
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 تحلٌل السالسل الزمنٌة :توصٌف مقرر

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 تحلٌل السالسل الزمنٌة :اسم المقرر  .1

 STA 4230 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الرابع، الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ءات القٌاسٌةاإلحصا :(تطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدتالم  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة:  .9

 بده اسماعٌل المخالفً. فؤاد عأ.د      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

،  وغٌرها ٌةدارواإل واالجتماعٌة االقتصادٌة المجاالت فً تحدث تعرٌف الطالب بالسالسل الزمنٌة التًإلى ٌهدف هذا المقرر 
 الظواهر. طرٌقة التنبؤ المالئمة للتنبؤ بمختلف اختٌارطرق التنبؤ المختلفة ثم ودراسة 

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1ٌة  للسالسل الزمنٌة.ساس. ٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم األ 
a2.ٌوضح المراحل المختلفة لتحلٌل  السالسل الزمنٌة  . 
b1ٌة.. ٌستخلص االسالٌب التً تمكنه من بناء نماذج السالسل الزمن 
b2.ٌحلل بٌانات السالسل الزمنٌة للظواهر المختلفة . 
b3.ٌقارن بٌن طرق التنبؤ وٌختار الطرٌقة المناسبة فً التنبؤ . 
c1.ٌستخدم تقنٌات البرامج الجاهزة الحدٌثة فً التطبٌق العملً لطرق التنبؤ . 
c2.ٌوظف نماذج السالسل الزمنٌة وٌطبقها لحل المشاكل المختلفة . 
d1عمالصل بفاعلٌة مع منظمات المال واأل. ٌتوا. 
d2.ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل . 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
للسالسل   ٌةساسمفاهٌم األبالٌظهر المعرفة والفهم 

 .الزمنٌة
A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم

ٌة المستخدمة فً مختلف اإلحصائ دواتواأل
 الدراسات.

a.2 
 .السالسل الزمنٌة  ٌوضح المراحل المختلفة لتحلٌل

 
A3  ٌا فً اعداد إحصائالمتبعة  اإلجراءات ٌوضح

العلمٌة  التفً المجاالبحوث العلمٌة والتطبٌقٌة 
 والعملٌة.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1  ٌستخلص االسالٌب التً تمكنه من بناء نماذج السالسلB3  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
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والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات  الزمنٌة.
 المناسبة لها.

b.2 
 لفة.بٌانات السالسل الزمنٌة للظواهر المختٌحلل 

 
 

B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم
 وحل المشكالت.

  

b3 

ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة  B2 ٌقارن بٌن طرق التنبؤ وٌختار الطرٌقة المناسبة فً التنبؤ.
ٌة اإلحصائام الحزم إستخدوتحلٌل البٌانات ب

االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات إلى للوصول 
 قٌقة.الد

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
ٌستخدم تقنٌات البرامج الجاهزة الحدٌثة فً التطبٌق العملً 

 لطرق التنبؤ.
C4  ٌة الجاهزة فً اإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج

 تحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

c.2 
ٌوظف نماذج السالسل الزمنٌة وٌطبقها لحل المشاكل 

 المختلفة.
 

 C2  ٌة فً صٌاغة اإلحصائٌوظف األسالٌب
المشكالت التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ 

 القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 عمالٌتواصل بفاعلٌة مع منظمات المال واأل. 
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع

اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته 
 .الفردٌة

d.2 
ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً 

 ٌواجهها فً مجال العمل.
 

D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة
 التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  التدرٌس والتقٌٌم: راتٌجٌةإستأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 
a1 . بالمفاهٌم ٌظهر المعرفة والفهم
 .للسالسل الزمنٌة  ٌةساساأل

 المحاضرات  -
 المناقشة. -
 العصف الذهنً. -

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
 الحوار والمناقشة. تقٌٌم مشاركة الطلبة فً -

a2 .  ٌوضح المراحل المختلفة
 .السالسل الزمنٌة  لتحلٌل

 

 المحاضرات  -
 المناقشة. -
 العصف الذهنً  -

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة. -

 

 س والتقٌٌم:                                                     التدرٌ إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 . ٌستخلص االسالٌب التً تمكنه من
 .بناء نماذج السالسل الزمنٌة.

 المحاضرات. -
 المناقشة. -
 العصف الذهنً, -
 لة.دراسة الحا -
 حل المشكالت. -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 المناقشة الشفهٌة. -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تحلٌل الحاالت.  -
 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر.  -

b2. بٌانات السالسل الزمنٌة   ٌحلل
 للظواهر المختلفة.

 
 

 المحاضرات. -
 المناقشة. -
 العصف الذهنً, -
 الة.دراسة الح -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 المناقشة الشفهٌة. -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تحلٌل الحاالت.  -
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 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر.  - حل المشكالت. -

b3.  ٌقارن بٌن طرق التنبؤ وٌختار
 الطرٌقة المناسبة فً التنبؤ.

 المحاضرات. -
 المناقشة. -
 العصف الذهنً, -
 راسة الحالة.د -
 حل المشكالت. -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 المناقشة الشفهٌة. -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تحلٌل الحاالت.  -
 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر.  -

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

المقرر/ المهارات المهنٌة  مخرجات
 والعملٌة

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة

c1 . ٌستخدم تقنٌات البرامج الجاهزة
 الحدٌثة فً التطبٌق العملً لطرق التنبؤ.

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -
 دراسة الحالة -
 حل المشكالت. -
 المناقشة والعصف الذهنً.-
 عٌة.التكالٌف الفردٌة والجما-

 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهائٌة. -
 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهائٌة. -
 تقٌٌم البحوث والتكالٌف والواجبات. -
 المالحظة الشخصٌة. -
 تقٌٌم الحاالت النظرٌة والعملٌة. -

c2 . ٌوظف نماذج السالسل الزمنٌة
 وٌطبقها لحل المشاكل المختلفة.

 
 
 
 

 ذاتً.التعلم ال -
 المحاضرات. -
 دراسة الحالة -
 حل المشكالت. -
 المناقشة والعصف الذهنً.-
 التكالٌف الفردٌةوالجماعٌة.-

 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهائٌة. -
 االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة والنهائٌة. -
 تقٌٌم البحوث والتكالٌف والواجبات. -
 المالحظة الشخصٌة. -
 ت النظرٌة والعملٌة.تقٌٌم الحاال -

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1. العروض الطالبٌة. - .لعماٌتواصل بفاعلٌة مع منظمات المال واأل 
 الحوار والمناقشة. -
 التعلم الذاتً. -
 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.-

 االختبار النهائً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظة الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 عرض المفاهٌم. 

d2 . ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت
 العمل. المختلفة التً ٌواجهها فً مجال

 

 العروض الطالبٌة. -
 الحوار والمناقشة. -
 التعلم الذاتً. -
 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.-

 االختبار النهائً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظة الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 عرض المفاهٌم. 

 

V. ا بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطه كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

 الزمنٌة ماهٌة السالسل 1
، الزمنٌة السالسل تعرٌف

 مركبات السالسل الزمنٌة
1 

3 
a1+b2+ b3+ c2 
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 طرق التنبؤ 2
النماذج المحددة، الطرق 
الحسٌة، السالسل الزمنٌة 

 العشوائٌة.
1 

3 a1+b2+ b3+ c2 

 تقدٌر مركبات السالسل الزمنٌة 3

 تحلٌل االنحدار طرق   -
  ةاألسٌ منحنٌاتوال
 الضربً التجزيء طرٌقة  -

 

2 6 

a1+a2+b1 + b2+ 
b3+ c2 

 نكنزٌج -طرٌقة بوكس 4

 التغاٌر ، دالةالثبات والسكون
 الذاتً، االرتباط ، دالةالذاتً
، الذاتً الجزئً االرتباط دالة

 مؤثرات السالسل الزمنٌة

3 9 

a1+b1+ b3+ c2+ 
d1 

 نكنزٌج -بوكسنماذج   6

دار الذاتً، نماذج نماذج االنح
المتوسطات المتحركة، 

،  ARMAالنماذج المختلطة 
النماذج المختلطة غٌر 

،النماذج  ARIMAالمستقرة 
 الموسمٌة

3 9 

a1+b1+ b3+ c2+ 
d1 

7 
مراحل تحلٌل السالسل الزمنٌة 

 نكنزٌج -بوكسام طرٌقة إستخدب
تحدٌد النموذج، أو التعرف 

 التقدٌر، التشخٌص، التنبؤ
3 9 

a1+a2+ b1+ b2+ 
b3+c1 + c2 

 
ام البرامج إستخدعملٌة ب تطبٌقات

  ٌة الجاهزةاإلحصائ

تحلٌل  على عملٌة تطبٌقات
 السالسل الزمنٌة بٌانات

 ٌةاإلحصائ البرامج امإستخدب
 . الجاهزة

1 3 

a1+b1+ b3+ c2+ 
d2 

 42 44                                          إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

VI. التدرٌس: ستراتٌجٌةإ 

 (.ام العروض التقدٌمٌةإستخدنظرٌاً والمحاضرات) -

 (.الحوار والمناقشة مع الطالب فً قاعة المحاضرةالمناقشة والحوار) -

 (.وأوراق عمل حول بعض مواضٌع المقرراتأبحاث التعلم الذاتً) -

 (.طرح تساؤالت حول إشكاالت معٌنةالعصف الذهنً) -

 (.تكالٌف فردٌة وجماعٌة لبعض التمارٌن والحاالت العملٌة)ردٌة والجماعٌةالتكالٌف الف -

 (.تطبٌقات عملٌة على بعض الحاالتدراسة الحالة) -

ٌُطلب من الطالب الوصول حل المشكالت) -  (.الحل المناسبإلى توضع المسألة فً صورة مشكلة ثم 

 (.تكلٌف بحلقات نقاش وورش عمل)العمل فً فرٌق -

VII. طة والتكلٌفات:األنش 

 الدرجة سبو األ مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 a1+a2 +b1 + واجبات )حل تمارٌن( 1
b2+ b3+c1+c2 

 سبو تبدأ من األ
نهاٌة إلى الثانً 

 الفصل
5 

البرامج أحد ام إستخدتكلٌف كل طالب ب 2
 ٌة لتحلٌل إحدى المشكالت العملٌة. اإلحصائ

b2+ b3+c1+c2 + b1 
 

W4-w6 5 

 c1+c2+d1+d2 W10-w15 5مجموعات وتكلٌفهم إلى تقسٌم الطالب  3
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 اً بإعداد أوراق بحثٌة تتضمن تطبٌق عملٌ
اسالٌب السالسل الزمنٌة فً إحدى حد أل

 الظواهر.

 15  - المجمو  

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
إلى نسبة الدرجة 

درجة  التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

1 
إلى الثانً  سبوعتبدأ من األ األنشطة والتكالٌف 

 نهاٌة الفصل
45 45% 

+ a1+a2 +b1 
b2+ b3+c1+c2 

3 
 اختبار منتصف الفصل

 %45 45 السابع
a4+a2+b1 + b2+ 

b3+ c2 

5 
 االختبار النهائً

 %70 70 أسبوعآخر 
a1+a2 +b1+ b2+ 

b3+c1 + c2  

  %411 411 المجموع

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة

ى، مركز النشر العلمً، ألول(،"مقدمة فً التحلٌل الحدٌث للسالسل الزمنٌة" ، الطبعة ا2005، )مصطفى شعراوي، سمٌر.1
 جامعة الملك عبد العزٌز، المملكة العربٌة السعودٌة.

  امعة الملك سعود، المملكة العربٌة السعودٌة. ً " جاإلحصائ، "طرق التنبؤ 2002 )بري ، عدنان ماجد عبد الرحمن،) .2

 المراجع المساعدة

1.Montgomery, D.C., (2008), “Introduction to Time Series Analysis and Forecasting”, John 
Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA. 
2.Wei, W.W.S. ,(2006), “Time series Analysis Univariate and Multivariate Methods”, 
Addison-Wesley publishing company, New York, USA. 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1- 

 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

  ٌة:سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌم 4
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً, الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة ضورح للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر, أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له احالسم المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
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 .الكلٌة فً االمتحان بنظام اصةالخ اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف رجةد من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص دوجو حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى: 
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
 سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة, إستخد ال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم, مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 
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 خطة مقرر تحلٌل السالسل الزمنٌة  
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(سبوعأ/ 3)  الساعات المكتبٌة
.فؤاد عبده إسماعٌل المخالفًأ.د  االسم 

 المكان ورقم الهاتف (777343221األمانة ) السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      
 aboyaser100

@gmail.com 
ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 تحلٌل السالسل الزمنٌة قرر:اسم الم 1

 STA 4230 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الرابع، الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 ءات القٌاسٌةاإلحصا :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

،  وغٌرها ٌةدارواإل واالجتماعٌة االقتصادٌة المجاالت فً تحدث ف الطالب بالسالسل الزمنٌة التًتعرٌإلى ٌهدف هذا المقرر 
 طرٌقة التنبؤ المالئمة للتنبؤ بمختلف الظواهر. اختٌارطرق التنبؤ المختلفة ثم ودراسة 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 : لى أنبعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً ع  
 .a1 ٌة  للسالسل الزمنٌةساسٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم األ. 
 .a2  ٌوضح المراحل المختلفة لتحلٌل  السالسل الزمنٌة. 
 .b1 .ٌستخلص االسالٌب التً تمكنه من بناء نماذج السالسل الزمنٌة 
 .b2 ٌحلل بٌانات السالسل الزمنٌة للظواهر المختلفة. 
 .b3  التنبؤ وٌختار الطرٌقة المناسبة فً التنبؤٌقارن بٌن طرق. 
.c1  ٌستخدم تقنٌات البرامج الجاهزة الحدٌثة فً التطبٌق العملً لطرق التنبؤ. 
c2 ٌوظف نماذج السالسل الزمنٌة وٌطبقها لحل المشاكل المختلفة .. 

.d1  عمالٌتواصل بفاعلٌة مع منظمات المال واأل. 
d2 لمشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.. ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل ا 

  
  

mailto:mo.best6@gmail.com
mailto:mo.best6@gmail.com
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

 الزمنٌة ماهٌة السالسل 1
، مركبات الزمنٌة السالسل تعرٌف

 السالسل الزمنٌة
ألولا  

3 

 طرق التنبؤ 2
الطرق الحسٌة، النماذج المحددة، 

 السالسل الزمنٌة العشوائٌة.
 الثانً

3 

 تقدٌر مركبات السالسل الزمنٌة 3

 والمنحنٌات تحلٌل االنحدار طرق  -
  ةاألسٌ

 الثالث
3 

 الضربً يءالتجز طرٌقة -
 

 الرابع

3 

 نكنزٌج -طرٌقة بوكس 4

 3 الخامس ،الذاتً التغاٌر ، دالةالثبات والسكون

 االرتباط دالة ذاتً،ال االرتباط دالة 
 ، الذاتً الجزئً

 السادس
3 

 3 السابع مؤثرات السالسل الزمنٌة

 3 الثامن  االختبار النصفً 5

 نكنزٌج -بوكسنماذج   6

نماذج االنحدار الذاتً، نماذج 
 المتوسطات المتحركة

 3 التاسع

، النماذج  ARMAالنماذج المختلطة 
 ARIMAالمختلطة غٌر المستقرة 

شرالعا  3 

 3 الحادي عشر النماذج الموسمٌة 

7 
مراحل تحلٌل السالسل الزمنٌة 

 نكنزٌج -بوكسام طرٌقة إستخدب

 3 الثانً عشر تحدٌد النموذج، أو التعرف 

 3 الثالث عشر  التقدٌر، التشخٌص، 

 3 الرابع عشر التنبؤ

8 
ام البرامج إستخدعملٌة ب تطبٌقات
  ٌة الجاهزة.اإلحصائ

 تحلٌل بٌانات على ات عملٌةتطبٌق 
 البرامج امإستخدب السالسل الزمنٌة

 . الجاهزة ٌةاإلحصائ
 3 الخامس عشر

 3 السادس عشر كل المقرر االختبار النهائً 9

 48 46 عدد األسابٌع والساعات
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VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات النظرٌة. - 
 المناقشة والعصف الذهنً. -
 التعلم الذاتً. -
 حل المشكالت.-
 شرائح العرض )البوربوٌنت(. -
 دراسة الحالة.-
 التكالٌف والواجبات الفردٌة والجماعٌة. -
 الزٌارات المٌدانٌة. -

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
نهاٌة إلى الثانً  سبو تبدأ من األ واجبات )حل تمارٌن(

 الفصل 
5 

2 
ٌة لتحلٌل اإلحصائالبرامج أحد ام إستخدتكلٌف كل طالب ب
 إحدى المشكالت .

W4-w6 5 

3 
مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق بحثٌة إلى تقسٌم الطالب 

 أسالٌب السالسل الزمنٌة.حد أل اً تتضمن تطبٌق عملٌ
W10-w15 5 

 15 المجمو 

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة لٌوم والتارٌخموعد التقوٌم/ ا موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

درجة  التقوٌم إلى )نسبة الدرجة 
 النهائً(

 %15 15 نهاٌة الفصلإلى الثانً  سبو تبدأ من األ األنشطة والتكالٌف 4

 %15 15 السابع اختبار نصفً 2

 %70 70 أسبو آخر  امتحان نهائً 3

 %100 100 المجمو 

 

IX. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئٌسة.1

 ى، مركز النشر العلمً، جامعة ألول(،"مقدمة فً التحلٌل الحدٌث للسالسل الزمنٌة" ، الطبعة ا2005) ،شعراوي، سمٌر مصطفى
 الملك عبد العزٌز، المملكة العربٌة السعودٌة.

 (،طرق التنبؤ 2002بري ، عدنان ماجد عبد الرحمن" ،)ٌة.  ً " جامعة الملك سعود، المملكة العربٌة السعوداإلحصائ 

 :المراجع المساعدة.2

 Montgomery, D.C., (2008), “Introduction to Time Series Analysis and Forecasting”, 
John Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA. 

 Wei, W.W.S. ,(2006), “Time series Analysis Univariate and Multivariate Methods”, 
Addison-Wesley publishing company, New York, USA. 

 )إن وجدت(:    إنترنتٌة وإلكترونمواد .3
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X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

  الحضور والغٌاب:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من لبالطا وٌحرم للقسم الطالبوغٌاب  بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار وٌتم %25

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً, الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع امااللتز عدم وعند المقرر, أستاذ من شفوٌا ٌحذر مرات

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .الحالة جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان ولدخ للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -

 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر تاذأس ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى:
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

 المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتقبل اآلراء المختلفة تحمل و 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة, إستخدال ٌسمح 
  الالزم, مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.الجهات المعنٌة التخاذ إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

  


