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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد    / المركز القسم العلمي  .2

 االقتصاد القياسي  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 78 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 7/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

( والتعرف على اهم ادواته وكيفية االقتصاد القياسييهدف المقرر الى تعليم الطلبة ماهية )

م الطلبة تطبيقه على الواقع الحالي , وكيفية تنمية مهارات الطلية الى مابعد التخرج حتى يقو

ويوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص ,  على الواقع بتطبيق ما تم تعليمه له

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

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

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 .القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 تزويد الطلبة بمفردات المادة -1أ

 تأهيل الطلبة للتعرف على اهم المفاهيم الخاصة بالمقرر الدراسي -2أ

 تعليم الطلبة وتوجيه النصح لهم بما يتناسب مع مؤهالتهم -3أ

 محاولة تخريج الطالب بمحصلة اقصى معرفة ممكنة -4أ

 محاولة بذل اقصى جهد من اجل ان يقوم الطالب بتطبيق دراسته عمليا -5أ

 هل فعال حقق الطالب استفادة من دراسته ؟  -6أ

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االستقصاء العلمي – 1ب

 ابداء الراي الصحيح – 2ب

 المناقشات العلمية  – 3ب

 السفرات العلمية    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

التعليم االلكتروني / استخدام اسلوب المناقشات بين الطلبة من اجل تحفيزهم / استخدام .1

 برنامج

 في التعليم  power pointالـ  

 . المحاضرات2

 .العصف الذهني3
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 طرائق التقييم      

 

 الشفوية / التحريرية.االختبارات 1

 .المناقشات2

 .التقارير3

 .بحوث التخرج4

 .ورشات العمل التي تقام من قبل الطلبة5

 . التفاعل بين الطلبة 6

 . مهارة التفكير الناقد )سؤال /جواب(7

 .االختبارات القصيرة8

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 محاولة تعليم الطلبة واعطاء النصح لهم -1ج

 التحليل والتعليل والمقارنة -2ج

 المالحظة وعمق التفكيردقة -3ج

 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج.   -4ج

  

 

 

 

 

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

 الشخصي (.

 مهارات الكترونية -1د

  مهارة التخطيط العلمي-2د

 مهارة اتخاذ القرار-3د
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 مهارة ادارة الوقت   -4د
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 بنية المقرر

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

التعرف على مفهوم  6 االول

االقتصاد القياسي 

 من حيث النشأة 

مفهوم االقتصاد 

 القياسي

 المناقشات االلكتروني

نوعية العالقة التي  6 الثاني

تربط بين االقتصاد 

القياسي  وبقية 

العلوم وهل هي 

عالقة موجبة ام 

 سالبة 

عالقة االقتصاد 

القياسي ببقية  

 العلوم االخرى

االلكتروني/

ورشة تقام 

من قبل 

 الطلبة 

 المناقشات

معرفة وتعلم  6 الثالث

الرموز والمعادالت 

االساسية في 

 االقتصاد القياسي

المتغيرات انواع 

 والدوال

االلكتروني 

/ تقارير من 

 قبل الطلبة

التقييم على 

اساس 

المحاضرات 

التي تقدم 

من قبل 

 الطلبة

مالمقصود  بأختبار  6 الرابع

(t وماهي مجاالت )

 استخدامه

اختبار معنوية 

 (tالمعلمة )

االلكتروني 

شرح من 

 قبل االستاذ

 االختبارات

معرفة كيفية ظهور  6 الخامس

المشكلة عن هذه 

طريق تطبيق 

القوانين الخاصة 

مشكلة االرتباط 

 الذاتي

 المناقشات االلكتروني
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 البنية التحتية  .11

 محمد علي / االقتصاد القياسي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

محاضرات دكتور حسين ديكان / جامعة بابل / كلية 

 االداة واالقتصاد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 .تقليل المنهج الدراسي1  

 .حذف مفردات دراسية واضافة اخرى بدال عنها2

 .استخدام االسلوب العملي في الدراسة النه يرسخ في ذهن الطالب 3

 يعزز ثقته بنفسه اكثر.محاولة اشراك الطالب في القاء المحاضرات دائما مما 4

 . البحث بأستمرار عن الدراسات الحديثة ومحاولة ادخالها للمقرر الدراسي5

 

  بها

مالمقصود بهذا  6 السادس

المفهوم وكيفية 

تطبيقه من خالل 

اتباع عدة طرق 

منها طريقة اختبار 

معامل ارتباط 

  الرتب

مشكلة عدم ثبات 

 تجانس التباين

 المناقشات االلكتروني
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