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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 لية االدارة واالقتصاد جامعة / ذي قارك المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد    / المركز علمي القسم ال .2

 القياسياالقتصاد  اسم / رمز المقرر .3

 كل أسبوع ثالث ساعاتحضور  أشكال الحضور المتاحة .4

 نصف سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 12/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 اف المقررأهد .8

 دية وأجياد احللولاالقتصا ملشاكليهدف املقرر اىل شرح النظرية االقتصادية أبسلوب رايضي كمي وتدريب الطالب على معاجلة ا
 املناسبة هلا.

 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
التوصل وياسي قادية وأيجاد الحلول المناسبة لها بأسلوب تعريف الطالب كيفية معالجة المشاكل االقتص

  الى الحلول المثلى ونقاط التوازن.

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطالب على أستخدام المعرفة في الرياضيات. – 1ب

  تدريب الطالب على أستخدام المصفوفات في ايجاد ال  – 2ب

 التعلم طرائق التعليم و     

 . google meetطريقة ألقاء المحاضرات ألكترونيا من خالل منصة  -1

 المجاميع الطالبية. -2

 أستخدام وسائل االيضاح وأجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك؟ -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات بمختلف أنواعها. -1

 طرح االسئلة على الطلبة. -2

 المرتجعة من الطالب. التغذية -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .لعاليتطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير ا -1ج

 تطوير وتعزيز أستراتيجية التفكير الناقد في التعلم. -2ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 (20الدرجة من الى أمتحان شهري + حضور ومشاركات ) أمتحان الفصل االول وتنقسم -1

 (20أمتحان الفصل الثاني وتنقسم الى أمتحان شهري + حضور ومشاركات )الدرجة من   -2

 (60االمتحان النهائي )الدرجة من  -3
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 طرائق التقييم    

 االمتحانات بمختلف أنواعها. -1

 التغذية العكسية من الطالب. -2

 لة الشفوية داخل القاعة الدراسية.طرح االسئ -3

 

 

 
 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 التواصل اللفظي. -1د

 العمل الجماعي. -2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.  -4د

 التخطيط والتنظيم. -5د

 المرونة. -6د

   أدراة الوقت. -7د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االقتصاد تعريف  القياسياالقتصاد  3 االول

القياسي وأهدافه 

وعالقته بالعلوم 

 االخرى

 شفويةأسئلة  محاضرات

النموذج تعريف  القياسياالقتصاد  3 الثاني

ه االقتصادي وأنواع

ومكوناته ومنهجية 

 االقتصاد القياسي

 شفويةأسئلة  محاضرات

االنحدار نموذج  القياسياالقتصاد  3 الثالث

الخطي البسيط 

وفرضيات المتغير 

 العشوائي

 شفويةأسئلة  محاضرات

المربعات يقة طر القياسياالقتصاد  3 الرابع

 الصغرى االعتيادية

تقدير نموذج طرق 

االنحدار الخطي 

 البسيط

طريقة الحذف  اوال:

 والتعويض

 شفويةأسئلة  محاضرات

: طريقة انيا ث القياسياالقتصاد  3 الخامس

 االنحرافات

: طريقة ثالثا 

 صفوفاتالم

 شفويةأسئلة  محاضرات

 مشاركة محاضرات تمارينحل  القياسي االقتصاد  3 السادس 
 مشاركة محاضرات تمارينحل  القياسياالقتصاد  3 السابع
 أمتحان  الفصل االولأمتحان  القياسياالقتصاد  3 الثامن

 الفصل االول
 ةشفوي ئلةأس محاضرات الفروضأختبار  القياسياالقتصاد  3 اسعالت

 tأختبار - القياسياالقتصاد  3 العاشر

معامل التحديد  -

 البسيط

معامل االرتباط -

 البسيط

 شفويةأسئلة  محاضرات

 الحادي

 عشر
 Fأختبار - القياسياالقتصاد  3

 حدود معامالت الثقة -

 ANOVAجدول  -

 شفويةأسئلة  محاضرات

 مشاركة حاضراتم  تمارينحل  القياسياالقتصاد  3 عشر الثاني
 مشاركة حاضراتم  تمارينحل  القياسياالقتصاد  3 عشر الثالث
 مشاركة محاضرات تمارينحل  القياسياالقتصاد  3 عشر الرابع



  
 5الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القياسياالقتصاد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 حسني علي خبيت ، االقتصاد القياسي -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 مصادر أخرى -2

               ع التي يوصى بها  ـ الكتب والمراجا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 الخامس

 عشر
أمتحان الشهر   متحان الشهر الثانيأ القياسياالقتصاد  3

 الثاني


