
 اإلحصاء في اإلدارةمقرر ( نموذج توصيف 5)
 

 إدارة املوارد البشرية البرنامج كلية اجملتمع يف بقيق الكلية

 ريض 171 2801-171 رقم المقرر ورمزه اإلحصاء يف اإلدارة اسم المقرر
 3 الساعات المعتمدة

 االتصال ساعات
 المجموع عملي محاضرة

 3 1 2 اجنليزي       عريب  لغة التدريس
 اختياري  ختصص   متطلب كلية   نوع المقرر

  2804-100 المتطلب السابق الثاين المستوى

 المقرر:وصف 

واالجتماعية  االقتصادية واملشاكل لظواهرالكمي ل املستخدمة يف التحليلألساليب الرايضية عريف الطالب ابهدف املقرر إىل تي
 التفاضل استخداموكيفية  املتعلقة هبا، والعمليات اجلربيةوأنواعها ابلدوال  هإملاموزايدة  ،واإلدارية ملعاجلتها وتاليف أسباب حدوثها

 يف االحصائيةاألساليب و الطرق  استخدامعلى  تعزيز قدراتهو  يف التطبيقات اإلدارية واالقتصادية، االحتماالتنظرية و  والتكامل
حساب ابإلضافة ايل تدريبه على حتليل السالسل الزمنية و  النتائج والدالالت وتقريرها، واستخالص مجع البياانت وعرضها وحتليلها

تقدير معامل معادالت و  وكيفية تفسري قيم معامالت االرتباط املختلفة واالحندار ،املقاييس اإلحصائية املختلفة للنزعة املركزية والتشتت
 والتعامل مع تطبيقات احلاسب يف جمال التحليل االحصائي.، االحندار

 نواتج التعلم:

 التالية:املعارف واملهارات والقدرات  اكتسببنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد 
 .واالجتماعية واإلدارية االقتصاديةألساليب الرايضية املستخدمة يف التحليل الكمي للظواهر واملشاكل املعرفة اب ✓
 .والعمليات اجلربية املتعلقة هباوأنواعها ابلدوال اإلملام الدقيق  ✓
 .يف التطبيقات اإلدارية واالقتصادية االحتماالتالتفاضل والتكامل ونظرية  استخداماإلملام الدقيق بكيفية  ✓
 النتائج والدالالت. واستخالصالطرق واألساليب االحصائية يف مجع البياانت وعرضها وحتليلها  استخدام القدرة على ✓
 حساب املقاييس اإلحصائية املختلفة للنزعة املركزية والتشتت.حتليل السالسل الزمنية و القدرة على  ✓
 .تقدير معامل معادالت االحندارو  معامالت االرتباط املختلفة ومعادالت االحندارالقدرة على تفسري قيم  ✓
 القرار. اختاذالقدرة على التفكري املنطقي واالستنتاج وتقرير نتائج التحليل اإلحصائي لدعم عملية  ✓
 كالت.منها يف حل املش واالستفادةالتعامل مع تطبيقات احلاسب يف جمال التحليل اإلحصائي  القدرة على ✓

 التقييم
 %50       االختبار النهائي  %5 قصرية اختبارات   %30 دورية اختبارات  
 %5 مشاركات شفوية  %5     تكليفات مجاعية   %5    تكليفات ومهام فردية 
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