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 انًالحظبد انًبدِ انؼًهّٛ انًبدِ انُظرّٚ انزأرٚخ

  كًب ٔرد فٙ انُظر٘ ٔاًْٛزّيمذيخ رؼرٚف االحصبء انحٛبرٙ   4112 \ 11\7 1

  = ٔرحٕٚالرٓب-انجٛبَبد–انًزغٛر ٔإَاػّ -يفبْٛى احصبئٛخ  4112 \ 11\12 4

  = هًجزًغنانؼُٛخ ٔخٕاصٓب ٔاضص اخزٛبرْب  4112 \ 11\41 3

  = يمبٚٛص انُسػخ انًركسٚخ انٕضظ,انٕضٛظ,انًُٕال 4112 \ 11\42 2

  = حٕل انٕضظ -يٍ انٕضٛظ ٔانٕضظ  -ص انزشزذ ٛيمبٚ 4112 \ 11\2 5

  = حذٔد انثمخ ٔيطزٕاْب 4112 \ 11\11 6

  = ٔرهخٛص انجٛبَبد ػرض -االحصبء انٕصفٙ  4112 \ 11\12 7

  = طٕل انفئبد -ػذد انفئبد  -رجٕٚت انجٛبَبد  4112 \ 11\45 2

  = انجٛبَٛخ حاالػًذ  - انؼرض انجٛبَٙ -ػرض انجٛبَبد  4112 \14 \4 9

  = االػًذح انجٛبَٛخ ,انًذرج انجٛبَٙ ,انًضهغ انزكرار٘ 4112 \ 14\9 11

  = انجطٛطخانؼرض انجذٔنٙ ,انجذأل  4112 \ 14\16 11

  = انجذأل انًركجخ ,انجذأل انًسدٔجخ 4112 \ 14 \43 14

  = االحزًبالد رؼرٚفٓب ,إَاػٓب ,االحزًبالد انجطٛظ 4112\ 14 \31 13

  = االحزًبل انًركت االحزًبل انشرطٙ 4115\1 \6 12

  = ضرة االحزًبالد -يجًغ االحزًبالد  -حطبة االحزًبالد  4115 \1 \13 15

  = حزًبنٛخاليُحُٗ انزٕزٚغ انطجٛؼٙ ٔا 4115 \1 \41 16

 عطلــــــــــــــــــــــــــو نصـــف السنــــــــــو

  = حبالد ٔانطرق -اخزجبر يرثغ كب٘  -اخزجبراد انًؼُٕٚخ  4115\ 4 \42 17

  = شرٔط ٔطرٚمخ اضزخذايّ ٔانفرق االصغر-اخزجبر انطهجخ )د(: 4115\ 3 \3 12

  = انًفٕٓو ٔاالًْٛخ ٔانطٛطرح ػهٗ انؼٕايم -االحصبء انزجرٚجٙ  4115\ 3 \11 19

  = انزصًٛى انزجرٚجٙ -ضجظ انًزغٛراد  -ضجظ انزجرثخ  4115\ 3 \17 41

  = انزصًٛى انًزكزم انؼشٕائٙ 4115\ 3 \42 41

  = انزصًٛى كبيم انزؼشٛخ 4115\ 3 \31 44

  = َشطبر٘)يفبْٛى ػبيخ(انًزكزم اال –رصبيٛى اخرٖ يرثغ الَك  4115\ 2 \7 43

  = إَاػٓب –انؼاللبد رؼرٚفٓب  4115\ 2 \12 42

  = االررجبط ٔيؼبيهّ  -اخزجبر يؼُٕ٘–يؼبيم االَحذار -االَحذار 4115\ 2 \41 45

  = رطجٛمبد ٔايثهخ ػبيخ 4115 \2 \42 46
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 :تىقيع العميد                                                                                                                  : ذاالستاتىقيع 

 

 جمهىريو العراق

 وزاره التعليم العالي والبحث العلمـي

والتقىيم العلمي جهاز االشراف  

دٚـــبنٗ  اضى انجبيؼّ:  

 اضى انكهّٛ: انزرثّٛ نهؼهٕو انصرفّ

 اضى انمطى: ػهٕو انحٛبِ

ضؼبد خٛر٘ : انثالثٙ اضى انًحبضر  

يذرش  انهمت انؼهًٙ:   

  يبجطزٛر انًؤْم انؼهًٙ: 

ايبَخ انًجهصيكبٌ انؼًم:   
   



 

 

 

 اضزًبرِ انخطّ انزذرٚطّٛ نهًبدِ
   ضؼبد خٛر٘ ػجذ انْٕبة انخشبنٙ االسم 

لك تروني   Suaad-Kh70@yahoo.com                                                             البريد اال
  االحصبء انحٛبرٙ اسم الماده 

  مقرر الفصل
 اىداف الماده 

 
 

رًكٍٛ انطبنت يٍ انزؼرف ػهٗ االحصبء انحٛبرٙ ٔاًْٛزّ ٔانًفبْٛى االحصبئٛخ 

انزشزذ ٔانؼرض انجٛبَٙ ٔانزؼرف ػهٗ يمٛبش انُسػخ انًركسٚخ ٔيمٛبش 

 ٔاالحزًبالد ٔكٛفٛخ رطجٛك رنك فٙ االحصبء انزجرٚجٙ.
 التفاصيل االساسيو للماده

 
 

االحصبء انحبٚزٙ ٔيفبْٛى احصبئٛخ فٙ ػرض انجٛبَبد ٔرطجٛك رنك فٙ اًّْٛ ػهى 

يفٕٓو االحصبء انزجرٚجٙ يٍ خالل دراضخ انزصًٛى انزجرٚجٙ يُٓب رصًٛى كبيم 

 الَك.انزؼشٛخ ٔيرثغ 

 الك تب المنيجيو
 

 .يجبدئ ٔاضبضٛبد ػهى االحصبء -

 .1991االحصبئ انزطجٛمٙ شالل حجٛت ػجذهللا انججٕر٘  - الك تب الخارجيو

 حصبئٛخ االحصبء ٔرطجٛمبرّ ػهٗ انحسيخ اال -

Spss   4114حطٍ ػجذهللا ٚبشٕٛح   .                                                          
 تقديرات الفصل 

 
 

 االمتحان  المشروع االمتحانات اليًميو  المختبر الفصل الدراسي

 %01مثال  - % 51مثال  %53مثال %53مثال  

  معلًمات اضافيو

 

 

 

     

 

 

 جمهىريو العراق

 وزاره التعليم العالي والبحث العلمـي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي

دٚـــبنٗ  اضى انجبيؼّ:  

 اضى انكهّٛ: انزرثّٛ نهؼهٕو انصرفّ

 اضى انمطى: ػهٕو انحٛبِ

ضؼبد خٛر٘: انثالثٙ اضى انًحبضر  

انهمت انؼهًٙ: يذرش    

  يبجطزٛرانًؤْم انؼهًٙ: 

ايبَخ انًجهصيكبٌ انؼًم:   
   


