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بكافة المجاالت وخصوصا بالمجال الهندسي تمكين الطالب عمى التعامل مع الجداول اإلحصائية 

)الدراسات في المجال العممي أو عند إكماله لدراسته بعد ذلك الذي من الممكن أن  يتعامل معه
 فيكون لديه إلمام بالمادة  وبالتالي يكون مستعد لتطبيقات أعقد وأكثر توسعًا.  العميا(

 التفاصيل االساسية لممادة
 

وكذلك أهم  ومصادرها اإلحصاء الهندسي مادة  تعريف الطالب عمى المقررةتتضمن المادة 
تتضمن تطبيقات . كذلك الموضوعات التي تفيد المهندس في مجال دراسته أو في المجال العممي 

 يتم التعرف من خاللها عمى كيفية عمل الجداول اإلحصائية واالحتمالية وكيفية االستفادة منها.
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M.Ross / 2004 

 Statistics / James T. Mclave  / P.George Benson / 2011 
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