
 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي  
 . د اسماعيل علي حسين م. . أ االسم

  البريد االلكتروني
 .االحصاء الوصفي  اسم المادة
 ل .الفصل الدراسي األو  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 _ تنمية معارف الطلبة بمفهوم االحصاء وانواع االحصاء .1
 ومقاييس التشتت  ع المركزية _ تنمية معارف الطلبة بمفاهيم مقاييس النز 2
 _ تنمية معارف الطلبة بمقاييس العالقة  .3

 التفاصيل االساسية للمادة
 

_ مقاييس النزعة  5البيانية   _ االشكال4_ اهمية  3_ اقسامه  2هوم االحصاء  مف_ 1
 _ مقاييس العالقة  .7قاييس التشتت  م_6

 االول .للفصل الدراسي فردات مادة االحصاء الوصفي م الكتب المنهجية
_ المنيررزل 5_ صررالا الرردين محمررود عررالم  4بررة _بحرروث الطل3_النررت 2_محاضرررات االسررتا  1 المصادر الخارجية

 . 2212_ سليمان ابو عالم    6  2212   وغرابيه
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

42% - - - 62% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية  القســم :
 الثانية المرحلة :

 اسماعيل علي حسين اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة االنبار  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   هوم االحصاء واهميتهمف  1
   المتغيرات والقياس  2
   انواع المقاييس  3
  تطبيق عملي طرق عرض البيانات  4
  تطبيق عملي التمثيل البياني للمتغيرات  5
  تطبيق عملي مقاييس النزعة المركزية  6
   االولاختبار   7
   التحليل االحصائي لالستبيان  8
  تطبيق عملي مقاييس التشتت  9
  تطبيق عملي مقاييس التشتت  12
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  11
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  12
  تطبيق عملي مقاييس العالقة  13
   الثانياختبار   14
   مةمراجعة عا  15

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 لثانيةاالمرحلة :

 اسماعيل علي حسين الثالثي :اسم المحاضر 
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 جامعة االنبار  مكان العمل  :

 


