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1. Course name

Ravaz Mohammad Salih Tahir
Erbil Administrative Technical Institute

2. Lecturer in charge

009647504672247
Theory: 2 hours / Practical: 1 hour.
Only Sunday
ناوي سياني :زةظةش حممد صاحل طاٍس العقساوي

3. Department/ College
4. Contact
5. Time (in hours) /week
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ناشناوي شانسيت :مامؤستا
شويَين كاز :شانكؤي ثؤلي تةكهيكي يةوليَس-ثةميانطاي تةكهيكي
كازطيَسي -بةشي ذميَسيازي
ثلةي شانسيت:
-1بةكالوزيوس /شانكؤي صالح الديو /كؤليَري بةزِيَوةبسدى و
ئابووزي /بةشي ذميَسيازي2004-2003/
 -2ماستةز لة ئاماز ( االحصاء السياضي)  /شانكؤي صالح الديو
 /كؤليَري بةزِيَوةبسدى و ئابووزي  /بةشي ئاماز2002-2007 /
بةزوازي دامةشزاندى:
ناشناوة شانستيية بةدةست ياتووةكاى:
 -1يازيدةدةزي تويَرةز (معيد) 2004/2/27
 -2مامؤستاي يازيدةدةز 2010/1/7
 -3مامؤستا 2013/1/7
تويَريهةوة بالَو كساوةكاى:
( " )1التيبؤ بطسعة السياح يف ىاحية حبسكة باضتتدداو
مناذج بوكظ -جيكيص"/جملة علوو املطتقبلية/جامعة
حدباء/موصل.2012,
( " )2أضتدداو التوشيعات االحتنالية حلطاب معدل ضسعة
السياح يف بعض مياطق حمافظة ازبيل"/جملة جامعة

7. Teacher's academic profile

كوية/عدد  / 25كاىوٌ االول .2012
( " )3حتديد افضل قينة ملعلنتة الػتكل يف التوشيتي ويبتل
التتتق حتقتتتق عيتتتدٍا افضتتتل عقسيتتت للتوشيتتتي
الطبيعي"/جملتتتة ثوَليتةةةةكهي /جملتتتد /5عتتتدد
/2ازبيل.2015/
( " )4عطبيق ميَجية ضتة ضيكنا يف التعليه العالي مي اخر
كلية االدازة واالقتصاد-جامعتة صت ح التديً (قطته
االحصاء) كخالة دزاضية "/زتل٘ ثوَليتةكهي /جملتد
/6عدد /3ازبيل.2016/
( )5قبول ىػس حبح بعيواٌ" أضتدداو أفضل عوشيتي احتنتالي يف
التيبتتؤ باالحتنتتاالت املتوقعتتة اقتتداز احلنتتل يف الطاقتتة
الكَسبائيتتة يف مدييتتة ازبيتتل مطتتتددما البياىتتات ال عليتتة
لل رتة (")2015-2014جملة جامعة اىباز للعلوو االقتصتادية
واالدازية.2017/
( )6ىػس حبح بعيواٌ" حتليل الطلطلة الصميية لطسعة السياح يف
ميطقتتتة (قوغتتتتبة/ازبيل) بمضتتتتدداو بعتتتض التختتتوي ت
السياضية"/جملة ثوَليتةكييك/جملد /7عدد /3ازبيل.2017/
()7
8. Keywords
االحصاء الزراعي
 ( :مقدمة )9. Course overview
مهً تعسٓف عله األحصا ٛباىُ ((الطسٓك٘ العلنٔ٘ الرٖ َٓته ظنع البٔاىات ّاملعلْمات عً ظاٍسٗ اّ
مػهل٘ يف اجملتنع ّمً ثه تصئف ّتبْٓب البٔاىات بالػهل الرٖ ٓطَل عنلٔ٘ حتلٔلَا ّمً ثه اذتصْل علٙ
اليتاٜج ّتفطريٍا ّإختاذ الكساز املالٜه)) مً ٍرا امليطلل تأتٕ أٍنٔ٘ مادٗ مبادٛٚاألحصا ٛيف نجري مً أقطاو
الهلٔات العلنٔ٘ ّاألىطاىٔ٘ لتحلٔل العْاٍس(الطبٔ٘ ّاألدازٓ٘ ّ االقتصادٓ٘ ّاحملاضبٔ٘ ......اخل) بالطسم
األحصا ّ ٜ٘ٔتفطري اليتاٜج ّ اختاذ الكساز املالٜه مً قبل املدتصني عل ٙضْ ٛاليتاٜج ،حٔح ٓعد عله اإلحصاٛ
احد االضالٔب العلنٔ٘ الػاٜع٘ االضتدداو نْضٔل٘ فعال٘ لتحلٔل املػهالت ّ معادتتَا يف اذتٔاٗ العنلٔ٘ بػهل
مْضْعّٕٓ ،عد آضا اداٗ رتدم٘ متدر ٚالكساز يف خمتلف زتاالت املعسف٘ عً طسٓل تصّٓدٍه باملؤغسات
التحلٔلٔ٘ الت ٙتطاعدٍه عل ٙاختاذ الكسازات الصاٜب٘ بػاٌ املػهالت قٔد الدزاض٘ ّميهً الكْل إٌ ح التعبري
((بأٌ األحصا ٍْ ٛلػ٘ العلْو)) .

اٌ دزاض٘ مادٗ مباد ٚاالحصا ٛالصزاعٕ يف اقطاو الصزاعٔ٘ تهنً اٍنٔت٘ عً اخر البٔاىات املتعلك٘
بالصزاع٘ ّبالتالٕ اضتدداو الطسم االحصا ٜ٘ٔيف نٔفٔ٘ معادت٘ ٍرِ البٔاىات مً خالل اضتدداو ادتداّل
االحصا ٜ٘ٔبَدف تلدٔص البٔاىات ّتطبٔكات بعض املكآٔظ االحصا ٜ٘ٔبَدف حتْٓل البٔيات ارتام٘ اىل
معلْمات اليت مً املنهً االضتفادٗ ميَا يف عنلٔات اختاذ الكسازات ّمً ضنيَا الكسازات اليت تتعلل بالتدطٔط
الصزاعٕ.
(:االهداف ) 10. Course objective
.1
.2
.3
.4
.5

معسف٘ الطالب نٔفٔ٘ ّطسم مجع البٔاىات.
معسف٘ الطالب نٔفٔ٘ تفسٓؼ البٔاىات يف دداّل تطن ٙادتداّل التهسازٓ٘ (دداّل إحصا.) ٜ٘ٔ
معسف٘ الطالب نٔفٔ٘ عنل زضْمات بٔاىٔ٘.
معسف٘ الطالب نٔفٔ٘ تطبٔل بعض املكآٔظ اإلحصاّ ٜ٘ٔالفاٜدٗ مً تطبٔكَا يف زتال الصزاعٕ.
معسف٘ الطالب نٔفٔ٘ اختاذ الكسازات مً خالل اختباز الفسضٔات املتعلك٘ باملتػريات الصزاعٔ٘.

(واجبات الطالب والتزماته) 11. Student’s obligatio

يف ٍرا الهْزع اٍه ّادبات الطلب٘ ٓهٌْ ناآلتٕ :
 .1اذتضْزٍْ ّاحدمً االٍه ّادبات الطلب٘ حٔح أٌ الفهسٗ السٜٔطٔ٘ ّزا ٛنل مْضْع ميػأىَأ
ىٔعطٍ ٙرا املْضْع خالل احملاظسٗ.
 .2حتدٓد املَاو ّالْادبات الْٔمٔ٘ لٔهٌْ حافصا عل ٙاملتابع٘ الداٜن٘ عيد الطلب٘.
 .3االمتحاىات الْٔمٔ٘ ( نْٔش) ّ ،التحضري التكازٓس يف حال طلبَا مً قبل االضتاذ .
(طرق التدريس ) 12. Forms of teaching
ٓته إضتدداو أدّات ّّضاٜل خمتلف٘ بَدف تدزٓظ املادٗ ّالتْحٔل األمجل ّاألفضلل للنعلْملات اىل الطلبلّ٘ ،ملً أٍله ٍلرِ الْضلاٜل
ّاألدّات-:
 -1عسض الفصْل ّاملباحح ّالفسّع السٜٔطٔ٘ للنادٗ.
 -2غسح الكْاىني ّالتحلٔالت األحصا ٜ٘ٔبػهل مفصل ّفلطف٘ اضتعناهلا يف اذتٔاٗ العنلٔ٘.
 -3االعتناد عل ٙاذتْاز املباغس بني الطالب ّاالضتاذ.
-4بعد اىتَا ٛنل مً نل فصل ٓته اعطا ٛزتنْعل٘ ملً االضلٝل٘ للطلالر لػلسض الفَله ملً امللادٗ املعطلاِ ّنلرلو لسفلع
ّتكْٓ٘ مطتْ ٚالطالر.
 -5إضتفطازات ّمداخالت ّحْازات الطالر حْل عنلٔ٘ التطبٔل مع االضتاذ.

(مخطط التقييم)13. Assessment scheme
 إدسا ٛإمتحاىني خالل الطي٘ الدزاضٔ٘ عل )22( ٙدزد٘ لهل إمتحاٌ ،أٖ( )42دزد٘ زتنْع األمتحاىني. ختصٔص ( )12دزدات عل ٙاليػاطات الصفٔ٘ ّالػٔابات ّاإلمتحاىات املدتصسٗ (.)Quiz -زتنْع دزدات الطعٕ الطيْٖ للنادٗ الدزاضٔ٘ ٍْ ()52دزد٘.

(:النتائج المرجوة )14. Student learning outcome

يف ىَآ٘ الفصْل اليت ٓأخرٍا الطالر مً املفسّض اٌ ٓهٌْ لدَٓه الكدزٗ عل ٙنٔفٔ٘
تلدٔص البٔاىات مً خالل عنل دداّل احصا ٜ٘ٔاملياضب٘ حطب ىْعٔ٘ البٔاىات ّمعسف٘
نٔفٔ٘ حتْٓل ادتداّل اىل زضْمات بٔاىٔ٘ ّنٔفٔ٘ حطار املكآٔظ االحصاّ ٜ٘ٔنرلو
حطار مكٔاع االزتباط ّاالحنداز بني املتػريات الصزاعّٔ٘ .باختصاز نٔف ميهً تهًْٓ
معلْمات عً العْاٍس املدتلف٘ مً خالل اخر البٔاىات ارتام٘.
 (:المصادر) 15. Course Reading List and References
 .1اإلدازٗ العام٘ لتصنٔه ّتطْٓس املياٍج ،مكدم٘ يف اإلحصا ،ٛممله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘.
 .2أ.د .دالل حٔاد ،مكدم٘ يف اإلحصا ،ٛدامع٘ ملو عبد العصٓص ،ممله٘ العسبٔ٘ الطعْدٍٓ٘1421 ،ل.
 .3د .أمحد عبد الطنٔع طبٔ٘ ،مبادئ اإلحصا ،ٛعناٌ ،أزدٌ ،داز البدآ٘.2227 ،
.4أ.د .أماىٕ مْض ٙامحد،حتلل االحصا ٕٜللبٔاىات،معَد الدزاضات ّالبحْخ اإلحصا،ٜ٘ٔدامع٘ الكاٍسٗ.2227،
 .5د.دالل الكاضٕ ،اإلحصا ٛلإلدازٓني ّاالقتصادٓني ،داز اذتامد لليػس ّالتْشٓع ،عناٌ-األزدٌ.2225 ،
 .6د.اضام٘ زبٔع امني،التحلٔل االحصا ٕٜباضتدداو  SPSSادتص ٛاالّل ،مهتب٘ االجنلْ املصسٓ٘  ،الكاٍسٗ -مصس.2227،
 .7ضعد شغلْل بػري ،دلٔلو اىل الربىامج االحصا ،SPSS ٕٜادتَاش املسنصٖ لالحصا ،ٛالعسام.2223 ،
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16. The Topics:

Ravaz Mohammad
Salih Tahir

مواضيع النظرية 17.

األسبوع

تفاصيل المفردات

1

تعريف علم اإلحصاء،أهميته،عالقته بالعلوم األخرى.

2

الطريقة اإلحصائية ،تعريفها ،جمع البيانات.

3

أنواع العينات.

4

تصنيف وتبويب البيانات.

5

التوزيع التكراري ،الجداول التكرارية البسيطة.

6

الجداول التكرارية المزدوجة.

7

الجداول التكرارية المتجمعة.

8

العرض البياني للبيانات غير المبوبة(الخط البياني ،األعمدة البيانية).

9

الدائرة البيانية ،المستطيل البياني.

10

العرض البياني للبيانات المبوبة(المدرج التكراري).

11

المظلع التكراري،المنحني التكراري البسيط.

12

المنحني التكراري المتجمع الصاعد والنازل.

13

مقاييس النزعة المركزية(مفهومها ،أنواعها)الوسط الحسابي للبيانات غير مبوبة.

14&15

الوسط الحسابي للبيانات المبوبة.

16

خواص الوسط الحسابي.

17

الوسيط للبيانات غير المبوبة.

18

الوسيط للبيانات المبوبة(رياضيا وبيانيا) ،خواص الوسيط.

19

المنوال تعريفه،حسابه للبيانات غير المبوبة،المنوال للبيانات المبوبة (طريقة العزوم) رياضيا وبيانيا.

20

المنوال بطريقة الفروق(بيرسون)رياضيا وبيانيا.

21

العالقة بين المتوسطات.

22

مقاييس التشتت المطلقة ،مفهومها ،المدى كيفية حسابه للبيانات المبوبة والغير المبوبة ،االنحراف الربيعي للبيانات الغير
المبوبة.

23

االنحراف الربيعي للبيانات المبوبة(رياضيا وبيانيا).

24

االنحراف المعياري تعريفه واستخدامه للبيانات غير المبوبة.

25

االنحراف المعياري للبيانات المبوبة(طرق حسابه).

26

مقاييس التشتت النسبية،تعريفها،استخداماتها،معامل اختالف الربيعي.

27

معامل االختالف المعياري.

28

الدرجة المعيارية ،تعريفها ،استخدامها ،حسابها.

مراجعة عامة

29&30
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