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 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

MODIFIED HOTELLING'S T2 CHARTS FOR 

INDIVIDUAL OBSERVATIONS  
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متحدث باإلضافة الى ادارة 
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 Icoqsia 2-4 November 2010 Robust Hotelling’s Charts حضورا
based on High Breakdown 

Points Estimators. 
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 المشارك فيهاالعضويات واللجان 

  لجنة الجداول في الكلية 
  مشرف على التحضيري  

 
 



 

 

لتدريس  أنشطة ا

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -صف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقررو
 

عرض طرق وصف البيانات احصائيا من خالل اعطاء ملخص عن جميع الطرق  – 212احصاء  –مباديء االحصاء 

الموجودة  في مجاالت واقسام االحصاء المختلفة مثل االحصاء التطبيقي الى االحصاء النظري الى االرقام القياسية 

 واالرتباط واالنحدار باالضافة الى بيانات السالسل الزمنية.
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اعطاء اساسيات في العمليات الحسابية التي يحتاجها الطالب في دراستة  -212رياضيات  –مبادي الرياضيات 

لتخصصات العلوم االدارية المختلفة . يتحدث المقرر عن العمليات الحسابية االربعة وتطبيقها على المقادير الجبرية ثم 

 ة ثم اخيرا يتحدث عن المصفوفات.االسس واللوغاريتمات ثم حل المعادالت ثم المتتاليات الحسابية والهندسي

1 

وربطها مع موضوعات  يعطي مفاهيم وطرق اتخاذ القرار في الدراسات االحصائية – 212احصاء  -لإلدارةاحصاء 

  العلوم االدارية من خالل اعطاء امثلة من واقع تخصصات العلوم االدارية.
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يتحدث عن موضوعات اخرى هامة مكملة للموضوعات الموجودة في المقرر  – 112رياضيات  –رياضيات لالدارة 

 االول مثل الدوال والنهايات ثم االشتقاق والتكامل مع اعطاء تطبيقات اقتصادية تستخدم هذه المفاهيم الرياضية.
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  1122-9-21 1121-9-21 رئيس كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
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Matlab- 2 مع جميع الحزم االحصائية 
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