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اسمممممممممممممممممم          Principles Of Statisticsاإلحصاء    مبادئ

 المادة:

المرحلة األولى -الثاني  الفصل مقمممممممممممممممرر  
 الفصل:

أ. معرفة المفاهيم األساسية المرتبطة بعلم اإلحصاء وعالقته بالعلوم االجتماعية واإلنسانية 
 األخرى ووظائفه ومجاالت تطبيقه. 

ب. تدريب الطالب على استخدام البيانات المتاحة في وصف الظاهرة أو الظواهر محل 
 الدراسة.  

 مجال تخصصه.ج. تدريب الطالب على كيفية تطبيق الطرق اإلحصائية في 
 

أهممممممممممممدا  
 المادة:

 –جامعة الموصل –وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي  -تألي  د. خاشع محمود الراوي   – اإلحصاءالمدخل الى  -1
 2000سنة 

تألي  د. نعي  ثاني المحمد و د. خاشع محمود الراوي ود. مؤيد أحمد اليونس ود. وليدخضير  –مبادئ  اإلحصاء  -2
 سنة  1990 -جامعة بغداد –وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي  –المرائي 

الكتممممممممممممم  
 المنهجية:

 –تأليف د. خالد محمد داود و السيد زكي عبد الياس  –الطرق اإلحصائية لألبحاث الزراعية 
 1986سنة جامعة الموصل . –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

منشورات جامعة –عباس حميدان و د. عمار ناصر أغا  تأليف د.عدنان –اإلحصاء الحيوي 
 2003-2004دمشق . سنة 

-  

المصممممممادر 
 الخارجية:

االمتحان 
 النهائي

 النهائي

   +نظري   
 عملي

 السعي

  +نظري    
 عملي

الثانيالفصل   الفصل الدراسي 

100       60 40   

 

تقمممممديرا  
 الفصل:

 جامعة ديالى أسم الجامعه: 

 الزراعةأسم الكلية: //

 البستنة وهندسة الحدائق أسم القسم: 

 د. عثمان خالد علوانأ. :أسم المحاضر

 أستاذاللقب العلمي: 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

تقويم العلمي ل  جهاز االشراف ا



 

 

 

  

  الماده النظرية يةلالماده العم

التددددددريب علدددددى علدددددى 
لجميدددددددددددددد  األمثلددددددددددددددة 
 المفردات 

مقدمةة  التعةرف بعلةةم اإلحصةاء وظائفةةه  أنةواا البيانةات  طةةرق وأسةاليب جمةة  
 البيانات. 

1+2  

ض البيانات   عرالبيانات الوصفية جدوليا وبيانيا   عرض طرق عرض البيانات  
 .  الكمية جدوليا وبيانيا  

3 

 اإلحصائية  سعرض البيانات بواسطة المقايي 
الوسةةةط السندسةةةةي  الوسةةةط التةةةةوافقي   الحسةةةابي    )الوسةةةةطالتمركةةة  مقةةةاييس 
 الوسيط  المنوال. والتربيعي 

  

4 

المةةدى    ومتوسةط االنحرافةةات المطلقةةة  التبةةاي     واالخةةتالفمقةايس التتةةتت  
واالنحةراف المعيةار.).)االلتواء والتفةرطم  معامةل االخةتالف النسةبي  الدرجةة 

 المعيارية).

5 

االحتمةةةةةاالت وتطبيقاتسةةةةةا العمليةةةةةة بعض المفةةةةةاهيم المتعلقةةةةةة مبةةةةةادىء نظريةةةةةة  
 باالحتماالت  طرق حساب االحتمال  

6 
 7 أمتحا  التسر األول 
 المتغيرات العتوائية والتو يعات االحتمالية  

المتقطعةةةة  المتغيةةر العتةةةوائي  أنةةواا المتغيةةرات العتةةةوائية  التو يةة  االحتمةةالي  فتعريةة 
 التو ي  االحتمالي ثنائي الحدي   التو ي  االحتمالي البواسوني. العتوائي ا

 
8 

 9 .المستمرة   التو ي  الطبيعي التو ي  االحتمالي  
 عالقات إحصائيات العينة بمعالم المجتم  . 

 واختبارات الفرضيات
10 

  واختبارات حسن الموافقة  كأي توزي  مرب   
11 

 12 التسر الثاني  أمتحا  

  نوا العالقة  ومعرفة االرتباط واالنحدار الخطي البسيط )تعريف االرتباط   
حساب معامل االرتباط).)تعريف االنحدار  تكل نموذج االنحدار الخطي 

 البسيط  

13 

  14 مراجعة عامة  


