
بكالوریوس علوم في االحصاء.بكالوریوس علوم في االحصاء. ¬¬
ماجستیر علوم في االحصاء .ماجستیر علوم في االحصاء . ¬¬
دكتوراه فلسفة في االحصاء .دكتوراه فلسفة في االحصاء . ¬¬

نشأة القسم 
اسس قسـم االحصــاء عام ١٩٦٨، بھدف تخریج كوادر متمیزة تســھم بشــكل فاعل في استخدام وتطبیق الطرائق 

االحصـائیة الحدیثة من خالل منح القســم شھادات البكالوریوس والماجســتیر والدكتوراه، ویوازي مســتوى اداء 

االقسام المناظرة في الجامعات بالدول المتقدمة في مجال اختصاصھ وعلى النحو االتي:
بكالوریوس علوم في االحصاء. ¬

ماجستیر علوم في االحصاء . ¬

دكتوراه فلسفة في االحصاء . ¬
  

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





ÞÞ  ارساء دعائم الدراسات االولیة والعلیا في مجال علوم االحصاء وتطویر نشاطات البحث العلمي فیھا.ارساء دعائم الدراسات االولیة والعلیا في مجال علوم االحصاء وتطویر نشاطات البحث العلمي فیھا.

الرسالة 
یسعى قسم االحصاء الى رفد المجتمع وسوق العمل بالكفاءات المعرفیة المتخصصة في مجال االحصـاء مھنیاً 

بجودة عالیة باتجاه یحقق التنمیة المســتدامة وصناعة القرار ویرتقي باالداء العلمي االحصــائي والبحثي الى 

ً مصاف الدول المتقدمة معرفیا وتقنیا واستجابة لمؤشرات قیمة یلتزم بھا.ً
 

الرؤیا
ان یكون قسـم االحصـاء رائدا في انتاج المعرفة بمجال االحصـاء الموجھ نحو المجتمع ، ومتمیزا بقیادة االداء 

بشكل تأثیري .

اھداف القسم

Þ ارساء دعائم الدراسات االولیة والعلیا في مجال علوم االحصاء وتطویر نشاطات البحث العلمي فیھا.

Þ تخریج مالكات مھنیة متخصصة في االحصاء قادرة على سد احتیاجات المجتمع.

Þ المساھمة في حل المشكالت التي تواجھ المنظمات وتقدیم االستشارة باستثمار تخصص االحصاء لدیھا.

Þ اعداد مالكات متدربة  قادرة على صنع القرار من خالل ربط النظریة بالتطبیق.

Þ توثیق الصالة والتعاون والتبادل في الخبرات مع منظمات التعلیم المناظرة في داخل العراق وخارجھ .

Þ نشــر المعرفة االحصــائیة في مجاالت االحصــاء من خالل تنظیم المؤتمرات والندوات والورش العملیة 

وحلقات النقاش والقیام بأعمال التألیف والترجمة وغیرھا.

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





رئیس قسم االحصاءرئیس قسم االحصاء

                                                                                                   الدكتورة بثینة عبد الجادر عبد العزیز    الدكتورة بثینة عبد الجادر عبد العزیز   

رئیس قسم االحصاء

                                                  الدكتورة بثینة عبد الجادر عبد العزیز   

المؤھالت العلمیة 
دكتوراه فلسفة في االحصاء جامعة بغداد ١٩٩٤. Þ

ماجستیر علوم في االحصاء / جامعة بغداد ١٩٨٢. Þ
بكالوریوس احصاء / جامعة بغداد ١٩٧٨. Þ

لخبراتا
عملت تدریسیة مدرس مسـاعد في جامعة الموصل /كلیة االدارة واالقتصـاد / قسـم االحصـاء وتدریس الكثیر  Þ

من المواد في الدراسات االولیة.
دورات تدریبیة لموظفي الدولة في جامعة الموصل. Þ

تدریسیة في كلیة االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصریة / قسم االحصاء دراسات اولیة وعلیا  . Þ
تدریسیة في كلیة العلوم/ قسم الریاضیات /جامعة السابع من ابریل في لیبیا. Þ

لمناصب االداریة ا
مقررة قسم االحصاء / كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل.  Þ

مقررة قسم االحصاء /كلیة االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصریة . Þ
عضو اللجنة العلمیة في قسم االحصاء. Þ

رئیس قسم االحصاء سنة منذ ٢٠١٦/٥/١٦ولغایة ٢٠١٨/١٠/٩. Þ

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط الاتخ�ءص�ط الاتخ�ءص�ط الاتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

اوال: المناھج  الدراسیة وعدد الساعات االسبوعیة لكل مادة لقسم االحصاء ا لمرحلة البكلوریوس.

المرحلة االولى 

الكورس الثاني  الكورس االول 

٤ ساعة مبادئ احصاء ٢ ٤ ساعة  مبادىء احصاء ١

٣ ساعة تكامل ٣ ساعة تفاضل 

٢ساعة مبادئ محاسبة  ٣ ساعة  حاسوب ١

٢ساعة  مبادىء االدارة ١ ساعة  حقوق االنسان 

٢ ساعة  مبادئ االقتصاد ١ ساعة  حریات والدیمقراطیة

٣ ساعة حاسوب ٢  ٢ ساعة  لغة عربیة 

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





المرحلة الثانیةالمرحلة الثانیةالمرحلة الثانیة

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣ ساعة التوزیعات االحتمالیة  ٣ ساعة مبادئ االحتماالت 

المسموح االحصائیة  ٣ ساعة ٣ ساعة  اسالیب المعاینة

المعادالت التفاضلیة ٣ ساعة ٣ ساعة المتابعات والمتسلسالت 

السیطرة النوعیة (٢) ٢ ساعة  ٣ ساعة (١) Malab لغة البرمجة

٣ ساعة  لغة البرمجة ماتالب (٢) ٢ ساعة  احصاء اقتصاد (١)

٢ ساعة  احصاء اقتصادي (٢) ٣ ساعة  المصفوفات

٣  ساعة جبر خطي ٢ ساعة  السیطرة النوعیة (١)

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





 ةيلوألا تاساردلا

�� ���ڱ��� ڴ���ڱ�� ڴ��� �� ڳ����� ��ڳ�� ��� �� � � ��� � �� � ���� ڴ��� � ڴ����� ڴ���� � � ��� � ���� � ����� �ڳ����  �  

 ة�نهملا تا�دادعالا �ج�رخ نم ةبسنو �ملعلا . �تالا وحنلا �هف ة�ملعلا ماسقالا �ف ع�زوتلا �رش اما :

المرحلة الثالثة 

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣  ساعة تحلیل انحدار(٢) ٣ ساعة تحلیل انحدار (١)

٣ ساعة االحصاء الریاضي (٢) ٣ ساعة االحصاء الریاضي (١)

٣ ساعة بحوث عملیات  ٣ ساعة برمجة خطیة 

٣ ساعة  SPSS ادارة البیانات باستخدام
(٢)

٣  ساعة
 SPSS ادارة البیانات باستخدام 

(١)

٣ ساعة التحلیل العددي (٢) ٣ ساعة التحلیل العددي (١)

٢ ساعة  االحصاء الحیوي (٢) ٢ ساعة االحصاء الحیوي (١)

٢ ساعة  اخالقیات  ٣ ساعة تحلیل دیمغرافي (١)

٣ ساعة تحلیل دیمغرافي (٢)

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

Üةيلوألا تاساردل 

�� ���ڱ��� ڴ���ڱ�� ڴ��� �� ڳ����� ��ڳ�� ��� �� � � ��� � �� � ���� ڴ��� � ڴ����� ڴ���� � � ��� � ���� � ����� �ڳ����  �  

 ة�نهملا تا�دادعالا �ج�رخ نم ةبسنو �ملعلا . �تالا وحنلا �هف ة�ملعلا ماسقالا �ف ع�زوتلا �رش اما :

المرحلة الرابعة 

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣  ساعة االستدالل ٢ ٣ ساعة االستدالل ١

٣ ساعة تحلیل متعدد المتغیرات/٢ ٣ ساعة تحلیل متعدد المتغیرات /١

٣ ساعة قیاس اقتصادي/٢ ٣ ساعة قیاس اقتصادي /١

٢ ساعة مشروع بحث التخرج ٢  ساعة مناھج واخالقیات البحث العلمي

٣ ساعة تصمیم التجارب /٢ ٣ ساعة تصمیم التجارب /١

٣ ساعة  تطبیقات احصائیة/٢  ٣ ساعة تطبیقات احصائیة /١

٢ ساعة  تحلیل السالسل الزمنیة/٢ ٢ ساعة تحلیل السالسل الزمنیة/١

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

Üةيلوألا تاساردل 

�� ���ڱ��� ڴ���ڱ�� ڴ��� �� ڳ����� ��ڳ�� ��� �� � � ��� � �� � ���� ڴ��� � ڴ����� ڴ���� � � ��� � ���� � ����� �ڳ����  �  

 ة�نهملا تا�دادعالا �ج�رخ نم ةبسنو �ملعلا . �تالا وحنلا �هف ة�ملعلا ماسقالا �ف ع�زوتلا �رش اما :

         ثانیا:  الدراسات العلیا 

دبلوم االحصاء الحیاتي 

الكورس الثاني  الكورس االول 

٢  ساعة االحصاء الحیوي (٢) ٣ ساعة االحصاء الحیوي (١)

٢ ساعة احصاءات حیاتیة  ٢ ساعة  انظریة االحتماالت  

٢ ساعة تصمیم وتحلیل التجارب الحیاتیة  ٢ ساعة   احصاء سكاني 

٢ ساعة نظریة البقاء ٢  ساعة اسالیب معاینة

٢ ساعة تطبیقات الحاسوب (٢) ٢ ساعة تطبیقات حاسوب (١)

١ ساعة  اللغة االنكلیزیة  ١ ساعة اللغة االنكلیزیة 

١ ساعة  طرائق واخالقیات البحث العلمي (تدرس 
مشتركة لكافة الدراسات العلیا) 

 

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





 ةيلوألا تاساردلا

�� ���ڱ��� ڴ���ڱ�� ڴ��� �� ڳ����� ��ڳ�� ��� �� � � ��� � �� � ���� ڴ��� � ڴ����� ڴ���� � � ��� � ���� � ����� �ڳ����  �  

 ة�نهملا تا�دادعالا �ج�رخ نم ةبسنو �ملعلا . �تالا وحنلا �هف ة�ملعلا ماسقالا �ف ع�زوتلا �رش اما :

     ثانیا:  الدراسات العلیا 

ماجستیر علوم في االحصاء

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣  ساعة  تصمیم وتحلیل التجارب ٣ ساعة  عملیات تصادفیة 

٣ ساعة قیاس اقتصادي  ٣ ساعة استدالل 

٣ ساعة متعدد متغیرات  ٣ ساعة   نماذج خطیة  

٢ ساعة نظریة القرارات ٢  ساعة سالسل زمنیة

٢ ساعة بحوث عملیات  ٢ ساعة معولیة 

١ ساعة اللغة االنكلیزیة   ١ ساعة اللغة االنكلیزیة 

١ ساعة طــرائق واخالقیات البحث العلمــي 
(تدرس مشــــتركة لكافة الدراسات 

العلیا )

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء
 ٢٠١٧- ٢٠١٨





 ةيلوألا تاساردلا

�� ���ڱ��� ڴ���ڱ�� ڴ��� �� ڳ����� ��ڳ�� ��� �� � � ��� � �� � ���� ڴ��� � ڴ����� ڴ���� � � ��� � ���� � ����� �ڳ����  �  

 ة�نهملا تا�دادعالا �ج�رخ نم ةبسنو �ملعلا . �تالا وحنلا �هف ة�ملعلا ماسقالا �ف ع�زوتلا �رش اما :

       ثانیا:  الدراسات العلیا 

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

دكتواه فلسفة االحصاء  

الكورس الثاني  الكورس االول 

٣  ساعة احتماالت متقدمة ٣ ساعة نماذج خطیة

٣ ساعة سالسل زمنیة ٣ساعة  نظریة البقاء   

٣ ساعة بحوث عملیات متقدمة استدالل ٣ساعة  

تصمیم وتحلیل التجارب ٣ساعة ٣  ساعة قیاس اقتصادي

٢ ساعة تقدیرات المعلمیة ٢ ساعة متعدد متغیرات

١ ساعة  اللغة االنكلیزیة  ١ ساعة اللغة االنكلیزیة 

١ ساعة  طرائق واخالقیات البحث العلمي (تدرس 
مشتركة لكافة الدراسات العلیا) 

 

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء  ص�ط اقتخ�ء          

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





اسد�ء ا�عغ�ة ا�اثرغ�غئ شغ ص�ط اقتخ�ء 

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





اسد�ء ا�عغ�ة ا�اثرغ�غئ شغ ص�ط اقتخ�ء 

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨





التخصص العامالتخصص العامالتخصص العام اللقباللقباللقب اسم االستاذاسم االستاذاسم االستاذ تتت

حاسبات  مدرس مساعد عبد الرحمن  فنجان ٣٣

احصاء  مدرس مساعد ازھار كاظم جبارة ٣٤

احصاء مدرس مساعد  فراس منذر جاسم ٣٥

احصاء مدرس مساعد  ولید محمد لعیبي ٣٦

احصاء مدرس مساعد  انتصار كاظم جاسم  ٣٧

احصاء 
مدرس مساعد 

لیث فاضل حسن
٣٨

محاسبة  مدرس مساعد  قبس عبد الرزاق احمد السلماني ٣٩

الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة الجامعة المستنصریة 

ص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ءص�ط اقتخ�ء

 ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء      ص�ط اقتخ�ء     

 ٢٠١٧- ٢٠١٨
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