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                              كلية اقتصاديات االعمال                           النهرينجامعة :  

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 اقتصاديات ادارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

اقتصاديات ادارة القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 االستثمار والموارد

                       االول                      الفصل الدراسي  2017-2016السنة الدراسية  -5

 الرابعةالمرحلة

 2009تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

       ممتاز جيدجدا جيد متوسط مقبولمستويات التقييم   -7

 ثانيًا : البيانات األساسية

 :كودالمقرر الدراسي 1االقتصاد القياسي :عنوان المقرر الدراسي  -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع  عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

4 2 1 2 4 3 

 

 نموذج مواصفات المقرر
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 الكادر التدريسي : -3

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

تعليم الطالب باهمية البحث العلمي وكيفية كتابة البحث األهداف العامة للمقرر: -1

 والمراحل االساسية واالخالقيات التي يتمتع بها الباحث العلمي

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
. معرفة اساليب االقتصاد القياسي.1               أ- 
. انجازالبحوث باستخدام االقتصاد القياسي  2               أ- 

  ب- المهارات الذهنية
 تدريب الطالب على صياغة النماذج القياسية. 1ب-               
 التفكير بالمجاالت التي يستخدم فيها االقتصاد القياسي 2ب-               

  ج- المهارات المهنية والعلمية
 كيفيةتصميم نماذج قياسية تسهم في رسم السياسات1جـ-               

             التنبؤ باتجاهات المتغيرات االقتصادية  2جـ-               
            د- المهارات العامة والمنقولة  

 تمكين من فهم طبيعة االقتصاد االقتصادي1               د- 
 االطالع على مجاالت استخدامه في الحياة العملية.2               د- 

-المحتوى 3     

عدد المواضيع 
الساعات 

دروس محاضرة 
أكاديمية / عملية / أرشاد 

Introduction      of  Definitionof 
Econometrics/Goals of 

 عملية/اكاديمية  4
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Econometrics 
Methodology of Econometrics 

The Simple Linear Regression 
model 

Specification Of The Simple Model 
Assumption of the Linear Model 
The Least Square method(OLS 

 
Statistical test of Significance of 

Estimators 
Confidence Intervals Of the 

parameters 
Correlation Coefficient  

The Multiple Regression Model   
Tests of Signific of The Model  

Partial Correlation Coefficient 
The Squared Multiple Correlation 

Coefficient 
Regression and Analysis of 

Variance 
Using of Estimated Regression 

Models In Forecating 

4 
4 
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 عملية/اكاديمية 
 اكاديمية/عملية

 
 

 اكاديمية
 اكاديمية/عملية

 
 اكاديمية/عملية
 اكاديمية/عملية 

 
 اكاديمية/عملية
 اكاديمية/عملية
 اكاديمية/عملية
 اكاديمية/عملية
 اكاديمية/عملية

 
 

  - أساليب التعليم والتعلم4  
.. المحاضرات النظرية ..4-1
. البحوث التطبيقية  .4-2

- أساليب تقييم الطلبة  5  
 

 درجة30     التقييم            االمتحان النظري..1- 5      
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  درجات10     التقييم          ..   بحث ونشاط....5-2      
جدول التقييم الزمني   -أ
 

 الثامن األسبوع ...          االمتحان ...1       التقييم 
  ...الحادي عشر      األسبوع البحث           .2      التقييم 

 
  النسبة المئوية لكل تقييم -ب
 

% 15       األختبار األول                                        

% 15       األختبار الثاني                                        

 % 30        إعمال الفصل الدراسي  ....                         
 %    10       األمتحان العملي                                      

                   أنواع التقييم األخرى                                   %                                                            
 % 60       امتحان الفصل الدراسي األول                         

% 100                                      المجموع                       

 :- قائمة المراجع 6  

 ملزمة. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر 6-1

:الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية . الكتب الدراسية 6-2     

 والتطبيق د.عبد القادرمحمد عبد القادر عطية.

. كتب مقترحة  6-3     

. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.            6-4     
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- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

 مختبرحاسوب وبرامج قياسية متقدمة...          ...

 
 

 أ.د.سالم الشاميمنسق المقرر : 

 أ.د.سالم الشاميرئيس القسم: 

 2017  /3 /  9التاريخ :    
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2 .Uاساليب التعليم والتعلمU :

     يوضع عالمة صح في المربع المالئم امام االسلوب المستعمل . تكتب 

اي تعليقات مناسبة . 

..................      محاضرات ............
................      تدريب علمي /مختبر ...

..................      جلسات مناقشة ......
     انشطة في الفصل ..................... 
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     دراسات حالة ......................... 
     اخرى ......................... 
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