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 أهداف المقرر .2
 

 التعرف ماهية الموارد البشرية

 التعرف على انواع البطالة

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 الحكومة المستخدمة من قبلسياسات وال التعرف على سبل معالجتها

 .تقليل البطالةفي انواع االنشطة التي تسهم بأهم  تعريف الطالب

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .13

  االهداف المعرفية -أ

 تطوير مهارات ومعارف الطلبة في مجال الموارد البشرية  -1أ

التعرف على كيفية تشخيص المشاكل االقتصادية التي تواجه الحكومات جراء ارتفاع اعداد  -2أ

 العاطلين عن العمل ووضع الحلول المناسبة لها

االلمام باألنشطة االقتصادية التي تسهم في تنويع االقتصادات النامية وتعمل في نفس الوقت على  -3أ

 امتصاص فائض البطالة.

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 وتطوير قدرات الذات المعرفة والفهم  - 1ب

 تطوير مهارات ومعارف الطلبة في الحوارات والمؤتمرات العلمية والثقافية  - 2ب

توسيع افق الطلبة في طرح اراء اقتصادية حول موضوعات القصور في استغالل الموارد   - 3ب

 البشرية.

   ام االدوات االقتصادية المتنوعة لمعالجة مشاكل البطالة والنمو السكاني المتزايد. استخد   -4ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      



 

 محاضرات , حل مسائل رياضية , حوار ونقاش

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 والكمية, اعداد التقاريرامتحانات يومية وشهرية , مشاركة ونقاش , وحل الواجبات من المسائل الفكرية 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 مهارات معرفية تتعلق بما يحيط به الطالب من معلومات حول الموضوع -1ج

 مهارات تتعلق بقدرات الطلبة بالتفاعل والمشاركات داخل الصف  -2ج

 مهارات التفكير المنطقي في ايجاد حلول للمسائل الكمية المتعلقة بالموضوع .  -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الحوارات المباشرة, المؤتمرات العلمية.

 

 طرائق التقييم    

 المناظرات العلمية, البحوث العلمية, اوراق العمل.

 

 



 

 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة )  -د 

 فهم سياسات المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال السكان.  -1د

 اإللمام بالمفاهيم التفصيلية لمختلف انواع البطالة والقطاعات االقتصادية المستوعبة لها. -2د

 العاملة في مجال الموارد البشرية فهم سياسات المنظمات والمؤسسات الدولية -3د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع اسم الوحدة / أو

1 2  
مفهوم السكان والتركيب 

 العمري
 امتحان محاضرة

 امتحان محاضرة السكان الفعال وغير الفعال  2 2

 امتحان محاضرة البطالة التعرف على مفهوم  2 3

4 
2 

 
وصف الهيكل االقتصادي 

 في البلدان النامية
 امتحان محاضرة

5 
2 

 
طرق التعرف على وجود 

 التشغيل الناقص
 امتحان محاضرة

6 
2 

 
العوامل المحددة لحجم 

 البطالة 
 امتحان محاضرة

7 
2 

 
التعرف على محددات القوى 

 العاملة
 امتحان محاضرة

8 
2 

 
ارتفاع البطالة ظاهرة 

 الهيكلية واسبابها
 امتحان محاضرة

 امتحان  امتحان ما قبل النهائي  2 2

 امتحان محاضرة اثر االجور في التشغيل  2 13

11 
2 

 
مبررات اختيار اسلوب 

 االنتاج
 امتحان محاضرة

12 
2 

 
طريقة اختيار اسلوب 

 االنتاج
 امتحان محاضرة

13 
2 

 
مشاكل التشغيل في البلدان 

 النامية
 امتحان محاضرة

14 
2 

 
االستثمار في راس المال 

 البشري
 امتحان محاضرة



 البنية التحتية  .12

 اقتصاديات الموارد البشرية / طارق عبد الحسين العكيلي الكتب المقررة المطلوبة  -1

 البشرية/ مدحت القريشياقتصاديات الموارد  المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية, التقارير, ...(
 رسائل واطاريح جامعية.

 المراجع االلكترونية, مواقع االنترنت-ب

...  
------ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 

------- 

 

 

  

 امتحان  امتحان نهاية الفصل  2 15



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

  / جامعة الكوفة االدارة واالقتصاد  كلية التعليميةالمؤسسة  .14

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .15

 1اقتصادي  إحصاء اسم / رمز المقرر .16

 بكالوريوس اقتصاد البرامج التي يدخل فيها .17

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .18

 كورس اول الفصل / السنة .12

 اً(أسبوعيساعة  )بمعدل ساعتان  33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .23

 2312/  2/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 : بهدف المقرر الى:المقررأهداف  .22
 بشكل يمكنهم من استيعاب اإلحصاء االقتصادي اإلحصائية األساليبتنمية معلومات ومهارات الطالب في استخدام  -
في المراحل القادمة مثل االقتصاد  اإلحصائية األساليبتساعد الطالب في فهم المواد التي تحتاج الى استخدام  -

 الرياضي واالقتصاد القياسي.
 لدى الطالب من خالل تكميم المتغيرات واختبار الظواهر االقتصادية احصائياً. األساسيةترسيخ المفاهيم االقتصادية  -

 ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .23



  االهداف المعرفية -أ

  اإلحصاءالتعرف على مفهوم علم -1أ

 في االقتصاد اإلحصاءالتعرف على كيفية استخدام -2أ

 التعرف على مفهوم االنحدار  -3أ

 التعرف على طرق استخدام معادالت االنحدار -4أ

 التعرف على االنحدار الخطي البسيط والمتعدد -5أ

 حد الخطأ العشوائي إضافةفهم مبررات   -6أ

 تقدير معالم االنحدار بطريقة المربعات الصغرى االعتياديةفهم كيفية  -7أ

 تقدير معامل االرتباط ومعامل التحديد وفق طريقة االرتباط الجزئي  -8أ

 وكيفية اختبار النماذج المقدرة .  اإلحصائية تفهم االختبارا -2أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يكون الطالب على معرفة بمفاهيم المفردات التي يتناولها المقرر – 1ب

 ان يفهم الطالب المعادالت الرياضية . – 2ب

 ان يسهم الطالب في حل المسائل الرياضية وتطبيق القوانين العلمية . – 3ب

 ان يقوم الطالب بتحليل النتائج    -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .  المحاضرات القاء طريقة .1
  الطالبية المجاميع .2
 .   العمل ورش .3
 .  والدراسات التقارير .4
 ذلك تتطلب التي للمواضيع الرقمية العرض أجهزة و االيضاح وسائل استخدام .5

 

 طرائق التقييم      

 



 االمتحانات بمختلف أنواعها  1

 التغذية المرتجعة من الطالب  2

 مصفوفة التعلم  3

 التقارير والدراسات 4

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .ال به الى مستوى التفكير العالي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتق 1ج 

 تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم 2ج 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 .  المحاضرات القاء طريقة .1
  الطالبية المجاميع .2
 .   العمل ورش .3
 .  والدراسات التقارير .4
 ذلك تتطلب التي للمواضيع الرقمية العرض أجهزة و االيضاح وسائل استخدام .5

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات بمختلف أنواعها  1

 التغذية المرتجعة من الطالب  2

 مصفوفة التعلم  3

 التقارير والدراسات 4

 



 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة -د 

 مساهمة الطالب بتطبيق المعادالت الرياضية. -1د

 مساهمة الطالب في اعداد البحوث. -2د

 مساهمة الطالب في البحث االلكتروني عن الموضوع. -3د

 لزمالئه بعد االنتهاء من االمتحانات . األسئلةاشراك الطالب المتميز في حل  -4د

 



 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع اسم الوحدة / أو

 االقتصادي اإلحصاءمفهوم  معرفة عالية ساعة 2 األول
الفهم والحل 

 والتحليل
 ذكرت سابقا

 معرفة عالية ساعة 2 الثاني 
االقتصادي  اإلحصاءعالقة 

 األخرىبالعلوم 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 2 الثالث
مفهوم االنحدار والعالقة 

 السببية

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 استخدام تحليل االنحدار معرفة عالية ساعة 2 الرابع
الفهم والحل 

 والتحليل
 

 البسيطاالنحدار الخطي  معرفة عالية ساعة 2 الخامس
الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 2 السادس
المتغير  إضافةمبررات 

 العشوائي

الفهم والحل 

 والتحليل
 

  امتحان امتحان امتحان ساعة 2 السابع 

 معرفة عالية ساعة 2 الثامن
تقدير معالم االنحدار بطريقة 

 المربعات الصغرى 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 2 التاسع
خواص مقدرات طريقة 

 المربعات الصغرى

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 االرتباط الجزئي معرفة عالية ساعة 2 العاشر
الفهم والحل 

 والتحليل
 

الحادي 

 عشر
 االنحدار الخطي المتعدد معرفة عالية ساعة 2

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 التقدير باستخدام االنحرافات  معرفة عالية ساعة 2 الثاني عشر
الفهم والحل 

 والتحليل
 

 اختبار الفروض معرفة عالية ساعة 2 الثالث عشر 
الفهم والحل 

 والتحليل
 



 البنية التحتية  .25

 ال يوجد الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر(-2
د. محمد صالح الكبيسي و محمد حسن رشم , مقدمة في 

 االقتصادي  اإلحصاء

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية, التقارير, ...(
 االقتصادي اإلحصاءعبد الحسين زيني , مبادئ 

 المراجع االلكترونية, مواقع االنترنت-ب

...  
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .26

 %5 تتجاوز ال وبنسبة المقرر في الحاصل التطور ضمن للمنهج مفردات اضافة

 

 

 

 

  

 الرابع عشر

 
 معرفة عالية ساعة 2

معامل التحديد ومعامالت 

 االرتباط الجزئية

الفهم والحل 

 والتحليل
 

الخامس 

 عشر

 

  امتحان امتحان امتحان ساعة 2



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

  الكوفة/ جامعة  االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .27

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .28

 2اقتصادي  إحصاء اسم / رمز المقرر .22

 بكالوريوس اقتصاد البرامج التي يدخل فيها .33

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .31

 كورس ثاني  الفصل / السنة .32

 اً(أسبوعيساعة )بمعدل ساعتان  33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 2312/  2/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 : بهدف المقرر الى:المقررأهداف  .35
 بشكل يمكنهم من استيعاب اإلحصاء االقتصادي اإلحصائية األساليبتنمية معلومات ومهارات الطالب في استخدام  -
في المراحل القادمة مثل االقتصاد  اإلحصائية األساليبتساعد الطالب في فهم المواد التي تحتاج الى استخدام  -

 الرياضي واالقتصاد القياسي.
 لدى الطالب من خالل تكميم المتغيرات واختبار الظواهر االقتصادية احصائياً. األساسيةترسيخ المفاهيم االقتصادية  -

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .36



  االهداف المعرفية -أ

 التعرف على كيفية التفسير والتحليل االقتصادي لنماذج االنحدار الخطية -1أ

 التعرف على كيفية التفسير والتحليل االقتصادي لنماذج االنحدار الال خطية -2أ

 التعرف على مفهوم المرونات وكيفية قياسها -3أ

 التعرف على مفهوم السالسل الزمنية وكيفية تحليلها  -4أ

 رق قياس نماذج السالسل الزمنية التعرف على ط  -5أ

 معرفة طبيعة العالقة بين الميل والمرونة  -6أ

 القياسية وانواعها ومتطلبات واليات احتسابها. األرقامالتعرف على مفهوم  -7أ

 التعرف على النمو االقتصادي وطرق قياسه. -8أ

 فهم اليات توزيع الدخل القومي .  -2أ

 يني وكيفية ايجاده .التعرف على مفهوم معامل ج -13أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ان يكون الطالب على معرفة بمفاهيم المفردات التي يتناولها المقرر – 1ب

 ان يفهم الطالب المعادالت الرياضية . – 2ب

 ان يسهم الطالب في حل المسائل الرياضية وتطبيق القوانين العلمية . – 3ب

 الطالب بتحليل النتائجان يقوم     -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .  المحاضرات القاء طريقة .6
  الطالبية المجاميع .7
 .   العمل ورش .8
 .  والدراسات التقارير .2

 ذلك تتطلب التي للمواضيع الرقمية العرض أجهزة و االيضاح وسائل استخدام .13

 

 طرائق التقييم      



 

 االمتحانات بمختلف أنواعها  1

 التغذية المرتجعة من الطالب  2

 مصفوفة التعلم  3

 التقارير والدراسات 4

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .ال به الى مستوى التفكير العالي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتق 1ج 

 تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم 2ج 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .  المحاضرات القاء طريقة .1
  الطالبية المجاميع .2
 .   العمل ورش .3
 .  والدراسات التقارير .4
 ذلك تتطلب التي للمواضيع الرقمية العرض أجهزة و االيضاح وسائل استخدام .5

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات بمختلف أنواعها  1

 التغذية المرتجعة من الطالب  2

 مصفوفة التعلم  3

 التقارير والدراسات 4

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة -د 

 مساهمة الطالب بتطبيق المعادالت الرياضية. -1د

 مساهمة الطالب في اعداد البحوث. -2د



 

 مساهمة الطالب في البحث االلكتروني عن الموضوع. -3د

 لزمالئه بعد االنتهاء من االمتحانات . األسئلةاشراك الطالب المتميز في حل  -4د



 بنية المقرر .37

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع اسم الوحدة / أو
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