
 ديالى  أسم الجامعة: 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية أسم الكلية: 

 الجغرافيةأسم القسم:
  سعيد فاضل أحمدأسم المحاضر: 

 مدرساللقب العلمي: 

 دكتوراه المؤهل العلمي: 
 قسم الجغرافيةمكان العمل: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج *  تملئ االستمارة بواسطة 

 .PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 
 

 

 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم سعيد فاضل احمد   

 :البريد االلكتروني  

االحصاء والنمذجة الجغرافية   اسم المادة: 

 :مقررالفصل 

تعليم الطالب الطرائق واالساليب االحصائية وكيفية تطبيقها في  البثي   

 الجغراف .
 ة:أهداف الماد

 –سةةتاج بييناتيةةا بييثو – اةةاعي  بيثتةةث   –بيفدويةةا وبيثيليةةب بيبيةةاتي  اةةاعي  بيركزةةا بيية كعةةا –طبيعةةا بيبياتةةاج بيفيةب يةةا  

بالخثباربج بيريذجا  –بيعيراج  –بالرتباط   
 ة:االساسيه للمادالتفاصيل 

طةح بييساحا  ن خالل بالسلوب بيعليي بيثحليلي  ع بسثخدبم طةعاا بييحاضةة وبالسئلا    ة:الكتب المنهجي 

نعمان شحاذة /االساليب الكمية في الجغرافية     

 مضر خليل العمر :االحصاء الجغرافي 

 عبد الرزاق البطيحي /االحصاء الجغرافي

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 60%   20%   20%  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

اقسامه بعض المصطلثات –المفهوم –علم االحصاء   

26/9 االحصائية  
1 

 طبيعا بيبياتاج بيفيةب يا  
3/10  

2 

 مصادر البيانات الجغرافية  

10/10  
3 

 الجدولة  

17/10  
4 

ادعبيفدبول بيعا    
24/10/  

5 

 بيفدبول بيثنةبرعا  
31/10  

6 

 بيثيليب بيبياتي  
7/11  

7 

االعمدة  –المستطيل البيان    

الخط البيان  –البيانية   14/11  
8 

المضلع  –المنثن  -المدرج  

21/11 التكراري  
9 

   
28/11 قياس النزعة المركزية  

10 

   
5/12 المتوسط الثساب   

11 

   
12/12 الوسيط  

12 

19/12 بييروبل    13 

  ااعي  بيثتث   
 

26/12  
14 

   
االنثراف -المدى  2/1  

15 

بالتحةبف بييعياري –بيثباعن     9/1  16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظري ةيلالعمالمادة  المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 مقاييس النزعة المركزية للتوزيعات المكانية  

13/2  
1 

  = = 
20/2  

2 

 مقاييس التشتت للتوزيعات المكانية  

27/2  
3 

 السافة المعيارية  

6/3  
4 

 بالرتباط  
13/3  

5 

 بيعالقا بين بييثييةبج  
20/3  

6 

  عا ب برتباط بيةسون  
27/3  

7 

 معامل ارتباط سبيرمان  
3/4  

8 

 العينات  
10/4  

9 

 بيعيراج  
 

17/4  
10 

   
24/4 االختبارات االحصائية  

11 

   
t-test 1/5  

12 

  X2test 8/5  
13 

   
15/5 النمذجة مفهومها واهميتها  

14 

 بيريذجا  ي بيفيةب يا  
 

22/5  
15 

29/5 بتتاء بيرياذج  ع بال للا    16 
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