم   بأهمية دراسةاملتدرب تعريف   يهدف هذا املقرر إىل

  EXCELبرنامج بعض دوال استخدام التعريف بكما يهدف اىل . األساسية يف علم اإلحصاء

 ألهداف التفصيلية للمقرر:  ا

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على:

 املفاهيم اإلحصائية املختلفة وأهمية دراستها.معرفة   -1

 عامل مع البيانات من حيث مجعها ومتثيلها ووصفها.تال  -2

 املنوال(-الوسيط-إجياد مقايس النزعة املركزية)الوسط  -3

 االحنراف املعياري(-التباين-التشتت)املدىإجياد مقايس   -4

 سيةااألرقام القيمعرفة   -5

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة:

 اتباع تعليمات سالمة املكان  -1

 عند االنتهاء من التدريب احملافظة على نظافة القاعات وترتيبها  -2

 احملافظة على سالمة األجهزة املستخدمة يف التدريب وعدم العبث بها  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 النظرياملنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مفاهيم أساسية يف علم االحصاء 3

 مقدمة 

 علم اإلحصاء 

 اجملتمع والعينة 

 املتغريات 

 البيانات 

 

 

 

 ةتطبيقيمتارين  – مناقشة

مراجع 

 املوضوع

1 
      &عبداهلل الشيحة      مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام اكسل   )ا.د

 د.عدنان بري (
 

2 
جامعة امللك  -مبادئ اإلحصاء للتخصصات النظرية : اإلدارية واإلنسانية  ) اعداد قسم اإلحصاء 

 عبدالعزيز(
 

 تنظيم البيانات وتلخيصها وعرضها يف جداول 15

 الكمية-اجلداول التكرارية للبيانات الوصفية 

 املنتظم الفرتات للجدول التكراري 

 اجلدول التكراري النسيب واملئوي 

 مركز الفرتة وطول الفرتة 

 اجلدول التكراري املتجمع الصاعد 

 عرض ومتثيل اجلدول التكراري بيانيا 

 

 

 

 

 ةمتارين تطبيقي –مناقشة 

مراجع 

 املوضوع

1 
      &مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام اكسل   )ا.د عبداهلل الشيحة     

 د.عدنان بري (
 

2 
جامعة امللك  -مبادئ اإلحصاء للتخصصات النظرية : اإلدارية واإلنسانية  ) اعداد قسم اإلحصاء 

 عبدالعزيز(
 

 مقاييس النزعة املركزية 9

 الوسط 

 الوسيط 

 املنوال 

 ةمتارين تطبيقي –مناقشة 

مراجع 

 املوضوع

1 
      &باستخدام اكسل   )ا.د عبداهلل الشيحة     مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها 

 د.عدنان بري (
 

2 
جامعة امللك  -مبادئ اإلحصاء للتخصصات النظرية : اإلدارية واإلنسانية  ) اعداد قسم اإلحصاء 

 عبدالعزيز(
 

 مقاييس التشتت  9

 املدى 

 التباين 

 ةمتارين تطبيقي –مناقشة 
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 النظرياملنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االحنراف املعياري 

مراجع 

 املوضوع

1 
      &مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام اكسل   )ا.د عبداهلل الشيحة     

 د.عدنان بري (
 

2 
جامعة امللك  -مبادئ اإلحصاء للتخصصات النظرية : اإلدارية واإلنسانية  ) اعداد قسم اإلحصاء 

 عبدالعزيز(
 

 معامل االرتباط  6

 معامل االرتباط البسيط 

 االرتباط الرتب معامل 

 ةمتارين تطبيقي –مناقشة 

مراجع 

 املوضوع

1 
      &مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام اكسل   )ا.د عبداهلل الشيحة     

 د.عدنان بري (
 

2 
جامعة امللك  -مبادئ اإلحصاء للتخصصات النظرية : اإلدارية واإلنسانية  ) اعداد قسم اإلحصاء 

 عبدالعزيز(
 

 األرقام القياسية 6

 األرقام القياسية للكميات 

 األرقام القياسية لألسعار 

 ةمتارين تطبيقي –مناقشة 

مراجع 

 املوضوع

1 
      &مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام اكسل   )ا.د عبداهلل الشيحة     

 د.عدنان بري (
 

2 
جامعة امللك  -النظرية : اإلدارية واإلنسانية  ) اعداد قسم اإلحصاء مبادئ اإلحصاء للتخصصات 

 عبدالعزيز(
 

 

 

 املراجع

       د.عدنان بري (      &مقدمة يف اإلحصاء واالحتماالت وتطبيقاتها باستخدام اكسل   )ا.د عبداهلل الشيحة  

  جامعة امللك عبدالعزيز( -قسم اإلحصاء  مبادئ اإلحصاء للتخصصات النظرية : اإلدارية واإلنسانية  ) اعداد  

  جامعة امللك سعود   أ د/ عمر حالق ود/ أمحد السامل           اإلحصاء يف العلو اإلدارية  

  جامعة امللك سعود  أنور اهللد/برى عدنان ود/هندي حممود ود/عبد     مبادئ اإلحصاء واالحتماالت  

  الرمحن أبو عمه ود/أنور عبد اهلل ود/هندي حممود جامعة امللك سعودد/ عبد     اإلحصاء التطبيقي  

 

 


