
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 هالل هادي صالح االسم
 Hhsrq888@yahoo.com البريد االلكتروني

 احصاء و احتماالت اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تتعليم مبادئ و اساسيات االحصاء و نطرية االحتماال

 االساسية للمادة التفاصيل
 

المفاهيم االساسيه لالحصاء, تنظيم البيانات,تقنيات العد و 
 الحساب,التوزيعات االحتماليه,اختبار الفرضيات,االرتباط و االنحدار,

 
 الكتب المنهجية

 

 

 
 المصادر الخارجية

 

Elementary statistics step by step approach / Allan G. Bluman 

/Fourth Edition / Mc Grraw Hill/ 

 

 

 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

03% --------       03% -      03% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 التكنولوجيا الجامعة :
 علوم الحاسوب الكلية :

 القســم :
 االولىالمرحلة :

 هالل هادي صالح اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 بغداد مكان العمل  :

mailto:Hhsrq888@yahoo.com
mailto:Hhsrq888@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

مفاهيم اساسيه في  4102/01/0 0

 االحصاء
  

مفاهيم اساسيه في  8/10 2

 االحصاء
  

   تنظيم البيانات 15/10 0

   تنظيم البيانات 22/10 4

   تنظيم البيانات 29/10 5

   تنظيم البيانات 5/11 0

   مقاييس وصف البيانات 12/11 7

   مقاييس وصف البيانات 19/11 8

   ف البياناتمقاييس وص 26/11 9

   تقنيات الحساب  التباديل                  3/12 03

   تقنيات الحساب  التوافيق                 10/12 00

   نظرية االحتمال 17/12 02

   نظرية االحتمال 25/12 00

   نظرية االحتمال 1/1/2015 04

   نظرية االحتمال 8/1 05

تحان الفصل االول  ام              ---------- 00

  

  

 عطلة نصف السنة

   التوزيعات االحتماليه المتقطعه 9/2/2015 07

   التوزيعات االحتماليه المتقطعه 16/2 08

   التوزيعات االحتماليه المتقطعه 23/2 09

    التوزيعات االحتماليه المتصله  1/3 23

   التوزيعات االحتماليه المتصله   8/3 20

   التوزيعات االحتماليه المتصله   15/3 22

   اختبار الفرضيات        3/44 20

   اختبار الفرضيات        3/42 24

   اختبار الفرضيات         45/ 25

   توزيع و اختبار مربع كاي       404/ 20

   توزيع و اختبار مربع كاي       402/ 27

   توزيع و اختبار مربع كاي       4/20 28

   االرتباط و االنحدار           53/ 29

   االرتباط و االنحدار 5/03 03

   االرتباط و االنحدار 17/5 00

   امتحان نهاية الفصل الثاني   ---------- 02

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 التكنولوجيا الجامعة :
 علوم الحاسوبالكلية :

 اسم القســم :
 االولىالمرحلة :

 هالل هدي صالح اسم المحاضر الثالثي :
 استاذاللقب العلمي :

 راهدكتو المؤهل العلمي :

 بغداد مكان العمل  :


