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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 Dr. adnan  alrajib@yahoo.com االسم 

  البريد االلكتروني

 اإلحصاء االستداليل اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 ف المادةاهدا

 

 تزويد الطلبة مبعلومات عن أمهية اإلحصاء االستداليل .  -1

 تزويد الطلبة بأمهية عرض البيانات وقياس العالقات بني املتغريات وكيفية تطبيقها .  -2

 متكني الطلبة من حتليل البيانات اإلحصائية واالستفادة منها يف البحوث العلمية . -3

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 

حصاء وأمهيت  االتويي  االعتدايل ا املعاينة والتويي  ا اتتبا  الفرييات االحصائية ا مفهوم اإل -
احتليل التباين   2االستدالل حول الوسط احلسايب للمجتم  ا اتتبا  الفرييات اخلاصة ا مرب  كا

. 
 الكتب المنهجية

 

 : عبد الجبار توفيق تأليفالتربوي  اإلحصاء

 المصادر الخارجية

 
 

 االمتحان النهائي  المختبرات المختبر الفصل الدراسي رات الفصلتقدي

17% 17 %  16%  50% 

 معلومات اضافية

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة :
 للعلوم االنسانيةالتربية  الكلية :

 قسم العلوم التربوية والنفسية  القســم :
 االثالث )الصباحي (  المرحلة :

ود ا.د.عدنان محم اسم المحاضر الثالثي :
 عباس

 استاذ  اللقب العلمي :
 شهادة الدكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 
5/10/2014  

6/10/2014  

 
مفهوم اإلحصاء 

 االستداللي وأهميته   

  

2 12/10/2014  

13/10/2014  

التوزيع االعتدالي 
 الطبيعي  

  

3 

19/10/2014  

20/10/2014  

يع ، المعاينة والتوز
مفهوم المجتمع في 

  اإلحصاء
 

  

4 26/10/2014  

27/10/2014  

   العينات وأنواعها  

5 
2/11/2014 

3/11/2014 

التوزيعات العينية 
 للوسط الحسابي  

 

  

6 9/11/2014  

10/11/2014  

   أنواع العينات 

7 16/11/2014  

17/11/2014  

   االخطاء العينية

8 23/11/2014  

24/11/2014  

الفرضيات اختبار 
 اإلحصائية 

  

9 30/11/2014  

1/12/2014  

االستدالل حول الوسط 
 الحسابي للمجتمع 

  

10 7/12/2014  

8/12/2014  

 امتحان 
 

  

11 
14/12/2014  

15/12/2014  

اختبار الفرضيات الخاصة 
بالفروق بين وسطين 

 حسابيين

  

12 
21/12/2014  

22/12/201  

   
اختبار الفرضيات الخاصة 

 االرتباط   بمعامالت

  

13 
28/12/2014  

29/12/2014  

اختبار الفرضيات الخاصة 
 بمعامالت االرتباط  

  (معامل ارتباط بيرسون )

  

14 
4/1/2015  

معامل ارتباط سبيرمان 
 للرتب

  

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة :
 للعلوم االنسانيةالتربية  الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية قسم  القســم :
 االثالث )الصباحي (  المرحلة :

ا.د.عدنان محمود  اسم المحاضر الثالثي :
 عباس 

 استاذ  اللقب العلمي :
 شهادة الدكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :



15 5/1/2015    معامل ارتباط فاي ، 

16 11/1/2015  امتحان  

 
  

 عطلة نصف السنة  عطلة نصف السنة                                                                               

17 12/1/2015  

18/1/2015  

   (2مربع كا )كا

18 19/1/2015    مقاييس الوضع النسبي  

19 25/1/2015  

26/1/2015  

   الربيعيات  

20 1/2/2015  

2/2/2015  

   والمئينيات   العشيريات

21 
8/2/2015  

9/2/2015  

 ق حسابها طر
 
 

  امثلة عن الموضوع 

22 15/2/2015  

16/2/2015  

 مقاييس التشتت 

 

  

23 
22/2/2015  

23/2/2015  

 المدى واالنحراف الربيعي 

 

 

  امثلة عن الموضوع 

24 
1/3/2015  

 

 

التباين واالنحراف 

 المعياري 

  

25 8/3/2015  

9/3/2015  

 امتحان

 

  

   مقاييس العالقة  26

27 15/3/2015  

16/3/2015  

 

 

 عطلة عيد العمال  

28 22/3/2015  

23/3/2015  

   معامل ارتباط بيرسون 

29 29/3/2015  

30/3/2015  

   معامل ارتباط سبيرمان 

30 5/4/2015  

6/4/2015  

 معامل ارتباط فاي   

 مربع كاي 

  

31 12/4/2015  

13/4/2015  

 تحليل التباين

 

  

32 19/4/2015 

20/4/2015 

   تحليل التباين

 26/4/2015    امتحان            

    

 :أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيتوقيع العميد                                                        أ.د. عدنان محمود عباس:األستاذتوقيع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


