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 وصف المقرر

 

 

 االهلية كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد    / المركز القسم العلمي  .2

 اإلحصاء االقتصادي اسم / رمز المقرر .3

 الكترونية أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات الفصل / السنة .5

 ساعة 78 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021/  7/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ادي هو استخدام الطرائق والوسائل االحصائية في دراسة الهدف من مادة االحصاء االقتصـ 1

الظواهر والفعاليات االقتصادية والعالقات بين هذه الظواهر  لالستفادة منها في تحديد اتجاهات 

التباين في المتغيرات االقتصادية والسيطرة على قيمة الظاهرة في الفترات الزمنية المستقبلية 

 .وألغراض التخطيط االقتصادي

وايجاد من عرضها بطريقة انشائية  الا ائق بصورة عددية واضحة ودقيقة بدالتعبير عن الحق - 2

 قات القائمة بينهاالعال

 مقارنة المجموعات المختلفة -3

ا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاا مقتضيا

ا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهنا

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 التنبؤ ببيانات مستقبلية مما يساعد عملية التخطيط -4

 حليل البيانات المتوفرةاستخالص النتائج واتخاذ القرارات المناسبة بقدر كبير من الصحة بت -5

 استخدام العمليات اإلحصائية بالعلوم المختلفة -6

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 التطبيق.  قدرة الطالب على التفسير و -1أ

 استخدام ما تعلمه الطالب في مواقف حياتية جديدة وغير مالوفة  -2أ

 توظيف المعلومات في حل المشكالت والتقويم وإصدار الحكم  -3أ

 اقتراح البدائل والحلول  -4أ

 من النماذج. يكسب الطالب معرفة وفهم لطرق التحليل االحصائي لكل نموذج  -5أ

قتصادية االفهم الجوانب لعمال اساسيات تخطيط وتنفيذ اال كسب الطالب معرفة وفهم  -6أ

 المختلفة

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 في تطبيقات العلوم المختلفة تطبيق العمليات اإلحصائية  - 1ب

 يفكر بشكل منطقي النتائج التي يحصل عليها  - 2ب

 جمع البيانات بهدف تفسير وتقدير المخاطر في التجارب المختلفة  - 3ب

سطات باستخدام االرتباط يلم الطالب بكيفية حساب حدود الثقة والمقارنة بين المتو   -4ب

 ومعادالت االنحدار

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 ـ طريقة القاء المحاضرات 1
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 ورش العمل  - 2

 ـ التقارير 3

 ـ استخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك4

 

 طرائق التقييم      

 ـ االمتحانات بمختلف أنواعها 1

 يقة التعبير بالوجوه ـ طر2

 ـ التقارير والدراسات3

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب  -1ج

   تطوير وتعزيز قدرة الطالب على االبداع والتجديد  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

ل وامتحان شهر ثاني زائداا الواجبات ى امتحان شهر اووينقسم ال الكورس االولـ امتحان 1

 40بدرجة وحضور المحاضرات 

 درجة 60نهائي من ـ امتحان 2

امتحان الكورس الثاني وينقسم الى امتحان شهر اول وامتحان شهر ثاني زائداا الواجبات  ـ 3

 40وحضور المحاضرات بدرجة 

 درجة 60ـ  امتحان نهائي من 4

 طرائق التقييم    

  التقارير والدراسات
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 التحليل والتحقق  من خالل العمل الجماعي بين الطالب -1د

 التخطيط والتنظيم  -2د

 إدارة الوقت بصورة صحيحة  -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

ال األسبوع

سا

عا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

اإلحصاء  اإلحصاء واهميته 3 االول

 االقتصادي

الكترو

 ني

 األسئلة السريعة

عالقة علم  3 الثاني

اإلحصاء بالعلوم 

 االخرى

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

 الحوار والمناقشة 

عالقة علم  3 الثالث

اإلحصاء بالعلوم 

 االخرى

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

الحوار والمناقشة بين 

 الطلبة

االرتباط الخطي  3 الرابع

 البسيط

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

االرتباط الخطي  3 الخامس

 البسيط

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

 ين الطلبةاألسئلة والمناقشة ب

االرتباط الخطي  3 السادس

 البسيط

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

اإلحصاء  امتحان 3 السابع 

 االقتصادي

الكترو

 ني

 امتحان

االرتباط الخطي  3 الثامن 

 المتعدد

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

اط الخطي االرتب 3 التاسع

 المتعدد

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

اختبارات شفوية وطرح 

 اسئلة حوارية
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 البنية التحتية  .12

"االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل "  د.  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2011عبد اللطيف شومان   ،  بغداد    

د. عبد الحسين زيني ، بغداد   "االحصاء االقتصادي"

 الجزء االول 1990

الحسين زيني ، بغداد  د. عبد  "االحصاء االقتصادي"

 الجزء الثاني 1990

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 المواقع االلكترونية المتخصصة بالمجاالت االحصائية

االرتباط الخطي  3 العاشر

 المتعدد

اإلحصاء 

 االقتصادي

الكترو

 ني

اختبارات شفوية وطرح 

 اسئلة حوارية

الحادي 

 عشر

اإلحصاء  امتحان  3

 االقتصادي

الكترو

 ني

 امتحان

الثاني 

 عشر

اإلحصاء  األرقام القياسية 3

 االقتصادي

الكترو

 ني

 األسئلة والمناقشة بين الطلبة

الثالث 

 عشر

اإلحصاء  األرقام القياسية 3

 االقتصادي

الكترو

 ني

اختبارات شفوية وطرح 

 اسئلة حوارية

الرابع 

 عشر

اإلحصاء  األرقام القياسية 3

 االقتصادي

الكترو

 ني

اختبارات شفوية وطرح 

 اسئلة حوارية

الخامس 

 عشر

اإلحصاء  حانامت 3

 االقتصادي

الكترو

 ني

 امتحان
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 %5تتجاوز  الاضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في المقرر وبنسبة   

 

 


