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  ))السنوية الخطة التدريسية  استمارة(( 
 

 :ألتدريسي اسم  سامر حسين علي.د

asamerhussein@yahoo.com البريد ا0لكتروني:  

Statistics اسم المادة : 

 : الفصل مقرر فصلي

تعليم الط?ب مبادئ ا0حصاء ا0حيائي -   : ةالماد أھداف 

العرض الجدولي والبياني واختبارات  - t و   X   : ةللماد ةساسيالتفاصيل اz    K و 

- Biostatistics ةالكتب المنھجي :  

- Biostatistics (GN Prabhara)  المصادر الخارجية :  

اKولالفصل  نصف السنة الفصل الثاني ا0متحان النھائي  الفصل الدراسي 

 الثاني - - ٤٠ ٦٠

 

  :تقديرات الفصل

  : إضافيةمعلومات  -
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  الثانيالفصل الدراسي  – اKسبوعيجدول الدروس 
 

ةيلالعم المادة الم?حظات ةالنظري المادة   التاريخ 

وع
سب
Kا

 

 Introduction to statistics and 

statistics symbols.                    

Introduction to statistics and 

statistics symbols.                     
١٥/٢/٢٠١٥  

١ 

 Tabular and graphical 

presentation.                              

Tabular and graphical 

presentation.                              
٢٢/٢/٢٠١٥  

٢ 

 Tabular and graphical 

presentation.                              

Tabular and graphical 

presentation.                              
١/٣/٢٠١٥  

٣ 

 Measures of central tendency.                                 Measures of central tendency.                                 
٨/٣/٢٠١٥  

٤ 

 Measures of dispersion or 

variation .                             

Measures of dispersion or 

variation .                             
١٥/٣/٢٠١٥  

٥ 

 Elementary probability theory .                                Elementary probability theory .                                 ٢٢/٣/٢٠١٥  
٦ 

 Elementary probability theory .                                Elementary probability theory .                                 ٢٩/٣/٢٠١٥  
٧ 

 Discrete probability distribution  Discrete probability distribution .                               ٥/٤/٢٠١٥  
٨ 

 Continuous probability 

distribution, normal distribution     

Continuous probability 

distribution, normal distribution .            
١٢/٤/٢٠١٥  

٩ 

 Simple regression and 

correlation.                               

Simple regression and 

correlation.                                
١٩/٤/٢٠١٥  

١٠ 

 Tests of hypotheses, Z-

distribution.                              

Tests of hypotheses, Z-

distribution.                               
٢٦/٤/٢٠١٥  

١١ 

 Tests of hypotheses, Z-

distribution.                              

Tests of hypotheses, Z-

distribution.                               
٣/٥/٢٠١٥  

١٢ 

 T- distribution.                                             T- distribution.                                              ١٠/٥/٢٠١٥  
١٣ 

 Chi- square distribution.                                      Chi- square distribution.                                       ١٧/٥/٢٠١٥  
١٤ 

 F-distribution                                               F-distribution                                              ٢٤/٥/٢٠١٥  
١٥ 

 ا0متحان لنھائي
  

  :توقيع العميد:                                                              اKستاذتوقيع 


