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ماظؿقاصؾمععماظؼلؿ

م

 اظشؿراغلمععقضمأريدم.دم:ماظؼلؿمرئقس

م972616410م:ماظؼلؿمرئقسمػاتػ

م972616412م:ماظؼلؿمصاطس

م  ahmadm@ksu.edu.sa :ماظؼلؿمرئقسمإظؽرتوغلمبرؼد

 statdep@ksu.edu.sa م:ماظؼلؿمإظؽرتوغلمبرؼد

ماظزؼدمايؿقدمسؾدم.دم.أم:اظعؾقاماظدراداتمعؼرر

م972616410م:اظعؾقاماظدراداتمعؼررمتؾقػقن

مalzaid@ksu.edu.sa :اظعؾقاماظدراداتمٌؼررماالظؽرتوغلماظربؼد

ماظغاعديمدعقدموظقدم:ماظؿلفقؾمعـلؼ

م972610960م:باظؼلؿمؾقاظؿلفمعـلؼمتؾقػقن

مwaligg@ksu.edu.sa م:باظؼلؿماظؿلفقؾمٌؼررماالظؽرتوغلماظربؼد

ماظقصابلمسادلم:ماظؼلؿمدؽرتري

م972616410م:اظلؽرتريمػاتػ

مwasabi@ksu.edu.sa :اظؼلؿمظلؽرتريماظربؼديماظعـقان

م:ظؾؼلؿماظربؼديماظعـقان

م اظعؿؾقاتموحبقثماإلحصاءمضلؿم- م4222م.ب.ص

مدعقدماٌؾؽمجاععةم-ماظعؾقممطؾقة

ماظلعقدؼةماظعربقةماٌؿؾؽةم-ماظرؼاض -م77227ماظربؼديماظرعز

م 

ماظـلائلماظؼلؿ

مريدمسؿريأعفام :د:موطقؾةماظؼلؿ

 972162444م:ماٌؾاذرماظؼلؿمػاتػ

م972114077م:مصاطس

م972112200م:دـرتال

م7264م:ماظقطقؾةمهقؼؾة

مmaomair@hotmail.com :اظؼلؿمقطقؾةظماالظؽرتوغلماظربؼد

ماٌطرودمسؾلمغقرهم:اظؼلؿمدؽرترية

م2162444مم:اظؼلؿمدؽرتريةمتؾقػقن

م 

م
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مضلؿماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقاتغؾذةمسـم

وضدمتطقرم.مػـمجزءًامعـمضلؿماظرؼاضقاتم7011ػـمبعدمأنمطانمعـذمتأدقسمطؾقةماظعؾقممساممم7000تأدسمضلؿماإلحصاءمسامم

م7299ؿمبرغاعجماٌاجلؿريمسيماإلحصاءمسامماظؼلؿمبلرسةمخاللماظلـقاتماظؼؾقؾةماظيتمعضتمسؾكمتأدقلفمحقثمبدأمبؿؼدؼ

وضدممتمم.ـػم7296ػـمطؿامازدادمسددماظداردنيمصقفمبصقرهمعؾققزةموخاصةمبعدمأنممتماصؿؿاحمدبصصمحبقثماظعؿؾقاتمسامم

وميـحممسقالمميـحمدرجةماظؾؽاظقرؼمباضلماألضلاممسيمطؾقةماظعؾقمموطؼلؿمعلاغدمخيدممػـمم7291ؿؿاحماظؼلؿماظـلائلمسامماص

وتؿلعمدائرةم.م(سيمضلؿماظطالبمواظطاظؾات)مماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقاتحمؼلؿماآلنمدرجيتماٌاجلؿريمواظدطؿقراهمبػرسقفاظ

ماىاععة موخارج مداخؾ ماظؼلؿ ماظيتمؼؼدعفا ماًدعات موظطؾؾةمح ماظعؾقم مطؾقات مظطؾؾة معؼرراتمسيماإلحصاء مؼؼدم صاظؼلؿ

موربموايادبمواظم(ظؾطالبمصؼط)اظؽؾقاتماألخرىمطاهلـددة ماظؿطؾقؼقة ماظطؾقة مواظطبمواظعؾقم مواآلدابمواظرتبقة زراسة

ماألدـانمواظصقدظة مؼؼدمماظؼلؿماٌشقرةماإلحصائقةمٌشروساتماظؾققثماظؿطؾقؼقةمداخؾماىاععةموخارجفامدقاءمسيم. طؿا

حمحبقثماظعؿؾقاتمطؿامؼؼدمماظؼلؿمأؼضامعـمخاللمصرع.معرحؾةمتصؿقؿماظؾقثمأومسيمعرحؾةمهؾقؾماظؾقاغاتموتػلريماظـؿائج

م.ظؾؿقاردمبشؿكمأغقاسفاماألعـؾاًاصةمسيمبرذبةمودبطقطماٌشارؼعموجدوظةماإلغؿاجموسيماالدؿكداممماالدؿشارات

م

معقضعماظؼلؿموإعؽاغاتفماظؾشرؼةمواٌادؼة

عؼابؾمبؽؾقةماظعؾقممأحدػؿامسيماظطابؼماألرضلم(م2)عقضعنيمسيمعؾـكمم(صرعماظطالب)ؼشغؾمضلؿماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقات

م(2)اظدرج ماظؿدرؼسموضاساتموععاعؾمظؾقادبماآلظلمتلؿقسبمسددًامح مػقؽة مؼضؿمعؽاتبمألسضاء ماٌقضعمصقؿا وؼضؿمػذا

موألشراضماظؿدرؼس ماظطالبل مواظؿدرؼب ماظؾققث مٌؿطؾؾات متقلريًا ماآلظل مايادب مأجفزة معـ مواصرًا محباجاتمح واظقصاء

ماظـفائقةمسيماظؼلؿ مظطالبماظلـة مورالبماظدراداتماظعؾقاماٌشروساتماظؾقـقة ماٌقضعماظـاغلمصفقمسيماظطابؼماظـاغلم. أعا

م.جبقارمضلؿماظػقزؼاءمواظػؾؽموؼضؿمرئادةماظؼلؿموعؽاتبمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواٌعقدؼـموعؽؿؾةماظؼلؿ

ػـقنيماٌعقدؼـمواظاحملاضرؼـموأداتذةمعلاسدؼـمطؿامؼؾؾغمسددمم77حمأداتذةمعشارطنيم0حمأداتذةم79وؼضؿماظؼلؿماآلنم

مأذكاصم0وعلاسديمباحـنيم ماألحباثم. موهؽقؿ ماظؿدرؼسمؼشارطقنمسيمعراجعة مػقؽة مأسضاء مأطـر مأن مباظذطر واىدؼر

ظؽؿبمطؿامؼؾؾغمسددما.ماٌعروضةمظؾـشرمسيماجملالتماظعؾؿقةمطؿامؼشاركمبعضفؿمسيمذبؾسماظـشرمظعددمعـماجملالتماظعاٌقة

م.طؿابًام29ءمػقؽةماظؿدرؼسمأطـرمعـماإلنؾقزؼةمألسضااٌـشقرةمباظؾغؿنيماظعربقةم

وؼضؿمحماٌؾزمم–بؽؾقةماظعؾقمم(م0)صقشغؾمضلؿماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقاتمعقضعمواحدموػقمعؾينمصرعماظطاظؾاتممأعامصقؿامخيص

معـمأجفزةم مواصرا مظؾقادبماآلظلمتلؿقسبمسددا مععاعؾ موثالثة ماظؿدرؼسموضاساتمدرادقة معؽاتبمظعضقاتمػقؽة اٌقضع

وأجفزةمذاتمتؼـقةمساظقةمتلؿكدممألشراضماظؿدرؼسموظعؿؾمورشمسؿؾمدبدممباضلماألضلاممسيمطؾقةماظعؾقمممايادبماآلظل

عؽؿؾةمظؾؼلؿمهقيمسددامعـماظؽؿبممباإلضاصةمإدي.متماظدراداتماظعؾقاموأحدمػذهماٌعاعؾمزبصصمظؾؾقثماظعؾؿلموراظؾا

م.مواجملالتم

م ماظـلائل مسيماظؼلؿ مصقؾؾغمعلاسدماتأدؿاذمسوزيمةواحدمةأدؿاذوؼقجد مواظؾاحـات ماحملاضراتمواٌعقدات مأعا م، ات

م.مسددػـمثالثةمسشر

م

م
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مرؤؼةماظؼلؿ

م.رؼادةمسيمذباظلماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقاتمودورمعؤثرامسيماظؿـؿقةموثؼاصةمصـاسةماظؼرار

م

مرداظةماظؼلؿ

مممقز مبراعجمتعؾقؿقة موحبقثماظعؿؾقاتمبؿؼدؼؿ محاجاتماجملؿؿعمسيمذباظلماإلحصاء محيؼؼمتطؾعاتمعؼابؾة ممبا موصعاظة ة

م.خططماظؿـؿقةمظؾؿفؿؿعمواظؿقجفماظصققحمواٌلؿؿرمظؿقلنيمػذهماظرباعجمواظؾققثماظعؾؿقة

م

مأػدافماظؼلؿ

م:ؼفدفمضلؿماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقاتمسيمإرارماألػدافماظعاعةمظؽؾقةماظعؾقممإديمعامؼؾل

اظؿـؿقةمواظؿطقرماظشاعؾماظذيمتشفدهماٌؿؾؽةممتأػقؾمطػاءاتمورـقةمعدربةمتؾيبماحؿقاجاتمدققماظعؿؾموتلاػؿمسي .7

م.سيمذيقعماجملاالت

م.عقاطؾةماٌلؿفداتماظعؾؿقةماظعاٌقةموتؼقؼةمسالضةماظؼلؿمععماٌؤدلاتمايؽقعقةمواألػؾقة .4

م.تغذؼةمبراعجماظدراداتماظعؾقامسيماظؼلؿمبعـاصرمممقزةمٌؿابعةماظدرادةمبعدماظؿكرجمسيماجملالماظـظريمواظؿطؾقؼل .0

م.وحبقثماظعؿؾقاتمظؾدوائرمواٌؤدلاتمايؽقعقةمواًاصةماإلحصاءاظدوراتمواالدؿشاراتمسيمذباظلمتؼدؼؿم .2

م.اظؽؿبمواٌراجعمإديماظؾغةماظعربقةمأصضؾباظعربقةموترذيةمماظؿأظقػاإلدفاممسيمبـاءماٌؽؿؾةماظعربقةمسـمررؼؼم .2

خاللماظؾققثماظعؾؿقةماٌؾؿؽرةمواٌشارطةمومحبقثماظعؿؾقاتموعامؼؿػرعمسـفؿامعـمماإلحصاءاإلدفاممسيمتؼدؼؿمسؾؿلم .6

م.سيماٌؤمتراتماظدوظقةمومادؿضاصةمبعضفا

 .مممحصقلمبراعجماظؼلؿمسؾكماالسؿؿادماألطادميلمداخؾقاموخارجقا .1

م

مرؾقعةماٌـاػج

مباألػدافماظعاعةمحمشفدماظؼلؿمسؿؾقاتمتطقؼرمعؿالحؼةمسيمعـاػففمحبقثمؼلؿطقعمتؾؾقةماٌفامماٌقطؾةمإظقفؼ ظؾؽؾقةمعؾؿزعًا

مظؾؼلؿ مواألػدافماًاصة مععفاح موعـلفؿًا معؿؿقزة. مؼؿؿؿعمحبققؼة موػق ماألػدافمدءوبسيمدعلمح مػذه مٌقاطؾة وتؿؿقزم.

عـاػجماظؼلؿمحبرصمواضحمسؾكمإضاعةمتقازنمبنيماىاغؾنيماظـظريمواظؿطؾقؼلمحبقثمؼؽقنماًرؼجمضادرًامسؾكمأنمؼؿؾقأم

تفماظعؾقامسيمأيمعـماىاغؾنيمدقاءمسيمجاععاتماػققمأنمؼؿابعمدرادعؽاغفمسيمدققماظعؿؾموحبقثمميؽـمظؾطاظبماٌؿ

وػلمعـماجؾمذظؽمهرصمسؾكمعقازغةمعـلفؿةمععماألػدافمضؿـمطالم.ماٌؿؾؽةمأومأيمجاععاتمععروصةمخارجماٌؿؾؽة

دؿؼراءمصػلماىاغبماظـظريمٌـاػجمدبصصماإلحصاءمتصيعطكمأوظقؼةمظإلحصاءماظـظريمواال.ماىاغؾنيماظـظريمواظؿطؾقؼل

ماإلحصائل مسيمح موتشؽؾ ماظـظري محاجاتماإلحصاء مممؽـ موجف مأصضؾ مسؾك معؼرراتماالحؿؿاالتمحبقثمدبدم وتصيقّجف

وسيماىاغبماظؿطؾقؼلمصإنمػذهماٌـاػجمهرصمسؾكمإضاعةم.ماظقضتمغػلفمعدخاًلمجقدًامإديمغظرؼةماالحؿؿاالتموتطؾقؼاتفا

م–هؾقؾماظؾقاغاتمم–ررقماالسبدارمم–تصؿقؿماظؿفاربمم–اءمبصقرةمساعةمررقماإلحص:متقازنمبنيماظعـاوؼـماظرئقلقةماظؿاظقة

م م–اٌعاؼـةماإلحصائقة ماإلحصاءمايلابلموادؿكداممايادبماآلظلموحزمماإلحصاءمسيمهؾقؾماظؾقاغاتماإلحصائقةم والم.
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قةموتطؾقؼاتفا،مواظلالدؾمبعددمواصرمعـماٌؼرراتماٌلاسدةمسيماظعؿؾقاتماظعشقائمواظطاظؾاتمتغػؾماٌـاػجمتزوؼدماظطالب

م.اظزعـقةموتطؾقؼاتفا،موتطؾقؼاتماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقاتمسيماظصـاسةمعـؾمضؾطماىقدةموسيمسؾؿماظلؽان

مواالحؿؿاالتمأ معـماٌؼرراتماٌلاسدةمسيماإلحصاء معؿقـة ماٌـاػجمسيمدبصصمحبقثماظعؿؾقاتمصؿـطؾؼمعـمضاسدة عا

مظطا مايادبمواظيتمالبد مدرادؿفمسيمعؼرراتمواظرؼاضقاتموسؾقم مظقؿؿؽـمعـمعؿابعة مأوال ماظؿكصصمأنمؼدردفا ظبمػذا

موؼلر ماظؿكصصمبؽػاءة ماظؿاظقة. ماظرئقلقة ماٌقضقسات مسؾك ماظعؿؾقات مدبصصمحبقث معـاػج موترطز معقضقساتم: ذيقع

م–عـؾقةموررقماألاألػدافمماظربذبةماظرؼاضقةموتطؾقؼاتفامطاظربذبةماًطقةمواظربذبةماظعددؼةمواظربذبةماظدؼـاعقؽقةموبرذبة

م موتطؾقؼاتفا ماظصػقف مم–غظرؼة ماٌكزون موعراضؾة مضؾط مم–ررق موتطؾقؼاتفا مم–اٌقثقضقة ماظؿـؾؤ ماظشؾؽاتمم–ررق هؾقؾ

م.غظرؼةماٌؾارؼاتموتطؾقؼاتفامباإلضاصةمإديمبعضماٌقضقساتماًاصةماألخرىم–وتطؾقؼاتفام

مإديمتعرؼػما مواًاصة مظؿؾؽماٌقضقساتممواظطاظؾةمظطاظبوتفدفمعقضقساتمحبقثماظعؿؾقاتماظرئقلقة باألدسماظـظرؼة

.موإتاحةماظػرصةمهلؿمظؾؿعرفمسؾكمطقػقةمععاىةماظعدؼدمعـماٌشاطؾماظيتمتـشأمسيماظقاضعماظعؾؿلموتؼدؼؿمأصضؾمايؾقلمهلا

طاظبمسيمذباالتمادؿكداممايادبماآلظلميؾماظـؿاذجماظيتمؼؿعرضمهلاماظمواظطاظؾاتمطؿامتؿقحماظػرصةمظؿأػقؾماظطؾؾة

م.واظطاظؾةمخاللماظدرادة

م

م:دبصصلماإلحصاءمومحبقثماظعؿؾقاتملذباالتماظعؿؾماٌؿاحةمأعاممخرجي

:مؼـدرمأنمندموزارةمأومعصؾقةمأومعؤدلةمحؽقعقةمأومخاصةمظقسمصقفامضلؿمظإلحصاءمهتمسـاوؼـمزبؿؾػةمعـؾم

سيمػذهماظقزاراتمأوماٌراطزمهتمعلؿقاتماإلحصاءمأوماظؿقثقؼمأوماظدراداتمأوماظؿكطقطمأوماظؾقثموؼعؿؾماإلحصائققنم

اءمباإلضاصةمإديمإحصمأخصائلم_ربؾؾمبقاغاتمم_ائلمإحصمخؾريم_رئقسمضلؿماإلحصاءمم_اءمإحصموزقػقةمزبؿؾػةمعـؾمباحث

أعامخرؼجمدبصصمحبقثماظعؿؾقاتمصقؿؽـمأنمؼعؿؾمسيمأسؿالمبرذبةمودبطقطموتقزؼعماإلغؿاجموعراضؾةمسؿؾقاتم.مزبطط

اٌشارؼعمواألسؿالموتـظقؿمسؿؾقاتماالتصاالتمواظـؼؾمودبطقطماظعؿؾقاتماالضؿصادؼةمواظعلؽرؼةمواألعـقةمماظؿكزؼـموجدوظة

م.وادؿغاللماٌقاردمسيمأيمجفة

م

م"بعضمضدراتمخرؼجمبرغاذبلماإلحصاءمومحبقثماظعؿؾقات"

 م.ةحصائقسؾكمتؼدؼؿماالدؿشاراتماإلماظؼدرة

 سدادمإسؾلمععاؼريماىقدةمسيم واحملاصظةاظعؿؾممةجفلاغدةمسؿؾقاتمإسدادموتؼدؼؿماظؾقاغاتماٌطؾقبةمٌسؾكممةاظؼدر

م.اظؿؼارؼر

 م.سؾكماإلصادةمسيماظؿـؾؤمواظؽشػمسـمعؽاعـماظعؼؾاتمواٌشاطؾمةاظؼدر

 م.سؾكمزؼادةمدسؿموتأؼقدماإلدارةماظعؾقامةاظؼدر

 م.سؾكمهدؼدماٌشؽؾةمومهدؼدمعصادرمذيعماٌعؾقعاتمةاظؼدر

 م.سدادماظدراداتسؾكمهدؼدمخطقاتمإمةاظؼدر

 م.إسدادماٌـاػجماٌـادؾةمىؿعموهؾقؾموسرضماظؾقاغاتسؾكممةاظؼدر

 م(.عالحظةم-عؼابؾةمم–ادؿؾاغةم)مةسؾكماخؿقارمأداةماظؾقثماٌـادؾمةاظؼدر
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 م.سرضماٌعؾقعاتموتػلريػاومحمماظؼدرةمسؾكمذيعماظؾقاغاتموتؾقؼؾفا

 عـؾمممحصائقةاعجماإلرباظادؿكداممبهؾقؾماظؾقاغاتمسؾكممةاظؼدرSAS, R, Minitab, SPSSم.وشريػام

 اظعؿؾمةجفاظؾقاغاتمواظؿؼارؼرماظصادرةمسـم دؿكداعفامٌلؿـداتمهؾقؾإسدادموتصؿقؿممناذجممنطقةمالسؾكممةاظؼدر. 

 م.اٌكرجاتماظـفائقة ادؿكداممتطؾقؼاتمضقاسدماظؾقاغاتموأدواتماظؿقؾقؾمسيمتؼققؿمجقدةماظؾقاغاتمإلسدادسؾكمماظؼدرة

 م.ظعؿؾفةمااظؾقاغاتماٌطؾقبةمظؿؼدؼؿماظدسؿمواٌلاغدةمى هدؼدمعؿطؾؾاتمضقاسدسؾكممةاظؼدر

 م.اظعؿؾمىفةؾـؿائجمعـمواضعماظؾقاغاتماٌلؿؾؿةمعـماظقحداتماظرئقلقةمظاظؿقؾقؾماٌلؿؿرمسؾكمماظؼدرة

 م.ةفاتماٌكؿؾػاى إجراءمهؾقؾماظؾقاغاتماٌعؼدةمظؿؾؾقةماظطؾؾاتماظقاردةمعـسؾكمماظؼدرة

 م.اظطؾب سرضمهؾقؾماظؾقاغاتمسيمتؼرؼرمأومضاظبمسرضممتفقديمأومذػفقامحلب سؾكماظؼدرة

 م.اإلدرتاتقفقة إسدادماظؾقاغاتمحلبماظطؾبمظؾؿلاسدةمسيمادباذماظؼرارات سؾكماظؼدرة

 م.إسدادمدرادةمسيماجملاالتماٌكؿؾػةسؾكمهدؼدمخطقاتمماظؼدرة

 م·اظرضابةماإلحصائقةمسؾكماظعؿؾقاتماظؼدرهمسؾكم

 م.سؾكماظؿػؽريماٌـطؼلموتـظقؿموسرضماألصؽارمبقضقحاظؼدرةم

م

م

مــةخـامت

موحبقثم ماإلحصاء مؼؾعؾف ماظذي ماٌؿؿقز ماظدور مخالل معـ مخاصة مأػؿقة ماظعؿؾقات موحبقث ماإلحصاء مضلؿ ؼؽؿلب

اظعؿؾقاتمسيمصـاسةماظؼراراتموتؼدؼؿمأصضؾمايؾقلمظؾؿشاطؾماظيتمتـشأمسيمساملماظقاضعموسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼاتمبدءًام

اٌؿعؾؼمبـظاممتغذؼةماظدواجـمسيمعزرسةمعامواغؿفاءمباظؼراراتماٌـؾكماٌؿعؾؼةمبؽاصةمإذؽالماظؿكطقطمماألعـؾـماظؼرارمع

موادؿكداعاتماٌقارد مظؿشؿؾمعقادؼـمعؿعددةمسيم. متؼدميفا ماًدعاتماظيتمميؽـفؿ وتؿلعمعفاممخرجيلماظؼلؿمورؾقعة

 .ممتمواٌقادؼـماظعلؽرؼةموذيقعمعقادؼـماظؿكطقطمواإلدارةاظصـاسةمواظزراسةمواظؿفارةمواالضؿصادمواٌقاصال
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ماظرباعجماظيتمؼؼدعفاماظؼلؿ

مبراعجموػلمزيلةؼؼدمماظربغاعجمحاظقام

مظؾطالبمصؼطم-(دبصصماإلحصاء)سمسيماظعؾقممقبرغاعجماظؾؽاظقرؼم-7

مظؾطالبمصؼطم-(دبصصمحبقثماظعؿؾقات)سمسيماظعؾقممقبرغاعجماظؾؽاظقرؼم-4

م.ظؾطالبمواظطاظؾاتمم-(دبصصماإلحصاء)ؿريمسيماظعؾقممبرغاعجماٌاجلم-0

م.مظؾطالبمصؼطم-(حبقثماظعؿؾقاتدبصصم)برغاعجماٌاجلؿريمسيماظعؾقممم-2

م.ظؾطالبمواظطاظؾاتمم-(دبصصماإلحصاء)برغاعجماظدطؿقراهمسيماظعؾقممم-2

م

م

مبرغاعجماظؾؽاظقرؼقس

مؼطظؾطالبمص)سمسيماإلحصاءمقاظؼلؿمبؿؼدؼؿمبرغاعجماظؾؽاظقرؼمبدأ مبؿؼدؼؿمبرغاعجممـػ7299سامم( وبدأ

طؿامازدادمسددماظداردنيمسيماظؼلؿمحممـػم7296سامم(ممظؾطالبمصؼط)سمسيمحبقثماظعؿؾقاتمقاظؾؽاظقرؼ

م.مبدرجةمعؾققزة

م

م..سيمعامؼؾلمدقؿؿمسرضمخطةماإلحصاءمأوالموعـمثؿمدقؿؿمسرضمخطةمحبقثماظعؿؾقات

م

م

م

م

م

م

م

م
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م:دبصصماإلحصاءماظعؾقممسيؼقسمبرغاعجماظدرادةمظدرجةماظؾؽاظقرم:أواًل

م

 اهلقؽؾماظعاممظؾكطةماظدرادقةمظؼلؿماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقات

 اءإحصم : دبصصمممممممممممممممممممممممبؽاظقرؼقسم:ماظدرجةماظعؾؿقةم

م

 (داسةمععؿؿدة 07)اظلـةماظؿقضريؼةم

مادؿماٌؼرر ورعزماٌؼرر رضؿ

 اظلاسات

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

   1 (7)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729

   1 (4)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729

   4 عؼدعةمسيماظرؼاضقات رؼضم729

   0محلابماظؿػاضؾ رؼضم729

   0 عفاراتمايادب تؼـم729

   0 عفاراتماظؿعؾؿمواظؿػؽريمواظؾقث غفجم729

   4 اظصقةمواظؾقاضة صقةم729

   4 عفاراتماالتصال سؾؿم729

   07 عاجملؿق 

م

م(داساتمععؿؿدةم1)عؿطؾؾاتمجاععةم

 داساتمععؿؿدةمعـمعؼراراتماظـؼاصةماالدالعقةم1خيؿارماظطاظبم

 

 (داسةمععؿؿدةمم21)اٌؿطؾؾاتماإلجؾارؼةمعـمداخؾماظؼلؿم

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

  رؼضم729 0 عؼدعةمسيماإلحصاء إحصمم799

 إحصممم799  2 عؼدعةمسيمحبقثماظعؿؾقات حبثم799

  إحصمم799 2 ائقةإحصمررقم إحصمم792

  رؼضم777+ممإحصمم799 2 (7)احؿؿالم إحصمم472

  إحصمم472 0 (7)غظرؼةماإلحصاءم إحصمم440

  رؼضم491+ممإحصمم472 0 (4)احؿؿالم إحصمم072

 إحصممم072 رؼضم491+ممإحصمم440 0 (4)غظرؼةماإلحصاءم إحصمم046

  إحصمم792 0 ائقةإحصمحزمم إحصممم041

  إحصمم792 0 ائقةمالععؾؿقةإحصمررقم إحصمم000

  إحصمم440 0 تؼـقاتماٌعاؼـة إحصمم007

  رؼضم422+ممإحصمم041 0مهؾقؾماسبدار إحصمم004

  إحصمم004 0 اضؿصادمضقادل إحصمم297
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  إحصمم004 0 دالدؾمزعـقةموتـؾؤ إحصمم206

  إحصمم041 0 تصؿقؿموهؾقؾماظؿفارب إحصمم201

  إحصمم004 0 ائقةمعؿعددةماٌؿغرياتإحصمررقم إحصمم201

  إحصمم201+ممإحصمم206 0 هؾقؾمبقاغات إحصمم200

  إحصمم046 0 عراضؾةماىقدة إحصمم227

 إحصمم004 7 (7)عشروعماظؿكرجم إحصمم201
مإحصمم206

 إحصمم201+م

  إحصمم201 4 (4)عشروعماظؿكرجم إحصمم201

   21 اجملؿقع 

م

 (داساتمععؿؿدةمم71)اٌؿطؾؾاتماإلجؾارؼةمعـمخارجماظؼلؿممممممممممممممممممممم

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

   رؼضم729 2 حلابماظؿؽاعؾ رؼضم777

   رؼضمم777 0 حلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾماٌؿؼدممم رؼضم491

   رؼضمم777 0 اىربماًطل رؼضم422

   م Java 2برذبةمايادبماآلظلم سالم497

   سالم497 0 مممممممMATLABبرذبةمايادبماآلظلم سالم494

     71 اجملؿقع 

 

 

 (داسةمععؿؿدةمعـمػذهماجملؿقسةم72خيؿارماظطاظبم:ماجملؿقسةمأم)عـمداخؾماظؼلؿممخؿقارؼةاٌؿطؾؾاتماال

مورعزم رضؿ

 اٌؼرر
 ادؿماٌؼرر

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

   إحصمم799 4 اءمدؽاغلممإحصم إحصمم407

   إحصمم440 0 غظرؼةماظؼراراتم إحصمم042

   إحصمم440 0 غظرؼةماٌقثقضقةم إحصمم064

   إحصمم004 0 هؾقؾمبقاغاتمرقظقةم إحصمم000

   إحصمم440 0 هؾقؾماظؾؼاءم إحصمم296

   إحصمم046 0 ررقمتأعنيم إحصمم207

   إحصمم007 4 حبقثمعلققةم إحصمم204

   رؼضم422 0 مناذجمخطقة إحصمم202

 رؼضم422 حبثم799 2 اظربذبةماًطقة حبثم470

   رؼضم491+محبثممم470 0 ضؾطموعراضؾةماٌكزون حبثم044

   سالم494+محبثممم470 0 هؾقؾماظشؾؽات حبثم027

   سالم494+ممإحصمم472 2 طاةمماظـؿذجةمواحملا حبثم227

   إحصممم472+محبثممم470 2 اظعؿؾقاتماظعشقائقةمومناذجماظصػقفم حبثم214
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 (داساتمععؿؿدةمعـمػذهماجملؿقسةم0خيؿارماظطاظبم:ماجملؿقسةمبم)عـمخارجماظؼلؿممخؿقارؼةاٌؿطؾؾاتماال

رضؿمورعزم

 اٌؼرر
 ادؿماٌؼرر

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 حبعؼررمعصا عؿطؾبمدابؼ

  رؼضم777م+تؼـمم729 4 اظرؼاضقاتمايادؾةمرؼضم769

 مرؼضم491م4معؼدعةمسيماٌعادالتماظؿػاضؾقةمرؼضم442

 مرؼضم422م+رؼضم769م2ماظؿقؾقؾماظعدديمرؼضم024

 مرؼضم491م2م(7)اظؿقؾقؾمايؼقؼلممرؼضم014

 م 0 عؾادئماإلدارةمواألسؿالمإدام797

  إدام797 0 إدارةماٌقاردماظؾشرؼة إدام794

  إدام797م0مرؼادةماألسؿالمإدام790

   0 عؾادئماإلدارةماظعاعة إدام792

  إدام797م0مإدارةماٌشروساتماظصغريةمواٌؿقدطةمإدام070

  إدام797م0مإدارةماظعؿؾقاتمإدام017

  إدام797 0 غظؿماٌعؾقعاتماإلدارؼة منام497

   0 عؾادئماحملادؾةممواظؿؼرؼرماٌاظل حلبم497

  حلبم497 0 عؾادئماظؿؽاظقػمواحملادؾةماإلدارؼة حلبم494

 حلبم077
 شري واٌـظؿات ايؽقعقة احملادؾة

 ظؾربح اهلادصة
  حلبم497 0

  حلبم497 0 (7)احملادؾةماٌؿقدطةم حلبم071

  حلبم071 0 (4)احملادؾةماٌؿقدطةم حلبم071

   0 عؾادئماالضؿصادماىزئل ضصدم797

  ضصدم797 0 دماظؽؾلعؾادئماالضؿصا ضصدم794

  ضصدم794 0 اظؿقؾقؾماالضؿصاديماىزئل ضصدم497

  ضصدم794 0 اظؿقؾقؾماالضؿصاديماظؽؾل ضصدم494

  ضصدم794 0 اضؿصادؼاتمغؼقدموبـقك ضصدم477

  ضصدم794 0 االضؿصادماإلدالعل ضصدم072

  ضصدم794 0 اضؿصادؼاتماإلدارة ضصدم071

  ضصدم794 0 نياضؿصادؼاتماظـؼؾمواظؿأع ضصدم071

  ضصدم797+ممإدام797 0 عؾادئماظؿلقؼؼ تلؼم497

  حلبم497 0 عؾادئماٌاظقة عالم499

  عالم499 0 عاظقةماظشرطات عالم479

  عالم499 0 أدادقاتماالدؿـؿار عالم449

م عالم499 0 األدقاقمواٌؤدلاتماٌاظقة عالم409

م عالم499 0 أدادقاتماًطرمواظؿأعني عالم429

م عالم499 0 اٌاظقةماظدوظقة عالم429

ممرؼضم729 0ماظرؼاضةماٌاظقةمطؿلم741
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ماًطةماظـؿقذجقةمظؿكصصماإلحصاءمعقزسةمسؾكماظػصقلماظدرادقة

 

 

       

 اٌلؿقىماظـاغل  اٌلؿقىماألول

رضؿمورعزم

 اٌؼرر
 ادؿماٌؼرر

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 

رضؿمورعزم

 اٌؼرر
 ادؿماٌؼرر

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

 1 (4)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729  1 (7)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729

 0 حلابماظؿػاضؾ رؼضم729  4 عؼدعةمسيماظرؼاضقات رؼضم729

 0 عفاراتمايادب تؼـم729  0 عفاراتماظؿعؾؿمواظؿػؽريمواظؾقث غفجم729

 4 عفاراتماالتصال سؾؿم729  4 اظصقةمواظؾقاضة صقةم729

 76 عاجملؿق  72 اجملؿقع

م

م

 اٌلؿقىماظرابع  اٌلؿقىماظـاظث

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر 

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

 2 ائقةإحصمررق إحصمم792  0 عؼدعةمسيماإلحصاء إحصمم799

 2 برذبةمايادبماآلظل سال497  2 عؼدعةمسيمحبقثماظعؿؾقات حبثم799

 0 اىربماًطل رؼضم422  2 ابماظؿؽاعؾحل رؼضم777

 0 حلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾماٌؿؼدم رؼضم491  4 عؿطؾبمجاععة 

 2 (7)احؿؿالم إحصمم472  4 عؿطؾبمجاععة 

     0 عؼررماخؿقاريمعـماجملؿقسةمب 

 71 اجملؿقع  71 اجملؿقع

م

م

 اٌلؿقىماظرابع  اٌلؿقىماًاعس

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اساتماظل

 اٌعؿؿدة
 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر 

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

 0 (4)احؿؿالم إحصممMATLAB 0  072مبرذبةمايادبماآلظل سالم494

 0 (4)غظرؼةماإلحصاءم إحصمم046  0 (7)غظرؼةماإلحصاءم إحصمم440

 0 ائقةمالععؾؿقةإحصممررق إحصمم000  0 ائقةإحصممحزم إحصمم041

 0 تؼـقاتماٌعاؼـة إحصمم007  4 بمجاععةؾعؿط 

 0 سبداراهؾقؾم إحصمم004  4 بمجاععةؾعؿط 

 0 عـماجملؿقسةمبماخؿقارؼةعؼررم   0 عؼررماخؿقاريمعـماجملؿقسةمب 

 71 اجملؿقع  76 اجملؿقع

م

م
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 اٌلؿقىماظـاعـ  اٌلؿقىماظلابع

رضؿمورعزم

 اٌؼرر
 ادؿماٌؼرر

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 ؼررادؿماٌ رضؿمورعزماٌؼرر 

اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

 0 هؾقؾمبقاغات إحصمم200  0 دالدؾمزعـقةموتـؾؤ إحصمم206

 0 عراضؾفماىقدة إحصمم227  0 تصؿقؿموهؾقؾماظؿفارب إحصمم201

 إحصمم201
ائقةمعؿعددةمإحصممررق

 اٌؿغريات
 0 اضؿصادمضقادل إحصمم297  0

 4 (4)عشروعماظؿكرجم إحصمم201  7 (7)عشروعماظؿكرجم إحصمم201

 1 عؼرراتماخؿقاريمعـماجملؿقسةمأ   1 عـماجملؿقسةمأماخؿقارؼةمعؼررات 

 71 اجملؿقع  71 اجملؿقع

م

م

مهؾقؾماًطةماظدرادقةمظؿكصصماإلحصاء

م

ماظـلؾة مسددماظلاسات ماظقصػ

م%م40 م07 ماظلـةماظؿقضريؼة

م%م6 م1 معؿطؾؾاتماىاععة

م%م24
م00%

م21
م20 ماءإحصمعؼررات

مداخؾماظؼلؿعؿطؾؾاتمإجؾارؼةمعـم

م0% م2 معؼرراتمحبقثمسؿؾقات

م%م74
م%م1

71 
م*عؼرراتمرؼاضقات 79

معؿطؾؾاتمإجؾارؼةمعـمخارجماظؼلؿ

م%م2 م1 معؼرراتمبرذبةمحادب

م%م79 م72 ماءمحبقثمسؿؾقاتإحصمعؼرراتم معـمداخؾماظؼلؿماخؿقارؼةعؿطؾؾاتم

م%م1 م0 معـمخارجماظؼلؿماخؿقارؼةعؿطؾؾاتم

م799% م706 ماجملؿقع

ماإلضاصةمٌؼررؼـمعـمدبصصماظرؼاضقاتمتدرسمسيماظلـةماظؿقضريؼةب*م 

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م"اإلحصاء"وصػمعؼرراتمدبصصم

م

ماٌؼرراتماإلجؾارؼةمعـمداخؾماظؼلؿ:مأوال

م

م(7+4)م0م:اظلاساتممددسمعؼدعةمسيماإلحصاءم:ممإحصمم799

ماظقصػلم مم-اإلحصاء ماٌرطزؼة مم-االحؿؿالماظؽؾلمم-االحؿؿالماظشررلمم-ؿالمعؾادئماالحؿم-عؼاؼقسماظؿشؿتمم-عؼاؼقسماظـزسة مباؼز م-غظرؼة

م–اظؿقزؼعماظطؾقعلمم-اظؿقزؼعمصققماهلـددلم–تقزؼعمبقادقنمم- تقزؼعمذيمايدؼـمم-اظؿقضعمواظؿؾاؼـمم-اٌؿغريماظعشقائلموماظؿقزؼعماالحؿؿاظلم

م.ماظؿطؾقؼاتمبادؿكدامماطلقؾ

مرؼضم729م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+0)م2م:ماظلاساتمددسمسيمحبقثماظعؿؾقاتمعؼدعةم:ممحبثم799

مورؾقعةمحبقثماظعؿؾقاتم مم-غشأة مم-عؼدعةمسيمهؾقؾماظـظؿ ماٌشؽؾة موصقاشة مم-ادؿؼصاء مايؾمبقاغقا موررؼؼة هؾقؾمم-مناذجماظربذبةماًطقة

عؼدعةمظؾـؿاذجماظعشقائقةمم-ؽؾةمأضصرمعلارمعش:معؼدعةمسيماظردقممواظشؾؽاتم-مناذجماظؿكصقصمم-مناذجماظـؼؾمم-ايلادقةمظؾرباعجماًطقةمبقاغقام

مسيمحبقثماظعؿؾقات

مإحصمم799م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+0)م2م:ماظلاساتمددسمائقةمممإحصمررق:ممإحصمم792

م مم-بعضماظؿقزؼعاتماإلحصائقة م-تقزؼعاتماٌعاؼـة مم ماٌرطزؼة ماظـفاؼة متشقؾؿشقػمم-غظرؼة مم-عؿؾاؼـة مبػرتة م-تماخؿؾاراتمصرضقام-اظؿؼدؼر ررقمم

اخؿؾاراتمم-(مدؾريعانمم–بريدقنم)االرتؾاطمم-(ماظؾلقط)االسبدارمم-(ماواػنيم–اواهمواحدم)هؾقؾماظؿؾاؼـممم-اظؿصاعقؿماظؿاعةمواظعشقائقةمبعاعؾني

مبعضماخؿؾاراتمالععؾؿقةم-طأيماظرتبقعقةم

مإحصمم799م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+0)م2م:ماظلاساتمددسم(7)احؿؿالم:ممإحصمم472

م معؿصؾم–عـػصؾم)اٌؿغرياتماظعشقائقةمواظؿقزؼعاتماالحؿؿاظقة مم–( ماٌؿؼطعفمواٌؿصؾفماٌشفقرة م-اظؿقزؼعاتماالحؿؿاظقفم مم م مم-ظؾؿؿففاتماظعشقائقة

م–دوالماٌقظدةمظؾعزومماظعزومممواظم-االدؿؼاللمواالرتؾاطمواظؿغاؼرمم-اظدوالماهلاعشقةمواظشررقةمم-تقزؼعاتماحؿؿاظقةمثـائقةمعـػصؾةمم-اظؿقضعمواظؿؾاؼـم

م.تقزؼعاتمدوالمسيمعؿغريموعؿغريؼـ

مرؼضم777+ممإحصمم799م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م7+4)0م:سددماظلاساتم(7)غظرؼةماإلحصاءم:ممإحصمم440

اظؽػاؼةمم-اظؽػاؼةمم-قماالتلام-عؿقدطمعربعماًطأمم-سدمماظؿققزم)خقاصماٌؼدراتمم-اظؿؼدؼرمبـؼطةمم-غظرؼةماظـفاؼةماٌرطزؼةمم–تقزؼعاتماٌعاؼـةم

غظرؼةمم-اظؽػاؼةمواظؿؿاممم-بالطقؼؾم-غظرؼةمراومم-ععؾقعاتمصقشرمم-راومم-عؿؾاؼـةمطراعريم-اٌؼدرماألضؾمتؾاؼـمباغؿظاممم-اظعائؾةماآلدقةمم-(ماالصغرؼة

ماظؿؼاربقةم-ررؼؼةماظعزومم:مررقماظؿؼدؼرم-ذقػقفمم-ظقؿانم موخقاصفا مقبمبقزأدؾم-م  عؼدراتماإلعؽاغقةماظعظؿلم مضؾؾقةم: م-ادؿكداممدوالمطـاصةم

عؼدراتم(:محاظةمذبؿؿعمواحد)اظؿؼدؼرمبػرتةمم–عؼدراتماٌعؾقةماٌقضعقةمواظلؾؿقةم:مررقماظالتغريم-عؼدراتمباؼزمبادؿكداممدوالمخلارةمتربقعقةم

م.صرتاتمباؼزماٌعؼقظقةم-اظطرقمماحملقرؼةمم-صرتاتماظـؼةم

مإحصمم472م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

مم
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م(7+4)0م:سددماظلاساتم(4)احؿؿالم:ممإحصمم072

مم-اٌؿففماظعشقائلماٌؿصؾمم-عؿؿاظقاتمايقادثم ماظؿقزؼعماٌشرتطةم تقزؼعاتمم-اظؿقضعمواظؿؾاؼـماظشررقنيمم-اظدوالماهلاعشقةمواظشررقةمم-داظةم

ماٌشرتطة - دوالماٌؿغرياتماظعشقائقة ماظعزوم مدوال م. ماٌرتاجقاتماالحم-اإلحصاءاتماٌرتؾة موأمناطمم- ؿؿاظقة عؿؿاظقاتماٌؿغرياتماظعشقائقة

ماظؿؼرؼبماظطؾقعلم-برػانمغظرؼةماظـفاؼةماٌرطزؼةم-اظؿؼاربم

مرؼضم491+ممإحصمم472م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتم(مم4)غظرؼةماإلحصاءم:ممإحصمم046

مم-اًطأمعـماظـقعماألولمواًطأمعـماظـقعماظـاغلم:ماخؿؾاراتماظػرضقاتم-رؼةماظطرقماحملقم-عؼدراتمصرتاتماظـؼةم(:محاظةمذبؿؿعني)اظؿؼدؼرمبؼرتةم

م مم-ضقةماالخؿؾار مضقة ماألطـر مغقؿانم-االخؿؾار مم-بريدقنم-متفقدؼة مم-االخؿؾاراتماظؿؼاربقة مشريماٌؿققز مباغؿظاممم-االخؿؾار مضقة ماألطـر م-االخؿؾار

اخؿؾارماظـلؾةماالحؿؿاظقةمم-اظؿقزؼعاتماظؿؼاربقةمإلحصاءاتمغلؾةماإلعؽانمم-اراتمغلؾةماإلعؽانماخؿؾم-بريدقنمم–غظرؼةمغقؿانمم-االخؿؾاراتماظرتقؾةم

م.اخؿؾاراتمباؼزمظؾػرضقاتمم-اظؿؿابعقةمم

مإحصمم072م:ماٌؿطؾبماٌصاحبمرؼضم491+ممإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتمائقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإحصمحزم:ممإحصمم041

م م ماظرباعجماإلحصائقة مذبؿقسة ماظربغاعِجمسيم ماإلحصائِلم(MINITAB, SAS, SPSS)ادؿعؿالمرعِز مواظؿقؾقِؾ مبرغاعجماظؾقاغاِت مظِؽؿابشية اٌقاضقعصيم.

ممورباطاةمعقغتمطارظق-اظؿصؿقؿماظؾقاغلمظؾؾقاغاتم-تؿضؿـموفقزموإدارةمعؾػاِتماظؾقاغاِتم

مإحصمم792م:ماٌؿطؾبماظلابؼ

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتمائقةمالمععؾؿقةإحصمررق:ممإحصمم000

اخؿؾارماظربقعموتؼدؼرم-اخؿؾارمذيمايدؼـموتؼدؼرماظـلؾة)االخؿؾاراتماإلحصائقةماٌعؿؿدةمسؾكمتقزؼعمذيمايدؼـمم-.عػفقمماإلحصاءماظالععؾؿك

محدودماظلؿاحمععمبعضماظؿطؾقؼاتمإجياد-اظربقع م-عؼاؼقسمسدمماالدؿؼالظقةم-م-اخؿؾاراتماظقدقطم)االضرتانمسيممجداولماظؿقاصؼموجداولم-(

سدةمسقـاتمم-سقـؿنيمعلؿؼؾؿنيم)مبعضماظطرقماالععؾؿقةماٌعؿؿدةمسؾلماظرتتقبمم-(طقطرانمظؾؿشاػداتماٌؿصؾة اخؿؾارم-اخؿؾاراتمعربعمطايم

م ماظؿؾاؼـاتم-علؿؼؾة متلاوي مم-اخؿؾار مظؾرتب ماالرتؾاط مععاعؾ مضقاس مبقاغام-اخؿؾار معرتؾطة ماظعشقائقةم-ت ماخؿؾارات مطؾؿقجروفمم-( اخؿؾارات

م(.جقدةماظؿقصقؼمظعائؾةمعـماظؿقزؼعاتم-اخؿؾارمطؾؿقجروفمىقدةماظؿقصقؼ)مودقؿقؼـقفم

مإحصمم792م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتؼـقاتماٌعاؼـة:ممإحصمم007 م(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم7+4)0م:دماظلاساتسد

عـمأعـؾةمػذهمم–تعرؼػماجملؿؿعموررقماخؿقارماظعقـةموأدؾقبماٌعاؼـةماٌـادبميلابمتؼدؼراتمٌعاملماجملؿؿعمربؾماظدرادةمبأدؾقبمجقدم

م–حلابمدرجةماظدضةمظؽؾمررضةمم–رتاتماظـؼةمهلذهماٌعاملمادؿـؿاجمصم-ايفؿماظؽؾلمظؾؿفؿؿعم–اظـلؾةمسيماجملؿؿعمم–اٌعاملمعؿقدطماجملؿؿعم

معؼارغةماظدضةمظطرقماٌعاؼـةماٌكؿؾػة

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

مممممممممممممممممم(مممممممممممممممممممممم7+4)0م:سددماظلاساتمهؾقؾماسبدارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم004

اخؿؾارماٌؿغرياتمم-اٌؿغرياتماٌؤذرةمم-هؾقؾماظؾقاغاتمم-اظؿـؾؤاتموهؾقؾماظروادبمم-االسبدارماًطلماٌؿعددمم-االسبدارماًطلماظؾلقطم

مSAS, SPSS, Minitabتطؾقؼاتمحزممايادبمصكمهؾقؾماالسبدارم-اٌلؿؼؾةم

مرؼضم422+ممإحصمم041م:ماٌؿطؾبماظلابؼم
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م(9+0)0م:سددماظلاساتماضؿصادمضقادل:مإحصمم297

ررؼؼةمم-أخطاءماظؿعقنيمم-االزدواجماًطلمم–اٌؿغرياتماظصقرؼةمم-مناذجماالسبدارمشريماًطقةمم-مناذجماالسبدارماًطلماظؾلقطمواٌؿعددم

م ماٌعؿؿة ماظصغرى مم-اٌربعات ماظؿؾاؼـ ماخؿالصقف مم-عشؽؾة ماظذاتل ماظم-االرتؾاط ماظلالدؾ مبعضممناذج مم-زعـقة ماآلغقة اٌؿغرياتمم-اٌعادالت

م.اًطأمسيماٌؿغرياتم-داظةماالدؿفالكمم-اٌلاسدةم

مإحصمم004م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(م7+4)0م:سددماظلاساتمدالدؾمزعـقةموتـؾؤمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:مإحصمم206

مم-طقػمميؽـماظؿـؾؤمباٌلؿؼؾؾم:اظؿـؾؤ.ماظؿعدؼؾماٌقمسلم-ررؼؼةماظػروقم:مررقمهقؼؾماظؾقاغات.ماظدورؼةم-ٌقمسقةام-االواهماظعاممم-عؼدعةم

مظؾؿـؾؤ معؼابؾمتـؾؤماظلالدؾماظزعـقة-درجةماظدضةماٌؿؽـة ماظؿـؾؤمبادؿكدامماالسبدار م ماظؿـؾؤم. مبعضماٌؼاؼقسماظعددؼةماٌػقدةمسيمضقاسمدضة :. 

MAD, MSE, MAPEاظؿؿفقدماألدلماظؾلقطم:مررقماظؿؿفقدماألدلم-ررقماظؿؿفقدمبادؿكدامماٌؿقدطاتم:ممتفقدموتػؽقؽماظلالدؾماظزعـقةمررقم

مم– ماٌقزون ماألدل مم-اظؿؿفقد ماظؿػؽقؽ مررق م: ماواه معرطؾة ماٌؿقرطةم-تقصقؼ ماٌؿقدطات معـ ماٌكؿؾػة ماألغقاع مبقطس. جـؽـزمم-مناذج

ARIMA(p,d,q)ماظزعـم مباظلالدؾ مقةظؾؿـؾؤ مهلا: ماىزئل ماظذاتل مواالرتؾاط ماظذاتل ماالرتؾاط مدوال موأذؽال ماظـؿاذج مصػاتمػذه .مماظؿعرفمسؾك

اخؿؾاراتمتشكقصقةمسؾكمبقاضلم.متقصقؼمػذهماظـؿاذجمظؾقاغاتمعقظدةمبايادقبموظؾقاغاتمحؼقؼقةم-اظؿعاعؾمععماظؾقاغاتماظيتمبفامعرطؾاتمعقمسقةم

م.ؾاتمسؿؾقةمسؾكمهؾقؾماظؾقاغاتموطؿابةمتؼارؼرمعؿؽاعؾةمبادؿكدامماظرباعجماإلحصائقةماىاػزةمتدرؼ.ماظـؿاذجموععاؼريماخؿقارماظـؿقذج

مإحصمم004م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتمتصؿقؿموهؾقؾماظؿفاربممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:مإحصمم201

واربماٌؼارغةم.مماظؼطاساتم–اظعشقائقةمم-اظؿؽرارمم-اٌؾادئماألدادقةمظؿصؿقؿماظؿفاربممم-دقةمظالدؿداللماإلحصائلمعراجعةمبعضماٌػاػقؿماألدا

م ماظؾلقطة م: مt)اخؿؾار م( م ماٌزدوجمم(t)واخؿؾار م. مواربماظعاعؾماظقاحد م: ماظعشقائقة متام ماظـؿقذجمم-اظؿصؿقؿ مواٌؼارغاتمم-صقصمعالئؿة اظؿضاد

مزواجمعؿقدطاتماٌعاىاتعؼارغةمأم-اٌؿعددةم متصاعقؿماظؼطاساتم. م م-تصؿقؿماظؼطاعمتامماظعشقائقةم: م-اظؿصؿقؿماظالتقينمم ممم-اظؿصؿقؿماظالتقينمم

:ماظؿصاعقؿمذاتماظعقاعؾمثـائقةماٌلؿقىم.ماظؿصاعقؿماظعاعؾقةماٌعؿؿةمم-اظؿصاعقؿمذاتماظعقاعؾماظـالثةمم-اظؿصاعقؿمذاتماظعاعؾنيم:ماظؿصاعقؿماظعؿؾقة

معقؿماظعاعؾنيممبلؿقؼنيمتصا ماظؿصاعقؿمذاتماظعقاعؾماظـالثةمثـائقةماٌلؿقىمم-. .ماالخؿالطم.ماظؿصاعقؿمذاتماظعقاعؾمثـائقةماٌلؿقىماٌعؿؿةمم–.

م.تصؿقؿماظقحدةماٌـشطرة

مإحصمم041م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتمممممممممممممممممائقةمعؿعددةماٌؿغرياتممممممممممممممممممممممممممممممممممإحصمررق:مإحصمم201

مTاإلحصاءمم-اخؿؾارمصرضقاتمحقلمعؿقدطماظؿقزؼعمعؿعددماٌؿغرياتم-اظؿقزؼعماظطؾقعلمعؿعددماٌؿغرياتم-جربماٌصػقصاتمواٌؿففاتماظعشقائقة

ادؿكداممم-.ماظؿؿققزمواظؿصـقػم-رئقلقةماٌرطؾاتماظم-هؾقؾماظؿؾاؼـمباواهمواحدموباواػنيمم-هلقتؾـجموعؼارغةمسددمعـمعؿففاتماٌؿقدطاتم

مSAS/IML-SPSS-MinitabٍِSAS-براعجمايادبماآلظلمسيمهؾقؾماظؾقاغاتمظؿطؾقؼماظطرقماٌدرودةم

مإحصمم004م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:ظلاساتسددمامهؾقؾمبقاغاتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم200

م-اظؿصؿقؿماظؾقاغلمظؾؾقاغاتمم-درادةماٌؿغرياتماظقصػقةمواظؽؿقةمم-تلفقؾماظؾقاغاتم- عدخؾمإديمايزمماإلحصائقةمم-عدخؾمإديمهؾقؾماظؾقاغاتم

مkتؼـقةماظؿصـقػم-قؽلهؾقؾماالسبدارماظؾقجلؿم-هؾقؾماسبدارمم-هؾقؾمتؾاؼـمم-ععاعؾماالرتؾاطماظقصػلمواظؽؿلم-درادةمسقـةمثؿمسقـةممعزدوجة

م.مهؾقؾماظلالدؾماظزعـقة-عـماٌؿقدطات

مMinitab- SAS-SPSSم-ػذاماٌؼررمؼعؿؿدمبشؽؾمأدادلمسؾكمايزمماإلحصائقة:عالحظة

مإحصمم201+ممإحصمم006م:ماٌؿطؾبماظلابؼم
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م(7+4)0م:سددماظلاساتممممممممممممعراضؾةماىقدةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم227

م-عراضؾةماىقدةماظشاعؾةمم-اظؿكطقطمظؾفقدةم)تطقراتمسؾؿماىقدةمم-اظؿعرفمسؾكمععـكمطؾؿةماىقدةممم-تعرؼػمتارخيلمسـمسؾؿمعراضؾةماىقدةم

م مم-هلنيماىقدة ماىقدة ماظؽؾقةم-ضؿان ماىقدة موإدارة مم-( مظؾؿـؿج ماٌطؾقبة ماىقدة ماإلحصائقةمعرم-اظؿعرفمسؾكمحدود مظؿقزؼعات اجعة

م ماىقدة مسيمعراضؾة ماظػرضقاتمم-اٌلؿكدعة مواخؿؾار ماإلحصائل مم-االدؿدالل ماىقدة مسيمعراضؾة ماإلحصائقة ماىقدةمم-اظطرق معراضؾة خرائط

م مم-ظشقػارتموأغقاسفا مم-أداظقبمخرائطماىقدة مسيمهلنيماىقدة ماإلحصائقة مم-اظطرق مبارؼؿق مPareto)ردؿ ماظلؿم-( مسظام مردؿ ردؿم)ؽة

خرائطمأومردقممعراضؾةماىقدةمظؾؿؿغرياتماٌؿؼطعةمم-عؼدرةماظعؿؾقاتماإلغؿاجقةمم-خرائطمأومردقممعراضؾةماىقدةمظؾؿؿغرياتماٌؿصؾةمم-(مإذقؽاوا

م.(OC curve)عـقـكمخقاصماظعؿؾمم-ععاؼـاتماظؼؾقلموأخطارماألخطاءمصقفامم-واظقصػقةم

مإحصمم046م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+7)م7م:سددماظلاساتم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم7)عشروعماظؿكرجم:ممإحصمم201

وؿقعماٌراجعمواظؾقاغاتماٌؿعؾؼةممبشؽؾةماظؾقثمهتمإذرافمسضقم.مضقدماظدرادة(مزبؿارةمعـمعشؽالتمايقاةمايؼقؼقة)هدؼدمعشؽؾةماظؾقثم

مػقؽةمتدرؼس

مممإحصمم004م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+4)4م:سددماظلاساتم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم4)عشروعماظؿكرجم:ممإحصمم201

مهتمإذرافمسضقمػقؽةمتدرؼس(محبثمدبرج)ومتؼدؼؿمتؼرؼرممإحصمم201ؼؼقمماظطاظبمبصقاشةمودرادةمايؾمظؾؿشؽؾةماظيتمتعرفمسؾقفامسيماٌؼرر

مإحصمم201م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

ماٌؼرراتماإلجؾارؼةمعـمخارجماظؼلؿ:مثاغقا

م

م(7+0)م2م:سددماظلاساتمحلابماظؿؽاعؾ:مرؼضم777

م مم-تعرؼػماظؿؽاعؾماحملددموخقاصف ماظؿؽاعؾمشريماحملددمواٌربػـةماألدادقةميلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾم-اظداظةماألصؾقة .ماظؿؽاعؾمباظؿعقؼض.

عشؿؼاتموتؽاعالتماظدوالماظزائدؼةمواظدوالماظزائدؼةم.متؽاعالتماظدوالماظؾقشارؼؿؿقةماظطؾقعقةمواظعاعةم-واظعاعةممتؽاعالتماظدوالماألدقةماظطؾقعقة

ماظعؽلقة مررائؼماظؿؽاعؾم. م: مم-اظؿؽاعؾمباألجزاء مم-اظؿؽاعؾمباظؿعقؼضاتماٌـؾـقة مإطؿالمااٌربع مم-اظؿؽاعؾمبطرؼؼة م-تؽاعالتماظدوالماظؽلرؼة

رقلماظؼقسمم-حفقمماألجلامماظدوراغقةمم-اٌلاحاتم:متطؾقؼاتماظؿؽاعؾم.ماظؿؽاعالتماٌعؿؾةم-صقغمسدمماظؿعقنيمم.مرضةتؽاعالتمبؿعقؼضاتمعؿػ

مم-ودطحماظدورانم ماًطقة ماظـؼؾم-اظشغؾمم-ايرطة موعرطز ماظعزوم ماظؿؽاعؾماظعددي. م. مبنيماإلحداثقاتماظؼطؾقةمم-اإلحداثقاتماظؼطؾقة اظعالضة

ماٌعادالتماظقدقطقة.ماٌلاحاتمسيماإلحداثقاتماظؼطؾقةم-قـقاتماظؼطؾقةممردؿماٌـم-واظدؼؽارتقةم

مرؼضم729م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+0)0م:سددماظلاساتماٌؿؼدم حلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾ:مرؼضم491

اظؼقؿماظؼصقىمم-ضاغقنماظلؾلؾةمم-زئقةماٌشؿؼاتماىم-اظـفاؼاتمواالتصالمم-اظدوالمسيمعؿغريؼـمأومثالثةمأوسدةمعؿغرياتمم-اإلحداثقاتماظدؼؽارتقةم

بعضماظطرقماظعددؼةمم-اظؿؽاعؾماظـالثلموتطؾقؼاتفم -اظؿؽاعالتماظــائقةموتطؾقؼاتفامم-سقاعؾمالشراغجمم-وسدةمعؿغرياتم سيماظدوالمذاتماٌؿغريؼـ

اظؿؼاربمم-اٌؿلؾلالتماٌؿـاوبةمم-اراتماظؿؼاربماخؿؾم-اٌؿلؾلؾةماهلـددقةمم-اٌؿلؾلالتمشريماٌـؿفقةمم-يلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾماٌؿؿاظقاتم

اٌعادالتماظؿػاضؾقةمعـمم-عؿؾلالتمثـائلمايدمم-عؿلؾلالتمتاؼؾقرموعاطؾقرانمم-متـقؾماظدوالمبقادطةمعؿلؾلالتماظؼقىم -اٌطؾؼمواٌشروطم

ماٌرتؾةماألودي

مرؼضم777م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

مم
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م(9+0)0م:سددماظلاساتماىربماًطل:مرؼضم422

م-(ماٌكؿزل)اٌصػقصةمسيماظشؽؾماظصػلماٌؿقزمم-اظؿققؼالتماألوظقةماظصػقةمم-أغقاعماٌصػقصاتمم-اظعؿؾقاتمسؾكماٌصػقصاتمم-اٌصػقصاتم

م مظؾؿقدداتمم-احملددات مم-بعضماًقاصماظؾلقطة مم-ععؽقسماٌصػقصة ماٌؿفاغلة موشري ماٌؿفاغلة ماًطقة مم-األغظؿة ماٌؿففات -صضاء

اظؼقؿمم-اظؿققؼالتماًطقةمم-صضاءماظضربماظداخؾلمم-اظػضاءاتماظصػقةمواظعؿقدؼةمٌصػقصةمم-االدؿؼاللمواالرتؾاطماًطلمم-قةماظػضاءاتماىزئ

مظؾؿصػقصةمواٌؤثرماًطل(ماظذاتقة)واٌؿففاتماٌؿقزةم

مرؼضم777م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+0)م2م:سددماظلاساتمبرذبةمايادبماآلظل:مسالم497

ذبةمايادبماآلظلمبؾغةماظلل،ماظربذبةماهلقؽؾقة،ماظؿقؽؿمباظربغاعجم،ماظدوالم،ماٌصػقصاتم،ماٌؤذراتم،مدالدؾمايروف،مترطقؾاتمعؼدعةمسيمبر

ماظؾقاغاتم،مععاىةماٌؾػات،مػقاطؾماظؾقاغات

مالمؼقجدم:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتمبرذبةمايادبماآلظلمبادؿكدامماٌاتالب:مسالم494

مmعؾػاتمم-تصؿقؿماظربغاعجمواًقارزعقاتمم-عدخؾماديماٌاتالبم م م-اظعؿؾقاتمايلابقةمسيماٌاتالبمم-تصؿقؿمواجفاتماٌلؿكدمماظػـقةمم-.

مسؿؾقؾتمهؾقؾماظؾقاغاتمم-اظربذبةمبادؿكدامماٌاتالبمم-اظردقعاتمثـائقةموثالثقةماألبعادمم-اظدوالمم-دالدؾمايروفمم-اٌؿففاتمواٌصػقصاتم

ماٌعادالتماًطقةمم-سؿؾقاتمعارطقفمم-احملاطاةمم-تقظقدماالرضامماظعشقائقةم)متطؾقؼاتمسيماٌاتالبمم-اظؿعاعؾمععماألخطاءمم- دعجمبراعجمم-(م

مC/C++, Fortran, Java, MS Excelاٌاتالبمععمتطؾقؼاتموظغاتمبرذبقةمأخرىمعـؾم

مسالم497م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

معـمداخؾماظؼلؿمخؿقارؼةاٌؼرراتماال:مثاظـًا

م

م(9+4)4م:سددماظلاساتماءمدؽاغلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإحصم:مإحصمم407

أغقاعمم–اٌعدالتماإلحصائقةمايققؼةمم–اظـلبمسيماإلحصاءاتماظلؽاغقةمم–األرضامماظـلؾقةمم-اٌعدالتمواظـلبمم-رؾقعةمسؾؿماظلؽانمم–عؼدعةم

م–ععدالتماظقالدةمواظقصاةماظصاصقةمم–ععدلماظـؿقماظلؽاغلمم–اظؽـاصةماظلؽاغقةمم–تقزؼعاتماٌـارؼمم–غلؾةماظـلاءمواألوالدمم–غلؾةماىـسمم–اظـلبم

ععدلماظؿؽاثرمم-غلؾةماًصقبةماظؽؾقةمم–غلؾةماًصقبةماظعاعةمممم-ععدلماٌقاظقدمحبلبماظعؿرم–ععدلموصقاتماظرضعمم–ععدلماظقصاةمحبلبماظعؿرم

ماهلفرةمواظؿقزؼعاتماظلؽاغقةم-اظـؿقماظلؽاغلمم-ضقاداتماًصقبةم-درادةمععدلماظقصقاتمم-جداولمايقاةمم-اظدضةمواًطأممم-اظصاسي

مإحصمم799م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(ممممم9+0)م0م:سددماظلاساتممغظرؼةماظؼراراتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم042

اظؼرارماظؾلقطمررؼؼةمأضؾماظؽربؼاتموممم-صضاءماظظروفماظطؾقعقةمم-صضاءماإلجراءاتماظؾلقطةممم- داظةماٌـػعة :سـاصرمعلأظةمادباذماظؼرارمبدونمبقاغات

م-اظؿصرفماظؾلقطمواٌرطبمبطرؼؼةمأضؾماظؽربؼاتمم-(ماظؿصرف)ادؿكدامماظؾقاغاتمسيمادباذمداظةماظؼرارمم-اظؼرارماٌرطبمأضؾماظؽربؼاتمم-ررؼؼةمبقز

االخؿؾارماألضقىم:مععاىةماخؿؾارماظػرضقاتمطؿلأظةمعـمعلائؾماظؼرارم-ععاىةماظؿؼدؼرمطؿلأظةمعـمعلائؾماظؼرارموباًصقصمتؼدؼرمبقزم-تصرفمبقز

معؼارغةماالخؿؾاراتم-واخؿؾارمأضؾماظؽربؼاتموماخؿؾارمبقز

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمغظرؼةماٌقثقضقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم064

بعضممتقزؼعاتمم-األػؿقةماظؾـائقةمواٌقثقضقةماٌشرتطةمم-عقثقضقةماألغظؿةماٌرتابطةمم-اًصائصماظؾـائقةمظألغظؿةماٌرتابطةمم-عػفقمماٌقثقضقةم
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موعؿؼطعة)قاةماي معلؿؿرة مم-( ماظؿعؿري)صصقلمتقزؼعاتمايقاة معػاػقؿ مم-( م م-اظعؿؾقاتماٌقثقضقة ممناذجمخاصة م) ماٌؿـاصلة م-األخطار اظـؿاذجمم

م.هؾقؾمبقاغاتمايقاةم-...م(ممم-اٌّلرسةمم

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتممممممممممممممممممممممممممممممممممممهؾقؾمبقاغاتمرقظقةممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم000

ـِم-ادؿؽشافماظؾقاغاِتماظطقظقِةم م درادةم.اٌؿؽّررِة ظؾؼقاداتم هؾقؾماظؿؾاؼ اإلجراءاتشيماٌـؿِؼؾَةمومناذجشيماجملؿقسِةم ظعدةمضقاداتمصيمتصاعقؿصي ذبؿقسُة

م متؼدؼرماإلعؽانماألسظؿم ًطقةماٌعؿؿةمعـماجؾماظؾقاغاتماظـؿاذجمام-اظـؿاذجماًطقةماٌعؿؿةماٌكؿؾطةمم-اٌؿقازؼِة اٌؼّقدةموتؼدؼرمم اظطقظقِة

مSAS.سٍيمم GLM, MIXED  GENMOD مناذجممبلؿقؼاتمعؿعددةمبادؿكداممم- اٌؿؾؼل اإلعؽانماألسظؿ

مإحصمم004م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممهؾقؾماظؾؼاءمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم296

مم–دوالمايقاةمواظػشؾمم-وصػمعقجزمظؿقزؼعاتماظؾؼاءم اظؿؼدؼرمواٌؼارغةمبنيمعـقـقاتمم-عشاطؾماالدؿـؿاجماإلحصائلمظؾقاغاتماظؾؼاءمم-وسالضاتفا

م-..م(مم-اٌراضؾةماٌؿؼدعةمم-اظـقعماظـاغلمم-اظـقعماألولم)قاغاتمطاعؾةمأومعراضؾةماظؿؼدؼرمبقجقدمبم-...م(مم-طابالنمعاؼرنمتؼدؼرمجداولماظؾؼاءم)اظؾؼاءم

ممناذجمطقطسماظـلؾقةم-مناذجماالسبدارمباٌعاملمم-اخؿؾارماظػرضؾاتم

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتممممممممممممررقمتأعنيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم207

م م)تقزؼعاتماظؾؼاء ماٌلؿؼؾؾقة م-جداولمايقاةم-ايقاة ماظدوالماإلطؿقارؼة ماىزئقةم-اظـظرؼاتماألدادقةميلابمسزوم مصرضقاتماألسؿار األضلاطم(

دصعاتم)اظقةمظعؼقدمتأعنيمزبؿؾػةماظلـاػقاتمتقزؼعماطؿقاريمداظةماظؼقؿةماي-اظؿعرؼػمبادؿكداممررؼؼةمسشقائقة)اظصاصقةماٌػردةمظعؼقدمتأعنيمحقاةم

اٌعادالتمم-دـاػقاتمبدصعاتمذفرؼةمودصعاتمدـقؼةمودصعاتمعؿـادؾةم-تؼـقاتمدصعةمطؾقةمودصعةمحاظقةمم-اظداظةماإلطؿقارؼةماظرتاطؿقةم(معدىمايقاة

م ماظصاصقة ماألضلاطماظلـقؼة ماألطؿقاريم)اظؿؽرارؼة ماظؿؽاصؤ ماالم-اظعؼقدماالدادقةمم-عؾدأ ماالحؿقاراتمم-ضصادماظشفرؼة )متأعنيمحقاةممبـاصعمتراطؿقة

(مطلرؼة)احؿقاراتمظدورةمجزئقةمم-ععادالتمتؽرارؼةمالحؿقاراتمعؿؼطعةمم-احؿقاراتماضلاطمذفرؼةمم-اظعؼقدماالدادقةمم-تعرؼػماًلارةماٌـؿظرةم

مدبصقصماًلارةمسؾكمدـقاتماظقثقؼةم-

مإحصمم046م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+4)م4م:سددماظلاساتمحبقثمعلققةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم204

عشؽؾةمم-االدؿـؿاجاتمواألخطاءمسيماظؾققثماٌلققةمم-عؼدعةمسيمعـففقةماظؾققثماٌلققةمم-أخالضقاتماظؾققثماظعؾؿقةمم-عـففقاتماظؾقثم

ماظؾقق موصرضقات موأدؽؾة موأػداف مم-ثماٌلققة ماظؿغطقة موحفؿ ماظعقـة موإرار ماٌلؿفدف مم-اجملؿؿع ماٌعاؼـة موأخطاء ماظعقـات سدممم-تصؿقؿ

موصػموهؾقؾماظؾقاغاتمبايادبماآلظلم-ررقمذيعماظؾقاغاتمم-االدؿفابةمسيماظعقـاتماٌلققةم

مإحصمم007م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممناذجمخطقةمممممممممممممممممممممممممممم:ممإحصمم202

اظـؿقذجماًطلماظعاممعـماظرتؾةم -وتقزؼعاتفامم اظرتبقعقة اظصقغم-اظؿقزؼعماظطؾقعلمبعدهمعؿغرياتم -ظؾؿػاػقؿماظضرورؼةمسيمجربماٌصػقصات عراجعة

م ماظرتؾةمم-اظؿاعة مظؾـؿقذجمذو ماظػرضقاتم مواخؿؾار م ماظرتؾةماظغريماظؿاعةمم-اظؿاعةاظؿؼدؼر مظؾـؿقذجمذو ماظػرضقاتم مواخؿؾار م   - ررقمحلابقة -اظؿؼدؼر

م م.اظؿؾاؼـمبادؿكداممماظرباعجماإلحصائقة صكمتصؿقؿماظؿفاربموماالسبدارممهؾقؾ تطؾقؼات

مرؼضم422+ممإحصمم004م:ماٌؿطؾبماظلابؼم
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م(7+0)م2م:سددماظلاساتماظربذبةماًطقة:محبثم470

ررؼؼةماظلؿؾؾؽسمم -جربمررؼؼةماظلؿؾؾؽسمم-عراجعةمظؾفربماًطلموظؿقؾقؾماظؿقدبمم -ايؾماظؾقاغلم -وصقاشةمعلائؾماظربذبةماًطقةمتعرؼػم

مبعضمتطؾقؼاتماظربذبةماًطقةمم-هؾقؾمايلادقةممم-غظرؼةماظــقؼةمواظؿػلريماالضؿصاديمظؾؿلأظةماظــقؼةمم-ررؼؼةماظلؿؾؾؽسماٌعدظةمم-اىدوظقةم

محبثم799م:مؿطؾبماظلابؼماٌ

م

م(7+4)م0م:سددماظلاساتمضؾطموعراضؾةماٌكزون:محبثم044

منقذجمطؿقةمم-منقذجمطؿقةماظطؾبماالضؿصادؼةمععماظعفزمم-(مEOQ)منقذجمطؿقةماظطؾبماالضؿصادؼةماظؾلقطمم-تعارؼػموممناذجمضؾطماٌكزونم

مEPQ)اإلغؿاجماالضؿصادؼةم معم-( ماإلغؿاجماالضؿصادؼة مسدةمدؾعمم-عماظعفزممنقذجمطؿقة مأو مواحدة مظلؾعة بعضممناذجمم-مناذجماظؿكزؼـماٌؼقدة

مبعضممناذجماظؿكزؼـماظعشقائقةم-بعضممناذجماظؿكزؼـمبداظةمرؾبمعؿصؾةمسيماظزعـمم-اظؿكزؼـماظدؼـاعقؽقةمذاتماظطؾبماحملددمأوماظعشقائلم

مرؼضم491حبثمومم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)م0م:دماظلاساتسدمهؾقؾماظشؾؽات:محبثم027

م-خقارزعقةمداؼؽلرتامم-خقارزعقةمبقؾؿانم(عشؽؾةمأضصرمعلارمم-اظصقاشةماظرؼاضقةمٌشاطؾماظشؾؽاتمم-مناذجماظشؾؽاتمم-عؼدعةمسيمغظرؼةماظردقمم

اظؿدصؼمبأضؾماظؿؽاظقػمعشؽؾةمم-(مغظرؼةماظؿدصؼماألضصكموأضؾمضطعم-ررؼؼةمصقردموصقؾؽردقنم)عشاطؾماظؿدصؼماألضصكمم-م)صقردم-خقارزعقةمبؾؿانم

مPERTوممCPMجدوظةموتؼقؼؿماٌشارؼعممبادؿكداممم-

مسالم494حبثمومم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+0)م2م:سددماظلاساتمم اظـؿذجةمواحملاطاة:محبثم227

هدؼدمتقزؼعاتماٌدخالتمم-تمطارظقمررقموأداظقبمعقغم-اخؿؾاراتماٌقظداتماظعشقائقةمم-تقظقدماٌؿغرياتماظعشقائقةمم-تقظقدماألرضامماظعشقائقةم

تطؾقؼاتمعؿـقسةمظؾؿقاطاةمسيمحبقثمم-ظغاتماحملاطاةمم-تؼققؿماظؾدائؾمبادؿكدامماحملاطاةمم-هؾقؾمزبرجاتماحملاطاةمم-سيممناذجماحملاطاةم

م(.SLAM, GPSS , ARENA)اظعؿؾقاتمبادؿكداممبعضمظغاتماحملاطاةم

مسالم494وممإحصمم472م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+0)م2م:سددماظلاساتماظعؿؾقاتماظعشقائقةموممناذجماظصػقفمممممممممممممممممممممممممممممممممم:محبثم214

ععادظةمم-عصػقصاتماحؿؿالماالغؿؼالموحقدةماًطقةموعؿعددةماًطقاتمم-دالدؾمعارطقفمم-اًاصقةماٌارمطقصقةمم-تعرؼػماظعؿؾقاتماظعشقائقةم

م-سؿؾقاتماظقالدةمواظقصاةم)سؿؾقاتمعارطقفمعؿصؾةماظزعـمم-اظؿقزؼعاتماٌلؿؼرةمظلالدؾمعارطقفم -التمتصـقػمايام-ذاعؾانمم-طقٌقجروف

مناذجماظصػقفمم-عؼاؼقسماظؽػاءةمم-درادةموتؼققؿمأغظؿةماظصػقفمبادؿكدامماظردقمماظرتاطؿقةمم:مناذجماظصػقفموسـاصرػام -(ماظعؿؾقةماظؾقادقغقة

ماظؾلقطةم م)اٌارطقصقة مواحملدودةم-ؿعددةماٌم-األحادؼة مم بعضم-( ماظصػقةمشريماٌارطقصقة بعضماظـؿاذجماٌارطقصقةمذاتماظقصقلمم-األغظؿة

ماىؿاسلمواًدعةماىؿاسقة

مإحصمم472حبثمومم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم
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 دبصصمحبقثماظعؿؾقاتماظعؾقممسيبرغاعجماظدرادةمظدرجةماظؾؽاظقرؼقسمم:ثاغقًا

 

 ظؼلؿماإلحصاءموحبقثماظعؿؾقاتماهلقؽؾماظعاممظؾكطةماظدرادقة

 حبقثماظعؿؾقات  : دبصصمممممممممبؽاظقرؼقسم:ماظدرجةماظعؾؿقةم

 

 (داسةمععؿؿدة 07)اظلـةماظؿقضريؼةم

مادؿماٌؼرر ورعزماٌؼرر رضؿ

 اظلاسات

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

   1 (7)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729

   1 (4)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729

   4 عؼدعةمسيماظرؼاضقات رؼضم729

   0محلابماظؿػاضؾ رؼضم729

   0 عفاراتمايادب تؼـم729

   0 عفاراتماظؿعؾؿمواظؿػؽريمواظؾقث غفجم729

   4 اظصقةمواظؾقاضة صقةم729

   4 عفاراتماالتصال سؾؿم729

   07 اجملؿقع 

 

م(داساتمععؿؿدةم1)عؿطؾؾاتمجاععةم

 اإلدالعقةراتماظـؼاصةمعؿؿدةمعـمعؼرداساتمعم1ارماظطاظبمخيؿ

 

 (داسةمععؿؿدةمم20)اٌؿطؾؾاتماإلجؾارؼةمعـمداخؾماظؼلؿم

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

 إحصمم799 رؼضم729 2 عؼدعةمسيمحبقثماظعؿؾقات حبثم799

 رؼضم422 حبثم799 2 اظربذبةماًطقة حبثم470

  رؼضم491+محبثمم470 0 ضؾطموعراضؾةماٌكزون حبثم044

  رؼضم491+محبثمم470 2 األعـؾقةمشريماًطقة حبثم007

  سالم494+محبثمم470 0 هؾقؾماظشؾؽات حبثم027

  حبثم470 2 غظرؼةماظؼراراتمواٌؾارؼات حبثم014

  حبثم027+محبثمم007 0 ررقمايلاباتمسيمحبقثماظعؿؾقات حبثم202

  سالم494+ممإحصمم472 2 جةمواحملاطاةاظـؿذ حبثم227

  إحصمم472+محبثمم470 2 اظعؿؾقاتماظعشقائقةمومناذجماظصػقف حبثم214

 حبثم027 7 (7)عشروعماظؿكرجم حبثم201
+ بحث  534
+ بحث  554

 بحث 574

  حبثم201 4 (4)عشروعماظؿكرجم حبثم201

  رؼضم729 0 عؼدعةمسيماإلحصاء إحصمم799
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  إحصمم799 2 ئقةاإحصمررق إحصمم792

  رؼضم777+ممإحصمم799 2 (7)احؿؿالم إحصمم472

  إحصمم472 0 (7)غظرؼةماإلحصاءم إحصمم440

  إحصمم792 0 ائقةإحصمحزم إحصمم041

  رؼضم422+ممإحصمم041 0 هؾقؾماسبدار إحصمم004

  إحصمم004 0 دالدؾمزعـقةموتـؾؤ إحصمم206

   20 اجملؿقع 

 

 (داساتمععؿؿدةمم71)ٌؿطؾؾاتماإلجؾارؼةمعـمخارجماظؼلؿمامممممممممممممممممممم

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

  رؼضم729 2 حلابماظؿؽاعؾ رؼضم777

  رؼضم777 0 حلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾماٌؿؼدم رؼضم491

  رؼضم777 0 اىربماًطل رؼضم422

   Java 2ماآلظلبرذبةمايادبم سالم497

  سالمMATLAB 0 497برذبةمايادبماآلظلم سالم494

     71 اجملؿقع 

 

م(داسةمععؿؿدةم74)معـمداخؾماظؼلؿمخؿقارؼةاٌؿطؾؾاتماال

 سؾكماألضؾمعـمعؼرراتمحبقثماظعؿؾقاتمعؼرراتمعـمػذهماجملؿقسةمسؾكمأنمؼؽقنمعـفامعؼررم2خيؿارماظطاظبم

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
لاساتماظ

 اٌعؿؿدة
 عصاحبمعؼرر عؿطؾبمدابؼ

  حبثم470 0 اظربذبةماظعددؼة حبثم070

  حبثم470 0 اىدوظةمواظؿؿابع حبثم220

  حبثم027+محبثمم007م0 تطؾقؼاتمخاصةمسيمحبقثماظعؿؾقات حبثم209

  إحصمم472+محبثمم007 0 إدارةماألدعارمواظعقائد حبثم204

  رؼضم491+ممحصمإم472 0 (4)إحؿؿــــالم إحصمم072

 إحصمم072 رؼضم491+ممإحصمم440 0 (4)غظرؼةماإلحصاءم إحصمم046

  إحصمم440 0 غظرؼةماظؼرارات إحصمم042

  إحصمم792 0 ائقةمالععؾؿقةإحصمررق إحصمم000

  إحصمم440 0 تؼـقاتماٌعاؼـة إحصمم007

  إحصمم440 0 غظرؼةماٌقثقضقة إحصمم064

  إحصمم004 0 اضؿصادمضقادل إحصمم297

  إحصمم046 0 ررقمتأعني إحصمم207

  رؼضم422 0 مناذجمخطقة إحصمم202

  إحصمم041 0 تصؿقؿموهؾقؾماظؿفارب إحصمم201

  إحصمم046 0 عراضؾةماىقدة إحصمم227
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 (داساتمععؿؿدةمعـمػذهماجملؿقسةم0خيؿارماظطاظبم)عـمخارجماظؼلؿممخؿقارؼةاٌؿطؾؾاتماال

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة
 عؼررمعصاحب عؿطؾبمدابؼ

  رؼضم777تؼـمومم729 4 اظرؼاضقاتمايادؾة رؼضم769

ممرؼضم491م4معؼدعةمسيماٌعادالتماظؿػاضؾقةمرؼضم442

ممرؼضم422رؼضموم769م2ماظؿقؾقؾماظعدديمرؼضم024

ممرؼضم491م2م(7)اظؿقؾقؾمايؼقؼلممرؼضم014

مم 0 ألسؿالعؾادئماإلدارةموا إدام797

  إدام797 0 إدارةماٌقاردماظؾشرؼة إدام794

م إدام797م0مرؼادةماألسؿالمإدام790

   0 عؾادئماإلدارةماظعاعة إدام792

م إدام797م0مإدارةماٌشروساتماظصغريةمواٌؿقدطةمإدام070

م إدام797م0مإدارةماظعؿؾقاتمإدام017

  إدام797 0 غظؿماٌعؾقعاتماإلدارؼة منام497

   0 عؾادئماحملادؾةممواظؿؼرؼرماٌاظل حلبم497

  حلبم497 0 عؾادئماظؿؽاظقػمواحملادؾةماإلدارؼة حلبم494

 حلبم077
 اهلادصة شري واٌـظؿات ايؽقعقة احملادؾة

 ظؾربح
م حلبم497 0

  حلبم497 0 (7)احملادؾةماٌؿقدطةم حلبم071

  حلبم071 0 (4)احملادؾةماٌؿقدطةم حلبم071

   0 ؾادئماالضؿصادماىزئلع ضصدم797

  ضصدم797 0 عؾادئماالضؿصادماظؽؾل ضصدم794

  ضصدم794 0 اظؿقؾقؾماالضؿصاديماىزئل ضصدم497

  ضصدم794 0 اظؿقؾقؾماالضؿصاديماظؽؾل ضصدم494

  ضصدم794 0 اضؿصادؼاتمغؼقدموبـقك ضصدم477

  ضصدم794 0 االضؿصادماإلدالعل ضصدم072

  ضصدم794 0 دارةاضؿصادؼاتماإل ضصدم071

  ضصدم794 0 اضؿصادؼاتماظـؼؾمواظؿأعني ضصدم071

  ضصدم797+ممإدام797 0 عؾادئماظؿلقؼؼ تلؼم497

  حلبم497 0 عؾادئماٌاظقة عالم499

  عالم499 0 عاظقةماظشرطات عالم479

  عالم499 0 أدادقاتماالدؿـؿار عالم449

  عالم499 0 األدقاقمواٌؤدلاتماٌاظقة عالم409

  عالم499 0 أدادقاتماًطرمواظؿأعني عالم429

  عالم499 0 اٌاظقةماظدوظقة عالم429

ممرؼضم729 0ماظرؼاضةماٌاظقةمطؿلم741
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معقزسةمسؾكماظػصقلماظدرادقةمحبقثماظعؿؾقاتاًطةماظـؿقذجقةمظؿكصصم

 

م(داسةمععؿؿدةمم07)اظلـةماظؿقضريؼةم

 ؿدةاظلاساتماٌعؿ ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر

 1 (7)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729

 1 (4)اظؾغةماإلنؾقزؼةم نؿم729

 4 عؼدعةمسيماظرؼاضقات رؼضم729

 0 حلابماظؿػاضؾ رؼضم729

 0 عفاراتمايادب تؼـم729

 0 عفاراتماظؿعؾؿمواظؿػؽريمواظؾقث غفجم729

 4 اظصقةمواظؾقاضة صقةم729

 4 عفاراتماالتصال سؾؿم729

م07 اجملؿقع

 
ماظػصؾماظدرادلماظرابع مػصؾماظدرادلماظـاظثاظ

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

  اٌعؿؿدة

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

 2 اظربذبةماًطقة حبثم470  2 عؼدعةمسيمحبقثماظعؿؾقات حبثم799

 2 ائقةإحصمررق إحصمم792  0 عؼدعةمسيماإلحصاء إحصمم799

 0ماىربماًطل رؼضم422  2 ابماظؿؽاعؾحل رؼضم777

 MATLAB 0برذبةمايادبماآلظلم سالمم494  2 اآلظلبرذبةمايادبم سالمم497

 4 عؿطؾؾاتماىاععة   4 عؿطؾؾاتماىاععة 

م4 عؿطؾؾاتماىاععة     

 71ماجملؿقع  71 اجملؿقع

       

       

ماظػصؾماظدرادلماظلادس ماظػصؾماظدرادلماًاعس

 ادؿماٌؼرر ؿمورعزماٌؼرررض
اظلاساتم

  اٌعؿؿدة

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

 0 ضؾطموعراضؾةماٌكزون حبثم044  0 هؾقؾماظشؾؽات حبثم027

 2 األعـؾقةمشريماًطقة حبثم007  2 غظرؼةماظؼراراتمواٌؾارؼات حبثم014

 0 (7)ءمغظرؼةماإلحصا إحصمم440  2 (7)احؿؿالم إحصمم472

 0 هؾقؾماالسبدار إحصمم004  0 ائقةإحصمحزم إحصمم041

 0 عـمخارجماظؼلؿمماخؿقارؼةعادةم**م   0 حلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾماٌؿؼدم رؼضم491

 4 عؿطؾؾاتماىاععة     

 71ماجملؿقع  71 اجملؿقع
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م

ماظػصؾماظدرادلماظـاعـ  اظػصؾماظدرادلماظلابع

 دؿماٌؼررا رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

  اٌعؿؿدة

 ادؿماٌؼرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

 4 (4)عشروعماظؿكرجم حبثم201  0 ؾققثماظعؿؾقاتظررقمايلاباتم حبثم202

 0 دالدؾمزعـقةموتـؾؤ إحصمم206  2 اظـؿذجةمواحملاطاة حبثم227

 0 عـمداخؾماظؼلؿممرؼةاخؿقاعادةم**م   2 اظعؿؾقاتماظعشقائقةمومناذجماظصػقف حبثم214

 0 عـمداخؾماظؼلؿمماخؿقارؼةعادةم**م   7 (7)عشروعماظؿكرجم حبثم201

 0 عـمداخؾماظؼلؿمماخؿقارؼةعادةم**م   0 عـمداخؾماظؼلؿمماخؿقارؼةعادةم**م 

 0 عـمخارجماظؼلؿمماخؿقارؼةعادةم**م   0 عـمخارجماظؼلؿمماخؿقارؼةعادةم**م 

 71ماجملؿقع  71 اجملؿقع

م

 

م

 ظؿكصصمحبقثماظعؿؾقاتهؾقؾماًطةماظدرادقةم

 

 

م

م

م

 
 
 
 
 

ماظـلؾة مسددماظلاسات ماظقصػ

م%م40 م07 ماظلـةماظؿقضريؼة

م%م6 م1 معؿطؾؾاتماىاععة

م%م20
م46%

م20
م06 معؼرراتمحبقثمسؿؾقات

معؿطؾؾاتمإجؾارؼةمعـمداخؾماظؼلؿ

م71% م40 ماءإحصمعؼررات

م%م74
م%م1

71 
م*عؼرراتمرؼاضقات 79

مجؾارؼةمعـمخارجماظؼلؿعؿطؾؾاتمإ

م%م2 م1 معؼرراتمبرذبةمحادب

م%م0 م م74
م74 معؼرراتمحبقثمسؿؾقات

معـمداخؾماظؼلؿماخؿقارؼةعؿطؾؾاتم

م09 ماءإحصمعؼررات

م%م1 م0 معـمخارجماظؼلؿماخؿقارؼةعؿطؾؾاتم

م799% م706 ماجملؿقع

مباإلضاصةمٌؼررؼـمعـمدبصصماظرؼاضقاتمتدرسمسيماظلـةماظؿقضريؼة*م 

 

م

م

م

م

م

م
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م"حبقثماظعؿؾقات"وصػمعؼرراتمدبصصم

 

م:اٌؼرراتماإلجؾارؼة:مأواًل

 

م(7+0)م2م:سددماظلاساتمعؼدعةمسيمحبقثماظعؿؾقات:محبثم799

ةمدقغشأةمورؾقعةمحبقثماظعؿؾقات،معؼدعةمسيمهؾقؾماظـظؿ،مادؿؼصاءموصقاشةماٌشؽؾة،ممناذجماظربذبةماًطقةموررؼؼةمايؾمبقاغقا،مهؾقؾمايلا

معؼدعةمسيماظردقممواظشؾؽات ممناذجماظؿكصقص، ممناذجماظـؼؾ، مبقاغقا، مظؾرباعجماًطقة مظؾـؿاذجماظعشقائقةمسيمحبقثم: معؼدعة معلار، مأضصر عشؽؾة

ماظعؿؾقات

مإحصمم799م:ماٌؿطؾبماٌصاحبممرؼضم729م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+0)م2م:سددماظلاساتماظربذبةماًطقة:محبثم470

معلا ماًطقة،تعرؼػموصقاشة ماظلؿؾؾؽس،م ايؾماظؾقاغل، ئؾماظربذبة مررؼؼة مجرب مظؾفربماًطلموظؿقؾقؾماظؿقدب، ماظلؿؾؾؽسمم عراجعة ررؼؼة

مطقةاىدوظقة،مررؼؼةماظلؿؾؾؽسماٌعدظة،مغظرؼةماظــقؼةمواظؿػلريماالضؿصاديمظؾؿلأظةماظــقؼة،ممهؾقؾمايلادقة،ممبعضمتطؾقؼاتماظربذبةماً

مرؼضم422م:ماٌؿطؾبماٌصاحبممحبثم799م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)م0م:سددماظلاساتمضؾطموعراضؾةماٌكزون:محبثم044

ماظؾلقطم ماظطؾبماالضؿصادؼة ممنقذجمطؿقة ممناذجمضؾطماٌكزون، ممنقذجمطؿقةم(EOQ)تعارؼػمو ماظعفز، معع ماظطؾبماالضؿصادؼة ممنقذجمطؿقة ،

دؼةمععماظعفز،ممناذجماظؿكزؼـماٌؼقدةمظلؾعةمواحدةمأومسدةمدؾع،مبعضممناذجماظؿكزؼـم،ممنقذجمطؿقةماإلغؿاجماالضؿصا(EPQ)اإلغؿاجماالضؿصادؼةم

م.اظدؼـاعقؽقةمذاتماظطؾبماحملددمأوماظعشقائل،مبعضممناذجماظؿكزؼـمبداظةمرؾبمعؿصؾةمسيماظزعـ،مبعضممناذجماظؿكزؼـماظعشقائقة

مرؼضم491حبثمومم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)م0م:سددماظلاساتمطقةاألعـؾقةمشريماً:محبثم007

مذروطماألعـؾقةمظؾؿلائؾماٌؼقدةم مذروطماألعـؾقةمظؾؿلائؾمشريماٌؼقدة، مأدادقاتمرؼاضقة، مذروطم)مناذجماألعـؾقةمشريماًطقة، ععاعالتمالشراغج،

KKT)مررقمايلاباتمظؾؿلائؾماٌؼقدةم(ررقماظؿؼصلمسيمعؿغريمواحدموسدةمعؿغرياتم(،ماظربذبةماظرتبقعقة،مررقمايلاباتمظؾؿلائؾمشريماٌؼقدةم، 

م.)ررقمدوالماىزاءمواياجزم-ررقمإدؼاطماظؿدرجمم-ررقماالواػاتماٌؿؽـةمم-خقارزعقةمووظػمم-اظطرؼؼةماظؾقاغقةم(

مرؼضم491حبثمومم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)م0م:سددماظلاساتمهؾقؾماظشؾؽات:محبثم027

ماظشؾؽا ممناذج ماظردقم، مسيمغظرؼة معؼدعة معلار مأضصر معشؽؾة ماظشؾؽات، مٌشاطؾ ماظرؼاضقة ماظصقاشة م(ت، مبقؾؿان مم-خقارزعقة مداؼؽلرتا م-خقارزعقة

،معشؽؾةماظؿدصؼمبأضؾماظؿؽاظقػ،م(ررؼؼةمصقردموصقؾؽردقن،مغظرؼةماظؿدصؼماألضصكموأضؾمضطع)،معشاطؾماظؿدصؼماألضصكم)صقردم-خقارزعقةمبؾؿانم

مPERTوممCPMجدوظةموتؼقؼؿماٌشارؼعممبادؿكدامم

مسالم494حبثمومم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+0)م2م:سددماظلاساتمغظرؼةماظؼراراتمواٌؾارؼات:محبثم014

عؾدأم)عقؽقةمعؼدعةمسيمغظرؼةماظؼرارات،ماٌـػعةمواٌـػعةماٌؿقضعة،ماظؼرارمسيمزؾماٌكاررةماٌرشقبةموشريماٌرشقبة،مذفرةماظؼرار،ماظربذبةماظدؼـا

ما ماظربذبة متطؾقؼاتمعؿـقسةاألعـؾقة، ماظؼرارات، موغظرؼة معؾارؼاتماجملؿقعماظصػريمظشكصنيم(ظدؼـاعقؽقة ماٌؾارؼات، معػاػقؿموعصطؾقاتمغظرؼة ،

م.وررقمحؾفا،معؾارؼاتماجملؿقعمشريماظصػريمظشكصنيموررقمحؾفا،ماٌؾارؼاتمعؿعددةماألرراف

محبثم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم
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م(7+4)م0م:سددماظلاساتممقاتررقمايلاباتمسيمحبقثماظعؿؾ:محبثم202

هدؼدمأصػارماظدوالمأحادؼةماٌؿغريموعؿعددةماٌؿغريات،م:مؼغطلمػذاماٌؼررماألداظقبمواظطرائؼماظعددؼةميؾمبعضماٌلائؾمسيمحبقثماظعؿؾقات

ابةمبراعجمخقارزعقاتمايؾقلمإجيادماظؿؽاعؾماظعددي،محؾماٌعادالتماظؿػاضؾقة،محؾماألغظؿةمشريماًطقة،ماظطرقماظعددؼةميؾماٌصػقصات،مطؿ

م.ممماظعددؼةمٌلائؾمعؿـقسةمبادؿكدامماظرباعجمايادقبقة

محبثم027حبثمومم007م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+0)م2م:سددماظلاساتمم اظـؿذجةمواحملاطاة:محبثم227

أداظقبمعقغتمطارظق،مهدؼدمتقزؼعاتماٌدخالتمسيمتقظقدماألرضامماظعشقائقة،متقظقدماٌؿغرياتماظعشقائقة،ماخؿؾاراتماٌقظداتماظعشقائقة،مررقمو

اتممناذجماحملاطاة،مهؾقؾمزبرجاتماحملاطاة،متؼققؿماظؾدائؾمبادؿكدامماحملاطاة،مظغاتماحملاطاة،متطؾقؼاتمعؿـقسةمظؾؿقاطاةمسيمحبقثماظعؿؾق

م(.SLAM, GPSS , ARENA)بادؿكداممبعضمظغاتماحملاطاةم

مسالم494وممإحصمم472م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+0)م2م:سددماظلاساتماظعؿؾقاتماظعشقائقةموممناذجماظصػقف:محبثم214

مععادظةم ماًطقات، موعؿعددة ماًطقة موحقدة ماالغؿؼال ماحؿؿال معصػقصات معارطقف، مدالدؾ مطقصقة، ماٌار ماًاصقة ماظعشقائقة، ماظعؿؾقات تعرؼػ

سؿؾقاتماظقالدةمواظقصاة،ماظعؿؾقةم)طقف،مسؿؾقاتمعارطقفمعؿصؾةماظزعـماظؿقزؼعاتماٌلؿؼرةمظلالدؾمعار ذاعؾان،متصـقػماياالت،م-طقٌقجروف

درادةموتؼققؿمأغظؿةماظصػقفمبادؿكدامماظردقمماظرتاطؿقة،معؼاؼقسماظؽػاءة،ممناذجماظصػقفماٌارطقصقةمم:مناذجماظصػقفموسـاصرػام ،(اظؾقادقغقة

مارطقصقة،مبعضماظـؿاذجماٌارطقصقةمذاتماظقصقلماىؿاسلمواًدعةماىؿاسقة،ماألغظؿةماظصػقةمشريماٌ(األحادؼة،ماٌؿعددة،مواحملدودة)اظؾلقطةم

مإحصمم472حبثمومم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(9+7)م7م:سددماظلاساتم(7(عشروعماظؿكرجم:محبثم201

هتماظالزعةمالدؿؼصاءماٌشؽؾةممذيعماٌصادرمواظؾقاغاتم.هتماظدرادة(مزبؿارةمعـماٌلائؾماٌطروحةمسيماظقاضعماظعؿؾل)اظؿعرفمسؾكماٌشؽؾةم

مإذرافمسضقمػقؽةماظؿدرؼس

محبثم214حبثمومم227حبثمومم202م:ماٌؿطؾبماٌصاحبممحبثم027م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(9+4)م4م:سددماظلاساتم(4(عشروعماظؿكرجم:محبثم201

مسـمإنازه،(محبثمدبرج)تؼرؼرممحبث،موتؼدؼؿم201ؼؼقمماظطاظبمبدرادةموصقاشةمايؾمظؾؿشؽؾةماظيتمتعرفمسؾقفامسيماٌؼرر

محبثم201م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

  

م(7+4)0م:سددماظلاساتمعؼدعةمسيماإلحصاء:مممإحصمم797

ماٌؿغريم مباؼز، مغظرؼة ماظؽؾل، ماالحؿؿال ماظشررل، ماالحؿؿال ماالحؿؿال، معؾادئ ماظؿشؿت، معؼاؼقس ماٌرطزؼة، ماظـزسة معؼاؼقس ماظقصػل، اإلحصاء

ماال ماظؿقزؼع مو ماظؿطؾقؼاتماظعشقائل ماظطؾقعل، ماظؿقزؼع ماهلـددل، مصقق ماظؿقزؼع مبقادقن، متقزؼع مايدؼـ، مذي متقزؼع مواظؿؾاؼـ، ماظؿقضع حؿؿاظل،

مبادؿكدامماطلؾ

مرؼضم729م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

  

م(7+0)2م:سددماظلاساتمائقةإحصمررق:مممإحصمم792

ماظـفاؼةماٌرطزؼ مغظرؼة متقزؼعاتماٌعاؼـة، مررقماظؿصاعقؿماظؿاعةمضماظؿقزؼعاتماإلحصائقة، ماخؿؾاراتمصرضقات، مبػرتة، ماظؿؼدؼر معؿؾاؼـةمتشقؾؿشقػ، ة،

،ماخؿؾاراتمطأيماظرتبقعقة،ممبعضم(دؾريعانمم–بريدقنم)،ماالرتؾاطم(اظؾلقط)،ماالسبدارم(اواػنيم–اواهمواحدم)واظعشقائقةمبعاعؾني،مهؾقؾماظؿؾاؼـم

مععؾؿقةالاالخؿؾاراتماظ

مصمإحم799م:ماٌؿطؾبماظلابؼم
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م(7+0)2م:سددماظلاساتم(7)احؿؿالم:مممإحصمم472

م معؿصؾم–ؾمعـػص)اٌؿغرياتماظعشقائقةمواظؿقزؼعاتماالحؿؿاظقة مةاظؿقزؼعاتماالحؿؿاظقم–( م-اٌشفقرةممةواٌؿصؾمةاٌؿؼطعم مم م مم-ظؾؿؿففاتماظعشقائقة

م–اظعزومممواظدوالماٌقظدةمظؾعزوممم-االدؿؼاللمواالرتؾاطمواظؿغاؼرمم-ةماظدوالماهلاعشقةمواظشررقم-تقزؼعاتماحؿؿاظقةمثـائقةمعـػصؾةمم-اظؿقضعمواظؿؾاؼـم

متقزؼعاتمدوالمسيمعؿغريموعؿغريؼـ

مرؼضم777وممإحصمم799م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتم(7)غظرؼةماإلحصاءم:مممإحصمم440

م مم–تقزؼعاتماٌعاؼـة ماٌرطزؼة ماظـفاؼة مم-غظرؼة مبـؼطة ماظؽػاؼةم)ٌؼدراتمخقاصمام-اظؿؼدؼر ماظؽػاؼة، ماالتلاق، معؿقدطمعربعماًطأ، ماظؿققز، سدم

غظرؼةمظقؿانمم-بالطقؼؾ،ماظؽػاؼةمواظؿؿامم-غظرؼةمراومم-راو،مععؾقعاتمصقشرمم-اٌؼدرماألضؾمتؾاؼـمباغؿظام،معؿؾاؼـةمطراعريم-اظعائؾةماآلدقةمم-(ماالصغرؼة

ادؿكداممدوالمطـاصةممضؾؾقة،معؼدراتمباؼزم:مأدؾقبمبقزم-م  ؽاغقةماظعظؿلمموخقاصفاماظؿؼاربقةررؼؼةماظعزوم،معؼدراتماإلع:مررقماظؿؼدؼرم-ذقػقفمم-

م-عؼدراتمصرتاتماظـؼةم(:محاظةمذبؿؿعمواحد)اظؿؼدؼرمبػرتةمم–عؼدراتماٌعؾقةماٌقضعقةمواظلؾؿقةم:مررقماظالتغريم-بادؿكداممدوالمخلارةمتربقعقةم

مةصرتاتمباؼزماٌعؼقظقم-اظطرقمماحملقرؼةم

مإحصمم472م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتمائقةإحصمحزم:مممإحصمم041

م م ماظرباعجماإلحصائقة مذبؿقسة ماظربغاعِجمسيم ماإلحصائِلم(MINITAB, SAS, SPSS)ادؿعؿالمرعِز مواظؿقؾقِؾ مبرغاعجماظؾقاغاِت مظِؽؿابشية اٌقاضقعصيم.

م.ورباطاةمعقغتمطارظق-قاغلمظؾؾقاغاتتؿضؿـموفقزموإدارةمعؾػاِتماظؾقاغاِت،ماظؿصؿقؿماظؾ

مإحصمم792م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتمهؾقؾماسبدار:مممإحصمم004

اخؿؾارماٌؿغرياتمم-اٌؿغرياتماٌؤذرةمم-هؾقؾماظؾقاغاتمم-اظؿـؾؤاتموهؾقؾماظروادبمم-االسبدارماًطلماٌؿعددمم-االسبدارماًطلماظؾلقطم

م.SAS, SPSS, Minitabتمحزممايادبمصكمهؾقؾماالسبدارتطؾقؼام-اٌلؿؼؾةم

مرؼضم422+ممإحصمم041م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتمدالدؾمزعـقةموتـؾؤ:ممإحصمم206

مم-ؾؤمباٌلؿؼؾؾمطقػمميؽـماظؿـ:اظؿـؾؤ.ماظؿعدؼؾماٌقمسلم-ررؼؼةماظػروقم:مررقمهقؼؾماظؾقاغات.ماظدورؼةم-اٌقمسقةم-االواهماظعاممم-عؼدعةم

مظؾؿـؾؤ معؼابؾمتـؾؤماظلالدؾماظزعـقة-درجةماظدضةماٌؿؽـة ماظؿـؾؤمبادؿكدامماالسبدار م ماظؿـؾؤم. مبعضماٌؼاؼقسماظعددؼةماٌػقدةمسيمضقاسمدضة :. 

MAD, MSE, MAPEاألدلماظؾلقطمماظؿؿفقد:مررقماظؿؿفقدماألدلم-ررقماظؿؿفقدمبادؿكدامماٌؿقدطاتم:مررقممتفقدموتػؽقؽماظلالدؾماظزعـقةم

مم– ماٌقزون ماألدل مم-اظؿؿفقد ماظؿػؽقؽ مررق م: ماواه معرطؾة ماٌؿقرطةم-تقصقؼ ماٌؿقدطات معـ ماٌكؿؾػة ماألغقاع مبقطس. جـؽـزمم-مناذج

ARIMA(p,d,q)ماظزعـقةم مباظلالدؾ مظؾؿـؾؤ مهلا: ماىزئل ماظذاتل مواالرتؾاط ماظذاتل ماالرتؾاط مدوال موأذؽال ماظـؿاذج مصػاتمػذه .مماظؿعرفمسؾك

اخؿؾاراتمتشكقصقةمسؾكمبقاضلم.متقصقؼمػذهماظـؿاذجمظؾقاغاتمعقظدةمبايادقبموظؾقاغاتمحؼقؼقةم-اظؿعاعؾمععماظؾقاغاتماظيتمبفامعرطؾاتمعقمسقةم

متدرؼؾاتمسؿؾقةمسؾكمهؾقؾماظؾقاغاتموطؿابةمتؼارؼرمعؿؽاعؾةمبادؿكدامماظرباعجماإلحصائقةماىاػزة.ماظـؿاذجموععاؼريماخؿقارماظـؿقذج

مإحصمم004م:مؿطؾبماظلابؼماٌ

 

م(9+4)م4م:سددماظلاساتمعؼدعةمسيماظرؼاضقات:مرؼضم729

اتفا،ماظدوال،ماٌعادالتماًطقةموتطؾقؼاتفا،ماٌؿؾاؼـاتماًطقة،مععادالتموعؿؾاؼـاتماظؼقؿةماٌطؾؼة،ماألسدادماٌرطؾة،ماٌعادالتماظرتبقعقةموتطؾقؼ

ماظدو مجربماظدوال، مواظزوجقة، ماٌعادالتماظدوالماظػردؼة ماغظؿة ماظؼطقعماٌكرورقة، ماظدوالماٌـؾـقة، مواظؾقشارمتقة، ماظدوالماألدقة الماظعؽلقة،

مواٌؿؾاؼـات،ماٌصػقصات،ماظعؿؾقاتمسؾكماٌصػقصات
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م(9+0)م0م:سددماظلاساتمحلابماظؿػاضؾ:مرؼضم729

مواظ ماظالغفاؼة ماظـفاؼاتمسـد ماإلتصالموغؿائفف، محلابماظـفاؼات، ماظـفاؼة، محلابماٌشؿؼاتمعػفقم ماٌشؿؼة، معػفقم متعرؼػماظـفاؼة، ـفاؼاتماظالغفائقة،

،ضقاسدماظضربمواظؼلؿة،مضاسدةماظلؾلؾة،معشؿؼاتماظدوالماألدقةمواظؾقشارمتقة،ماإلذؿؼاقماظضؿينموعشؿؼاتم(ضاسدةماظؼقة،ماٌشؿؼاتماظعؾقا،ماظؿلارع)

مزاؼدؼةمواظؿـاضصقة،ماظؿؼعرمواخؿؾارماٌشؿؼةماظـاغقة،ماألعـؾقة،ماٌعدالتماٌرتؾطةاظدوالماٌـؾـقةماظعؽلقة،معربػـةماظؼقؿةماٌؿقدطة،اظدوالماظؿ

مرؼضم729م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م7+0)م2م:سددماظلاساتمحلابماظؿؽاعؾ:مرؼضم777

مواظؿؽاعؾ ماظؿػاضؾ ميلاب ماألدادقة مواٌربػـة ماحملدد مشري ماظؿؽاعؾ ماألصؾقة، ماظداظة موخقاصف، ماحملدد ماظؿؽاعؾ متعرؼػ مباظؿعقؼض. .ماظؿؽاعؾ

مواظعاعة ماظطؾقعقة متؽاعالتماظدوالماظؾقشارؼؿؿقة مواظعاعة، ماظطؾقعقة متؽاعالتماظدوالماألدقة مواظدوالماظزائدؼةم. عشؿؼاتموتؽاعالتماظدوالماظزائدؼة

تؽاعالتماظدوالماظؽلرؼة،متؽاعالتمماظؿؽاعؾمباألجزاء،ماظؿؽاعؾمباظؿعقؼضاتماٌـؾـقة،ماظؿؽاعؾمبطرؼؼةمإطؿالمااٌربع،:مررائؼماظؿؽاعؾم.ماظعؽلقة

اٌلاحات،محفقمماألجلامماظدوراغقة،مرقلماظؼقسمودطحماظدوران،م:متطؾقؼاتماظؿؽاعؾم.مصقغمسدمماظؿعقنيم،ماظؿؽاعالتماٌعؿؾة.مبؿعقؼضاتمعؿػرضة

حداثقاتماظؼطؾقةمواظدؼؽارتقة،مردؿماٌـقـقاتماإلحداثقاتماظؼطؾقة،ماظعالضةمبنيماإل.ماظؿؽاعؾماظعددي.مايرطةماًطقة،ماظشغؾ،ماظعزومموعرطزماظـؼؾ

ماٌعادالتماظقدقطقة.ماظؼطؾقةم،ماٌلاحاتمسيماإلحداثقاتماظؼطؾقة

مرؼضم729م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)م0م:سددماظلاساتماٌؿؼدم حلابماظؿػاضؾمواظؿؽاعؾ:مرؼضم491

ات،ماظـفاؼاتمواالتصال،ماٌشؿؼاتماىزئقة،مضاغقنماظلؾلؾة،ماظؼقؿماظؼصقىمسيمسدةمعؿغريماإلحداثقاتماظدؼؽارتقة،ماظدوالمسيمعؿغريؼـمأومثالثةمأو

اظؿؽاعؾماظـالثلموتطؾقؼاتف،مبعضماظطرقماظعددؼةميلابم وسدةمعؿغريات،مسقاعؾمالشراغج،ماظؿؽاعالتماظــائقةموتطؾقؼاتفا، اظدوالمذاتماٌؿغريؼـ

ماٌـؿفقة مشري ماٌؿلؾلالت ماٌؿؿاظقات، مواظؿؽاعؾ ماٌطؾؼماظؿػاضؾ ماظؿؼارب ماٌؿـاوبة، ماٌؿلؾلالت ماظؿؼارب، ماخؿؾارات ماهلـددقة، ماٌؿلؾلؾة ،

ممتـقؾماظدوالمبقادطةمعؿلؾلالتماظؼقى،معؿلؾلالتمتاؼؾقرموعاطؾقران،معؿؾلالتمثـائلمايد،ماٌعادالتماظؿػاضؾقةمعـماٌرتؾةماألودي واٌشروط،

مرؼضم777م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

  

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمطلاىربماً:مرؼضم422

م ماٌؿقز ماظصػل ماظشؽؾ مسي ماٌصػقصة ماظصػقة، ماألوظقة ماظؿققؼالت ماٌصػقصات، مأغقاع ماٌصػقصات، مسؾك ماظعؿؾقات ،م(اٌكؿزل)اٌصػقصات،

ماٌؿففات، مصضاء ماٌؿفاغلة، موشري ماٌؿفاغلة ماًطقة ماألغظؿة مععؽقسماٌصػقصة، مظؾؿقددات، مبعضماًقاصماظؾلقطة اظػضاءاتماحملددات،

مواٌؿففاتم ماظؼقؿ ماظؿققؼالتماًطقة، ماظداخؾل، ماظضرب مصضاء مٌصػقصة، مواظعؿقدؼة ماظػضاءاتماظصػقة ماًطل، مواالرتؾاط ماالدؿؼالل اىزئقة،

مظؾؿصػقصةمواٌؤثرماًطل(ماظذاتقة)اٌؿقزةم

مرؼضم777م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+0)م2م:سددماظلاساتمبرذبةمايادبماآلظل:مسالم497

ماظؽقاغات،عؼ ماألصـاف، ماظؽقاغاتماٌقجفة، مبربذبة مأوظقة متعرؼػات ماظؾقاغات، مواغقاع ماٌؿغريات ماًقارزعقات، م مايادبماآلظل، مسيمبرذبة ممدعة

ت،م،ماٌصػقصات،مدالدؾمايروف،مععاىةماٌؾػا(for, whileاظؿؽرارممممif elseترطقؾةم)اظدوالمواظدوالمسؾكماألصـاف،مترطقؾاتماظؿقؽؿماألدادقةم

م(شراصقؽ)اظقاجفات،ماظؿقرؼث،ماظؾقظقؿقرصقزم،مواجفاتماٌلؿكدمماظػـقةم

 

م(1+4)م3م:سددماظلاسات Matlabمبرذبةمايادبماآلظلمبادؿكدامماٌاتالب:ممسالم494

ب،ماٌؿففاتم،متصؿقؿمواجفاتماٌلؿكدمماظػـقة،ماظعؿؾقاتمايلابقةمسيماٌاتال.مmعدخؾماديماٌاتالب،متصؿقؿماظربغاعجمواًقارزعقات،معؾػاتم

ماظؿعاعؾ مسؿؾقؾتمهؾقؾماظؾقاغات، م ماٌاتالب، مبادؿكدام ماظربذبة ماألبعاد، موثالثقة ماظردقعاتمثـائقة ماظدوال، مدالدؾمايروف، ععممواٌصػقصات،

اتالبمععمتطؾقؼاتم،مدعجمبراعجماٌ(متقظقدماالرضامماظعشقائقة،ماحملاطاة،مسؿؾقاتمعارطقف،ماٌعادالتماًطقةم)ماألخطاء،متطؾقؼاتمسيماٌاتالبم
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مC/C++, Fortran, Java, MS Excelوظغاتمبرذبقةمأخرىمعـؾم

مسالم497م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

مخؿقارؼةاٌؼرراتماال:مثاغقًا

 

م(7+4)م0م:سددماظلاساتماظربذبةماظعددؼة:محبثم070

مبعضمتطؾقؼاتماظرب ماظعددؼة، مسؾكماظربذبة مبعضماألعـؾة ماظعددؼة، ماظربذبة مررؼؼماظؿػرعماظؿعرؼػممبلأظة ماظعددؼة، ماظربذبة مأعـؾقة ماظعددؼة، ذبة

موايد،مررؼؼماظؿعدادماظضؿين،مررؼؼماظؼطعماٌلؿقي

محبثم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)م0م:سددماظلاساتماىدوظةمواظؿؿابع:محبثم220

ؾفدوظةمسؾكمآظةمواحدة،ماًقارزعقاتماظؼابؾةمظؾؾـاءمظؾفدوظةمعػاػقؿموأعـؾةم،ماألعـؾقةمسيماىدوظة،ماظـؿائجماظرئقلةمظ:ممعؼدعةمسيماىدوظةمواظؿؿابع

ما مأدؾقبماظربذبة ماألعـؾقة، مسؾكمعؾدأ ماسؿؿادًا ماظؿؿابعقة مظؾؼراراتمذاتماظصػة ماظدؼـاعقؽقة ممناذجماظربذبة ماٌؿفاغلة، مواىدوظة ظدؼـاعقؽقةماظعاعة

ميؾمعلائؾماىدوظةمواظؿؿابع

محبثم470م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)م0م:سددماظلاساتمتطؾقؼاتمخاصةمسيمحبقثماظعؿؾقات:محبثم209

علأظةموقالماٌرطؾات،ممعلأظةمهدؼدمعؽانماًدعة،ماظربذبةمعؿعددةماألػداف،مبرذبةمم رةمدالدؾماإلعداد،معلأظةماظؾائعماٌؿفقل،إدامؼعمسي

م.األػداف

محبثم027حبثمومم007م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

  

م(7+4)م0م:سددماظلاساتماظعقائدرةماألدعارموإدام:حبثم204

ماٌؼقد، ماظؿلعريمععماإلعداد ماألدعار، ممتققز ماألدعار، مأعـؾقة ماظعقائد، مدبصقصماظلعة،إدامعػاػقؿمتلعريماظلؾعموإدارة ماظعقائد، ماظشؾؽات،مإدامرة رة

م.رةماًصقعات،ماظؿلعريمحلبماظطؾبإدامايفزمصققمراضةماالدؿقعاب،

مإحصمم472حبثمومم007م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتم(4)احؿؿالم:ممإحصمم072

مم-اٌؿففماظعشقائلماٌؿصؾمم-عؿؿاظقاتمايقادثم ماظؿقزؼعماٌشرتطةم تقزؼعاتمم-اظؿقضعمواظؿؾاؼـماظشررقنيمم-اظدوالماهلاعشقةمواظشررقةمم-داظةم

ماٌشرتطة - دوالماٌؿغرياتماظعشقائقة ماظعزوم مدوال م. مام-اإلحصاءاتماٌرتؾة موأمناطمم- ٌرتاجقاتماالحؿؿاظقة عؿؿاظقاتماٌؿغرياتماظعشقائقة

م.اظؿؼرؼبماظطؾقعلم-برػانمغظرؼةماظـفاؼةماٌرطزؼةم-اظؿؼاربم

مرؼضم491وممإحصمم472م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتم(4)غظرؼةماإلحصاءم:ممإحصمم044

اًطأمعـماظـقعماألولمواًطأمعـماظـقعماظـاغل،مم:ماخؿؾاراتماظػرضقاتم-اظطرقماحملقرؼةممعؼدراتمصرتاتماظـؼة،(:محاظةمذبؿؿعني)اظؿؼدؼرمبؼرتةم

م ماالخؿؾار مم-ضقة مضقة ماألطـر مغقؿانم-االخؿؾار مم-بريدقنم-متفقدؼة مشريماٌؿققز ماالخؿؾار مم-االخؿؾاراتماظؿؼاربقة، مباغؿظام مضقة ماألطـر م-االخؿؾار

اخؿؾارماظـلؾةماالحؿؿاظقةمم-اظؿقزؼعاتماظؿؼاربقةمإلحصاءاتمغلؾةماإلعؽانمم-اخؿؾاراتمغلؾةماإلعؽانمم-قنمبريدم–االخؿؾاراتماظرتقؾة،مغظرؼةمغقؿانم

ماخؿؾاراتمباؼزمظؾػرضقاتمم-اظؿؿابعقةمم

مرؼضم491وممإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم
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م(9+0)0م:سددماظلاساتمغظرؼةماظؼرارات:مممإحصمم042

اظؼرارماظؾلقطمررؼؼةمأضؾماظؽربؼاتموممم-صضاءماظظروفماظطؾقعقةمم-صضاءماإلجراءاتماظؾلقطةممم- داظةماٌـػعة :اتسـاصرمعلأظةمادباذماظؼرارمبدونمبقاغ

م-اظؿصرفماظؾلقطمواٌرطبمبطرؼؼةمأضؾماظؽربؼاتمم-(ماظؿصرف)ادؿكدامماظؾقاغاتمسيمادباذمداظةماظؼرارمم-اظؼرارماٌرطبمأضؾماظؽربؼاتمم-ررؼؼةمبقز

االخؿؾارماألضقىم:مععاىةماخؿؾارماظػرضقاتمطؿلأظةمعـمعلائؾماظؼرارم-ؿؼدؼرمطؿلأظةمعـمعلائؾماظؼرارموباًصقصمتؼدؼرمبقزععاىةماظم-تصرفمبقز

معؼارغةماالخؿؾاراتم-واخؿؾارمأضؾماظؽربؼاتموماخؿؾارمبقز

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+0)0م:سددماظلاساتم(مم4)غظرؼةماإلحصاءم:ممإحصمم046

مم-اًطأمعـماظـقعماألولمواًطأمعـماظـقعماظـاغلم:ماخؿؾاراتماظػرضقاتم-اظطرقماحملقرؼةمم-عؼدراتمصرتاتماظـؼةم(:محاظةمذبؿؿعني)ؼرتةماظؿؼدؼرمب

م مم-ضقةماالخؿؾار مضقة ماألطـر مغقؿانم-االخؿؾار مم-بريدقنم-متفقدؼة مم-االخؿؾاراتماظؿؼاربقة مشريماٌؿققز مباغؿظم-االخؿؾار مضقة ماألطـر م-امماالخؿؾار

اخؿؾارماظـلؾةماالحؿؿاظقةمم-اظؿقزؼعاتماظؿؼاربقةمإلحصاءاتمغلؾةماإلعؽانمم-اخؿؾاراتمغلؾةماإلعؽانمم-بريدقنمم–غظرؼةمغقؿانمم-االخؿؾاراتماظرتقؾةم

م.اخؿؾاراتمباؼزمظؾػرضقاتمم-اظؿؿابعقةمم

مإحصمم072م:اٌؿطؾبماٌصاحبممرؼضم491وممإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(7+4)0م:سددماظلاساتمائقةمالمععؾؿقةإحصممررق:ممإحصمم000

اخؿؾارماظربقعموتؼدؼرم-اخؿؾارمذيمايدؼـموتؼدؼرماظـلؾة)االخؿؾاراتماإلحصائقةماٌعؿؿدةمسؾكمتقزؼعمذيمايدؼـمم-.عػفقمماإلحصاءماظالععؾؿك

ماظلؿاحمععمبعضماظؿطؾقؼات-اظربقع ماجيادمحدود ماخ)جداولماظؿقاصؼموجداولماالضرتانمسيمم-( م-ؿؾاراتماظقدقط، ماالدؿؼالظقة م-عؼاؼقسمسدم

سدةمسقـاتمم-سقـؿنيمعلؿؼؾؿنيم)مبعضماظطرقماالععؾؿقةماٌعؿؿدةمسؾلماظرتتقبمم-(طقطرانمظؾؿشاػداتماٌؿصؾة اخؿؾارم-اخؿؾاراتمعربعمطايم

م ماظؿؾاؼـاتم-علؿؼؾة متلاوي مم-اخؿؾار مظؾرتب ماالرتؾاط مععاعؾ مضقاس مم-اخؿؾار معرتؾطة ماظعشقائقةاخؿؾارم-بقاغات مات مطؾؿقجروفمم-( اخؿؾارات

م(.جقدةماظؿقصقؼمظعائؾةمعـماظؿقزؼعاتم-اخؿؾارمطؾؿقجروفمىقدةماظؿقصقؼ)مودقؿقؼـقفم

مإحصمم792م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم7+4)0م:سددماظلاساتمتؼـقاتماٌعاؼـة:مممإحصمم007

عـمأعـؾةمػذهمم–اظعقـةموأدؾقبماٌعاؼـةماٌـادبميلابمتؼدؼراتمٌعاملماجملؿؿعمربؾماظدرادةمبأدؾقبمجقدمتعرؼػماجملؿؿعموررقماخؿقارم

م–حلابمدرجةماظدضةمظؽؾمررضةمم–ادؿـؿاجمصرتاتماظـؼةمهلذهماٌعاملمم-ايفؿماظؽؾلمظؾؿفؿؿعم–اظـلؾةمسيماجملؿؿعمم–اٌعاملمعؿقدطماجملؿؿعم

مؿؾػةعؼارغةماظدضةمظطرقماٌعاؼـةماٌك

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+0)0م:سددماظلاساتمغظرؼةماٌقثقضقة:مممإحصمم064

بعضممتقزؼعاتمم-األػؿقةماظؾـائقةمواٌقثقضقةماٌشرتطةمم-عقثقضقةماألغظؿةماٌرتابطةمم-اًصائصماظؾـائقةمظألغظؿةماٌرتابطةمم-عػفقمماٌقثقضقةم

األخطارماٌؿـاصلة،مماظـؿاذجماٌّلرسةم)ممناذجمخاصةم م-اظعؿؾقاتماٌقثقضقةمم-(معػاػقؿماظؿعؿري)تمايقاةمصصقلمتقزؼعام-(معلؿؿرةموعؿؼطعة)ايقاةم

م.هؾقؾمبقاغاتمايقاةم-...م(م،مم

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م

م(9+0)0م:سددماظلاساتماضؿصادمضقادل:ممإحصمم297

ررؼؼةمم-أخطاءماظؿعقنيمم-االزدواجماًطلمم–اٌؿغرياتماظصقرؼةمم-دارمشريماًطقةممناذجماالسبم-مناذجماالسبدارماًطلماظؾلقطمواٌؿعددم
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م ماٌعؿؿة ماظصغرى مم-اٌربعات ماظؿؾاؼـ ماخؿالصقف مم-عشؽؾة ماظذاتل مم-االرتؾاط ماظزعـقة ماظلالدؾ مم-بعضممناذج ماآلغقة اٌؿغرياتمم-اٌعادالت

ماًطأمسيماٌؿغرياتم-داظةماالدؿفالكمم-اٌلاسدةم

مإحصمم004م:مؾبماظلابؼماٌؿط

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتمررقمتأعني:مممإحصمم207

م م)تقزؼعاتماظؾؼاء ماٌلؿؼؾؾقة م-جداولمايقاةم-ايقاة ماظدوالماإلطؿقارؼة ماىزئقةم-اظـظرؼاتماألدادقةميلابمسزوم مصرضقاتماألسؿار األضلاطم(

دصعاتم)تقزؼعماطؿقاريمداظةماظؼقؿةماياظقةمظعؼقدمتأعنيمزبؿؾػةماظلـاػقاتم-قائقةاظؿعرؼػمبادؿكداممررؼؼةمسش)اظصاصقةماٌػردةمظعؼقدمتأعنيمحقاةم

اٌعادالتمم-دـاػقاتمبدصعاتمذفرؼةمودصعاتمدـقؼةمودصعاتمعؿـادؾةم-تؼـقاتمدصعةمطؾقةمودصعةمحاظقةمم-اظداظةماإلطؿقارؼةماظرتاطؿقةم(معدىمايقاة

م ماظصاصقة ماألضلاطماظلـقؼة ماظؿؽاصؤ)اظؿؽرارؼة مم-اظعؼقدماالدادقةمم-األطؿقاريممعؾدأ ماالحؿقاراتمم-االضصادماظشفرؼة )متأعنيمحقاةممبـاصعمتراطؿقة

(مطلرؼة)احؿقاراتمظدورةمجزئقةمم-ععادالتمتؽرارؼةمالحؿقاراتمعؿؼطعةمم-احؿقاراتماضلاطمذفرؼةمم-اظعؼقدماالدادقةمم-تعرؼػماًلارةماٌـؿظرةم

مدبصقصماًلارةمسؾكمدـقاتماظقثقؼةم-

مإحصمم046م:مؿطؾبماظلابؼماٌ

 

م(9+0)0م:سددماظلاساتممناذجمخطقة:مممإحصمم202

اظـؿقذجماًطلماظعاممعـماظرتؾةم -وتقزؼعاتفامم اظرتبقعقة اظصقغم-اظؿقزؼعماظطؾقعلمبعدهمعؿغرياتم -ظؾؿػاػقؿماظضرورؼةمسيمجربماٌصػقصات عراجعة

م ماظرتؾم-اظؿاعة مظؾـؿقذجمذو ماظػرضقاتم مواخؿؾار م ماظؿاعةاظؿؼدؼر ماظرتؾةماظغريماظؿاعةمم-ة مظؾـؿقذجمذو ماظػرضقاتم مواخؿؾار م   - ررقمحلابقة -اظؿؼدؼر

ماظؿؾاؼـمبادؿكداممماظرباعجماإلحصائقة صكمتصؿقؿماظؿفاربموماالسبدارممهؾقؾ تطؾقؼات

مرؼضم422وممإحصمم004م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

  

م(7+4)0م:سددماظلاساتمتصؿقؿموهؾقؾماظؿفارب:ممإحصمم201

واربماٌؼارغةم.مماظؼطاساتم–اظعشقائقةمم-اظؿؽرارمم-اٌؾادئماألدادقةمظؿصؿقؿماظؿفاربممم-عراجعةمبعضماٌػاػقؿماألدادقةمظالدؿداللماإلحصائلم

م ماظؾلقطة م: مt)اخؿؾار م( م ماٌزدوجمم(t)واخؿؾار م. مواربماظعاعؾماظقاحد م: ماظعشقائقة متام ماظـؿقذجمم-اظؿصؿقؿ مواٌم-صقصمعالئؿة ؼارغاتماظؿضاد

معؼارغةمأزواجمعؿقدطاتماٌعاىاتم-اٌؿعددةم متصاعقؿماظؼطاساتم. م م-تصؿقؿماظؼطاعمتامماظعشقائقةم: م-اظؿصؿقؿماظالتقينمم ممم-اظؿصؿقؿماظالتقينمم

:مظعقاعؾمثـائقةماٌلؿقىماظؿصاعقؿمذاتما.ماظؿصاعقؿماظعاعؾقةماٌعؿؿةمم-اظؿصاعقؿمذاتماظعقاعؾماظـالثةمم-اظؿصاعقؿمذاتماظعاعؾنيم:ماظؿصاعقؿماظعؿؾقة

متصاعقؿماظعاعؾنيممبلؿقؼنيم ماظؿصاعقؿمذاتماظعقاعؾماظـالثةمثـائقةماٌلؿقىمم-. .ماالخؿالطم.ماظؿصاعقؿمذاتماظعقاعؾمثـائقةماٌلؿقىماٌعؿؿةمم-.

متصؿقؿماظقحدةماٌـشطرة

مإحصمم041م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

 

م(7+4)0م:سددماظلاساتمممممم           مممممعراضؾةماىقدةمممممممممممممممممممممم:ممإحصمم227

م-عراضؾةماىقدةماظشاعؾةمم-اظؿكطقطمظؾفقدةم)تطقراتمسؾؿماىقدةمم-اظؿعرفمسؾكمععـكمطؾؿةماىقدةممم-تعرؼػمتارخيلمسـمسؾؿمعراضؾةماىقدةم

م مم-هلنيماىقدة ماىقدة ماظؽؾقةم-ضؿان ماىقدة موإدارة مظم-( ماٌطؾقبة ماىقدة ماظؿعرفمسؾكمحدود ماإلحصائقةمم-ؾؿـؿج مظؿقزؼعات عراجعة

م ماىقدة مسيمعراضؾة ماظػرضقاتمم-اٌلؿكدعة مواخؿؾار ماإلحصائل مم-االدؿدالل ماىقدة مسيمعراضؾة ماإلحصائقة ماىقدةمم-اظطرق معراضؾة خرائط

م مم-ظشقػارتموأغقاسفا مم-أداظقبمخرائطماىقدة مسيمهلنيماىقدة ماإلحصائقة مم-اظطرق مبارؼؿق مPareto)ردؿ ممردؿم-( ماظلؿؽة ردؿم)سظام

خرائطمأومردقممعراضؾةماىقدةمظؾؿؿغرياتماٌؿؼطعةمم-عؼدرةماظعؿؾقاتماإلغؿاجقةمم-خرائطمأومردقممعراضؾةماىقدةمظؾؿؿغرياتماٌؿصؾةمم-(مإذقؽاوا

م.(OC curve)عـقـكمخقاصماظعؿؾمم-ععاؼـاتماظؼؾقلموأخطارماألخطاءمصقفامم-واظقصػقةم

مإحصمم440م:ماٌؿطؾبماظلابؼم

م
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معؿؾقاتاظحبقثممواإلحصاءمملدبصصبرغاعجماظدرادةمظدرجةماٌاجلؿريمسيماظعؾقممسيم:مثاظـا

م

م:أػدافماظربغاعج

وسيمحبقثماظعؿؾقاتمظطالبموراظؾاتمعؿؿقزؼـمممـمحيؿؾقنمذفادةماظؾؽاظقرؼسمماإلحصاءتؼدؼؿمتدرؼبمسالمسيم -7

م.تمأومسيمدبصصاتمضرؼؾةمأخرىسيماإلحصاءمأومسيمحبقثماظعؿؾقاتمأومسيماظرؼاضقا

تزوؼدماظؾالدمحباجؿفامعـماإلحصائقنيموعـماٌكؿصنيمسيمحبقثماظعؿؾقاتماٌؤػؾنيمتأػقالمساظقامؼلؿحمهلؿمبؿؼدؼؿم -4

أومسيمذبالمحبقثماظعؿؾقاتموذظؽمسيموزاراتموعصاحلماظدوظةمماإلحصاءأومضقادةماظـشاراتمسيمذبالمخدعاتمادؿشارؼةم

 .ػؾقةموعراطزماظدراداتمواألحباثوسيماٌؤدلاتماظعاعةمواأل

إسدادماظطاظبمواظطاظؾةمظالدؿؿرارمسيماظدراداتماظعؾقامبغقةمايصقلمسؾلمدرجةماظدطؿقراهمسيماالحصاءمأومدطؿقراهم -0

 .سيمحبقثماظعؿؾقات

م

م:اٌلاراتمواظؿكصصاتم

م.اإلحصاءعاجلؿريماظعؾقممسيمم-7ممم

م.عاجلؿريماظعؾقممسيمحبقثماظعؿؾقاتمم-4ممم

م

م:مؾقلمذروطماظؼ

 .ذروطماظؼؾقلماظقاردةمسيماظالئقةماٌقحدةمظؾدراداتماظعؾقامسيماىاععاتماظلعقدؼة.7

م.أنمجيؿازماٌؿؼدمماخؿؾارماظؼؾقلماظذيمؼعؼدهماظؼلؿ.4

م

م:عؿطؾؾاتماظدرجة

مبـفاحم-7ممم ماظدرادقةمم42مسؾلماظطاظبمأنمؼؿؿ ماظقاردةمسيماًطة مسؾلماظؼؾمعـماٌؼرراتماظدرادقة مدرادقة وحدة

م.ماخؿقارؼةوحداتمدرادقةمم0وحدةمدرادقةمإجؾارؼةمومم72ـؼلؿمإظلموت

م.مإسدادموتؼدؼؿمرداظةمهؼؼماظشروطمواٌقاصػاتماظقاردةمسيمالئقةماظدراداتماظعؾقام-4مم
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ماًطةماظدرادقة

 (إحصاء)عؼرراتمعاجلؿريماظعؾقممدبصصمم:أواًل

 

ماٌؼرراتماإلجؾارؼة

 ررعلؿكمماٌؼـــــ رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

م0م(7)ماإلحصاءغظرؼةممإحصمم249

م0مهؾقؾماظؿؾاؼـمإحصمم207

م0مهؾقؾماالسبدارمإحصمم200

م0م(4)ماإلحصاءغظرؼةممإحصمم220

م0م(7)سؿؾقاتمسشقائقةممإحصمم219

   

مخؿقارؼةاٌؼرراتماال

 علؿكمماٌؼـــــرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

م0ماإلحصاءمسيتمخاصةمعقضقسامإحصمم240

م0محققؼةمعصـػةم–هؾقؾمبقاغاتمرؾقةممإحصمم204

م0متصؿقؿماظؿفاربمإحصمم202

م0مإحصاءمالععؾؿلمإحصمم206

م0ممناذجمخطقةمإحصمم226

م0مترتقيبإحصاءممإحصمم221

م0مهؾقؾمداللمزعـقةمإحصمم221

ممهؾقؾماظؾؼاءمإحصمم212

مماظعقـةعلحممإحصمم216

ممعؿعددةمتطؾقؼقةمعؿغرياتمإحصمم211

ممقةمواخؿؾاراتمايقاةضغظرؼةماٌقثقمحبثم260

 

مإحصاءدبصصمم-اظعؾقممعؼرراتمعاجلؿريمموصػ

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم(7)اإلحصاءم غظرؼة   :  مإحصمم520

اظؿقضعمم–اظؿقضعمم–تقزؼعاتمعؿعددةماٌغرياتمم–دوالمسيمعؿغريمسشقائلمم_اظؿقزؼعاتماٌـػصؾةمواٌلؿؿرةمم–اظػضاءماالحؿؿاظلمم–غظرؼةماالحؿؿالم

مداظةماظؿقزؼعماظؿفرؼؾقةم–تقزؼعاتمععاؼـةماإلحصائقاتمعرتؾةمم–بعضماظـؿائجماظؿؼاربقةمم–غظرؼةماظـفاؼةماٌرطزؼةمم–اظدوالماٌؿقزةمم–لماظشرر

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمعقضقساتمخاصةمصكماإلحصاء   :  مإحصمم523

معؼرراتمأخرىممأومبعضماٌقاضقعماظؾقـقةماًاصةمػذاماٌؼررمؼؿقحمدرادةممإعامبعضماٌقاضقعماهلاعةماظيتمظقلتمعدرجةمسيم

م
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م(9+0)م0م:سددماظلاساتم   اظؿؾاؼـ هؾقؾم  :  مإحصمم531

اٌؼارغاتماٌؿعاعدةمم–اٌؼارغاتماٌؿعددةمم–هؾقؾماظؿصاعقؿماألدادقةمواظؿفاربماظعاعؾقةمم–هؾقؾماظؿؾاؼـمظـؿاذجمأحادؼةموثـائقةموعؿعددةماظطرقم

محملةمسـماظؾقاغاتمشريماٌؿعاعدةمم–ؾماظؿغاؼرمهؾقم–االسبدارمم–

مMNITABأوم  SPSS-Xأوم  SASهؾقؾماظؾقاغاتمدقؿؿمبادؿكدامم:معالحظةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم  عصـػة حققؼةم-هؾقؾمبقاغاتمرؾقةمم   : مإحصمم532

مناذجمخطقةمم–مناذجمعؿغرياتمادؿفابةمثـائقةمم–سماٌشارطةمعؼاؼقم–اخؿؾاراتماالدؿؼاللمم–جداولماظؿصـقػماٌؿصؾبمم–أغقاعماظؾقاغاتماٌصـػةم

مناذجماظؾقجقتمواًطةماظؾقشارؼؿؿقةمم–بـاءممناذجمخطقةمظقشارؼؿؿقةموتطؾقؼفامم–تقصقؼممناذجماظؾقجقتمومناذجمخطقةمظقشارؼؿؿقةمم–ظقشارؼؿؿقةم

م مم–ٌؿغرياتمترتقؾقة ماٌؿعددة ماالدؿفابة مم–مناذج ماٌؿالئؿة ماألزواج مم–مناذج معؽررة متصـقػقة مادؿفابة مبقاغات محزم)هؾقؾ وم  SASتلؿكدم

BMD.)  م

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمهؾقؾماالسبدارم    :مإحصمم533

مناذجمم–اظؿقاؼـمواالسبدارمم–اًطقةماٌؿعددةمم–تشكقصاتماظؿأثريمم–هؾقؾماظرادبمم–اخؿقارماظـؿقذجمم–اسبدارمعؿعددمم–اسبدارمخطلمبلقطم

م(.متلؿكدممحزممايادبمسيماظؿقؾل)اسبدارمشريمخطلمم–خطقةمععؿؿةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتماظؿفارب تصؿقؿم   : مإحصمم534

م ماظؿاعةمواظؼطاعماظؿامماظعشقائلم–عؾادئمأدادقة مم–تصؿقؿماٌربعماظالتقينم – تصاعقؿماظعشقائقة مم–اظؿفاربماظعاعؾقة م–تؽراراتمطلرؼةموزبؿؾطة

م تصاعقؿمدطقحماالدؿفابةم–تصاعقؿمعؿصاظؾةم – تصاعقؿمشريمعؿعاعدةم–تصاعقؿماظقحدةماٌـؼلؿةمم–وزئماظؿؾاؼـماظقحداتماظؿفرؼؾقةمو وؿقع

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمععؿؾل اءمالإحصمم   : مإحصمم536

م – صػقفماظؿقزؼعات مسيمعلائؾماٌعاملإحصممترطقبمخطلمسيم–اإلحصاءاتمايرة موتطؾقؼاتفا م اءاتمعرتؾة مواٌقضعقةماٌقضعقة واظلؾؿقة

م موعؿعددةم–اظلؾؿقة موثـائقة مأحادؼة م علائؾماٌعاؼـة مم–اظطرق ماظالععؾؿل مععؿؾقةم–اظؿؼدؼر مإلحصاءاتمشري ماظؿؼاربقة ماظـلؾقة تقزؼعاتم – اظػعاظقة

متلؿكدممحزممايادب)اخؿؾاراتمجقدةماظؿقصقؼمم–تؼارؼؾقةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم    مناذجمخطقفم   :  إحص556

اًطقةمماظعاعةماظصقرةماظعاعةمٌعؽقسماٌصػقصاتم؛ماظؿقزؼعاتمعـمماظدرجةماظـاغقةم؛ممناذجمشريمعؽؿؿؾةمماظرتؾةم؛ماظدوالماظؼابؾةمظؾؿؼدؼرم؛ماظػرضقاتم

ماظعشقائقةمواٌكؿؾطةممناذجماٌؤثراتممماٌقضقساتمصكم؛مبعضم(مضطرؼةموعؿداخؾةم)،ماظؿصـقػاتمسيماواهمواحدمواثـنيم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم    اءاتمترتقؾقفإحصمم   :  إحص557

ماظرت مظإلحصاءاتم؛ م ماظعزوم م؛ ماظؿلاعح مظؾؽقاغؿقؾموسيمحدود مسيمصرتاتماظـؼة موتطؾقؼاتفا مظؿقزؼعاتماإلحصاءاتماظرتتقؾقة ماألدادقة .ممتقؾقةاظـظرؼة

متطؾقؼاتمصكماإلحصاءاتماظرتتقؾقةمسيمتؼدؼرمواخؿؾارماظػروض

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم    قؾمدالدؾمزعـقةهؾم   :  إحص558

سيماظلؾلؾةمماٌلراغقة؛ماظـظرؼاتم(مWald's decomposition)ًاظلالدؾماظزعـقةمبقصػفامسؿؾقةماظعشقائقةم؛ماظـؾاتم؛ماظؿقؾؾمعؿعاعدماظلؾلؾةماظزعـقةم

غظرؼةماإلدؼاطم،ماظؿؼاربم،مواظؿقضعماظشرركمػ؛مصراشاتمػقؾربتمم؛مدوالماالرتؾاطماظؿؾؼائلمواظؿغاؼرماظؿؾؼائلموخقاصفؿ(متؼدؼرمدؾلؾةماظعزوم)اظزعـقةم

مـابؿةاظمات،مواظؿؿـقؾماظطقػلمظؾعؿؾق ARMAممناذجؼمFourier؛مدؾلؾةم(م؛مف)،ممL2وأصضؾمتـؾؤمخطلمسيم
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م(9+0)م0م:سددماظلاساتم    (4)غظرؼةماإلحصاءمم   : مإحصمم559

مبـؼطة ماظؿؼدؼر مررق ماٌؼدراتح مخقاص ماظـؼةح مصرتات ماظػروضح مإخؿؾارات مضقةح مواألطـر ماٌـؿظؿة ماإلخؿؾارات ماٌرجقف. ماظـلؾة حمإخؿؾارات

مواحد معؿغري مصك ماظطؾقعك مظؾؿقزؼع ماإلدؿدالل ماظؿؿابعقفح ماظػروض مبإخؿؾارات ماًاصة مبعضماٌقضقسات ماظؾقاغاتمح موهؾقؾ ماظؼرار مإدباذ غظرؼة

ماظؿصـقػقة

م

م(9+0)م0م:تسددماظلاسام    اظؾؼاء هؾقؾم   : مإحصمم574

بـاءمداظةم – حزممايادبمظؿقؾقؾماظؾؼاء – منقذجماٌكاررماٌؿـادؾة – ادؿؼراءممناذجمععؾؿقف – مناذجمبقاغاتماظؾؼاء – بقاغاتموتقزؼعاتماظؾؼاء

ممنقذجمزعـماظػشؾماٌلرع ادؿؼراءمضائؿمسؾكماظرتبمسي– اإلعؽاغقة

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم           اظعقـة علحم   : مإحصمم 576

تؼدؼرمم–اظعـؼقدؼةموعؿعددةماٌراحؾمواظـؿطقةم اٌعاؼـةم–اٌعاؼـةماظعشقائقةماظؾلقطةمواظطؾؼقةمم–اٌعاؼـةمذائعةماالدؿكدامم غظرؼةموتطؾقؼاتمررق

مم–وخطقةماالرتؾاطم – اٌعاملماظـلبمععاعالتماالسبدار مم–ررقمعدؼةماىقبموذرؼطمايذاء م–سؾكممنقذجم اظؿؼدؼرماٌؾينم–عقاضقعمزبؿارة

م(تلؿكدممحزممايادب)هؾقؾماسبدارمعـمبقاغاتمعلحمععؼدم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمعؿغرياتمعؿعددةمتطؾقؼقةم   : مإحصمم578

م)عؾادئمهؾقؾمبقاغاتم ماالدؿفابةم–اىرسة م( موشريماٌؾاذرة ماٌؾاذرة ماالدؿفابة-اىرسة)عؿغرياتمم–، مواٌط( ماظػعاظقاتماٌؼارغة م، ماظؽؿقة م–ؾؼة

م.اظزعـم،متطؾقؼاتمهؾقؾماظربوبقتمسيمدراداتماٌضاداتمايشرؼةموجرسةماإلذعاسات×معـققاتماالدؿفابةمظؾفرسة،ماظزعـ،ماىرسةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم    غظرؼةماٌقثقضقةموإخؿؾاراتمايقاهم   :  حبث563

م مظؾـظؿماٌرتابطة مم–خقاصمبـققؼة ماظـظؿماٌرتابطة مسؾكمعػاػقؿماظؿعؿريمصػقم–عقثقضقة ماٌؾـقة عػاػقؿماالسؿؿادماٌقجبمم–فمتقزؼعاتمايقاة

مبعضمغقاحلماألدؿؼراءماإلحصائلمسيماٌقثقضقةم-واظلاظبم
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معؼرراتمعاجلؿريماظعؾقممدبصصمحبقثماظعؿؾقات :ثاغقا

 

ماٌؼرراتماإلجؾارؼة

 علؿكمماٌؼـــــرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

م0م(7)ظرؼةماإلحصاءمغمإحصم249

م0م(4)غظرؼةماإلحصاءممإحصم220

م0م(7)غظرؼةماظربذبةمشريماًطقةممحبثم209

ماظؿدصؼماظشؾؽلمحبثم222
م0

م0م(7)مناذجمسشقائقةمسيمحبقثماظعؿؾقاتمحبثم219

 

مخؿقارؼةاٌؼرراتماال

 علؿكمماٌؼـــــرر رضؿمورعزماٌؼرر
اظلاساتم

 اٌعؿؿدة

م0م(4)سيمحبقثماظعؿؾقاتمناذجمسشقائقةممحبثم202

ماألعـؾقةماظصقققةمواظؿقاصؼقةمحبثم201
م0

ماحملاطاةمواظـؿذجةمحبثم220
م0

ماحملاطاةمواظـؿذجةمحبثم220
م0

مغظرؼةماٌقثقضقةمواخؿؾاراتمايقاةمحبثم260
م0

ماظؿـؾقءماٌؿؼدممحبث247
م0

معقضقساتمعؿؼدعةمصكمحبقثماظعؿؾقاتمحبثم210
م0

م

محبقثماظعؿؾقاتدبصصمم-اظعؾقممعؼرراتمعاجلؿريمموصػ

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم(7)اإلحصاءم غظرؼة   :  مإحصمم520

اظؿقضعمم–اظؿقضعمم–تقزؼعاتمعؿعددةماٌغرياتمم–دوالمسيمعؿغريمسشقائلمم_اظؿقزؼعاتماٌـػصؾةمواٌلؿؿرةمم–اظػضاءماالحؿؿاظلمم–غظرؼةماالحؿؿالم

مداظةماظؿقزؼعماظؿفرؼؾقةم–تقزؼعاتمععاؼـةماإلحصائقاتمعرتؾةمم–بعضماظـؿائجماظؿؼاربقةمم–اظـفاؼةماٌرطزؼةممغظرؼةم–اظدوالماٌؿقزةمم–اظشررلم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم(4)اإلحصاءم غظرؼة   :  مإحصمم559

مبـؼطة ماظؿؼدؼر مررق ماٌؼدراتح مخقاص ماظـؼةح مصرتات ماظػروضح مإخؿؾارات مضح مواألطـر ماٌـؿظؿة مقةاإلخؿؾارات ماٌرجقف. ماظـلؾة حمإخؿؾارات

مواحد معؿغري مصك ماظطؾقعك مظؾؿقزؼع ماإلدؿدالل ماظؿؿابعقفح ماظػروض مبإخؿؾارات ماًاصة مبعضماٌقضقسات ماظؾقاغاتمح موهؾقؾ ماظؼرار مإدباذ غظرؼة

ماظؿصـقػقة

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتماظؿـؾؤماٌؿؼدمم   :  حبث 521

.ماظؿـؾؤمصكمحاظةماظػراغحمهؾقؾماظؿداخؾحمهؾقؾمدوالماظـؼؾحماظـؿاذجماٌقمسقةموشريماٌقمسقةحمظؾؿـؾؤموعـففقةمبقطسموجقـؽـزم Arimaمنذجةم

ماظرتذقحماظؿؽقػ

م
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م(9+0)م0م:سددماظلاساتم              (7)ماًطقة اظربذبةمشري غظرؼة     : محبث 530

ماحملدب مواظدوال ماجملؿقساتماحملدبة موتشؿؾ ماظؿقدب مهؾقؾ مسـاصر ماٌؼقدةم–ة موشري ماٌؼقدة مظألعـؾقة مواظؽاصقة ماظالزعة غظرؼةمم– اظشروط

م.مالنراغجماظــقؼةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم(4)اظربذبةماظغريمخطقةمم   :  حبث 534

ررقمحمققدموأخرىمبؼققدتطقؼرموتطؾقؼمتؼـقاتمتلؿكدمماألعـؾقةميؾمعشاطؾمبدونمضحماىقاغبماظـظرؼةمواظؿطؾقؼقةماًاصةمباألعـؾقةماظغريمخطقة

ماظؾقثماٌؿؿادي مررقماٌقؾح مررقمغققتنيح ماإلواػاتماٌؿؼارغفح ماظرتبقعقة. ماظربذبة ماهلـددقة. ماظربذبة مواياجز. موأداظقبماظعؼقبة وأداظقبم.

م.اإلدؼاط

م

م(9+0)م0م:ساتسددماظلام                                        واظؿقاصؼقة األعـؾقةماظصقققةم  :  حبث 537

متؼ مـقدرادة ماظؿقاصؼقة موعلائؾماألعـؾقة تطؾقؼاتمػذهمم–عقاضقعمتؿضؿـمررقماظؿعدادماظشاعؾموضطعماٌلؿقىمم–اتمحؾمعلائؾماظؼقؿماٌـػصؾة

م.معلائؾماظؿغطقةم– ععاىةمخاصةمٌلائؾمحؼقؾةماظظفرموهدؼدماظلؾؾموذفرةماظػروعمم–اظطرقميؾماظـؿاذجماظصقققةمواظؿقاصؼقةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                                       احملاطاةمواظـؿذجةم   :  حبث 543

عقاضقعمتؿضؿـمتراطقبماظؾقاغاتم،مظغاتماحملاطاةم،ماظؿقؾقؾماإلحصائلمتقظقدمسددمذؾفمم–عراجعةمدرؼعةمظصقاشةموتـػقذممناذجماحملاطاةموتطؾقؼاتم

م.اربماحملاطاةمسشقائلموتصؿقؿمو

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                                    اظؿلؾلؾمواىدوظةم   :  حبث 553

م مم–اظؿلؾلؾمسيمورذاتماظؿدصؼمواظقرذاتماٌـلابة موتؼاغاتمحؾفا معلائؾماىدوظة ماظدؼـاعقؽقةموررقماظػرعمم–صقاشة مررقماظربذبة وؼشؿؾمػذا

مقماظؿعدادماظشاعؾم،مععماالػؿؿامماًاصمباىدوظةماظعشقائقةوايدمورر

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                                          اظشؾؽل اظؿدصؼم  :   حبث 554

معلائؾماىم–غظرؼةماظؿدصؼمظشؾؽاتماظلعةماٌؼقدةم مععاؼريماىدريم، معلائؾماٌالئؿةمواظؿغطقةم،ماٌلارمعقاضقعمتؿضؿـماظؿدصؼماألضصكم، دوظةم،

ماٌلائؾماظؿقاصؼقةماٌصاحؾةم–األضصرم،موتدصؼاتماظؽؾػةماألصغرم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                ايقاة غظرؼةماٌقثقضقةمواخؿؾاراتم   :  حبث  563

عػاػقؿماالسؿؿادماٌقجبم – صػقفمتقزؼعاتمايقاةماٌؾـقةمسؾكمعػاػقؿماظؿعؿريم–بطةمعقثقضقةماظـظؿماٌرتا – خقاصمبـققؼةمظؾـظؿماٌرتابطة

مبعضمغقاحلماالدؿؼراءماإلحصائلمسيماٌقثقضقةم-واظلاظبم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم )                        7)مناذجمسشقائقةمسيمحبقثماظعؿؾقاتم   :  حبث 574

متطؾقؼقةمسيمحب مقثماظعؿؾقاتمتشؿؾممناذجماحؿؿاظقة مبقادقن: م-م سؿؾقة ماٌعدودة ماظزعـماٌؿصؾمواظؿقاظة غظرؼةمم–سؿؾقاتمعارطقفمسيمحالة

مأغظؿةمحبقثمسؿؾقاتمأخرىم–تطؾقؼاتمسيماظصػقفمواظؿكزؼـمم-سؿؾقاتماظؿقظقدمغصػماٌارطقصقةم–اظؿفدؼدم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتمعقضقساتمخاصةمصكمحبقثماظعؿؾقات:محبثم 579

غظرؼةماظصػقفم،م.مغظرؼةماظصقاغةمواظؿفدؼدمظؾـظؿماظعشقائقةحماٌقثقضقة.مصـعماظؼرارماٌارطقصك.مطؾماظؿصؿقؿموصـعماظؼرارمسيمزؾمسدمماظقؼنيعشا

مدبطقطمررقممجردماالغؿاجم،مواظشؾؽاتمايادقبقةموغظؿماٌعؾقعات
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مسيماإلحصاءاظػؾلػةممدطؿقراهبرغاعجماظدرادةمظدرجةمم:ارابع

م

م:أػدافماظربغاعجم

 وطذظؽماطؿلابماٌفارةمسيمأحدمماإلحصاءإسدادماظطاظؾةمواظطاظؾةمحبقثمؼؽلبمضاسدةمسرؼضةمعـماٌعؾقعاتمسيمسؾؿم

م.دبصصاتف

 م.صاءاإلحدبصصاتمسؾؿممإحدىإسدادماظطاظبمأوماظطاظؾةمظؿؽقنمظدؼفماظؼدرةمسؾلماظؼقاممباألحباثمسيم

 م.ددماظـؼصمسيمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظؾاحـنيمسيماٌؤدلاتماظؿعؾقؿقةمواظؾقـقة

م

م:ذروطماظؼؾقلم

م:ععماظؿؼقدماظؽاعؾمععمظقائحمطؾقةماظدراداتماظعؾقامسؾكماٌؿؼدممأنم

.ؼعادظفعـمجاععةماٌؾؽمدعقدمأومعامماإلحصاءرجةماٌاجلؿريمسيماظعؾقممؼؽقنمحاصاًلمسؾكمد7 -م

.االنؾقزؼةظؾغةمممTofelمصاًلمسؾكمعامالمؼؼؾمسـممأربعؿائةموزيلنيمدرجةمسيمبرغاعجمؼؽقنمحا4 -م

.ةمورؼفامىـةمحيددػامذبؾسماظؼلؿجيؿازمعؼابؾةمذكصق0 -م

م

م:عؿطؾؾاتماظدرجةم

.تؽقنماظدرادةمباظرداظةمواٌؼررات7 -م

ممسؾكماظطاظبمأنمجيؿازمبـفاحمعامالمؼؼؾمسـممثاغقةمسشرمداسة4 دتمداساتمعـمضقائؿمدرجةمسؾكماألطـرمععؿؿدةمعـفا

.اٌاجلؿريماظيتمملمؼلؾؼمظفمدرادؿفا

-م

.ةماظدراداتماظعؾقامسؾكماظطاظبمأنمجيؿازمبـفاحماعؿقاغًامذاعاًلمؼعؼدمحلبمظقائحمطؾق0 -م

.تؿلؿمباألصاظةمواالبؿؽارمرداظةمإسدادسؾكماظطاظبم2 -م

م

 م
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م(إحصاء)عؼرراتماظدطؿقراهمسيمدبصصمم:ةمقطةماظدراداً

 

 اظلاساتماٌعؿؿدة علؿكمماٌؼـــــرر رضؿمورعزماٌؼرر

م0 7-غظرؼةماالحؿؿالممحصإم677

م0م4-غظرؼةماالحؿؿالممإحصم674

م0م4-سؿؾقاتمسشقائقةممإحصم670

م0م7-ائلإحصمسؿؾقاتمادؿؼراءمإحصم647

م0م4-ائلإحصمادؿؼراءمإحصم644

م0مهؾقؾماظؾؼاءمحصإم640

م0مشريماٌعؿؾلماإلحصاءغظرؼةمماحص642

م0معقاضقعمعؿؼدعةمسيمتصؿقؿماظؿفاربماحص642

م0مغظرؼةماظلالدؾماظزعـقةماحص646

م0ممناذجمخطقةمععؿؿةمحصإم641

م0مهؾقؾمعؿعددماٌؿغرياتمحصإم641

م0ماإلحصاءقاضقعمخاصةمسيمعمحصإم640

م

مإحصاءدبصصمم-ماظدطؿقراهعؼرراتمموصػ

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم7-االحؿؿال غظرؼة   :   مإحصمم611

ماٌؼقا اظػضاءاتماالحؿؿاظقةمسي مغظرؼة ماظؿؼاربماٌلؼقف – أغقاعماظؿؼارب – طدوالمعؼاؼلة اٌؿغرياتماظعشقائقة – سإرار دوالم – غظرؼة

مبراي – ومتفقدمػقؾل غظرؼةماظرتاصماظضعقػ – تؼاربمدوالماظؿقزؼع – اظؿقزؼع

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                   -4-غظرؼةماالحؿؿالم : مإحصمم612

مم–اظؿؼاربمسيماظؿقزؼعمم–ضقاغنيماألسدادماظؽؾريةمم–سشقائقةمعلؿؼؾةمضابؾقةماظؿفؿقعمٌؿغرياتم مغظرؼاتماظقحداغقةمواالدؿؿرار م–اظدوالماٌؿقزة،

مضاسدةماظؿؼاربماٌؿالذلم-(صقؾؾرمم-ظقـدبرغم)مغظرؼةماظـفاؼةماٌرطزؼةم

م

م(9+0)م0م:ساتسددماظلام                                -4-سؿؾقاتمسشقائقةم   :  مإحصمم613

مغظرؼةماظؿفدؼدم– ععادالتمطقجملروفم–سؿؾقاتمبقادقنموحؾقػاتفامم–سؿؾقاتمعارمطقصقةمزعـقةمعلؿؿرةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم7-ائلإحصمسؿؾقاتمادؿؼراءم   :  مإحصمم621

مخقاصموررقماظعقـةماظؽؾريةم–تؼدؼرمباؼزمم– اغقةماظعظؿكتؼدؼرماإلعؽم–اظؿؼدؼرماًطلمم–تؼدؼرمعؿففمعـماٌعاملمم–اإلعؽاغقةمم–اظؿؿاممم–اظؽػاؼةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم -2- ائلإحصمادؿؼراءم   : مإحصمم622

مخقاصموررقماظعقـةماظؽؾرية-اءاتمباؼزمإحصم–عؾدأماظالتغقريمم–ائقةمعرطؾةمإحصماخؿؾارمصرضقات
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م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                    هؾقؾماظؾؼاءم   :مإحصمم623

بـاءمداظةماإلعؽاغقةمظؾقاغاتماظعؿرمم–أالمدؿؼرهمسيممناذجماٌكاررماظؿـادؾقةمم–مناذجماظعؿرم:مغظرؼةموهؾقؾمبقاغاتماظعؿرماٌراضؾةمسشقائقًامعـماظقؿنيم

مهؾقؾمضائؿمسؾكماظراتبمفممناذجماظعؿرماٌلرسةم–

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                        غظرؼةماإلحصاءمشريماٌعؿؾلم  :مإحصمم624

اظؿؼدؼرمواخؿؾارماظػرضقاتمسيممناذجمم–غظرؼةمغقذرموصعاظقةمبقؿؿانماظـلؾقةماٌؼاربةمم–مUغظرؼةماإلحصاءاتم:ماألدسماظـظرؼةمظإلحصاءمشريماٌعؾؿلم

متطؾقؼاتمسيمهؾقؾممناذجمخطقةمساعةم–طقةماءاتماظراتبماًإحصمغظرؼةم–ظعقـةموظعقـؿنيم(مدؾؿقةم)معقضعقةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                               عقاضقعمعؿؼدعةمسيمتصؿقؿماظؿفارب  :مإحصمم625

تصاعقؿماظؼطاعمم–اعؾقةماظؿصاعقؿماظشؾؽقةمأومذؾفماظعم–اظؿؽرارماظؽلريمم–اظؿؼلقؿمإديمضطاساتمم–واربماظقحدةماٌـؼلؿةمم–مPاظـظامماظعاعؾلماظعامم

عؼاؼقسماظؿصؿقؿماألعـؾموبعضمم_غظرؼةماظؿصؿقؿماٌلؿؿرمم–(مأػداف،ممناذج،موععاؼريم)متصاعقؿمدطقحماالدؿفابةمم–(مبـاؤػاموهؾقؾفام)مشريماظؿامم

متصاعقؿمظـؿاذجمشريمخطقةم–واربماالدؿفابةماٌؿعددةمم–غؿائجماظؿؽاصؤماظؾلقطم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                            اظزعـقة ظلالدؾغظرؼةما   :  مإحصمم626

مناذجمدالدؾمزعـقةمم_اظلالدؾماظزعـقةمشريماٌلؿؼرةمم–اظـظرؼاتماألرجقدؼةمم–اظؿؽاعؾماظعشقائلمم–واٌعادالتماظؿػاضؾقةماظعشقائقةممITOايلابم

معقاضقعمخاصةمسيماألحباثمايدؼـةمسيماظلالدؾماظزعـقةم–(مارماظذاتلماألدكمثـائقةماًطقة،ماظطقرؼة،مواالسبد)مشريمخطقةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                                   مناذجمخطقةمععؿؿةم    :ممإحصمم627

محزعةمايادبم–ععادالتماظؿؼدؼرماٌعؿؿةمم– سؾكاظؿؼارباتمعـمعرتؾةمأم–(مذؾفماإلعؽاغقةم)ممناذجمم–غظرؼةماظـؿاذجماًطقةماٌعؿؿةم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                              هؾقؾمعؿعددماٌؿغرياتم   : مإحصمم628

م مواظقعؼقبلماٌعؿؿ ماٌؿغرياتمم–اظؿققؼالتماظشاذة ماظطؾقعلمعؿعدد موؼشارتمم–اظؿقزؼع مم–تقزؼع مٌصػقصةمتقزؼم–مUاظؿقزؼع ماٌؿقزة ماىذور ع

معدخؾمإديمطـرياتمايدودماظؼطاسقةم–اظـظائرمشريماٌرطزؼةمهلذهماظؿقزؼعاتمم–وؼشارتمسيمعقرتكمعصػقصةمأخرىم

م

م(9+0)م0م:سددماظلاساتم                                        عقاضقعمخاصةمسيماإلحصاءم   : مإحصمم629

ماتمزبؿارةمآلخرمعامتقصؾمإظقفمسيماألحباثماظعؾؿقةماىارؼةمسيمعقاضقعماظؿكصصماظدضقؼمظؾدارسؼؼدممسيمػذاماٌؼررمعقضقس

م

 م
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م:واٌلاسدونمواإلدارؼقن ػقؽةماظؿدرؼساظؼلؿمعـمأسضاءممعـلقبل

م

م:أسضاءمػقؽةماظؿدرؼس

ماإلظؽرتوغلاظربؼدم اظغرصةرضؿم ػاتػماالدؿ

ماألداتذةم

 abuammoh@ksu.edu.saم40بم4م16466مأبقسؿفمسؾداظرريـ.مد.أ

 abokalam@ksu.edu.saم29بم4م16414مصاؼزمأبقمطالم.مد.أ

 alzaid@ksu.edu.saم27بم4م16410مسؾدايؿقدماظزؼد.مد.أ

 abuyousf@ksu.edu.saم46بم4م16461مذعؾانمأبقمؼقدػ.مد.أ

 ztbalkhi@ksu.edu.saم40أبمم16009مزؼدماظؾؾكل.مد.أ

 aigohary@ksu.edu.saم70بم4م16464ماىقػريسقضم.مد.أ

 ksultan@ksu.edu.saم49بم4م16460مخؾػمدؾؿانمدؾطان.مد.أ

 aruzaiza@ksu.edu.saم42بم4م16461مسؾداظرريـماظرزؼزاء.مد.أ

 aalshiha@ksu.edu.saم20بم4م16412مسؾداهللماظشققة.مد.أ

 alwasela@ksu.edu.saم24بم4م16412مإبراػقؿماظقاصؾ.مد.مأ

ماألداتذةماٌشارطني

 drkayid@ksu.edu.saم72بم4م16420ماىقادمربؿدمضاؼدمسؾد.د

 saismail@ksu.edu.saم76بم4م16469محؾقبمسؾلمإمساسقؾ.مد

 alnachaw@ksu.edu.saم71بم4م16467مػشامماظـشقاتل.د

 abarry@ksu.edu.saم46أبمم16000مسدغانمبري.مد

 ielbatal@ksu.edu.saم72بم4م16421مإبراػقؿمإبراػقؿماظؾطؾ.مد

 mamdouhm@ksu.edu.saم40بم4م16417مممدوحمعـؿصر.مد

 akhediri@ksu.edu.saم47أبم16001مسؾداظرريـماًضريي.مد

متاجماظدؼـمادالمماظدؼـ.مد
 tajuddin@ksu.edu.saم44ب4 16462

 ismail@ksu.edu.saم40أبمم16006مسؾكمامساسقؾ.مد

ماألداتذةماٌلاسدؼـ

 mngraian@ksu.edu.saم47بم4م16462ماظؼرؼانربؿدم.مد

 a_sadek@ksu.edu.saم09بم4م16419مسؿررمصؤادمأريدمصادق.مد

 zaindin@ksu.edu.saم42أبمم16004معازنمصاحلمأعنيمزؼـماظدؼـ.مد

 knowibet@ksu.edu.saم41أبمم16002مخاظدماظـقؼؾت.مد

 abdefoul@ksu.edu.saم41أبمم16002ماظعزؼزمصقلمسؾد.مد

 hakim@ksu.edu.saم07أبمم16000مايؽقؿماظؾابطنيمسؾد.مد

 fbukhari@ksu.edu.saم42أبمم16007مصقزيمخباري.مد
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 razzaq@ksu.edu.saم26بم4م16411مسؾدامظرزاقمخان.مد

 ahmadm@ksu.edu.saم44أبمم16040مأريدماظشؿراغل.مد

 fbukhari@ksu.edu.saم42أبمم16007مصقزيمخباري.مد

 msabry@ksu.edu.saم72بم4م16421مصربىؿقدمربؿدمسؾدماي.مد

ماحملاضرؼـ

 tmahrous@ksu.edu.saم21بم4م16410مرارقمربروسماظلقد.مأ

م

م(اٌعقدون)ماهلقؽفماٌلاسدة

ماظربؼدماإلظؽرتوغل رضؿماظغرصة ػاتػ االدــــــــــؿ

 maldughither@ksu.edu.saم42أبمم16004مربؿدماظدشقـر.مأ

 alfaifi@ksu.edu.saمعؾؿـعثمسؾداظرريـماظػقػل.مأ

 adilfahd@ksu.edu.saمعؾؿـعثمسادلماظرذقدي.مأ

 inafisah@ksu.edu.saمعؾؿـعثمإبراػقؿماظـػقلة.مأ

 tmunshi@ksu.edu.sa عؾؿعثمثاعرماٌـشل.مأ

م

ماظؾاحـقن

ماظربؼدماإلظؽرتوغل رضؿماظغرصة ػاتػ اظقزقػة االدــــــــــؿ

 Sabbas@ksu.edu.saم22بم4م16416مباحثمسؾؿلمدعقدمسؾاس.مأ

 djemele@ksu.edu.saم22بم4م16411معلاسدمباحثمصاحلمذيقؾل.مأ

 sarwarkh@ksu.edu.saم01ب4م16411ماءإحصمصينمربؿدمدروار.مأ

م776أأم16910مباحثمأماظلقدمأريدمربؿد.مأ
as@ksu.edu.saم

م772أأممباحثمبمابراػقؿمرجب.مأ
Iragab@ksu.edu.saم

م

ماإلدارؼقنم

 اظقزقػة االدــــــــــؿ
رضؿم

 اهلاتػ

رضؿم

 اظغرصة
ماظربؼدماإلظؽرتوغل

 kalbarah@ksu.edu.saم00بم4م16410مدؽرتريمخاظدمدؾقؿماظربؼة.مأ

 malonzi@ksu.edu.saم00بم4م16410مغادخمعشعؾمسقؼدماظعـزى.مأ

 hwasabi@ksu.edu.saم00بم4م16410معرادؾمػاغلماظقصابل.مأ

م

mailto:maldughither@ksu.edu.sa
mailto:tmunshi@ksu.edu.sa
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مواٌلاسداتمواإلدارؼاتمػقؽةماظؿدرؼساظؼلؿمعـمأسضاءممعـلقبات

م

مواحملاضراتسضقاتماهلقؽةماظؿدرؼلقةم

ماظربؼدماإلظؽرتوغل رضؿماظغرصة ػاتػ االدــــــــــؿ

مذةاتاألد

مnalballa@ksu.edu.saمم7402مذفرتمذاه

ماتاألداتذةماٌلاسد

 arwash@ksu.edu.saمم7264مأروىماألعنيماظشـؼقطل

مShshah@ksu.edu.saمم7411مغقرهماظؾالع

 ldiab@ksu.edu.saمم7412مٌقاءمصربىمدؼاب

 maomair@ksu.edu.saمم7416معفاماريدمسؿري

مmelwakeel@ ksu.edu.saمم7414مؤادماظقطقؾعـكمص
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