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 جامعة الزرقاء

 

 0401320المتطلب السابق :

 اسم المدرس :  كلية: االقتصاد والعلوم االدارية

 موعد المحاضرة : قسم: االقتصاد

 الساعات المكتبية : االقتصاد القياسي عنوان المقرر:

  

 المساقوصف 

االقتصاااد القياسااي فرااد لااروق علاام االقتصاااد الااوت ييااتم بقياااس وصحليااح العسقااات االقتصااادية رياان يسااتند علاا  معرلااة  اااملة للن ريااة 

االقتصادية وبعض األسس لي الرياضيات واالساتدال  احرصاا ي لضارح صحلياح وارتباار الن رياات االقتصاادية وكاولس رسام السياساات 

 واصخاذ القرارات.

 المساق أهداف

 ييدف هوا المساق إل  صعريف الطالب عل  كيفية بناء النماذج االقتصادية وطرق صقدير معلماصيا  -1

 وعرح المشاكح التي صعترح عملية البناء وكيفية معالجتيا،  -2

 عرح فساليب التنبؤ باستخدام نماذج االنحدار الخطية وغير الخطية.  -3

 مخرجات التعلم
 الطرق القياسية لي صقييم السياسات المقتررةالقدرة عل  استخدام  -1

 صرجمة الن رية االقتصادية إل  مقترح سياسة -2

 القدرة عل  المفاضلة بين البدا ح بيدف اصخاذ قرار -3

 القدرة عل  االقناق بأسلوب علمي عالي المرونة -4

 هيكل المقرر:

 المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 نتاجات

 التعلم

 الساعة

 المعتمدة
 االسبوع

 رلقة نقاش. 1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 1 3  مدرح إل  االقتصاد القياسي

 نقاش. رلقة 1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 2 3  نموذج االنحدار الخطي البسيط

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 3 3  نموذج االنحدار الخطي البسيط

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

عن طريق رح التمارين التعليم  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 نموذج االنحدار الخطي البسيط
 

 3 4 

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1
التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.
الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.
 التعليم عن طريق األنشطة. –4

نموذج االنحدار الخطي 

 البسيط
 3 5 
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 المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 نتاجات

 التعلم

 الساعة

 المعتمدة
 االسبوع

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 األنشطة.التعليم عن طريق  –4

 6 3  نموذج االنحدار المتعدد

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 7 3  االنحدار المتعددنموذج 

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 8 3  نموذج االنحدار المتعدد

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 9 3  نموذج االنحدار المتعدد

 . رلقة نقاش1

الطلبة بعرح  . صكليف2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 11 3  النماذج غير الخطية

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التمارين التعليم عن طريق رح  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 11 3  المتعدداالرصباط الخطي 

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

ارتسف التباين 

Heteroskedasticity 
 3 12 

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

االرصباط الواصي 

Autocorrelation 
 3 13 
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 المواضيع اجراءات التعلم طرق التعليم
 نتاجات

 التعلم

 الساعة

 المعتمدة
 االسبوع

 . رلقة نقاش1

. صكليف الطلبة بعرح 2

 مواضيع مختارة

 فسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق رح التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت الفردية  – 3

 والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 Dummyالمتضيّرات الوهمية 

Variables 
 3 14 

 

 المراجع 

 الكتاب المقرر الرئيس

 ، دار الفكر للنشر والتوزيعرالد السواعياالقتصاد القياسي: المبادئ األساسية وراالت صطبيقية، د. 

 

 المقررات المساندة 

 صوزق قا مة بمراجع وملخصات عل  الطلبة من قبح مدرسي المادة.

 

 طرق التعليم :

 

 التاريخ العالمة الطرق

 محدد لي كتاب لدى القسم 20 االمتحان االو 

 محدد لي كتاب لدى القسم 20 االمتحان الثاني

  05 االمتحان الشفوت

  05 العروح التقدمية

 يحدد من قبح عمادة الكلية 50 االمتحان النيا ي

 

 

file:///E:/نموذج%20الخطط%20الاحدث%20-2016/خطة%20الاقتصاد%20القياسي%20-%20المشروع%20الثاني.doc%23_Toc430960973
file:///E:/نموذج%20الخطط%20الاحدث%20-2016/خطة%20الاقتصاد%20القياسي%20-%20المشروع%20الثاني.doc%23_Toc430960973


  42/6/4002تاريخ اإلصدار:              00اإلصدار:                  ZU-QP09F004رقم النموذج:

Zarqa University 

 

Instructor:0401320 

Faculty: Economics and Administrative Sciences Lecture’s time: 

Department: Economics Semester: 

Course title: Econometric Office Hours: 

Course description: 

Econometric is a branch of economics that deals with the measurement and analysis of economic 

relations which is based on a knowledge of economic theory, the foundations of mathematics and 

statistical inference for the purpose of analysis and test economic theories as well as policies and 

decision-making. 
 

Aims of the course: 

1. This course aims to introduce students on how to build economic models and methods of 

estimating parameters 

2. Display problems encountered in the construction process and how to address them, 

3. Display predict using linear and nonlinear regression models methods. 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

1. The ability to use standard methods in the evaluation of proposed policies 

2. translation of economic theory to the policy 

3. The ability to choose between alternatives in order to make a decision 

4. The ability to persuasion, highly elastic scientific manner 

 

Course structure: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 

1 3  Introduction to Econometrics  

1. discussion 

2. assigning students 

presented selected 

topics 

2 3  Simple linear regression model  1. discussion 

3 3  Simple linear regression model  

2. assigning students 

presented selected 

topics 

4 3  Simple linear regression model  1. discussion 

5 3  Simple linear regression model  

2. assigning students 

presented selected 

topics 

6 3  Multiple regression model  1. discussion 

7 3  Multiple regression model  

2. assigning students 

presented selected 

topics 

8 3  Multiple regression model  1. discussion 

9 3  Multiple regression model  

2. assigning students 

presented selected 

topics 

10 3  Non-linear models  1. discussion 

11 3  Multicollinearity  

2. assigning students 

presented selected 

topics 
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12 3  Heteroskedasticity  1. discussion 

13 3  Autocorrelation  

2. assigning students 

presented selected 

topics 

14 3  Dummy Variables  1. discussion 

 

 

References: 

A. Main Textbook: 

Econometrics: basic principles and practical cases, d. Khaled Al-Sawaie, Dar Al-Fikr for Publishing and 

Distribution 

B. Supplementary Textbook(s):  

Distributed a list of references and abstracts on the students by the subject teacher. 

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

Set of the Department of Economics 20 The first exam 

Set of the Department of Economics 20 The second exam 

 05 Oral exam 

 05 Presentations 

It is set by the Dean of the college 50 final exam 
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