
 جامعة دٌالى

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 قسم الجغرافٌة

 والمسائٌةالصباحٌة  الدراسات

 ةـــٌة الثالثة الدراســــــالسن  

 ةـــً والنمذجـــاء الجغرافــــادة االحصـــدات ممفر

 4102/4102ً ــام الدراســــللع

 -الفصل االول :

 *طبٌعة البٌانات الجغرافٌة 

 *مصادر البٌانات الجغرافٌة 

 اقسام علم االحصاء  -تعرٌف علم االحصاء     -*طبٌعة علم االحصاء    

 اهداف علم االحصاء  -*ماهٌة علم االحصاء    

 االحصاء فً الجغرافٌة والعلوم االجتماعٌة علم *عوامل تطور استخدام 

 *مزاٌا استخدام االحصاء فً الجغرافٌة والعلوم االجتماعٌة 

البٌانات االسمٌة او النوعٌة  -*انواع البٌانات والمتغٌرات فً العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة    

 -البٌانات المطلقة والبٌانات النسبٌة  -البٌانات الترتٌبٌة  -أو الوصفٌة والبٌانات الكمٌة 

انٌة والبٌانات البٌانات الزم -البٌانات المتقطعة أو المنفصلة والبٌانات المتصلة أو المستمرة 

 .المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع  -المكانٌة 

 العٌنات

 *العٌنة والمجتمع 

 *االطار االحصائً والمجتمع االحصائً 

 *مصفوفة البٌانات االحصائٌة 

 بناء الجداول التكرارٌة  -الجداول العادٌة  -*الجدولة 

 -المدرج التكراري  -الخط البٌانً  -االعمدة البٌانٌة  -المستطٌل البٌانً  -*التمثٌل البٌانً 

 المضلع التكراري  -المنحنً التكراري 

 المتوسط الحسابً للبٌانات المبوبة وغٌر المبوبة  -*مقاٌٌس النزعة المركزٌة 



 ت المبوبة وغٌر المبوبةللبٌانا المنوال  -الوسٌط  للبٌانات المبوبة وغٌر المبوبة -

 االنحراف المعٌاري  -التباٌن  -االنحراف المتوسط  -المدى  -  *مقاٌٌس التشتت 

  .................................................................................... 

 عطلـــــــــــــة نصــــــف السنــــــــة

..................................................................................... 

 -الفصل الثانً :

المتوسط  -       المتوسط المكانً البسٌط  -  مقاٌٌس النزعة المركزٌة للتوزٌعات المكانٌة  *

 المكانً الموزون 

 معٌارٌة المسافة ال -   *مقاٌٌس التشتت للتوزٌعات المكانٌة 

 سبٌرمان معامل ارتباط  -معامل ارتباط بٌرسون  -العالقة بٌن المتغٌرات  - *االرتباط 

  *المبادئ العامة الختبار الفرضٌات

 X²كاي سكوٌر  -       t – test-    *االختبارات االحصائٌة 

 النماذج مع االمثلة بناء  –النمذجة فً الجغرافٌة  -*النمذجة : مفهومها واهمٌتها 

 نموذج التفاعل

  المصادر

سامً عزٌز عباس العتبً و أٌاد عاشور الطائً , االحصاء والنمذجة فً الجغرافٌة -0

 4102,مطبعة االمارة , بغداد ,

نعمان شحادة , التحلٌل االحصائً فً الجغرافٌة والعلوم االجتماعٌة , دار صفاء للنشر -4

 . 4100والتوزٌع , عمان , 

خاشع محمود الراوي , المدخل الى االحصاء , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة -2

 . 4111الموصل , 

ً ومحمود حسن المشهدانً وابراهٌم القصاب , االحصاء الجغرافً , عبد الرزاق البطٌح-2

 . 0191مطبعة جامعة بغداد , 

معرفة الجامعٌة , االسكندرٌة عٌسى علً ابراهٌم , االسالٌب االحصائٌة والجغرافٌة , دار ال-2

 ,0111 . 

فتحً دمحم ابو عٌانة , التحلٌل االحصائً فً الجغرافٌة البشرٌة , دار المعرفة الجامعٌة , -6

 . 0199االسكندرٌة , 



 

 


