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 وصف المساق 
. ذرضًٍ يمذيح فٙ عهى اإلحصاء ٔٔعائم انرحهٛم انكًٙ نهثٛاَاخ تًخرهف إَٔاعٓا تٓذف ٔصف انثٛاَاخ اإلحصائٛح تصٕسج يخرصشج

 

 أهداف المساق 
 

ذٓذف ْزِ انًادج إنٗ اعرعشاض األعهٕب انعهًٙ انًرثع فٙ عشض ٔذثٕٚة ٔذٕصٚع انثٛاَاخ ٔذصُٛفٓا ثى ذعشٚف طهثح االلرصاد 

ٔانعهٕو اإلداسٚح تانًماٚٛظ اإلحصائٛح انعايح ٔانرٙ ذشًم يماٚٛظ انُضعح انًشكضٚح ٔيماٚٛظ انرشرد ٔيماٚٛظ االسذثاط ٔيعايالخ 

 .ٚحـاالَحذاس ٔكزنك ذعشٚف تٛاَاخ انغهغهح انضيُٛح ٔإعذاد األسلاو انمٛاط
 

 :مخرجات التعلم

 

يٍ انًرٕلع أٌ ٚكٌٕ انطانة لادساً عهٗ انرعايم يع انطشق اإلحصائٛح انًخرهفح ٔ طشق جًع انثٛاَاخ ٔذحهٛهٓا يٍ أجم انرٕصم إنٗ 

 .َرائج ذفٛذ فٙ اذخار انمشاساخ اإلحصائٛح
 

A. المعارف 

 .القدرة على استخدام المقاٌٌس اإلحصائٌة فً رصد المشكلة االقتصادٌة، تشخٌصها وتقدٌم الحلول .1

 .ترجمة البٌانات وتحلٌلها للوصول إلى القرارات المناسبة .2

 .القدرة على تشكٌل الحدث وعالقاته على أساس متغٌرات قابلة للقٌاس .3

 .رقمنة الفكرة االقتصادٌة كً ترتقً إلى مستوى المعلومة العلمٌة .4

 .القدرة على االقناع بأسلوب علمً عالً المرونة .5

 

B.  المهارات اإلدراكٌة 

 تحوٌل البٌانات من خالل تحلٌلها التخاذ القرارات المناسبة: توظٌف المعرفة النظرٌة فً التطبٌق .1

 .وضع خطط لتطوٌر المفاهٌم االقتصادٌة على أساس الحلول المقترحة .2

 .الرٌادٌة فً صنع القرار .3

 .اثبات الحقائق من خالل الفرضٌات الخاصة بالموضوع قٌد الدراسة .4

 .تطوٌر المفاهٌم من خالل التفكٌر الناقد للبٌانات المتاحة .5

 .المبادرة الخالقة فً حل المشاكل االقتصادٌة بطرق علمٌة .6

 

C.  مهارات التعامل مع االخرٌن وتحمل المسؤولٌة 

 .بناء عالقات الفرٌق مع الزمالء والرؤساء على مستوى الوظٌفة والبحث العلمً .1

 .تعمٌق روح التعاون الجماعً مع الموائمة بٌن الحقوق والواجبات .2

 .الشعور بالمسؤولٌة تجاه الفرٌق مع احترام الرأي االخر .3

 .القدرة على تطوٌر األداء الشخصً .4

 .التمتع بالروح القٌادٌة .5
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D.  االتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة 

 .التمٌز برصانة التعبٌر عن الحدث االقتصادي باستخدام الوسائل االحصائٌة .1

 .معالجتها وعرضها وفقاً للحالة: استخدام أسالٌب حفظ المعلومات  .2

 .قراءة المتغٌرات االقتصادٌة وتفسٌرها بما ٌنسجم والتقنٌات المتاحة .3

 .تطوٌع األسالٌب االحصائٌة والتقدٌر فً رصد الظواهر والسٌطرة على سلوكٌاتها .4

 .تطبٌق البرمجٌات الحاسوبٌة فً تحلٌل البٌانات .5

 

E.  النفسٌة –المهارات الحركٌة  

 .تطوٌر المهارات المالحظة والتجربة فً تحلٌل البٌانات .1

 .تطوٌر أسالٌب صٌاغة ونقل نموذج البٌانات .2

 .فً إطار حل المشكلة (البٌانات)المشاركة فً صٌاغة المادة العلمٌة  .3

 

 : هيكل المقرر

 

مخرجات  عدد الساعات االسبوع
 التعليم

 المواضيع
 
 

 طرق التعليم اسلوب التدريس

األول 
 

3 A.3 

A.4 

C.3 

C.4 

C.5 

D.2 

E.3 

 

 

 : يمذيح: الموضوع األول 

ذعشٚف انثحث - ذعشٚف عهى اإلحصاء .1

 (خطٕاخ انثحث انعهًٙ )انعهًٙ

 يصادس جًع انثٛاَاخ 

 طشق جًع انثٛاَاخ  .2

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالتالفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1

تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 A.3 3 الثاني

A.4 

C.3 

C.4 

C.5 

D.2 

E.3 

 

 : يمذيح: الموضوع األول 

 انعُٛاخ ٔطشق اخرٛاسْا .1

 ذصُٛف ٔذثٕٚة انثٛاَاخ  .2

 انرٕصٚع انركشاس٘ .3

 

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1

تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 A.3 3الثالث 

A.4 

C.3 

C.4 

C.5 

D.2 

E.3 

 : يمذيح: الموضوع األول 

 تُاء انرٕصٚع انركشاس٘ انًجرًع .1

 انجذأل انًفرٕحّ ٔانًمفهّ .2

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3

 حلقة نقاش. 1

تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية
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. للحاالت الفردية والجماعية 
التعليم عن طريق – 4

 .األنشطة
 A.1 3الرابع 

A.2 

A.5 

B.1 

B.3 

C.4 

D.4 

 يماٚٛظ انُضعّ انًشكضٚح: الموضوع الثانً 

انٕعظ انحغاتٙ نهمٛى غٛش انًثٕتّ  .1

 ٔنهمٛى انًثٕتّ

 انٕعظ انحغاتٙ انًشجح .2

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1

تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 A.1 3الخامس 

A.2 

A.5 

B.1 

B.3 

C.4 

D.4 

 يماٚٛظ انُضعّ انًشكضٚح: الموضوع الثانً 

انٕعٛظ فٙ انثٛاَاخ غٛش انًثٕتّ  .1

 ٔنثٛاَاخ انًثٕتّ

انًُٕال فٙ انثٛاَاخ غٛش انًثٕتّ  .2

 ٔانثٛاَاخ انًثٕتّ

خصائص انٕعظ انحغاتٙ  .3

 ٔانٕعٛظ ٔانًُٕال

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة  – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1

تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 A.1 3السادس 

A.2 

A.5 

B.1 

B.3 

C.4 

D.4 

 يماٚٛظ انُضعّ انًشكضٚح: الموضوع الثانً 

 
أسلوب المحاضرة  - 1

. التفاعلية
التعليم عن طريق حل  – 2

. التمارين والحاالت الدراسية
الحوار والمناقشة   – 3

. للحاالت الفردية والجماعية
التعليم عن طريق – 4

 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1

تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 A.1 3السابع 

A.2 

A.5 

B.1 

B.3 

C.4 

D.4 

 يماٚٛظ انرشرد: الموضوع الثالث

 انًذٖ  .1

 انشتٛعٛاخ  .2

 االَحشاف انًعٛاس٘  .3

 االَحشاف انشتٛعٙ  .4

 

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
. األنشطة

 حلقة نقاش. 1

تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 A.1 3الثامن 

A.2 

A.5 

B.1 

B.3 

C.4 

D.4 

 يماٚٛظ انرشرد: الموضوع الثالث

 انرثاٍٚ ٔاالَحشاف انًعٛاس٘ .1

 

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1
تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية
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 A.1 3التاسع 

A.2 

A.5 

B.1 

B.3 

C.4 

D.4 

 يماٚٛظ انرشرد: الموضوع الثالث

 االَحشاف انًرٕعظ .1

 يعايم االخرالف .2

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1
تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 A.1 3العاشر 

A.2 

A.3 

A.4 

A.5 

B.1 

C.5 

D.1 

D.4 

E.2 

E.3 

 االسذثاط ٔ االَحذاس: الموضوع الرابع 

 يعايم االسذثاط انخطٙ انثغٛظ .1

 لٛاط االسذثاط .2

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1
تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

الحادي 
عشر 

3 A.1 

A.2 

A.3 

A.4 

A.5 

B.1 

C.5 

D.1 

D.4 

E.2 

E.3 

 االسذثاط : الموضوع الرابع 

 يعايم اسذثاط تٛشعٌٕ .1

 يعايم اسذثاط عٛشياٌ .2

 يعايم انرٕافك ٔااللرشاٌ .3

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1
تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

الثاني 
عشر 

3 A.1 

A.2 

A.3 

A.4 

A.5 

B.1 

C.5 

D.1 

D.4 

E.2 

E.3 

 االَحذاس:الموضوع الرابع 

االَحذاس  ٔيعادنح اَحذاس يرغٛش  .1

 عهٗ اخش

 طشٚمح انًشتعاخ انصغشٖ .2

 

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1
تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

الثالث 
عشر 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 A.1 

A.2 

A.3 

A.4 

A.5 

B.1 

C.5 

D.1 

D.4 

E.2 

E.3 

 انغالعم انضيُٛح: انًٕضٕع انخايظ 

 طشٚمح يرٕعظ انغهغح .1

 طشٚمح انًشتعاخ انصغشٖ .2

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
 .األنشطة

 حلقة نقاش. 1
تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية
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 الرابع
عشر 

3 A.1 

A.2 

A.3 

A.4 

A.5 

B.1 

C.5 

D.1 

D.4 

E.2 

E.3 

 االسلاو انمٛاعٛح: الموضوع السادس 

 انشلى انمٛاعٙ انثغٛظ .1

انشلى انمٛاعٙ انرجًعٙ انثغٛظ  .2

 نالععاس

 طشٚمح العثٛش .3

 طشٚمح تاػ .4

 طشٚمح فٛشٛش .5

أسلوب المحاضرة  - 1
. التفاعلية

التعليم عن طريق حل  – 2
. التمارين والحاالت الدراسية

الحوار والمناقشة   – 3
. للحاالت الفردية والجماعية

التعليم عن طريق – 4
. األنشطة

 حلقة نقاش. 1
تكليف الطلبة . 2

 بواجبات منزلية

 

 

 
 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 ياصٌ حغٍ انثاشا .إتشاْٛى يشاد انذعًح ، د. د : SPSSأعاعٛاخ فٙ عهى اإلحصاء يع ذطثٛماخ 
 

 

 المقررات المساندة 

 عذَاٌ يحًذ عٕض. د. يحًذ صثحٙ أتٕ صانح ٔ أ. د. أ: يمذيح فٙ اإلحصاء (     أ

 خاشع انشأ٘.  د–انًذخم إنٗ اإلحصاء - (    ب

 شفٛك انعرٕو . د- يثادئ فٙ اإلحصاء - (    ج

 أيٛش حغٍ ْشيض ، يحًٕد حغٍ انًشٓذاَٙ.  د–اإلحصاء - (     د

 فرحٙ انعاسٔس٘. د، شفٛك انعرٕو. د- انجضء األٔل- األعانٛة اإلحصائٛح- (    ْـ

 ععذ فرح هللا. د- يثادئ عهى اإلحصاء ٔانطشق اإلحصائٛح- (     ٔ
 

 

 :طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة التاريخ
االمتحان االول   20 
االمتحان الثاين  20 
 املشاركة 10 
االمتحان النهائي  50 
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Course pre-requisites: None 

Instructor: Huda Al-judeh 

Lecture’s time: 2-3 

Office Hours: 12-1  

 

ZarqaUniversity 

Faculty: Economics and 

Administrative Sciences 

Department: Faculty Requirements 

Course title : Principles of Statistics 

 

 

Course description: 
This course includes introduction in statistic science and quantitive analysis methods in 
all variety of data in order to describe the statistical data briefly. 
 
Aims of the course: 

The main aims of this course are to review the follow-up scientific style in the show, tab 
data distribution and classification, then to inform the economic, administration sciences 
with the statistical measures, which contain measures of central tendency, 
scatteringmetrics, link metrics and regression coefficients. Also, identify the time series 
data and indices preparation. 

 
 Learning Outcomes:  

The student is expected to be able to handle the different statistical methods and methods 
of data collection and analysis in order to reach results help in making statistical decisions. 
 

A. Knowledge 

1. The ability to use statistical measures in the observation of the economic problems, 
diagnose them and provide solutions. 

2. Translate and analyze data to reach appropriate decisions. 
3. The ability to format the model and relationships in the basic of measurable variables. 
4. The digitalization of the economic idea in order to raise up to the level of the scientific 

information. 
5. The ability to persuasion in a high flexibility scientific manner. 

 
 

B. cognitive skills 

1. Utilize the theoretical knowledge in the application: analyze data to make the 
appropriate decisions. 

2. To make plans to develop economic concepts based on the proposed solutions. 
3. Pioneering the decision-making. 
4. To prove facts through hypotheses of the subject of the study. 
5. To develop the concepts through critical thinking of the available data. 
6. Initiative creativity to solve the economic problems in scientific ways. 

 
 

C. Dealing with others ,take responsibility Skills: 

1. Build team relationships with colleagues and superiors in job level and scientific 
research. 
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2. To deepen the spirit of collective cooperation with the harmonization between rights and 
duties. 

3. Developing the sense of responsibility towards the team with respect for the opinions of 
others. 

4. The ability to develop personal performance. 
5. To enjoy the spirit of leadership. 
 

D. Connection, information technology and numerical skills  Skills 

1. Excellent sobriety expression of the economic event by using statistical methods. 
2. Data retentionmethod: To use processing and displaying the information according to 

the situation. 
3. Interpret economic variables and explain available techniques. 
4. Enlisting statistical methods and estimation to observe the phenomena and control their 

behaviors. 
5. To use computer software in analyzing data. 
 

 

 

E. Motor skills- Psychological 

1. To develop observation skills and experience in data analysis. 
2. To develop the methods of formulation and modeling data. 
3. To participate in the formulation of scientific material (data) to solve the problem. 

 
 

 

Course structures: 

Week 

Cre

dit 

Hou

rs 

ILOs Topics 
Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 

First 3 A.3 
A.4 
C.3 
C.4 
C.5 
D.2 
E.3 

Topic 1: Introduction: 
1. Definition of 

Statistics-definition 
of scientific 
research (research 
steps) gathering 
data. 

2. Sources of data 
collection methods 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. Education 
through activities. 

 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
 

Second 3 A.3 
A.4 
C.3 
C.4 

Topic 1: Introduction: 
1. the samples and 

methods chosen 
2.  classification and 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
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C.5 
D.2 
E.3 

data iterative 
distribution tab 

3. Frequency 
distribution 

case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. Education 
through activities. 

 

Third 3 A.3 
A.4 
C.3 
C.4 
C.5 
D.2 
E.2 

Topic 1 Introduction: 
1. Building distribution 
 Frequency 
2. Closed and opened 

tables 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. 
Education 
through 
activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 

Fourth 3 A.1 
A.2 
A.5 
B.1 
B.3 
C.4 
D.4 

Topic 2: Measures of 
central tendency 
1. The arithmetic 

mean of the  values 
and the classified 
classes values 

2. Weighted 
arithmetic mean 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. 
Education 
through 
activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
 

Sixth  3 A.1 
A.2 
A.5 
B.1 
B.3 
C.4 
D.4 

Topic 2: Measures of 
central  tendency 

 
1. The percentiles and 

percentiles classes 
of tabulated data 
and Non-tabulated 
data 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. 
Education 
through 
activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
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Seventh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A.1 
A.2 
A.5 
B.1 
B.3 
C.4 
D.4 

Topic 3: Measures of 
Dispersion 

1. Range 
2. 2-Quartiles 

 
3. Standard deviation 

 
4. Quartile Deviation 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. 
Education 
through 
activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
 

Eighth 3 A.1 
A.2 
A.5 
B.1 
B.3 
C.4 
D.4 

Topic 3: Measures of 
Dispersion 

 
1. Variance and 

standard deviation 

 
 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. 
Education 
through 
activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
 

Ninth 3 A.1 
A.2 
A.5 
B.1 
B.3 
C.4 
D.4 

Topic 3: Measures of 
Dispersion 

 
1. Mean Deviation 
2. Coefficient of 

variation 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. 
Education 
through 
activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
 

Tenth  3 A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 

Topic 4: Correlation 
and regression 

 
1. Simple linear 

correlation 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
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B.1 
C.5 
D.1 
D.4 
E.2 
E.3 

coefficient 
2. Measuring 

correlation 
 

3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. Education 
through activities. 

Eleventh 3 A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
B.1 
C.5 
D.1 
D.4 
E.2 
E.3 

 
Topic 4: Correlation 

and regression 
 

1. Pearson's Linear 
correlation 
coefficient 

2. Spearman's Rank 
correlation 
coefficient 

3. Contingency 
coefficientand 
coefficient of 
association 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. Education 
through activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 

 

Twelfth 3 A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
B.1 
C.5 
D.1 
D.4 
E.2 
E.3 

Topic 4: Correlation 
and regression 

 
1. Regression and 

regression equation  
between tow 
variables 

2. The least-squares 
method 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. Education 
through activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 

 

Thirteenth  3 A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
B.1 
C.5 
D.1 
D.4 
E.2 
E.3 

Topic 5: Time series 
1. The Secular Trend 
2. The least-squares 

method 

 
 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. Education 
through activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 
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 3 A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
B.1 
C.5 
D.1 
D.4 
E.2 
E.3 

Topic 6: Index Numbers 
1. Simple Index 

Numbers  
2. Laspere's Index 

Numbers 
3. Paache's Index 

Numbers 
4. Fisherr's Index 

Numbers 

 

1 - Interactive 
lecture. 
2 - Solving 
exercises and 
case studies. 
3 - Discussion of 
individual and 
collective 
situations. 
4. Education 
through activities. 

1. Discussion. 
2. Assigning 
student home 
works. 

 

 

j 

 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 

Basic of Statistics with SPSS Applied Dr. MazenAlbashaand DR. Ibrahim Murad 

Aldoama. 

 

B. Other References: 

A.Introduction to statistics: Prof Dr. Mohamed Sobhi Abu Salih and Prof.Dr. Adnan 

Mohamed Awad. 

B.Introduction to statistics: Dr. Khashe Alrawi. 

Principles of statistics: Prof Dr. shafi qotom. 

D. statistics Dr.mahmoud.hasan almashhadani and Ameer Hasan Harmaz. 

Statistic methods-part one: Prof Dr.shafi qotom and Prof Dr.Fathi Aruri. 

F.principles of statistics and statistical methods: Dr.Saad Fateh Allah. 

 
 

 

 

 

Assessment Methods: 

 

Methods Grade Date 

First Exam 20  

Second Exam 20  

Participation 10  

Final Exam 50  

 


