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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 مرتضى منصور عبد هللا حمود ال هاشم  االسم 

  ilhasme@yahoo.com البريد االلكتروني

 مباداء االحصاء اسم المادة

 مقدمة عن مبادى االحصاء وتطبيقاته مقرر الفصل

تهددددددادة الددددددفااة اددددددسةتت ادددددددة اوفاددددددوة فففدددددداف ة    ددددددف ة لددددددف  ة    ددددددف ة  ا ادددددد ة اهداف المادة

تخدددددتعة للددددد ة ا اف دددددف ة  ا عدددددف ية فددددديةاو اعددددد ة اتللاددددد ة اتددددد ةتتفللددددد ةلددددد ة ا اف دددددف ة

 فاشددددددد ية ادددددددتحةافدددددددهيةاللاددددددد ةت لالهدددددددفة ت فدددددددا  فة لددددددد ة ددددددد ة فدددددددتخ عة ا تدددددددف  ة

  تخدددددفتة اعددددد   ةالدددددسةرددددد  ةتادددددطةيلدددددفة ال   دددددية ا  افدددددا ةالو اعددددد ة    دددددف ا ةفددددد ة

ة ة ا  ثة اتلل ةفه

ةةة.ةت  ادة ت  اوة ا اف ف ة ا رهف3.ةلل ة ا اف ف ةا ة اظف  اةة2ةةةة.ت اااة الش ل 1ةةة

ة.ةت فا ة ا تف  6ةةةةة.ةت لاي5ةةةة ففوة الؤ    ة    ف ا ة.ة4

 التفاصيل االساسية للمادة

 
 جمع وتصنيف وتبويب البيانات  -2تعريف علم االحصاء ونشائتة وتطورة  -1
مقاييس النزعه المركزية  )الوسط  -4البيانات التوزيعات التكرارية واساليب عرض -3

مقاييس التشتت ) التباين و االنحراف المعياري و  -5الحسابي و الوسيط و المنوال ( 
 االنحدار واالرتباط   -7العزوم وااللتوى والتفلطح  -6معمل االختالف والدرجة المعيارية ( 

 الكتب المنهجية

 
  1191مبادئ االحصاء تاليف محمود حسن المشهداني و امير حنة هرمز 

 المصادر الخارجية

 
مبادئ االحصاء واالحتماالت تاليف الدكتور عدنان ماجد عبد الرحمن و والدكتور محمود محمد 

 ابراهيم 
  2009مبادئ االساليب االحصائية تاليف عبد العزيز فهمي سنة 

تاليف الدكتور جالل الدين الصياد والدكتور عبد الحميد محمد ربيع سنة مبادئ الطرق االحصائية 
2001 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 ديالىاسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاد اسم الكلية: 

 االحصاء  اسم القسم:

  االولى  المرحلة:

 مرتضى منصور عبدهللا اسم المحاضر الثالثي:

 مساعد مدرس  اللقب العلمي:

  ماجستير  العلمي:المؤهل 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

mailto:ilhasme@yahoo.com
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

واهميته في البحوث  االحصاء 00-5302- 52 0

 والدراسات العلمية

تعريف علم اإلحصاء انواعه مجاالت تطبيقه. أساليب 

 جمع البيانات. مصادر البيانات

 واجب بيتي

تعريف المجتمع العينة  العينة العشوائية  أسلوب العينات 0-05-5302 5

 انواعهاالبسيطة الطبقية العشوائيةشرح ومثال لكل نوع

 واجب بيتي

اول الخطوات بعد جمع البيانات طبيعة البيانات  تصنبف وتبويب البيانات 8-05-5302 0

والرموز االحصائيةالمتغيرات العشوائية أنواعها انشاء 

 جدول توزيع تكراري

 واجب بيتي

التكرار النسبي والمئوي والمتجمع  02-05-5302 2

 الصاعد والنازل

 واجب بيتي الصاعد والنازلالتكرار النسبي والمئوي والمتجمع 

المضلع  -المنحني التكراري -المدرج التكراري العرض الهندسي للبيانات 50-05-5302 2

 التكراري

 واجب بيتي

 واجب بيتي  تمارين 58-05-5302 0

 واجب بيتي  امتحان 2-0-5302 7

 واجب بيتي رمز الجمع رمز الجمع 00-0-5302 8

 واجب بيتي الضربرمز  رمز الضرب 08-0-5302 9

الوسط الحسابي الموزون للبيانات –الوسط الحسابي  مقاييس النزعة المركزية 52-0-5302 03

 المبوبة وغير المبوبة

 واجب بيتي

 واجب بيتي للبيانات المبوبة وغير المبوبة المنوال والوسيط 0-5-5302 00

 واجب بيتي  تمارين 02-5-5302 05

 واجب بيتي  امتحان 55-5-5302 00

مقاييس التشتت المدى واالنحراف  0-0-5302 02

 المتوسط

 واجب بيتي المدى واالنحراف المتوسط

  االنحراف المعياري االنحراف المعياري 8-0-5302 02

مقاييس التشتت النسبية معامل  02-0-5302 16

 االختالف الدرجة المعيارية

  الدرجة المعيارية –معامل االختالف 

   تمارين 55-0-5302 17

   امتحان 59-0-5302 18

  حساب معامل االرتباط الخطي البسيط االرتباط الخطي البسيط 2-2-5302 19

  معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ارتباط الرتب 05-2-5302 20

  ارتباط الصفات ارتباط الصفات 09-2-5302 50

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االحصاء  اسم القسم:

 االولى المرحلة:

 مرتضى منصور عبدهللا اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير  المؤهل العلمي:

 جامعة ديالى   مكان العمل:



  معامل االقتران معامل االقتران 50-2-5302 5

  االنحدار الخطي البسيط االنحدار 0-2-5302 50

  العالقة بين معامل االرتباط واالنحدار العالقة بين معامل االرتباط واالنحدار 03-2-5302 52

   تمارين 07-2-5302 52

   امتحان 52-2-5302- 50

57     

58     

59     

03     

 

 

 

 

 بسم  هللا الرحمن الرحيم                                                                            

 

 

 

 

 ؤ

 

 

 

 

 

Flow up of implementation celli pass play  

 
 Course 

Instructor 

 E-mail 

Elementary statistics Title 
 

to  make student knows the elementary statistics for statistics science and           

 

applicate it in administration field 

 

Course 

Objective 

1- Statistics importance in scientific  research 
2- Sample procedure. 
3- Frequency distribution & procedures of data display. 
4- Midst  measures. 
5- Scatterendness measures. 
6- Correlation & regression. 

Course 

Description 

University: Dyiala 

College : College of 

Administration and economic 

Department: Economics / statistic  

Stage :  

Lecturer name:  

  

Qualification: Masters  

Place of work: University of diyala  

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 

 



 )اإلحصاء(تاليف محمود حسن المشهداني وامير حنا هرمز
1989 

Textbook 

Bluman,A.G. (2007)” 

elementary Statistics  ” 

  Mc Graw Hill 

Projec

t 

Quizze

s 

Laborator

y 

Term 

Tests 
Course 

Assessment

s 
As(60%)  As(10%) As(20%) As(10%

) 

 General 

Notes 

 

 

 

 

Flow up of implementation celli  pass  play                             
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 25-11-2014

  
Statistics 
importance in 
scientific  
research 

 

  

2 1-12-2014 Samples 
procedure. 

 

  

3 8-12-2014 Classification and 

tabulation  of data 

  

4 15-12-2014 Proportionate 

frequency 

distribution 

Cumulative 

frequency 

distribution 

 

5 21-12-2014 Graphical forms   

6 28-12-2014 Exercises   

7 4-1-2015 Exam   

8 11-1-2015  ∑ - notation   

9 18-1-2015 Π - notation   

10 25-1-2015 Measures of 

central tendency 

  

11 1-2-2015 Mode & median   



     

     

     

     

     

Half-year Break 

12 15-2-2015 Exercises   

13 22-2-2015 Exam   

14 1-3-2015 Measures of 

variation-range-

mean deviation  

  

15 8-3-2015 Variance  

&standard 

deviation 

  

16 15-3-2015 Coefficient of 

variation  &  

Standard score 

  

17 22-3-2015 Exercises   

19 29-3-2015 Exam   

11 5-4-2015 Simple linear 

correlation 

  

20 12-4-2015 Rank correlation   

21 19-4-2015 Correlation 

between 

attributes 

  

22 26-4-2015 Coefficient of 

contingency 

  

23 3-5-2015 Liner regression   

24 10-5 2015 Relation between 

correlation 

coefficient & 

regression 

  

25 17-5-2015 exercises   

26 24-5-
2014 

Exam   

  



 


