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 الجامعة المستنصرٌة 
 كلٌة اإلدارة واالقتصاد

 قسم االحصاء

 قسم اإلحصاء

وٌاعاد ما   8691تأسس قسم االحصااء ياً الاعاام 

األقسام العلمٌة العرٌقة وٌقبل الالالاباة ما   ارٌاجاً 

الفرع العلمً يقل، وهاو ما  األقساام  ال الاتاعالاٌام 

المستمر ا  ٌمك  لللالب التواصال واالساتامارار ياً 

الدراسة، م   الل باراماا الادراساال الاعالاٌاا الاتاً 

 ٌضللع بها القسم وهً مقسمة الى نوعٌ :

  رٌجو قسم اإلحصاء 

ياً الامارحالاة الاراباعاة تادرس 
 براما التلبٌقال جاهزة.

 
 
 

يً الامارحالاة الا ااناٌاة ٌادرس ل
 لل.MATLABاللالب برناما 

يً الامارحالاة الا االا اة ٌادرس  
 .SPSSاللالب  برناما 

يااً الااماارحاالااة االولااى ٌاادرس 
اللالب بعض البراما باماكاتاباة 

وبرناما    Microsoftشركة 
Visual Basic . 



االمرٌكً الى ا  الللاب  McKinseyوتشٌر دراسة معهد 

على وظائف المحللٌ  االحصائٌٌ  للبٌاناال ساٌاتاروان باٌا  

، وٌاتاوقاع  8181الف وظٌفة يً عام 861الف الى  841

مكتب احصاءال العمل االمرٌكً حصول نمو ياً الاوظاائاف 

ولااااٌاة  8184% ما  عاام 44االحصائٌة  عالمٌاً بمقدار 

وه ا النمو هو اسرع م  الناماو ياً الاوظاائاف  8184عام 

 اال رى. 

ا  الموظف يً الدوائر الحكوماٌاة ياً بالادناا الاحاباٌاب ما  

 رٌجً قسم االحصاء ٌكو  عنوانهم الوظٌافاً نياناًن وا  

م صصال ه ا الاعاناوا  تاوازي  ارٌاجاً الافاروع الافاناٌاة 

 كالهندسة واللب.

 

 علم االحصاء وعالقاته بالعلوم اال رى :

ا  م  ٌنظر اال  وبتفحص دقٌق الى العلوم والاتا اصاصاال 

الم تلفة ٌصل الى نتٌجة مؤكدة ا  هناك عالقال وتشابكاال 

 نائٌة تربل يٌما بٌنها، وٌجد ا  االحصاء ومعه الاحااساباال 

هما الت صصا  الل ا  لهما شبكة اتصال بٌنهاماا ما  جاهاة 

 وبٌ  العلوم والت صصال اال رى م  جهة  انٌة.

 كلٌة االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرٌة

 النظام الدراسً يً قسم االحصاء:

نظام الدراسة يً قسم االحصاء هو نظام يصلً، كل ساناة 

دراسٌة تحتوي على يصلٌ  دراسٌٌ  ، ٌتضم  كال يصال 

 81مجموعة م  المواد الدراسٌة تاعالاى لالالاالاب  االل 

اسبوع، وعند انتهاء الفصل الدراسً ٌتم اجاراء اماتاحاا  

مركزي لللاالاب. ٌادرس الالاالاب  االل الافاصالاٌا  ماواد 

اساسٌة و انوٌة، تتم ل المواد ال انوٌة بمتلالاباال الاكالاٌاة 

والجامعة، اما االساسٌة يهً المواد الرٌاضٌة واالحصائٌة 

والحاساوباٌاة، ا  ٌاتاعالام الالاالاب  االل دراساتاه باراماا 

حاسوبٌة تكسبه ماهاارال جادٌادة ماتاماٌازة ياً اساتا ادام 

 الحاسوب.

 

 للبة قسم اإلحصاء 

 االكادٌمً  ن8
 وٌتضم  دراستٌ  هً:   

a. ماجستٌر علوم  يً االحصاء 
b. دكتوراه يلسفة يً االحصاء 
 المهنً  ن8
 وٌتضم  دراسة واحدة هً:   
 دبلوم عالً يً االحصاء الحٌوي 

 اهمٌة علم االحصاء:

ٌمك  اعتبار علم االحصاء الوسٌلة الاتاً تساهام ياً 

مساااعاادة الااباااحاا ااٌاا  والااماا ااتااصااٌاا  يااً الاامااجاااالل 

والت صصال الم تلفة نالبٌولوجً، الورا ة، الاعالاوم 

الصرية، الفلك، العلوم االجتماعٌةن وٌعمل على تفاهام 

ودراسااة الاامااشاااكاال وانااجاااز الاادراسااال والاابااحااو  

باالعتماد على اللرٌقة االحصائٌة التً تاماتااز باأناهاا 

سهلة وتساهم يً تقلٌل التكالاٌاف وتا اتاصار الاوقال 

وت تزل الجهود بكل انواعاهاا، وناظارا الهاماٌاة عالام 

لاٌاكاو  ٌاوماا   81/81االحصاء يقد تم تحدٌد تارٌخ 

لاالحاتافاال  8181عالاماٌاا لاالحصااء بادًء ما  عاام 

 باالحصاء م  قبل االمم المتحدة.

 الجهاز المركزي لألحصاء / العراق


