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   الحديثة في مجال االقتصاد القياسي التطبيقاتبااللمام  -3أ
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 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع أواسم الوحدة / 

1 3  Getting Started 
+تطبيق محاضرة

 عملي

+تطبيق امتحان

 عملي

2 3  New Features in EViews 10 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

3 3  Data Handling 1 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

4 3  Data Handling 2 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

5 3  Data Handling 3 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

6 3  Graphs and Tables 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

7 3  Econometrics and Statistics 1 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

8 3  Econometrics and Statistics 2 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

9 3  Econometrics and Statistics 3 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

10 3  Testing and Diagnostics 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

11 3  Series Generating Functions 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

12 3  Matrix Functions 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

13 3  Programming Support Functions 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

14 3  Object Data Members 
محاضرة+تطبيق 

 عملي
امتحان+تطبيق 

 عملي

   امتحان نهاية الفصل  3 15
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  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
  

 مواقع االنترنتالمراجع االلكترونية، -ب
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1- http://www.eviews.com/ 
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 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع أواسم الوحدة / 

1 2  
عالقة و  مفهوم االقتصاد النفطي

 اقتصاد النفط بالعلوم األخرى
 امتحان محاضرة

2 2  
ومدخل الى نظريات  خارطة الطاقة

 النفط
 امتحان محاضرة

3 2  
، النظرية النظرية الالعضوية

 الالعضوية، النظرية الحديثة
 امتحان محاضرة

4 2  
مراحل الصناعة النفطية وخصائصها 

1 
 امتحان محاضرة

5 2  
مراحل الصناعة النفطية وخصائصها 
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 امتحان محاضرة

 امتحان محاضرة عرض النفط الخام  2 6
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 امتحان محاضرة  قواعد تسعير النفط الخام   2 11
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 المراجع الرئيسية )المصادر(-2

 للدكتور احمد حسن الهيتي،  اقتصاديات النفط  -1

 اقتصاد النفط، للدكتور نبيل جعفر عبد الرضا -0

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(

منشورات المؤسسات الدولية )أوبك، أوابك، وكالة الطاقة  -1

الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وزارة النفط العراقية، 

)... 

2- Energy, economic Growth and the Environment, 

Dr. Rilwahu Lukman. 

3- oil pricing, Thomas staffer 

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  

1- www.oapecorg.org 

2- www.opec.org 

3- https://www.eia.gov 

4- https://www.iea.org 
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 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
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  االهداف المعرفية -أ

 المؤسسات المالية تطوير مهارات ومعارف الطلبة في   -1أ

ادخار االموال في تلك المؤسسات وفي الوقت نفسه عمليات االقراض التعرف على كيفية  -2أ

 للمستثمرين.

 التي تسهم في تنويع االقتصادات النامية  بمجاالت عمل المؤسسات المالية االلمام  -3أ

 بيان دور تلك المؤسسات في جذب االموال من الخارج وتوجيهها نحو المجاالت االستثمارية. -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 وتطوير قدرات الذات المعرفة والفهم  - 1ب

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

سوق االوراق المالية وشركات توسيع افق الطلبة في طرح اراء اقتصادية حول موضوعات   - 3ب

 التامين وصناديق االستثمار.

   . ة الموارد المالية واسباب ارتفاع اسعار الفائدةقلاستخدام االدوات االقتصادية المتنوعة لمعالجة    -4ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      



 

 محاضرات ، حل مسائل رياضية ، حوار ونقاش

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية وشهرية ، مشاركة ونقاش ، وحل الواجبات من المسائل الفكرية والكمية، اعداد التقارير

 

 

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

 .التمويل واالقراضفهم سياسات المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال   -1د

 .المؤسسات المانحة للقروض النقديةاإللمام بالمفاهيم التفصيلية لمختلف انواع  -2د

منح القروض والشروط المترتبة فهم سياسات المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال  -3د

 عليها.



 البنية التحتية  .38

 المقرربنية  .37

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع اسم الوحدة / أو

1 2  
: المالية االوراق أسواق

 المفهوم والنشاة
 امتحان محاضرة

2 
2 

 
 المالية األوراق سوق موقع

 المالية األسواق ضمن
 امتحان محاضرة

3 
2 

 
 األوراق سوق وظائف

 المالية
 امتحان محاضرة

 امتحان محاضرة المالية االسواق انواع  2 4

 امتحان محاضرة المالية االوراق سوق أدوات  2 5

6 
2 

 
: المفهوم االستثمار صناديق

 واالهداف
 امتحان محاضرة

 امتحان محاضرة االستثمار صناديق أنواع  2 7

8 
2 

 
 صناديق عمل اليات

 االستثمار
 امتحان محاضرة

 امتحان  امتحان ما قبل النهائي  2 2

13 
2 

 
: المفهوم التامين مؤسسات

 والوظائف
 امتحان محاضرة

 امتحان محاضرة التامين أنواع  2 11

 امتحان محاضرة التامين عقد عناصر  2 12

 امتحان محاضرة واالستثمار التامين  2 13

14 
2 

 
 في االستثمارات انواع

 التأمينية المؤسسات
 امتحان محاضرة

 امتحان  امتحان نهاية الفصل  2 15



 عبد الحسين الغالبي/  المؤسسات المالية الكتب المقررة المطلوبة  -1

 عوض فاضل/ النقود والبنوك والنظرية النقدية المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

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

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
------ 
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 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة الكوفة            سسة التعليمية /المؤ -1

 اقتصاد                            القسم الجامعي / -0

   تقييم مشاريع                     اسم /رمز المقرر / -3

  اقتصاد بكلوريوس               البرامج التي يدخل فيه -4

 الكتروني                          اشكال الحضور المتاحة  -5

    ثانيكورس                                       الفصل / السنة -6

 ساعة3                      عدد الساعات الدراسية الكلية -7

                 0219 /1/9                          تاريخ اعداد هذا الوصف-8

 أهداف المقرر -9

الى اختيار البديل االفضل من المشاريع المقرحة وفقا الختبارات  تقييم المشاريع تهدف مادة  

 وااليعاز بتنفيذة  المعييار التجارية والربحية االقتصادية الوطنية 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفه الجامعة :

 االدارة واالقتصادالكلية :

 اقتصادالقســم :

 رابعالمرحلة :

 ليلى بديوي خضيراسم المحاضر الثالثي :

 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعه الكوفه /كلية االدارة واالقتصاد مكان العمل  :

الب من اجراء االختبارات التجارية من المقررات التي تمكن الط تقييم المشاريعوصف المقرر يعد 

 على المشاريع المقترحة الختيار البديل االفضل القامة المشروع   واالقتصادية الوطنية 



 مخرجات التعلم وطرق التعليم والتعلم والتقييم  -12

 المعرفه والفهم  -

   لتجاريةالربحية االتعرف على -1

  معايير الربحية التجاريةالتعرف على -0

  على معيار القيمة الحالية الصافيةالتعرف  -3

  معيار العائد /التكاليفعلى التعرف  -4

  معيار نقطة التعادلالتعرف على  -5

  مفهوم ومميزات الربحية االقتصادية الوطنية التعرف على  -6

 في القطاع الخاص والقطاع العام ها اختيار المشروع بفهم الكيفية التي يتم بها تحديد  -7

 

 المهارات الخاصة بالموضوع -ب

 ان يحفظ الطالب التعاريف التي تخص مفردات -1

 المعادالت الرياضية ان يفهم الطالب   -0

 ان يسهم في حل المسائل الرياضية -3

 المستثمر  الختيار البديل االفضل للمشاريع وفق وجهة القطاع يطبق المعايير العمليةان  -4

 

 طرائق التعليم والتعلم  -

وحل التمارين  المعادالت الرياضية تطبيق المعايير وفق الطريقة التوضيحية من خالل 

 الرياضية 

 الطالب في المحاضرة مشاركة و

 

 طرق التقييم  -

درجة   42درجات  واالمتحان التحريري االفصلي 12االمتحانات اليومية  التقييم على  

 درجة 52هائي واالمتحان الن

 

 مهارات التفكير    -



 العصف الذهني

 حل االسئلة الرياضية 

 الواجب البيتي

 االمتحانات اليومية

 

 طرائق التعليم والتعلم  -

  تطبيق المعايير على المشاريع المقترحة الختيار البديل االفضل منها يساهم الطالب في ان 

 

 

 المهارات العامة والمنقولة  -

  ق المعادالت الرياضية بتطبيمساهمة الطالب 

 مساهمة الطالب في اعداد بحوث

 روني عن الموضوع تكمساهمة الطالب في البحث االل

 اشراك  الطالب المتميز  في حل االسئلة لزمالئة بعد االنتهاء من  االمتحانات 

 

 

 االقتصاد قسم   تقييم مشاريعمادة الفصل الدراسي االول منهاج 

طريقة  المادة النظرية مخرجات التعليم  االسبوع

 التعلم

طريقة 

 التقييم

الفهم  مفهوم الربحية التجارية  معرفة عالية  1

والحل 

 والتحليل

ذكرت 

 سابقا 

الفهم  معيار العائد البسيط معرفة عالية  0

والحل 

 والتحليل

 

 الفهم معيار القيمة الحالية  معرفة عالية  3



والحل  الصافية

 والتحليل

 معييار العائد/ التكلفة معرفة عالية  4

 

الفهم 

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  معيار نقطة التعادل معرفة عالية  5

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  معيار معدل العائد الداخلي معرفة عالية  6

والحل 

 والتحليل

 

معايير الربحية االقتصادية  معرفة عالية  7

 الوطنية

الفهم 

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  متحانا معرفة عالية  8

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  تقييم كفاءة االداء معرفة عالية  9

والحل 

 والتحليل

 

الفرق بين تقييم االداء  معرفة عالية  12

 وتقييم المشروعات 

الفهم 

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  معيار الطاقة االنتاجية معرفة عالية  11

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  المضافة معيار القيمة معرفة عالية  10

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  معيار خطة االنتاج معرفة عالية  13

والحل 

 



 والتحليل

الفهم  معيار تحليل القيمة معرفة عالية  14

والحل 

 والتحليل

 

الفهم  امتحان معرفة عالية  15

والحل 

 والتحليل

 

 البنية التحتية -10

  النصوص االساسية  /

 كتب المقرر/

 مصادر خارجية                اخرى / 

                           

 متطلبات خاصة   اليوجد

 

 التوجد  الخدمات االجتماعية

 تقييم المشاريع االقتصادية//  عبد العزيز مصطفى عبد الكريم                                   

 خطة تطوير المقرر -13

 المشاريع  الموجودة ان يتم اعداد تقارير من الطلبة  لتقييم بعض  -

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

  / جامعة الكوفة االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .43

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .41

 1 االقتصاد القياسي اسم / رمز المقرر .42

 اقتصاد سبكالوريو البرامج التي يدخل فيها .43

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .44

 كورس اول الفصل / السنة .45

 اً(أسبوعي ساعات 3)بمعدل  ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 2312/  2/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

  :المقررأهداف  .48
رياضي كمي وتدريب الطلبة على معالجة المشاكل االقتصادية  بأسلوببهدف المقرر الى شرح النظرية االقتصادية  -

 الحلول لها . وإيجاد

 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  .42



 

  االهداف المعرفية -أ

 القياسي.التعرف على مفهوم االقتصاد -1أ

 لالقتصاد القياسي  األساسية على األركانالتعرف -2أ

 االقتصاد القياسي  أساليبالتعرف على  -3أ

 البيانات وكيفية الحصول عليها  أنواعفهم ومعرفة -4أ

 العالقات واألشكال الدالية  أنواعفهم ومعرفة   -5أ

 االنحدار الخطي البسيط والمتعددالتعرف على نماذج   -6أ

 التعرف على طبيعة المتغير العشوائي وافتراضاته -7أ

  االعتيادية.فهم ومعرفة كيفية تقدير النماذج الخطية بطريقة المربعات الصغرى  -8أ

 التعرف على خصائص طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  -2أ

 معرفة تباينات المقدرات وكيفية اشتقاقها. – 13أ

 الثقة.فهم ومعرفة اختبارات الفروض وحدود  -11أ

 والجزئية.فهم ومعرفة معامالت التحديد واالرتباط الكلية  -12ا

 anova التباين  فهم ومعرفة جدول تحليل -13أ

 

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

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

 الرياضية.ان يفهم الطالب المعادالت  – 2ب

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

 النتائجان يقوم الطالب بتحليل     -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 وأجهزة 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

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

 



 بنية المقرر .53

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع اسم الوحدة / أو

 القياسي االقتصادمفهوم  معرفة عالية ساعة 3 األول
الفهم والحل 

 والتحليل
 ذكرت سابقا

 معرفة عالية ساعة 3 الثاني 
لالقتصاد  األساسية األركان

 القياسي

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 افتراضات المتغير العشوائي معرفة عالية ساعة 3 الثالث
الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 الرابع

االنحدار الخطي تقدير نموذج 

البسيط بطريقة المعادالت 

 الطبيعية والمصفوفات

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 الخامس

تقدير نموذج االنحدار الخطي 

البسيط بطريقة المحددات 

 واالنحرافات

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 السادس
خصائص طريقة المربعات 

  االعتياديةالصغرى 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 السابع 
اشتقاق تباينات المعالم وبناء 

 ANOVAجدول تحليل التباين

الفهم والحل 

 والتحليل
 

  امتحان امتحان  امتحان ساعة 3 الثامن

 معرفة عالية ساعة 3 التاسع

تقدير نموذج االنحدار الخطي 

المتعدد بطريقة المعادالت 

 الطبيعية والمصفوفات

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 العاشر

تقدير نموذج االنحدار الخطي 

المتعدد بطريقة المحددات 

 واالنحرافات

الفهم والحل 

 والتحليل
 

الحادي 

 عشر
 اشتقاق تباينات المعالم  معرفة عالية ساعة 3

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 الفهم والحل  اختبارات الفروض عاليةمعرفة  ساعة 3 الثاني عشر



 البنية التحتية  .51

 ال يوجد الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر(-2

القياس االقتصادي..  لطيف،د. كامل عالوي و د. حسن 

 النظرية والتحليل 

د. عدنان العذارى، االقتصاد القياسي ... نظرية وتطبيق 

 وتجارب

 د. حميد عبيد، االقتصاد القياسي.

 د. سحر فتح هللا ،  االقتصاد القياسيحسين علي بخيت و 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(

، ترجمة هند  األولد. جوجارت ، االقتصاد القياسي ، الجزء 

 عبد الغفار عودة .

المراجع االلكترونية، مواقع -ب

 االنترنت

...  

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .52

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

 

 

 والتحليل

 معرفة عالية ساعة 3 الثالث عشر 
معامل التحديد ومعامل 

 االرتباط

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 الرابع عشر
 جدول تحليل التباين 

ANOVA 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

الخامس 

 عشر

 

  امتحان امتحان امتحان ساعة 3



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

  / جامعة الكوفة االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .53

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .54

 2 االقتصاد القياسي اسم / رمز المقرر .55

 اقتصاد سبكالوريو البرامج التي يدخل فيها .56

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .57

 كورس ثاني الفصل / السنة .58

 اً(أسبوعي ساعات 3)بمعدل  ساعة  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .52

 2312/  2/  2 تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

  :المقررأهداف  .61
رياضي كمي وتدريب الطلبة على معالجة المشاكل االقتصادية  بأسلوببهدف المقرر الى شرح النظرية االقتصادية  -

 الحلول لها . وإيجاد

 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  .62



 

  االهداف المعرفية -أ

 .المشاكل القياسيةالتعرف على -1أ

على مشكلة االرتباط الخطي المتعدد وكيفية اختبار النموذج المقدر للتحقق من وجود التعرف -2أ

 المشكلة وطرق معالجة المشكلة.

التعرف على مشكلة االرتباط الذاتي بين المتبقيات العشوائية وكيفية اختبار النموذج المقدر للتحقق   -3أ

 من وجود المشكلة وطرق معالجة المشكلة.

التعرف على مشكلة عدم ثبات تجانس التباين وكيفية اختبار النموذج المقدر للتحقق من وجود  -4أ

 المشكلة وطرق معالجة المشكلة.

 طريقة المربعات الصغرى العامة وكيفية التقدير من خاللها.ومعرفة  فهم  -5أ

 التباطؤ الزمني للمتغيرات الداخلية والخارجية التعرف على نماذج   -6أ

 التعرف على مفهوم التحيز االني ومشاكل المعادالت االنية. -7أ

  فهم ومعرفة مشكلة التشخيص وشروطها. -8أ

  المعادالت االنية.فهم ومعرفة طرق تقدير  -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

 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 

 الناقد في التعلمتطوير وتعزيز استراتيجية التفكير  2ج 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 ذلك تتطلب التي للمواضيع الرقمية العرض وأجهزة االيضاح وسائل استخدام .13

 



 

 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

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

 



 بنية المقرر .63

 الساعات األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
 الموضوع اسم الوحدة / أو

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 معرفة عالية ساعة 3 األول

مشكلة االرتباط الخطي المتعدد 

االرتباط وتأثيراته على  وأنواع

 النموذج المقدر

الفهم والحل 

 والتحليل

ذكرت 

 سابقا

 معرفة عالية ساعة 3 الثاني 
االختبارات القياسية للكشف عن 

 مشكلة االرتباط الخطي المتعدد

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 الثالث
مشكلة االرتباط طرق معالجة 

 الخطي المتعدد

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 الرابع

 وأنواعمشكلة االرتباط الذاتي 

االرتباط وتأثيراته على النموذج 

 المقدر

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 الخامس

االختبارات القياسية للكشف عن 

مشكلة االرتباط الذاتي بين 

 المتبقيات العشوائية 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 السادس
طرق معالجة مشكلة االرتباط 

 الذاتي بين المتبقيات العشوائية 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

  امتحان امتحان امتحان  ساعة 3 السابع 

 معرفة عالية ساعة 3 الثامن

مشكلة عدم ثبات تجانس التباين 

وخصائصها وتأثيراتها على 

 النموذج المقدر

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 التاسع
االختبارات القياسية للكشف عن 

 مشكلة عدم ثبات تجانس التباين

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 العاشر
طرق معالجة مشكلة عدم ثبات 

 تجانس التباين 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

الحادي 

 عشر
 معرفة عالية ساعة 3

طريقة المربعات الصغرى العامة 

 واشتقاق تبايناتها

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 الفهم والحل نماذج التباطؤ الزمني للمتغيرات  معرفة عالية ساعة 3 الثاني عشر
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 ال يوجد الكتب المقررة المطلوبة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر(-2

القياس االقتصادي..  لطيف،د. كامل عالوي و د. حسن 

 النظرية والتحليل 

د. عدنان العذارى، االقتصاد القياسي ... نظرية وتطبيق 

 وتجارب

 د. حميد عبيد، االقتصاد القياسي.

 د. سحر فتح هللا ،  االقتصاد القياسيحسين علي بخيت و 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(

، ترجمة هند  ثانيالد. جوجارت ، االقتصاد القياسي ، الجزء 

 عبد الغفار عودة .

المراجع االلكترونية، مواقع -ب

 االنترنت

...  
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 والتحليل الداخلية 

 معرفة عالية ساعة 3 الثالث عشر 
نماذج التباطؤ الزمني للمتغيرات 

 الخارجية 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

 معرفة عالية ساعة 3 الرابع عشر
التحيز االني ومشكلة التشخيص 

 وطرق تقدير المعادالت االنية 

الفهم والحل 

 والتحليل
 

الخامس 

 عشر

 

  امتحان امتحان امتحان ساعة 3


