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اســــم المــــــــادة

مبادئ علم االحصاء

النظــام الــدراسـي

فصلي

Name Subject

أن يعرف

-1

الطالب بعض المصطلحات االحصائية ودور االحصاء في تقدم العلوم

اهــــداف المـــــادة

االنسانية .
يكتسب

-2
الطالب مهارة تطبيق قوانين االحصاء .

يكتسب

-3

الطالب مهارة التعرف على االسلوب االحصائي المناسب لمعالجة
البيانات االحصائية وتفسير النتائج
يكتسب

-4

الطالب القدرة على عمليات التفكير النطقي والقدرة على االستنتاجات
ذات المعنى .
كيفية طرق

-5

وتمثيل وعرض البيانات مع اعطاء نماذج تطبيقية على استخدام هذا
العلم لمعالجة البيانات االحصائية لتفسيرها تفسي ار يعتمد على االرقام
والوقائع .

عدد الساعات

االسبوعية للمادة
لغة التدريس

 8ساعات
* اللغة العربية

اللغة
االنكليزية

اخرى تذكر

 -1مبادئ االحصاء للدكتور خاشع الراوي
الكتب المنهجية

 -2مبادئ االحصاء الحديث ترجمة فوزي عبد الرزاق

 -1سلسلة ملخصات شوم لالحصاء
المصادر الخارجية

تقديرات النظام

نظري

عملي

الفصلي

االمتحانات
اليومية

()%055

05

08

8

تقديرات النظام

الفصل األول

نصف السنة

الفصل الثاني

االمتحان النهائي

التقارير

واألوراق
العلمية

85
األمتحان النهائي

المختبر

السنوي

()%055
توزع درجات االمتحان الفصلي على امتحانين أول وثاني ويكون الحضور إلزامي لكل الطالب وليس

معلومات اضافية

اختياري أما االمتحانات اليومية فقد تكون شفوية او تحريرية دون تحديد موعد مسبق.

جدول الدروس األسبوعي
األسبوع

المـادة النظرية

المـادة العلمية

0

نبذة تاريخية عن علم االحصاء

تعاريف بالمصطلحات االحصائية

الرموز االحصائية

امثلة عن الرموز االحصائية

2

المـالحظات

0

عرض وتلخيص البيانات

امثلة عن عرض وتلخيص البيانات

جداول التوزيع التكراري

امثلة عن جداول التوزيع التكراري

8

مقاييس النزعة المركزية

امثلة عن مقاييس النزعة المركزية

7

مقايس التشتت

امثلة عن مقايس التشتت

6

مبادئ االحتماالت التوافيق والتباديل

امثلة عن مبادئ االحتماالت التوافيق
والتباديل

التوزيعات االحمالية توزيع ذي الحدين

امثلة عن التوزيعات االحمالية توزيع ذي
الحدين

التوزيع الطبيعي

امثلة عن التوزيع الطبيعي

اختبار الفرضيات االخطاء االحصائية

امثلة عن اختبار الفرضيات االخطاء
االحصائية

اختبار Z

امثلة عن اختبار Z

02

توزيع اختبار الفرضياتT-

امثلة عن توزيع اختبار الفرضياتT-

00

توزيع اختبار الفرضياتF-

امثلة عن توزيع اختبار الفرضياتF-

07

اختبار مربع كاي

امثلة عن اختبار مربع كاي

08

االرتباط الخطي البسيط واالنحدار الخطي
البسيط

امثلة عن االرتباط الخطي البسيط واالنحدار
الخطي البسيط

7
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