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Program name: Preparatory 

Year 

 
 

 العلومكلية 

 

 حصاءاإلقسم 
 

 

 ريةياسم البرنامج: السنة التحض

Course Name: Statistics for 
Theoretical Disciplines 

اإلحصاء للتخصصات اسم المقرر: 

 ةالنظري

Course Code: SCST 111  المقرر: رمزSCST 111 

Course mode: Mandatory نوع المقرر: إجباري 

Credit Hours: 3  :3الساعات المعتمدة  

Level: First level المستوي: األول 

Name of the tutor: 

Department of Statistics  
 منسق المادة: قسم اإلحصاء

 

 

 

 محتوي المقرر

 

 اإلحصاءمدخل إلي علم الباب األول: 

  ماهية علم اإلحصاء 

 البيانات 

 منهجية علم اإلحصاء 

 اإلحصائية الباب الثاني: عرض البيانات

 مقدمة 

 التوزيعات التكرارية 

 التمثيل البياني للبيانات 

 التوزيعات التكرارية التجمعة 

 مقاييس النزعة المركزية –الباب الثالث: المقاييس اإلحصائية 

 مقدمة 

  المركزية )المتوسطات(مقاييس النزعة 

 مقاييس التشتت –: المقاييس اإلحصائية الرابعالباب 

 مقدمة 

 مقاييس التشتت 

 العالقة بين المتوسطات وقاييس التشتت 

 : اإلرتباط واإلنحدار الخامسالباب

 مقدمة عن اإلرتباط 

 مفهوم اإلرتباط 

 قياس اإلرتباط 

 اإلنحدار الخطي البسيط 

 اإلحتماالت  مبادئالباب السادس: 

 مقدمة 
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 تعاريف أساسية 

 تعريف اإلحتمال 

 بعض قوانين اإلحتماالت 

 أمثلة متنوعة في اإلحتماالت 

 النتغيرات العشوائية والتوزيعات اإلحتمالية 

 المتغيرات العشوائية والتوزيعات اإلحتماليةالباب السابع: 

 مقدمة 

 مبادئ أساسية 

 المتغيرات العشوائية 

 التوزيعات االحتمالية 

 
 

 

 أهداف المقرر

 .العمل على تكوين شخصية الطالب وتكاملها 

 اإلبداعي .....(لدى الطالب )الناقد ، العلمي  اإلحصائى تنمية وتطوير مختلف صور التفكير ،. 

  المختلفة. والبيئية كي يمكنه التعامل مع المشكالت المجتمعيةاإلحصائي اكساب الطالب لمهارات الفهم والتحليل 

 أسس األحصاء واإلحتماالت الضرورية التي تساعده على فهم المواد العلمية األخرى. التعرف على 

 .تهيئته الستكمال دراسة وفهم البناء العلمي فى المراحل العليا 

 

 

 

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع

 دخل إلي علم اإلحصاءم 1.5

 عرض البيانات اإلحصائية 1.5

النزعة المركزيةالمقاييس اإلحصائية: مقاييس  2  

 المقاييس اإلحصائية: مقاييس التشتت 2

 اإلرتباط واإلنحدار 2

 مبادئ اإلحتماالت 2

والتوزيعات اإلحتمالية المتغيرات العشوائية 2  

 

 مخرجات التعلّم

المعرفة 01  

معرفة القواعد والقوانين األساسية لإلحصاء واإلحتماالت. 1.1  

  التعرف على كيفية ء تنظيم وعرض البيانات ومثيلها بيانيا. 1.2

المهارات اإلدراكية 02  

استخدام المفاهيم األساسية للتعامل مع البيانات. 1.2  

تطبيق القوانين والنظريات علي األمثلة اإلحصائية. 2.2  

مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية 03  

واالندماج في األنشطة الطالبية.المشاركة الفعالة  1.3  

تحمل المسؤولية تجاه ذاته , زمالؤه , جامعته ووطنه. 2.3  

مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية 04  

يكتسب الطالب مهارات التفكير المنطقي لحل المشكالت اإلحصائية المختلفة. 1.4  

يل والتركيب.ل المشكالت الحياتية والبيئية من خالل االستقصاء ثم التحليكتسب الطالب مهارات المشاركة الجماعية لح 2.4  
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 التقييم

 اختبار الدوري االول % 30

 اختبار الدوري الثاني % 30

 االختبار النهائي % 40

 المجموع 100%

 

 المراجع

 . قائمة الكتب المقررة:1

(2019للتخصصات النظرية. الشقري )قسم اإلحصاء كلية العلوم جامعة جدة . اإلحصاء  -  

  

 العلمية، التقارير، ... إلخ(: الدورياتمثالً: ). قائمة المراجع المساندة األساسية 2

(.1996الدكتور عبد العزيز فهمي هيكل . مبادئ األساليب اإلحصائية. بيروت لبنان )  

 

 اصل االجتماعي... إلخ(:مثالً: مواقع اإلنترنت، وسائل التواإللكترونية ). قائمة المصادر 3

 .مواقع الجامعات العالمية )خصوصا السعودية( التي تقدم مثل هذا المقرر 

  األفالم التعليمية ذات الصلة على موقعYouTube   

 

 


