
 
 تطى  هللا انرحًٍ انرحُى                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اضتًارج اَجاز انخطح انتذرَطُح نهًادج

 و.و احًذ يحًذ جاضى يحًذ االسم 

 Ahmed_aljumaily@yahoo.com البريذ االلكتروني

 يثادي االحصاء اسم المادة

 انكىرش االول مقرر الفصل

 اهذاف المادة

 
انتطثُقُح وانتؼرف ػهً انًفاهُى االحصائُح  طاب انًؼرفح انُظرَح تاك

 نًثادي االحصاء االضاضُح

 التفاصيل االساسيت للمادة

 
 تىاقغ حالث ضاػاخ اضثىػُا يادج َظرَح وتطثُقُح

 الكتب المنهجيت

 
 "يثادي االحصاء"،انًىصم ،انؼراق0991انًشهذاٍَ: 

 المصادر الخارجيت

 
 

 االمتحان النهائي الدراسيالفصل  تقذيراث الفصل
04% 04% 

 معلىماث إضافيت

 

 

 

 جًهىرَح انؼراق

 

 

 انؼهًٍوزارج انتؼهُى انؼانٍ وانثحج 

 

 

 جهاز االشراف وانتقىَى انؼهًٍ

 دَانًاضى انجايؼح:

 االدارج واالقتصاداضى انكهُح: 

 االدارج انؼايحاضى انقطى:

 االونً انًرحهح:

 احًذ يحًذ جاضى اضى انًحاظر انخالحٍ:

 يذرش يطاػذ انهقة انؼهًٍ:

 ياجطتُر انًؤهم انؼهًٍ:

 رئاضح انجايؼحيكاٌ انؼًم:
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 انًالحظاخ انًادج انؼًهُح انًادج انُظرَح انتارَخ االضثىع

 واهًُته فٍ االدارج َشىء وتطىر ػهى االحصاء 2106/ 00/ 29 0

 يفهىو االحصاء تاالدارج 

 يراحم انثحج انؼهًٍ تاالدارج

 تؼط انًصطهحاخ انرَاظُح االحصائُح انتٍ َحتاجها االدارٌ

  

2 6/02/2106 

 

 جًغ انثُاَاخ

 اضهىب انحصر انشايم

 اضهىب انؼُُاخ فٍ االدارج 

 اَىاع انؼُُاخ

 

  

 اضتًارج االضتثُاٌ 03/02/2106 3

 االخطاء انشائؼح فٍ جًغ انثُاَاخ

  

4 21/02/2106  

 تصُُف وتثىَة انثُاَاخ 

 انًتغُراخ انؼشىائُح واَىاػها

 

  

   ايتحاٌ انشهر االول 22/02/2106 5

 انؼرض انهُذضٍ نهثُاَاخ 3/0/2102 6

 ػرض انثُاَاخ غُر انًثىتح 

 االشرغح انثُاَُح

 

  

 انذائرج انثُاَُح 01/0/2102 2

 انخػ انثُاٍَ

 

  

 ػرض انثُاَاخ انًثىتح 02/0/2102 8

 انًذرد انتكرارٌ 

 انًعهغ انتكرارٌ

 انًُحًُ انتكرارٌ

  

 يقاَُص انُسػح انًركسَح واهًُتها 24/0/2102 9

 انىضػ انحطاتٍ

 

  

  انىضػ انحطاتٍ انًرجح 25/0/2102 01

 

  

   انىضػ انتىافقٍ 30/0/2102 00

 جًهىرَح انؼراق

 

 

 وزارج انتؼهُى انؼانٍ وانثحج انؼهًٍ

 

 

 جهاز االشراف وانتقىَى انؼهًٍ

 دَانًاضى انجايؼح:

 االدارج واالقتصاداضى انكهُح: 

 االدارج انؼايحاضى انقطى:

 االونً انًرحهح:

 احًذ يحًذ جاضى انًحاظر انخالحٍ:اضى 

 يذرش يطاػذ انهقة انؼهًٍ:

 ياجطتُر انًؤهم انؼهًٍ:

 رئاضح انجايؼحيكاٌ انؼًم:
 



02 2/2/2102  

 انىضػ انترتُؼٍ

  

03 04/2/2102 

 

   انًُىال

 انىضُػ 20/2/2102 04

 

  

   ايتحاٌ انشهر انخاٍَ 28/2/2102 05
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Flow up of implementation celli pass play  

 
Ahmed  Mohammad  Jasim Course Instructor 

Ahmed_aljumaily@yahoo.com E-mail 

Principles of Statistics Title 

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 

 



First course Course Coordinator  

   

The acquisition of theoretical knowledge and learn about the concepts 

of Applied Statistical Principles of Statistics Basic 

Course Objective 

Article theoretical and applied by three hours per week Course Description 

 Textbook 

Final Exam Semester Course Assessments 

As(60%) As(40%) 

 General Notes 

 


