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 ىىىىىىىىىىىتوصوفىمساقى/ىمبادئىاإلحصاءىالجغرافيىى

غياار ال ميااي   يتيااي تترييياال ااا     المساالا البيلناالت الفيراايااي ال ميااييتناال    :ىتوصييوفىالمسيياقى
  إحصاالةييو  ماان عاام ماللفتياال إحصاالةيل  بلسااتن ام الباا انين  اةنتباالرات ال زماايو  سيسااتن م ا  فاا 

الطلبي مبلييس النزعي المر زيي  التشتت  الت زياالت الم لنياي اا  سيالس ما ز تر از  تشاتت البيلنالت 
الت زيا   اإلحصلةييو  مل سيستام  الطلبي س انين اةحتملةت للتنبؤ بح  ث الظا اىر الفيرااياي معا 
بأن اعاو   tالطبيا   ذ  الح ين  ت زي  ب اس نو  مل ساي رس الطلباي اةنتبالرات ال مياي معا  انتبالر

و عاام تحليااا  ةنتباالر المتييااارات الن عيااي Chiمرباا   الطلبااي انتبااالر لمو  مااال ساايتاzالمنتلتااي  انتباالر
و  ماااااال ةت ملنيرسااااا ن  سااااابير بماااااالمل  اةرتبااااالط  الا سااااالت باااااين الظااااا اىر الفيرااياااااي بلساااااتامل 

 اةنح ار.  
ىفىالمساقى:ىوكدفىالمساقىإلىىتحقوقىماىوليى:ىاهدأ

 ت ريب الطلبي على تتريغ البيلنلت الفيراايي   ضايل ا  ف ا   إحصلةيي. -1
 ت ريب الطلبي على استن ام األسلليب اإلحصلةيي ا  أغراض البحث الفيراا  مع  :  -2

ر اااز الظااالىرات  التااا طن اااا  مارااااي مااا ز انتشااالر  تاساااتن ام مبااالييس النزعاااي المر زياااي  التشاااتت  -أ 
 .الفيراايي المنتلتي

 اةنح ار ا  التنبؤ المستببل  بح  ث الظلىرات الفيراايي .ن اةحتملةت   تطبيا س اني -ب 

 استن ام " انتبلر الترضيلت " ا  إعبلت أ  نت   ف   ع سي بين الظلىرات الفيراايي .  -ج 
ى

ىمفرداتىالمساقى:ى
 : أىميي اإلحصلء الفيراا   أن اع البيلنلت اإلحصلةيي ال ح ة األ لى -1
 ال ح ة العلنيي : الاينلت الاش اةيي  -2

 ال ح ة العللعي : مبلييس النزعي المر زيي  مبلييس التشتت  -3

 ال ح ة الراباي : الت زيالت الم لنيي  مبلييس التر ز  التن ع -4

 : الت زيالت اةحتملليي  النلمسيال ح ة   -5

 : انتبلر الترضيلت يالسل سال ح ة  -6

 : اةرتبلط   اةنح ار  السلباي ال ح ة -7

ى
ى



ى:ىىتوزوعىالمساقىعلىىأسابوعىالفصلىالثانيى
الرررررر

 قم
 العنوان األسبوع الرقم العنوان األسبوع

 التوزيعات االحتمالية التوزيع الطبيعي التاسع  -9  أىميي اإلحصلء  األول -1
 ت زي  ذ  الح ين  ت زي  ب اس ن العاشر -11 أن اع البيلنلت الثاني -2
 انتبلر الترضيلت لايني  اح ة الحادي عشر -11 الاينلت الاش اةيي  الثالث -3
 انتبلر الترضيلت لاينتين الثاني عشر  -12 الطرق االحصائية لرسم األشكال البيانية  الرابع -4
 انتبلر مرب   لي  الثالث عشر -13 مبلييس النزعي المر زيي  الخامس -5
 اةرتبلط   اةنح ار  الرابع عشر -14 مبلييس التشتت السادس -6
 مرافاي ل متحلن النيلة  الخامس عشر -15 مرافاي ل متحلن النصت  السابع -7
 اةمتحلن النيلة  السادس عشر -16 الت زيالت الم لنيي  الثامن -8

 

 م 2112ناملن شحل ة : األسلليب ال ميي ا  الفيراايل  ار صتلء للنشر و  المرجع الرئيس :
 المراجع المساندة : 

 م 1995و عل  إبراىيم: األسلليب ال ميي  الفيراايلو  ار الماراي الفلماييو األس ن رييعيس  -1
 األس ن رييو ى التحلي  اإلحصلة  ا  الفيراايلو  ار الماراي الفلمايي: م ن  إلاتح  أب  عيلني -2

 م 1989و ىرةو البللي  اإلحصلة  للبيلنلت الفيرااييو  ار الت ر الارب اتح  ايلض : التح -3
 

 يت س  أن يتنرج الطلبي من ىذا المسلا بللمتلىيم التلليي : مخرجات المساق :
 اةستتل ة منيل ا  البحث الفيراا  .البيلنلت اإلحصلةيي الفيراايي    التالم  م  -1
 الب انين اإلحصلةيي ا  إعبلت الظلىرات الفيراايي المنتلتي .استن ام  -2

 غيرىل ع الظلىرات الفيراايي  لألمطلر  الا اصف العلفيي  البر يي   س رة الطلبي على التنبؤ ب س   -3

 تحليليل . ف ا   صييرة يم ن التالم  مايل   انتزا  أرسلم البيلنلت النلم ا   -4

 تح ي  ن ع ىذه الا سلت .ي   لا سلت بين الظ اىر الفيراايسيلس ا -5

 سيلسيل .  ظ اىر الفيراايي ايم الت زيالت الم لنيي لل -6

 ت ريب الطلبي على  يتيي أنذ الاينلت الاش اةيي الصحيحي بطرا سليمي . -7
 متطلبات المساق : 

              : ىذه الاشر  رفلت نلصي بللماي /ة ا  محلضرة المنلسشي     %11منلسشي 

 :  مشلر ي ا  المحلضرةالو    ظلةفو انتبلرات  % 11       أعمل  التص 

     :  31اةمتحلن النصت % 
  :  51انتبلر نيليي التص % 

 م رس المسلا 
  .  لم  أب  ضلىر 
 


