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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرنبهح األكبدَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 صف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه و 

 

 خايؼح كشتالء /كهُح االداسج وااللرصاد انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى االلرصاد / انًشكز  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انثشَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 االحصاء االلرصادٌ وصف البرنامج االكادٌمً لمادة

 انثكانىسَىس اسى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذساسٍ  .5

 ُىٌ /يمشساخ /أخشي س

 اخشي )كىسساخ(

 ضًاٌ اندىدج انًؼرًذ   تشَايح االػرًاد .6

 انمثىل انًشكزٌ انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7

 14/4/2016 ذاسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

 لرصادَححم انًشكالخ اال وايكاَُح ًكٍُ انطهثح يٍ انمذسج ػهً انرحهُمذ

 انزاخ يٍ اخم انرًكٍ يٍ دخىل سىق انؼًميهاساخ ذطىَش غشس 

انُهىض تانًسرىي انؼهًٍ نهطهثح وسفذ انًدرًغ تانخشَدٍُ يٍ نذَهى انمذسج فٍ يؼاندح انًشاكم االلرصادَح 

 داخم انًؤسساخ انخاصح وانؼايح

 االسهاو فٍ خذيح انًدرًغ يٍ خالل اششان انطهثح فٍ انُذواخ ووسش انؼًم

 فٍ انرغهة ػهً انًشكالخ وانشخىع انً روٌ االخرصاصَشش انىػٍ نذي انطهثح 

 االسهاو فٍ خؼم دوس يرًُز نذي االلرصادٌ داخم انًؤسسح انخاصح او انحكىيُح ػهً حذ سىاء

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشَايحيخشخاخ ان  .11

  االهذاف انًؼشفُح  - أ
      االداريوالتحلٌل االقتصادي التعرف على انماط   -1أ

 الجانب التطبٌقً والتحلٌلًالتمٌز بٌن  -2أ

 اهمٌة الجانب الكمً فً دعم عملٌة التحلٌلالتعرف على  -3أ
 وتنوٌع طرقه االحصاء االقتصاديالتعرف على اساسٌات  -4أ
 دخول فً سوق العملاعداد طلبة تكون قادرة على التهٌئة لل -5أ
 وضع الحلول الالزمة الي مشكلة داخل المجتمعلتحلٌل العلمً فً دفع الطلبة من باتجاه التفكٌر وا -6أ

 ثشَايح نخاصح تانا ُحانًهاساذ األهذاف –ب 

 االحصاء االقتصاديالب من فهم ومعرفة اساسٌات طتمكٌن ال - 1ب 

 االلرصادٌ حصاءحث الطلبة على كتابة التقارٌر والبحوث فً مجال اال - 2ب 

      لٌل العلمًتمكٌن الطلبة من التح  - 3ب 

 
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

ـ طرٌقة االستجواب1  

ـ طرٌقة المحاضرة2  

طرٌقة المشاهد من خالل المحاضرات التدرٌبٌة -3  

ـ طرٌقة المناقشة4  

 

 
 طشائك انرمُُى      

ـ التحضٌر الٌومً من خالل المناقشة والمشاركة1  

ـ االمتحانات التحرٌرٌة2  

ـ عرض الكتب3  

 

 
 انىخذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ج

 قتصاد وعالقته باالحصاء مساعد الطالب فً التعرف على اال -1ج         

 همٌة التحلٌل االحصائً فً النظرٌة االقتصادٌةتمكٌن الطالب من فهم ا -2ج

 نجاح االثر االقتصادي المعالجٌرها فً اومدى ت تحلٌل االحصائًف بقٌمة الٌالتعر-3ج

 للتطبٌق االقتصادي ةكونها مكمل حصائٌةالطالب ذا تصور كامل عن االمور اال جعل -4ج   

 

 

 

 



  
 3الصفحت 

 
  

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

ـ طرٌقة االستجواب1  

ـ طرٌقة المحاضرة2  

طرٌقة المشاهد من خالل المحاضرات التدرٌبٌة -3  

ـ طرٌقة المناقشة4  

 
 طشائك انرمُُى    

 

المناقشة والمشاركةـ التحضٌر الٌومً من خالل 1  

ـ االمتحانات التحرٌرٌة2  

ـ عرض الكتب3  

 

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 عامة والخاصةداخل المؤسسات ال قتصادٌةلها القدرة على معالجة االمور االاقتصادٌة تخرٌج كفاءة  -1د

 تخرٌج مجموعة من الطلبة من لدٌهم القدرة فً اكمال الدراسات العلٌا -2د

موظف او  اقتصاديبصفة باحث  عامة والخاصةتمكٌن الخرٌجٌن من العمل فً المؤسسات ال -3د

 اداري

رفد المجتمع بالخرٌجٌن من لدٌهم القدرة فً دعم جمٌع المنظمات والمؤسسات من اجل التغلب  -4د   

 اكل االقتصادٌةمشعلى جمٌع ال

 
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى          

طرٌقة االستجواب-1ـ   

طرٌقة المحاضرة-2ـ   

طرٌقة المشاهد من خالل المحاضرات التدرٌبٌة-3ـ   

طرٌقة المناقشة-4ـ        

عرض نماذج تدرٌبٌة من خالل العرض داخل القاعات-5ـ      

 

 

 

 



  
 4الصفحت 

 
  

 

 طشائك انرمُُى          

 

ر الٌومً من خالل المناقشة والمشاركةالتحضٌ-1ـ   

المتحانات التحرٌرٌةا-2ـ ا  

عرض الكتب-3ـ     

على الطلبة والتعرف على كٌفٌة التعامل معها قتصادٌةعرض المشكالت اال-4ـ       

 
 

 تُُح انثشَايح  .11

 رًذجانساػاخ انًؼ           اسى انًمشس أو انًساق سيز انًمشس أو انًساق انًشحهح انذساسُح 

 ػًهٍ     َظشٌ      

  61 االحصاء االلرصادٌ  انثاَُح

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 انرخطُظ نهرطىس انشخصٍ .12

 1  ـ تنمٌة مهارات التعامل مع االخرٌن بفاعلٌة ونشاط 

واحترام الوقت  ـادارة الوقت وتحدٌد االولوٌات مع االلتزام بالمواعٌد2  

لدى الطلبة فً البحث والتقصً العلمًـتنمٌة القدرة 3  

ـحث الطلبة على البحث والتقصً من خالل زٌارات المكتب االسبوعٌة والطالع على الكتب والمصادر4  

ـ توجٌه وتحفٌز االخرٌن على العمل وابراز شخصٌة الطالب5  

 



  
 5الصفحت 

 
  

 
 

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .13

 مركزي القبول ال -
 حكومٌة المجازٌن من باقً المؤسسات ال -
 الراغبٌن فً الدراسة من القطاع الخاص -

 
 أهى يصادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايح .14

 الكتب المنهجٌة -
 الكتب المساعدة   ــ
 االنترنٌت ــ

 



  
 6الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههبراث الونهح

 َرخً وضع اشبرة فٍ الوربعبث الوقببلت لوخرخبث التعلن الفردَت هن البرنبهح الخبضعت للتقُُن

 هخرخبث التعلن الوطلىبت هن البرنبهح 

رهز  السنت / الوستىي

 الوقرر
 أسبسٍ اسن الوقرر

 أم اختُبرٌ
 ُتالوهبراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برنبهح الخبصت ببل

األهذاف الىخذانُت 

 قُوُت وال
والتأهُلُت براث العبهت الوه

الوهبراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقببلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اسبسٍ االحصبء االقتصبدٌ  الثبنُت

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحت 

 
  

 



  
 8الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خايؼح كشتالء انًؤسسح انرؼهًُُح .1

   لسى االلرصاد  / انًشكز ؼهًٍ انمسى ان .2

  اسى / سيز انًمشس .3

 انحضىس وانغُاب أشكال انحضىس انًراحح .4

 فصهٍ )كىسساخ( انفصم / انسُح .5

 66 )انكهٍ( ػذد انساػاخ انذساسُح .6

 14/4/2616 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 على العمل المٌدانً اثناء عملٌة التطبٌقواالشراف  حصاء االقتصاديتدرٌس الطلبة اال
 والٌة االستفادة منه حصاء االقتصاديعن اال ةالطلبة فكرة كامل ءاعطا

 حلهاقتصادٌة وكٌفٌة ضرورة تعرف الطالب على المشكالت اال
 تمكٌن الطالب على وضع خطة للعمل المراد القٌام به

 وكٌفٌة االستفادة منها قتصادٌةضرورة دراسة الطالب النظرٌات اال
 
 
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم فادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحت 

 
  

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشخ .16

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 انرؼشف ػهً انُح ػًم االحصاء فٍ يؼاندح انًشكالخ االلرصادَح -1أ

 انًشاحم انىاخة ذُفُزها نًؼاندح انًشكالخ وانثُاَاخ انًطهىتح -2أ

 انالنُاخ االحصائُح انىاخة ذطثُمهاانرًُز تٍُ  -3أ
 ضشوسج ذفؼُم انًُالشاخ انخاصح تانًادج سىاء ػهً يسرىي االساذزج او انطهثح -4أ
 ذًكٍُ انطهثح يٍ انرؼشف ػهً انًسردذاخ يٍ انطشق وانثشايح االحصائُح -5أ
  ذحفُز انطهثح ػهً انرفكُش تشكم يؼًك نحم انًشكالخ -6أ

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 االحصاء االلرصادٌ تمكٌن الطلبة من فهم أساسٌات - 1ب

 حث الطلبة على كتابة البحوث والتقارٌر  - 2ب

 تحلٌلتمكٌن الطلبة من التفكٌر وال  - 3ب

    االدارٌة والتعاطً معا االقتصادٌة تالقدرة على حل المشكال   -4ب
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 لشرح والتوضٌح عن طرٌق المحاضرات العلمٌة وبطرٌقة التوضٌحا-
 طرٌقة العرض عن طرٌق الشاشة واستخدام الوسائل التعلٌمٌة ووسائل اإلٌضاح داخل القاعات الدراسٌة- 
 عات جراء المناقشات, والتدرٌب داخل القاا- 
 ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونٌة - 
 ب والمصادرلكتمطالبة الطلبة على زٌارة المكتبات للحصول على ا- 
 

 

 
 طشائك انرمُُى      

ـ االمتحانات النظرٌة والعملٌة والٌومٌة والفصلٌة والنهائٌة1  

ـ كتابة البحوث والتقارٌر الخاصة بمفردات المنهج2  

ضبة افاعلة فً داخل قاعة الدرس دلٌل التزام الطالب وتحمله المسؤولٌة مع الحضور والموـ المشاركة ال3
 على الدوام

 

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 وربط المعلومات بالحٌات العملٌة حصائٌة والبٌاناتتزوٌد الطلبة بالمعلومات اال -1ج

 رمتمكٌن الطلبة من التطور المست -2ج

 اتاالداري داخل المؤسس االقتصادي و لب من رسم صورة كاملة للعملتمكٌن الطا -3ج

   قدرة الطالب على المالحظة ذًكٍُ  -4ج

 

  



  
 11الصفحت 

 
  

 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 الشرح والتوضٌح عن طرٌق المحاضرات العلمٌة وبطرٌقة التوضٌح. 
ضاح داخل القاعات الدراسٌة طرٌقة العرض عن طرٌق الشاشة واستخدام الوسائل التعلٌمٌة ووسائل اإلٌ 
 . جراء المناقشاتا

 .التدرٌب داخل القاعات مع ارشاد الطلبة على بعض المواقع االلكترونٌة 
 ب والمصادرتمطالبة الطلبة على زٌارة المكتبات للحصول على الك 
 

 
 طشائك انرمُُى    

ـ االمتحانات النظرٌة والعملٌة والٌومٌة والفصلٌة والنهائٌة1  

تابة البحوث والتقارٌر الخاصة بمفردات المنهجـ ك2  

ضبة اـ المشاركة الفاعلة فً داخل قاعة الدرس دلٌل التزام الطالب وتحمله المسؤولٌة مع الحضور والمو3
 على الدوام

 

 

 

 
 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 تطوٌر قدرة الطالب على الحوار والمناقشة -1د

 القابلٌة على التحلٌل والتفسٌر -2د

 قتصادٌةلتفكٌر الجاد فً وضع الحلول المناسبة فً المشكالت االا-3د

 من خالل التقدم العلمً واستخدام التقنٌات الحدٌثة قتصادٌةالتعرف على التطورات اال  -4د

 

    



  
 11الصفحت 

 
  

 انثُُح انرحرُح  .12

 االحصاء االلرصادٌ يدًىػح يٍ يؤنفاخ ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 ادٌ وااللرصاد انمُاسٍاالحصاء االلرص )انًصادس(  ـ انًشاخغ انشئُسُح 2

               ـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًدالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 
االحصاء االلرصادٌ)يحًذ صانح انكثُسٍ(/يثادئ انطشق 

انًدالخ انؼهًُح وانرماسَش  )-االحصائُح)د.احًذ ػثذ انسًُح(

 وانذساساخ انحذَثح(

ُح, يىالغ االَرشَُد ب ـ انًشاخغ االنكرشوَ

.... 
 يىالغ داس انحكًح وانًىالغ االلرصادَح انًهرى تهارا انشأٌ

 
 خطح ذطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

 قتصادٌةلعلمً الذي ٌخدم العملٌة االوالتقدم ا قتصادٌةضافة مفردات دراسٌة جدٌد تتالءم مع التطورات االا  
 .واالدارٌة

 

 

 

 
 

 تُُح انًمشس .11

اسى انىحذج / أو  يخشخاخ انرؼهى انًطهىتح ساػاخان األسثىع

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 االسئلت والونبقشت الوحبضرة والشرح االحصبء االقتصبدٌ هفهىم االحصبء االقتصبدٌ 2 1

 االسئلت والونبقشت الوحبضرة والشرح االحصبء االقتصبدٌ ػاللح االحصاء تااللرصاد 2 2

 االسئلت والونبقشت الوحبضرة والشرح االحصبء االقتصبدٌ انخطٍ انثسُظ االَحذاس 2 3

 االسئلت والونبقشت الوحبضرة والشرح االحصبء االقتصبدٌ اسرؼًاالخ ذحهُم االَحذاس 2 4

 االسئلت والونبقشت الوحبضرة والشرح االحصبء االقتصبدٌ يثشساخ انًرغُش انؼشىائٍ 2 5

 االسئلت والونبقشت الوحبضرة والشرح االحصبء االقتصبدٌ OLSذمذَش يؼانى االَحذاس  2 6

 االسئلت والونبقشت الوحبضرة والشرح االحصبء االقتصبدٌ OLSخىاص يمذساخ  2 7


