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پەرتووکی کۆرس
Course Book
ئامارى كۆمهاڵيهتى وێنايى (الوصفي)
 .1ناوى كۆرس
 .2ناوى مامۆستاى بەرپرس م.ى.کامران جوهر عبداللە
كۆمهڵناسی – ئاداب
 .3بەش /کۆلێژ
ئیمێل kameran.abdullah@su.edu.krd :
 .4پەیوەندی
ژمارەی تەلەفۆن 07504542495 :
(بە تیۆری  3 :كاتژمێر
خوێندن
.5یەکەى
سەعات) لە هەفتەیەک
شهش كاتژمێر وانه وتنهوه له ههفتهيهكدا
 .6ژمارەی کارکردن
 .7کۆدی کۆرس
 .8پرۆفایەلی مامۆستا
• ساڵى لە دایکبوون (. )١٩٧٩/٣/٩
•
•
•
•
•
•

دەرچووى ئامادەیى (. )٢٠٠٦-٢٠٠٥
بەدەستهێنانى بڕوانامەى بەکالۆریۆس  ،بەشى کۆمەڵناسى  ،کۆلێژى ئەدەبیات  ،زانکۆى
سەالحەددین لە (١ى/تەمووز. )٢٠١٠/
بەدەستهێنانى بڕوانامەى ماستەر  ،بەشى کۆمەڵناسى  ،کۆلێژى ئەدەبیات  ،زانکۆى
سەالحەددین لە (. )٢٠١٦/٥/١١
بەدەستهێنانى بڕوانامەى توانستى کۆمپیوتەر .
بەدەستهێنانى بڕوانامەى توانستى ئینگلیزى لە سەنتەرى زمان لە زانکۆى سەالحەددین .
بەدەستهێنانى بڕوانامەى ڕێگاکانى وانە وتنەوە لە خولى پەرەپێدانى تواناى ئەکادیمى
لە بەڕێوەبەرایەتى پەرەپێدانى بەردەوام لە زانکۆى سەالحەددین .
ئامارى كۆمهاڵيهتى  ،ئامارى كۆمهاڵيهتى وێنايى ،گۆڕاو ،كۆمهڵگه،داتا و ژمارهكان.

 .9وشە سەرەکیەکان
 .10ناوەرۆکی گشتی کۆرس :
ئامارى كۆمهاڵيهتى وێنايى (الوصفي) (اإلحصاء الوصفي –  :)Descriptive Statisticsلقێكه له لقهكانى
كۆمهڵناسى گرنگى به وەسفکردن و ڕوونکردنەوە و پیشاندانی داتاكان یان گۆڕاوەکان دهدات بەبێ شیکردنەوە و ڕاستى
دهرئهنجامهكان لەبارەیانەوە.
.11ئامانجەکانی کۆرس :
 .1ئاشناكردنى فێرخواز به ماناى ئامار و جۆرهكانى.
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 .2خستهڕووى گرنگى ئامارى كۆمهاڵيهتى بۆ توێژهر.

•

 .3ئاشناکردنى فێرخوازە به شێوه سهرهتاييهكانى ئامرازه ئامارييهكان.
 .4خستنهڕو و جێبهجێكردنى ئاماره وێناييهكان و چۆنييهتى بهكارهێنانيان .
 .12ئەرکەکانی قوتابی :
بەشێوەیەکى گشتى ئەرکى مامۆستا و فێرخواز ئەرکێکى هاوبەشە ،چونکە نەمامۆستا بەبێ فێرخواز نە
بەپێچەوانەشەوە ئەرکەکان ئەنجامدەدرێت ،بۆیە پێویستە مامۆستا ئەرکى سەرشانى خۆى بە شێوەیەکى بەرپرسیارانە
بەجێ بگەیەنێت ،هەروەها لەبەرامبەریشدا فێرخواز بەڕۆڵى خۆى هەڵسێت لە هەوڵدان بۆ جێبەجێکردنى ئەرکەکانى
خۆى لەوانە ئامادەبوونى لەوانەکانى ناو كهمپهس ،ئامادەکردنى ئەرکى ڕۆژانەى لەوانەکان ،بەشدارى کردنى فێرخواز لە
وانەکانى ڕۆژانەدا ،خۆئامادەکردن بۆ تاقیکردنەوە ،ئەنجامدانى ڕاپۆرت و سیمینار .
 .13ڕێگهی وانه ووتنهوه :
له وهتنهوهى ئهم بابهتهدا مامۆستا شێواز و ڕێگاى جياواز بهكاردههێنێت بۆ بۆ ووتنهوهى وانهكه و گهياندنى
پهيامى زانستى به فێرخوازان بهم ڕێگايانهى خوارهوه وهك:
داتاشۆ و پاوهرپۆینت  ،تهختهی سپی.
 .14سیستەمی ههڵسهنگاندن
لێرهدا مامۆستا ههڵسهنگاندنى فێرخواز بەم شێوەیە ئەنجام دەدات بۆ نموونه دوو تاقيكردنهوهى مانگانه لهسهر
()15نمره بۆ ههر تاقيكردنهوهيهك )10( .نمرهش لهسهر چاالكى ڕۆژانه و پێشكهشكردنى سيمينار لهسهر بابهتێك
لهچوارچێوهى بابهتى كۆرس ،بیرکردنهوهی ڕهخنهگرانه (پریزهنتهیشن) ،ڕاپۆرت نووسین ،بهگشتى ئهمانه دهكاته ()40
نمره دهچنه چوارچێوهى نمرهى كۆشش )60( .نمرهكهى تر لهسهر تاقيكردنهوهى كۆتايى كۆرس دهبێت.
 .15دهرئهنجامهکانی فێربوون
لە ناوەڕۆکى کۆڕسەکە پشت بەستراوە بە پێویستى بابەتەکە بۆ شارەزابوونى فێرخواز ،هەروەها شارەزابوونى فێرخواز به
ئامرازه ئامارييهكان بۆ توێژينهوه له بوارى كۆمهڵناسى .ناوەڕۆکى بابەتەکانى ئامارى كۆمهاڵيهتى وێنايى و ئەو
بابەتانەى لەم کۆڕسەدا خراوەتە ڕوو گرنگییەکى زۆرى هەیە بۆ دەرچووانى ئەم بەشە لە ئەنجامى هاتنە مەیدانى
کارکردنى کردەیى.
بەشێوەیەکى گشتى دەرئەنجامى خوێندنى بوارەکانى ئەم بابەتە بۆ فێرخواز دەبێتە هۆى بەرچاو ڕوونى ئەو لهبوارى
توێژينهوهيى و بهكارهێنانى ئامرازه ئامارييهكان له بوارى پڕاكتيكى و توێژينهوهى مهيدانى و چۆنيهتى ههڵبژاردنى
گونجاوترين ئامرازى ئامارى بۆ بابهتى توێژينهوهكهى بۆ ئهوهى بگات به ڕاستى دهرئهنجامهكان.
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 .16لیستی سەرچاوەكان:
 .1د .احسان محمد الحسن و د .عبد الحسين زيني ،اإلحصاء اإلجتماعي ،دار الكتب للطباعة و النشر ،الموصل،
.1982
 .2د .احمد عبدالسميع طبية ،مبادئ اإلحصاء ،دار البداية ناشرون و موزعون ،عمان.2008 ،
 .3د .جالل الصياد و عبدالحميد ربيع و عادل سمرة ،اإلحصاء لطالب الدراسات االقتصادية و اإلدارية ،دار حافظ
للنشر و التوزيع.2008 ،
 .4د .صالح بن محمد الصغير ،مقدمة في اإلحصاء االجتماعي ،جامعة ملك سعود ،دار جامعة الملك سعود،
.2001
 .5د .فالح جابر جاسم الغرابي ،محاضرات مادة اإلحصاء االجتماعي ،جامعة القادسية ،كلية اآلداب ،قسم علم
االجتماع.
 .6د .مصطفى خلف عبدالجواد ،اإلحصاء اإلجتماعيى المبادئ و التطبيقات ،ط ،2دار المسيرة للنشر و التوزيع و
الطباعة ،عمان.2013 ،
 .7د .مهدى محمد قصاص ،مبادئ اإلحصاء و القياس االجتماعي ،جامعة المنصورة ،كلية اآلداب ،قسم علم
االجتماع ،2007 ،كتبة الفريد االليكترونية.http//www.alfred-library.com ،
 .17بابەتەکان
ههفتهكان

ناوى مامۆستاى بابهت
بابهتهكان

كامران جوهر عبدالله

ههفتهى يهكهم

بهشى يهكهم :ماناى ئامار و گرنگى ئامار و بوارهكانى و جۆرهكانى
يهكهم /ئامار چييه
دووهم /گرنگى ئامار له زانسته كۆمهاڵيهتييهكان

2022/9/20

ههفتهى دووهم
ههفتهى سێيهم

سێيهم /بوارهكانى ئامار
چوارم /جۆرهكانى ئامار له زانسته كۆمهاڵيهتييهكان
پێنجهم /ههندێك چهمكى پهيوهنديدار به ئامار

2022/9/27
2022/10/4

ههفتهى چوارهم
ههفتهى پێنجهم

شهشهم /وێنه و شێوه زانيارييهكان
بهشى دووهم :پێوهرهكانى اليهنى ناوهند(مقاييس النزعة المركزية)

2022/10/11
2022/10/18

ههفتهى شهشهم
ههفتهى حهوتهم

يهكهم /ناوهندى ژمێريارى (الوسط الحسابي )Mean -
دووهم /نێوهند (الوسيط )Median -

2022/10/25
2022/11/1

ههفتهى ههشتهم
ههفتهى نۆيهم

سێيهم /منوال (المنوال )Mode -
بهشى سێيهم :پێوهرهكانى باڵو (المقاييس التشتت)

2022/11/8
2022/11/15

يهكهم /مهودا (المدى ) Range -

2022/11/22

دووهم /جياوازى (التباين )Variance -
سێيهم /الدانى پێوهرى (االنعراف المعيارى – )Standard Deviation

2022/11/29
2022/12/6

ههفتهى دهيهم
ههفتهى يانزدهههم
ههفتهى دوانزدهههم
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 .18بابەتی تيۆرييه
 .19تاقیکردنەوەکان

پ /ئامارى كۆمهاڵيهتى چييه؟

وهاڵم
ئامار ئەو زانستەیە هەوڵی كۆكردنهوهى و ڕوونکردنەوە و وەسفکردن و شیکردنەوەی داتا و زانيارييهكان و دهرخستنى

ئهنجامهكان دەدات ،بە بەکارهێنانی شێوازی چەندایەتی و شیکاری کە جیهانی ئامار پشتى پێ دهبهستێت.
پ /سودى ئامارى كۆمهاڵيهتى بۆ توێژهر چييه؟
وهاڵم/
 -1گۆڕینی دیاردە و پەیوەندی و گۆڕاوەکان ،ياخود داتا و زانيارييه چۆنايهتييهكان بۆ داتاو زانيارى چهندايهتى
و ژمارە کە دەتوانرێت لە شیکاری زانستیدا سوودی لێ وەربگیرێت.
 -2شێوازە ئامارییەکان یارمەتی توێژەر دەدەن لە دەرهێنانی ئەنجامە گشتییەکان لە ئەنجامە بەشەکیەکان.
 -3شێوازە ئامارییەکان یارمەتی توێژەر دەدەن بۆ پێشبینیکردنی ئەو ئەنجامانەی کە ئەگەری هەیە لە داهاتوودا
یان لە هەلومەرجێکی تایبەتدا بهدهست بێن.
 -4شێوازی ئاماری یارمهتی توێژهر دهدات بۆ دیاریكردنی كاریگهری فاكتهرێك يان هۆكارێك بهبێ فاكتهريتر ،كه
بهكردهوه ناتوانرێت به دهست بهێنرێت.
 -5لهبهكارهێنانى ئامار له توێژينهوهكاندا توێژهر دهتوانێت گۆڕاوهكانى توێژينهوهكه دهست نيشان بكات و
كاريگهرى ههر يهكێكيان لهسهر بابهتى توێژينهوهكه ،ههروهها كاريگهرى ههر گۆڕاوێك لهسهر ئهويتريان.
 -6به ڕێگاى ئامارى دهتوانين پهيوهندى و جياوازى نێوان گۆڕاوهكان دهست نيشان بكهين.
 .20تێبینی تر
لێرە مامۆستای وانەبێژ دەتوانێت تێبین وکۆمەنتی خۆی بنوسێت بۆ دەوڵەمەندکردنی پەرتووکەکەی.
 .21پێداچوونهوهی هاوه ڵ
ئهم كۆرس بووكه گهنجاوه و بهشێوهيهكى ڕێكوپێك و زانستى ئامادهكراوه بۆ فێرخوازانى قۆناغى دووهمى كۆمهڵناسى.
پێداچوونهوهى بۆ كراوه لهاليهن ....
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