
 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. ياسر خلف رشيد علي الشجيري االسم
  Dryasser2012@yahoo.com البريد االلكتروني

 االحصاء التربوي  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ السنة التحضيرية مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 لب بالمبادئ األساسية لإلحصاء التربوي والنفسي )الوصفي واالستداللي(.تزويد الطا -
 اكساب الطالب المهارات األساس الستخدام الوسائل االحصائية في االبحاث والدراسات التربوية. -
 طرائق االستعمال تبعاً للمتغيرات والمقاييس.تزويد الطالب بالمعلومات الكافية ل -
 الرزم اإلحصائية في الميدان التربوي والنفسي.  SPSSم استخدااكساب الطالب بطرائق  -

التفاصيل االساسية 
 للمادة

االحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي, وكيفية سات العليا وتضم االحصاء بنوعيه مادة اساسية لطلبة الدرا
, وكيفية استعمال كل تائجاستعمال كل نوع وفقاً لمتغيرات الدراسة والمقاييس, وكيفية تحليل البيانات وتفسير الن

 وسيلة ومتى وجوانبها التطبيقية بالطرائق التقليدية والحديثة.
 ال يوجد الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

 االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس/ د. عبدالجبار توفيق, و زكريا زكي.
 د. رائد ادريس, ود. عبد اهلل مجيد الوسائل االحصائية في البحوث التربوية والنفسية/

 االحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية/ السيد محمد خيري.
 االحصاء الوصفي في العلوم التربوية/ عدنان حسين الجادري.

 االحصاء التربوي/ عبداهلل فالح المنيزل, وعايش موسى غرايبة.
 افظ سالمة.االحصاء في التربية/ وائل ابو مغلي, وعبد الح

 االحصاء /محمد كبيه.
 

 تقديرات الفصل
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

33% - - - 73% 
  معلومات اضافية

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الماجستير المرحلة :

 ف رشيد الشجيريد. ياسر خل :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة في االحصاء : مفهومه, انواعه, اهميته, المقاييس  1
   طرق عرض البيانات وتنظيمها.  2
   مقاييس النزعة المركزية  3
   مقاييس التشتت  4
   معامل ارتباط / بيرسون  5
   معامل ارتباط / سبيرمان +  معامل ارتباط / فاي  6
   الداللة االحصائية لمعامل االرتباط  7
   الوسط النظري, الوسط المرجح , الوزن المئوي  8
   مربع كاي   9

   االختبار التائي لعينة واحدة  13
   االختبار التائي لعينتين مترابطتين  11
   االختبار التائي لعينتين مستقلتين  12
   dمربع ايتا/ حجم اثر الداللة االحصائية   13
   تحليل التباين   14
   اختبار شيفيه -ارنات البعديةالمق  15
16     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 م التربوية والنفسيةالعلو القســم :
 الماجستير المرحلة :

د. ياسر خلف رشيد  :اسم المحاضر الثالثي
 الشجيري

 استاذ اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 


