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 مواصفات مقرر: اقتصاد قياسي
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاد قياسي

2.  

 رمز المقرر ورقمه
Course Code and 

Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالمعتمدة الساعات 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

2 - 2 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 

الفصل الثاني –المستوى الثالث   

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

ء تطبيقي، رياضة إحصا، 2و  1ء إحصاتصاد رياضي، مبادئ اق
 بحتة أ و ب، نظرية اقتصادية جزئية، نظرية اقتصادية كلية

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if 
any) 

 

7.  

درس له يالبرنامج الذي 
 المقرر

Program (s) in 
which the course is 

offered 

 لوريوس علوم مالية و مصرفيةبكالوريوس اقتصاد و بكا

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 

 العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظامفصلي

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 عبدهللا الريفي أحمدد. مشعل 

11.  

مواصفات تاريخ اعتماد 
 المقرر

Date of Approval 

 

 لمعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة ا :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

لتقدير العالقات االقتصاااااااادية الم تلفة  زمةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف و بالمهارات الأل
سالمتحققة على أرض الواقع تقديراً كمياً باالعتماد على التطورات المت ت دام تالية في النظرية االقتصادية و با

 طوات البحث القياساااي التطبيقي وم  اسااات دام  ءإجرائي المناسااابة، و تمكينن م  حصااااطرق االساااتدالل اإ
و األكثر است داماً في البحوث القياسية التطبيقية واإلمام بمزاياها و محدداتها،  المهمةطرق القياس و التقدير 

ئية على نماذج اإنحدار المقدرة و اكتشااااااف و تشااااا ي  مشااااااكل حصااااااالمعنوية اإ ا تبارات ءإجراو م  
اإنحدار التي قد يعاني منها أي نموذج مقدر و كيفية التعامل معها و إكساااااااابن القدرة على توظيف النماذج 

 القياسية المقدرة في عملية التنبؤ وتقديم التوصيات وات اذ القرارات.

 
 
 
  

iii. رمخرجات تعلم المقر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكو  الطالب قادراً على أ :رأسبعد االنتهاء م  د
a1   .ية لالقتصاد القياسي. ساسيوضح المفاهيم األ 
  a2  ة النظري األسس. يبي  بدقة  طوات البحث القياسي التطبيقي و طرق القياس األكثر است داماً و

 ئية التي تقوم عليها و  صائ  تقديراتها.  حصاوالفروض اإ
b1 . ئية البديلة وي تار األنسب منها في توصيف العالقة االقتصادية حصايفاضل بي  النماذج الرياضية واإ

 المطلوب تقديرها.  
b2  .ة تبطئية المرحصاالمؤشرات اإ أهميشتق رياضياً الصيغ الحسابية لتقديرات أشهر الطرق القياسية  و

 ئية التي تتمتع بها تلك التقديرات. حصابها، ويثبت ال صائ  اإ
c1. .ًيست دم الطرق القياسية في تحليل نماذج االنحدار و تقدير العالقات االقتصادية الواقعية كميا 
c2 .  يست دم النماذج القياسية المقدرة في التنبؤ وات اذ القرار 
c3 . تبارات الفروض في الحكم على دقة النماذج القياسية المقدرة ئي و احصااالستدالل اإ أساليبيوظف 

  ية است دامها في التنبؤ و ات اذ القرار، وفي البحوث االقتصادية.إمكانومدى 
c4  .ئية والقياسية في البحوث القياسية.حصايوظف بكفاءة برامج وتطبيقات الكمبيوتر اإ 
d1 . طبيقية البحوث القياسية الت ءإجرادية المحلية والعالمية م   الل يتواصل تواصالً فعاالً مع البيئة االقتصا

على الظواهر والعالقات االقتصادية المحلية والعالمية وتقديم التنبؤات والتوصيات المناسبة بموجبها 
االقتصادي والمالي والمصرفي وتعزيز فر  النمو  داءلمعالجة المشاكل االقتصادية وتطوير األ

 االقتصادي.  
d2. .يعمل بكفاءة ضم  الفرق البحثية 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 - ية لالقتصاد القياسي. ساسيوضح المفاهيم األ 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - اد ية لالقتصساسيوضح المفاهيم األ
 القياسي. 

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإ

 اال تبارات التحريرية -
 ةتقييم التكاليف المنزلي -

a2 –  يبي  بدقة  طوات البحث القياسي التطبيقي و طرق
النظرية والفروض  األسس القياس األكثر است داماً و

 ئية التي تقوم عليها و  صائ  تقديراتها. حصااإ

A1  والمبادئ والنظريات  األسس. يبي
 االقتصادية والمالية.

b1– ة ئية البديلحصايفاضل بي  النماذج الرياضية واإ
وي تار األنسب منها في توصيف العالقة االقتصادية 

 المطلوب تقديرها. 

B3   العالقات  بي ً ً وكميا . يحدد  نظريا
ر هالمتغيرات، ويتنبأ بمستقبل الظوا

 والعالقات االقتصادية الواقعية.

b2 -  يشتق رياضياً الصيغ الحسابية لتقديرات أشهر الطرق
ئية المرتبطة بها، حصاالمؤشرات اإ أهمالقياسية  و

ئية التي تتمتع بها تلك حصاويثبت ال صائ  اإ
 التقديرات. 

c1-  يست دم الطرق القياسية في تحليل نماذج االنحدار و
قات االقتصادية الواقعية كمياً، والتنبؤ تقدير العال

 وات اذ القرار

C1 يوظف الرياضيات والرسوم .
ء والمحاسبة والقانو  حصاالهندسية واإ

 في المجال االقتصادي. ةداراإو

c2-  يست دم النماذج القياسية المقدرة في التنبؤ وات اذ
 القرار

c3-  ئي و ا تبارات حصااالستدالل اإ أساليبيوظف
الفروض في الحكم على دقة النماذج القياسية المقدرة 

ية است دامها في التنبؤ و ات اذ القرار إمكانومدى 
 االقتصادية. بحاثوفي األ

C3 . يعد التقارير والبحوث العلمية
 ات الجدوى االقتصادية.رأسود

C4- ئية صاحيوظف بكفاءة برامج وتطبيقات الكمبيوتر اإ
 ياسية.والقياسية في البحوث الق

C2 يست دم التكنولوجيا وتطبيقات .
 الحاسب اآللي في االقتصاد.

d1-  يتواصل تواصالً فعاالً مع البيئة االقتصادية المحلية
البحوث القياسية التطبيقية  ءإجراوالعالمية م   الل 

على الظواهر والعالقات االقتصادية المحلية والعالمية 
بموجبها  وتقديم التنبؤات والتوصيات المناسبة

 داءلمعالجة المشاكل االقتصادية وتطوير األ
االقتصادي والمالي والمصرفي وتعزيز فر  النمو 

 االقتصادي.  

D3 يتواصل بفاعلية مع الوحدات .
والمؤسسات االقتصادية والمالية والبيئة 

 المحيطة.

d2- .يعمل بكفاءة ضم  الفرق البحثية D2 يعمل بضم  فريق متميزاً بسمات .
 يادة.الق
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 عاونيالتعلم الذاتي والت -
ة والتكاليف الفردية نشطاأل -

 والجماعية
 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت -

تقييم المواظبة على  -
 الحضور 

 جاباتتقييم اإ -
 الشفوية أثناء المناقشة

a2 – 

يبي  بدقة  طوات البحث القياسي 
طرق القياس األكثر  التطبيقي و
النظرية  األسساست داماً و 
ئية التي تقوم حصاوالفروض اإ

 عليها و  صائ  تقديراتها. 

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإ
 التعلم الذاتي والتعاوني -
ة والتكاليف الفردية نشطاأل -

 والجماعية
 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت -

 ةحريرياال تبارات الت -
 ةتقييم التكاليف المنزلي -
تقييم المواظبة على  -

 الحضور 
 جاباتتقييم اإ -

 الشفوية أثناء المناقشة

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

يفاضل بي  النماذج الرياضية 
ئية البديلة وي تار حصاواإ

األنسب منها في توصيف العالقة 
 تقديرها. االقتصادية المطلوب 

 المحاضرة  -
ية م  يضاحالعروض اإ -

 قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
حل المشكالت والتطبيق  -

 العملي
ة نشطالمهام واأل -

 ومجموعات العمل
 المحاكاة

 اال تبارات التحريرية-
 ةتقييم التكاليف المنزلي-
المالحظة وتقييم -

 المشاركة الفصلية

b2 - 

ة الحسابي يشتق رياضياً الصيغ
لتقديرات أشهر الطرق القياسية  

ئية حصاالمؤشرات اإ أهمو
المرتبطة بها، ويثبت ال صائ  

ئية التي تتمتع بها تلك حصااإ
 التقديرات. 

 المحاضرة  -
ية م  يضاحالعروض اإ -

 قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
حل المشكالت والتطبيق  -

 العملي
ة نشطالمهام واأل -

 ات العملومجموع
 المحاكاة

 اال تبارات التحريرية-
 ةتقييم التكاليف المنزلي-
المالحظة وتقييم -

 المشاركة الفصلية
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 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 رجات المقرر/ المهارات المهنية والعمليةمخ
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

يست دم الطرق القياسية في تحليل 
نماذج االنحدار و تقدير العالقات 

 االقتصادية الواقعية كمياً.

 العروض العملية والمحاكاة -
 التطبيق العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوني  -

ة والتكاليف المنزلية نشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتغذية الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

ية  - غذ تدريس المصاااااااغر والت ال
 المرتدة

الجزء العملي في  -
 اال تبارات التحريرية

ة نشطتقييم األ -
 والحاسوبيةالتطبيقية 

تقييم التكاليف  -
 المنزلية

c2- 

يست دم النماذج القياسية المقدرة 
 في التنبؤ وات اذ القرار. 

 العروض العملية والمحاكاة -
 التطبيق العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوني  -

ة والتكاليف المنزلية نشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتغذية الحوار والمناقشة  -
 . الراجعة

التدريس المصغر والتغذية  -
 المرتدة

الجزء العملي في  -
 اال تبارات التحريرية

ة نشطتقييم األ -
 التطبيقية  والحاسوبية

تقييم التكاليف  -
 المنزلية

c3-  االستدالل  أساليبيوظف
ئي و ا تبارات الفروض حصااإ

في الحكم على دقة النماذج 
ية إمكانالقياسية المقدرة ومدى 

ها في التنبؤ و ات اذ است دام
القرار، وفي البحوث 

االقتصادية.
  
 

 العروض العملية والمحاكاة -
 التطبيق العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوني  -

ة والتكاليف المنزلية نشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتغذية الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

التدريس المصغر والتغذية  -
 المرتدة

لعملي في الجزء ا -
 اال تبارات التحريرية

ة نشطتقييم األ -
 التطبيقية و الحاسوبية

تقييم التكاليف  -
 المنزلية

C4- 

يوظف بكفاءة برامج وتطبيقات 
ي ئية والقياسية فحصاالكمبيوتر اإ

 البحوث القياسية.

 العروض العملية والمحاكاة -
 التطبيق العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوني  -

ة والتكاليف المنزلية نشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتغذية الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

التدريس المصغر والتغذية  -
 المرتدة

الجزء العملي في  -
 اال تبارات التحريرية

ة نشطتقييم األ -
 التطبيقية والحاسوبية

تقييم التكاليف  -
 المنزلية
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     ارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المه
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  ًفعاالً مع البيئة  يتواصل تواصال
االقتصادية المحلية 
 ءإجراوالعالمية م   الل 

البحوث القياسية التطبيقية 
على الظواهر والعالقات 

االقتصادية المحلية 
والعالمية وتقديم التنبؤات 

والتوصيات المناسبة 
بموجبها لمعالجة المشاكل 

 داءاالقتصادية وتطوير األ
االقتصادي والمالي 
فر  والمصرفي وتعزيز 

 النمو االقتصادي

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 المرتدة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 المرتدة
 التطبيق العملي 

 داءمالحظة األ -
تقييم المشاريع  -

البحثية القياسية 
 التطبيقية

 اال تبار التحريري -

d2- 

 يعمل بكفاءة ضم  الفرق البحثية.

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 المرتدة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 المرتدة
 التطبيق العملي 

 داءمالحظة األ -
تقييم المشاريع  -

البحثية القياسية 
 التطبيقية

  تبار التحريرياال -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

 عدد
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 
ة يأساسمفاهيم 

 وتمهيدية

 تعريف االقتصاد القياسي 

  عالقة االقتصاد القياسي
  رىبالعلوم اآل

 ية االقتصاد القياسي أهم 

2 4 
a1, a2, 
b1, d1 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

  طريقة البحث االقتصادي
 القياسي

 مشكلة اال تيار بي  نماذج 
 بديلة

 االقتصاد القياسي أنواع 

  متطلبات رياضية
ة رأسئية لدإحصاو

 االقتصاد القياسي

  دور الكمبيوتر في
 االقتصاد القياسي

2 
يات في أساس

 تحليل االنحدار

  مفهوم تحليل االنحدار عند
 نشأتن التاري ية

  المفهوم الحديث لتحليل
 االنحدار

 ئية مقابل حصاالعالقة اإ
 العالقة الرياضية

 االنحدار مقابل السببية 

 االنحدار مقابل االرتباط 

 المصطلحات  أهم
المست دمة في تحليل 

 االنحدار

  طبيعة ومصدر البيانات
للتحليل االقتصادي  زمةالأل

 القياسي

 تحليل االنحدار البسيط 

  مفهوم تحليل االنحدار
البسيط  وتحليل االنحدار 

 المتعدد

  دالة انحدار المجتمع
 ئيحصااإ

 معنى  طية دالة االنحدار 

  المتغير العشوائي )معامل
االضطراب( في دالة 

 ئي حصاانحدار المجتمع اإ

  دالة انحدار العينة
ئية كتقريب لدالة حصااإ

 ئيحصاانحدار المجتمع اإ

  البواقي في دالة انحدار
 ئيحصاالعينة اإ

3 6 

a1, a2, 
b2, c4, 

d1 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

3 
تقدير نموذج 

االنحدار 
ي البسيطالخط  

  طريقة المربعات الصغرى
 العادية

  نموذج االنحدار ال طي
 الكالسيكي

  دقة تقديرات طريقة المربعات
الصغرى العادية وأ طاؤها 

 المعيارية

  وا  تقديرات طريقة 
 المربعات الصغرى العادية

  معامل التحديد )جودة انطباق
 النموذج المقدر(

  نموذج االنحدار ال طي
 الطبيعي الكالسيكي

  وا  تقديرات طريقة 
المربعات الصغرى العادية في 
ظل  نموذج االنحدار ال طي 

 الطبيعي الكالسيكي

3 6 

a2, b2, 
c1, c4, 
d1, d2  

4 
 

اختبارات 
الفروض 
وتقديرات 
النطاق 

)الفترة( في 
تحليل االنحدار 

 البسيط

 مفهوم تقدير النطاق أو الفترة 

  حساب نطاقات الثقة لمعامالت
 االنحدار

 اهيم العامة في ا تبارات المف
 الفروض

 أسلوبا تبارات الفروض ب 
 نطاق الثقة

 أسلوبا تبارات الفروض ب 
 ا تبار المعنوية

  تحليل التباي  في نموذج
 االنحدار ال طي البسيط

  ا تبار فرضية التوزيع
الطبيعي وأسبقيتها على بقية 

 اال تبارات

  است دام نتائج تحليل االنحدار
توقع )التوقع المتوسط وال

 الفردي(

2 4 

a1, a2, 
b1, c1, 
c2, c3, 
c4, d1, 

d2  

5 
تقدير نموذج 

االنحدار 
 الخطي المتعدد

  طريقة المربعات الصغرى
العادية وفروض نموذج 

 االنحدار ال طي الكالسيكي

 معامالت االنحدار الجزئية 

  التباينات واأل طاء المعيارية
لتقديرات طريقة المربعات 

 الصغرى العادية

1 2 

a2, b1, 
b2, c1, 
c4, d1, 

d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

   تقديرات طريقة  وا
 المربعات الصغرى العادية

 معامل التحديد المتعدد 

  معامل التحديد المتعدد
 المعدل

6 

اختبارات 
الفروض 

لتقديرات تحليل 
االنحدار 
 المتعدد

  فرضية التوزيع الطبيعي
 للمتغير العشوائي

  ا تبارات الفروض لمعامالت
بارات االنحدار الجزئية )ا ت

 المعنوية الجزئية(

  ا تبار المعنوية الكلية لنموذج
االنحدار المتعدد )تحليل 

 التباي (

1 2 

a1, a2, 
b1, c1, 
c2, c4, 
d1, d2   

7 
مشاكل 
 االنحدار

  اسقاط بعض فروض نموذج
االنحدار ال طي الطبيعي 

 الكالسيكي

  مشكلة االرتباط المتعدد 

 مشكلة عدم التجانس 

 لقائي مشكلة االرتباط الت
 )الذاتي(

 ال طأ في توصيف النموذج 

1 2 

a1, b1, 
c2, c4, 
b1, b2 

8 

استخدام 
برنامج 

Gretl  في
تقدير نماذج 

 االنحدار

  نبذة توضيحية ع  البرنامج 

  است دامات البرنامج 

   طوات وقواعد است دام 
 البرنامج

  م رجات و تقارير البرنامج 

1 2 

a2, b1, 
c1, c2, 
c3, c4, 
d1, d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي لإجما  
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 28 === 

 

                                                  Practical Aspect  )تمارين( موضوعات الجانب العملي ثانيا:

 الرقم
Order 

   )تمارين(التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 
 طة بحث قياسي  إعدادية أساسمهارات 
 تطبيقي   

1 2 
a2,b1, 
d1, d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

2 
ية في التعرف على طبيعة أساسمهارات 

للتحليل االقتصادي  زمةومصدر البيانات الأل
 قياسي ال

1 2 
b1, c4, 
d1, d2 

3 
مهارات توصيف نماذج اإنحدار و المفاضلة 

 بي  النماذج البديلة
1 2 

a2, b1, 
c4, d1, 

d2 

4 
تقدير نموذج االنحدار ال طي البسيط بطريقة 
المربعات الصغرى العادية و حساب مؤشرات 

 دقتها
2 4 

b2, c1, 
c4, d1, 

d2 

 2 1 يطال طي البستقديرات الفترة لنموذج اإنحدار  5
b2, c1, 
c3, c4, 
d1, d2 

6 
ئية لنموذج االنحدار حصاا تبارات المعنوية اإ

 ال طي البسيط
1 2 

a2, b1, 
b2,c2, c4, 

d1, d2 

7 
تقدير نموذج اإنحدار ال طي المتعدد بطريقة 
المربعات الصغرى العادية و حساب مؤشرات 

 دقتها
1 2 

b1, b2, 
c1, c4, 
d1, d2  

8 
ئية الجزئية حصاا تبارات المعنوية اإ ءإجرا

 و الكلية لنموذج اإنحدار ال طي المتعدد
1 2 

a2, b1, 
c2, c4, 
d1, d2 

9 
مهارات قراءة النماذج القياسية المقدرة 
 واست دامها في التنبؤ و ات اذ القرار 

1 2 
a1, c2, 
c3, d1, 

d2 

10 
ية في التعرف على مشاكل أساسمهارات 

 ئيةحصاجاتها اإاإنحدار و معال
1 2 

a1, b1, 
c2, c3, 
c4, d1, 

d2 

11 
مهارات است دام الكمبيوتر و تطبيقاتن  وشبكة 

وبرمجيات  تكنولوجيا المعلومات في  اإنترنت
 البحث القياسي

3 6 

a2, 
b1,c1, c2, 

c3, c4, 
d1, d2 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 28 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 )المحاضرة )اإلقاء بفاعلية 
 يةيضاحالعروض الرياضية و الهندسية اإ 
 المناقشة و تبادل ال برات 
 المحاكاة 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 ممارسة التحليل و المفاضلة و اال تيار 
 العصف الذهني 
  التطبيق العملي والتماري 
 ما هو ة الفصلية الفردية منها و ونشطعاوني عبر التكاليف المنزلية الفردية و األالتعلم الذاتي و الت

 م   الل مجموعات و أوراق البحوث التطبيقية لمجموعات عمل كنشاط غير فصلي
 التغذية المرتدة 

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
تنزيل وتثبيت اثني  م  البرامج الحاساااااوبية 

 القياسية على كمبيوتر الطالب  
0.5 w2 c4, d1, d2 

2 
 اإنترناااتاسااااااات راج ثالثاااة جاااداول عبر 

لبيانات ساااالسااال زمنية و بيانات مقطعية و 
 مقطعية -بيانات زمنية 

0.5 w3 a1, a2, c4, d1, d2 

3 

 واعأننشااااط فصااالي مجموعات للتمييز بي  
نماااذج االنحاادار ال طيااة و غير ال طيااة و 
البساايطة و المتعددة و التعرف على الصاايغ 
الااداليااة المناااسااااااابااة للعالقااات و الظواهر 

 االقتصادية الم تلفة 

0.5 w4 a1, a2, b1, d1, d2 

4 
 ةاالشاااتقاق الرياضاااي ألربع صااايغ حساااابي

لمعاااماال المياال المقاادر بطريقااة المربعااات 
 الصغرى العادية

1 w5 b2, c1 

5 
نشاااااط فصاااالي حل مثال تطبيقي على تقدير 
نموذج اإنحاادار ال طي البسااااااايط بطريقااة 

 المربعات الصغرى العادية 

0.5 w5 c1, d2 

6 

حساااااب قيم المتغير التابع المقدرة و البواقي 
لبواقي ومجموع مربعااااات  و مربعااااات ا

واقي في المثاااال الرقمي المعروض في الب
حدار ال طي  قدير نموذج اإن محاضااااااارة ت
 البسيط بطريقة المربعات الصغرى العادية

00.5 w5 c1 

7 
االشااااااتقاق الرياضااااااي لصاااااايغة احتساااااااب 
التباينات و اإنحرافات المعيارية لتقديرات 

 طريقة المربعات الصغرى العادية

1 w7 b2, c1 

8 

باااينااات و نشاااااااااط فصااااااالي احتساااااااااب الت
االنحرافااات المعياااريااة لتقااديرات المربعااات 
الصااغرى العادية في المثال الرقمي و كذلك 
 احتساب معامل التحديد و معامل االرتباط

0.5 w7 c1, d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

9 
ة ئيحصاالمفاهيم اإ همكتابة تعريفات أل

 المرتبطة بفترات الثقة و ا تبارات الفروض
0.5 w8 a1, a2, c1, c2,  

10 

قديرات الفترة )النطاق( للجزء احتسااااااااب ت
المقطوع لنموذج االنحاادار المسااااااات اادم في 
المثااال الرقمي المعروض في محاااضااااااارة 

 تقديرات الفترة 

0.5 w8 c2 

11 

ا تبار الفروض باساااااات دام أكثر م   ءإجرا
صااااااايغاااة للفرض العااادم  للجزء المقطوع 
لنموذج االنحاادار المقاادر في المثااال الرقمي 

تبارات الفروض المشااروف في محاضاارة ا 
 و ما قبلها 

0.5 w9 c2 

12 
نشااااط فصااالي تقدير معلمات نموذج انحدار 
 طي متعدد باساااااات دام مثال رقمي لبيانات 

 ئيةإحصاعينة 

0.5 w10 c1, c4, d1, d2 

13 
حسااااااااب التباينات و االنحرافات المعيارية 
لمعلمتي  م  معلمااااات نموذج االنحاااادار 

 ميالمقدر في المحاضرة بالمثال الرق

0.5 w10 c1 

14 
ا تبارات المعنوية الجزئية لمعلمتي   ءإجرا

م  معلماااات نموذج االنحااادار في المثاااال 
 الرقمي المست دم بالمحاضرة 

0.5 w11 c2 

15 
نشاط فصلي تطبيقي: قراءة النماذج القياسية 
المقاادرة واسااااااات اادامهااا في التنبؤ و ات اااذ 

 القرار

1 w12 a1, a2, c3, d1, d2 

16 

العملي على اسااااااات اااادام برامج  التاااادرب
الكمبيوتر القيااااساااااااياااة في التحليااال الكمي 
تدرب  ية الواقعية و ال للعالقات االقتصاااااااااد

ية على إد ال أو اسااااااتيراد أساااااااساااااادرجة 
البيانات وتحديد نوعها و تساااامية المتغيرات 

التحليااال القيااااساااااااي )التقااادير و  ءإجراو 
ا تبااااارات الفروض( ثم التنبؤ و التعرف 

ائج و تقااارير و م رجااات على م تلف نتاا
البرنااامج و كيفيااة قراءتهااا وا تتااامااا بحفظ 

 البيانات و م رجات التحليل  

1 w13 a2, b1, c1, c2, c3, 
c4, d1, d2 

17 

التااادرب على  طوات البحاااث القيااااساااااااي 
التطبيقي وعماال بحوث قياااسااااااايااة تطبيقيااة 
جماعية عبر تقساايم الطالب لفرق عمل ليعد 

 طبيقياً  كل فريق بحثاً قياسياً ت

5 w2-w14 a1, a2, b1, c1, c2, 
c3, c4, d1, d2 

 
 === == Total Score 15ي الدرجة إجمال

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment 

Tasks 

وع بأس
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
و  الواجبات و التكاليف

 ة غير الصفيةنشطاأل
w1- w15 15 15% 

a1, a2, b1,b2, 
c1, c2, c3, c4, 
d1, d2 

2 
الحضور واست دام 

 الحاسب
w1- w15 5 5% 

a1, a2, b1,b2, 
c1, c2, c3, c4, 
d1, d2 

 ,w6 20 20% a1, a2, b1, c1 ا تبار منتصف الفصل 3
c3 

 w15 60 60% اال تبار النهائي 4
a1, a2, b1,b2, 
c1, c2, c3, c4, 
d1 

 Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) ةالمراجع الرئيس .1

Damodar N. Gujarati (2003), Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw 
Hill/Irwin, New York )نس ة معربة( 
 –(، "االقتصاد القياسي بي  النظرية و التطبيق"، المكتبة العصرية 2002د/ محمد محمد عطوة يوسف )

 المنصورة، مصر

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

(، الحديث في االقتصاد القياسي بي  النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، 2005عبدالقادر محمد عطية )
 ية. سكندراإ

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .3

ع  المراجع المرتبطة بموضوعات المقرر نتاإنترتوجين الطالب للبحث في   

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 اضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.من المح %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 إذاي، ورأسمرات في الفصل الدتأخر لمدة ربع ساعة لثالث  إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 يب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغ إذا -

4 

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

يفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكل إذا -
 تسليمه.

5 

 :Cheatingالغش 

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 الطالب.

 ةفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصص -
 للتكليف.

6 

 :Plagiarismاالنتحال 

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخن ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

7 
 :Other policies آخرىسياسات 

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

1ية )نجليزبة اإل  
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 اقتصاد قياسي :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member 
Responsible for the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 

الس
 بت
SA
T 

 األحد
SUN 

 االثنين
MO
N 

الثالثا
 ء

TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

  11-12   11-1  

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصاد قياسي

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

2  2 3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

الفصل الثاني –المستوى الثالث   

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

ء تطبيقي، رياضة إحصا، 2و  1ء اإحصاقتصاد رياضي، مبادئ 
 ، نظرية اقتصادية جزئية، نظرية اقتصادية كلية2و  1بحتة 

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
----- 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 وم مالية و مصرفيةبكالوريوس اقتصاد و بكالوريوس عل

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 

 العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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Location of teaching 
the course 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

لتقدير العالقات االقتصااادية الم تلفة  زمةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف و بالمهارات الأل    
المتحققة على أرض الواقع تقديراً كمياً باالعتماد على التطورات المتتالية في النظرية االقتصادية و باست دام 

 طوات البحث القياساااي التطبيقي وم  اسااات دام  ءإجراينن م  ئي المناسااابة، و تمكحصااااطرق االساااتدالل اإ
سية التطبيقية واإلمام بمزاياها و محدداتها،  ست داماً في البحوث القيا طرق القياس و التقدير الهامة و األكثر ا

ئية على نماذج اإنحدار المقدرة و اكتشااااااف و تشااااا ي  مشااااااكل حصااااااا تبارات المعنوية اإ ءإجراو م  
ر التي قد يعاني منها أي نموذج مقدر و كيفية التعامل معها و إكساااااااابن القدرة على توظيف النماذج االنحدا

 القياسية المقدرة في عملية التنبؤ وتقديم التوصيات وات اذ القرارات.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 و  الطالب قادراً على أ :ة المقرر سوف يكرأسبعد االنتهاء م  د
a1  ية لالقتصاد القياسي. ساس. يوضح المفاهيم األ 
  a2  رية النظ األسس. يبي  بدقة  طوات البحث القياسي التطبيقي و طرق القياس األكثر است داماً و

 ئية التي تقوم عليها و  صائ  تقديراتها.  حصاوالفروض اإ
b1 ئية البديلة وي تار األنسب منها في توصيف العالقة حصا. يفاضل بي  النماذج الرياضية واإ

 االقتصادية المطلوب تقديرها.  
b2 لمرتبطة ئية احصاالمؤشرات اإ أهم. يشتق رياضياً الصيغ الحسابية لتقديرات أشهر الطرق القياسية  و

 ئية التي تتمتع بها تلك التقديرات. حصابها، ويثبت ال صائ  اإ
c1قياسية في تحليل نماذج االنحدار و تقدير العالقات االقتصادية الواقعية كمياً.. يست دم الطرق ال 
c2 .يست دم النماذج القياسية المقدرة في التنبؤ وات اذ القرار .   
c3  ئي و ا تبارات الفروض في الحكم على دقة النماذج القياسية حصااالستدالل اإ أساليب. يوظف

 ا في التنبؤ و ات اذ القرار، وفي البحوث االقتصادية.ية است دامهإمكانالمقدرة ومدى 
c4 ئية والقياسية في البحوث القياسية.حصا. يوظف بكفاءة برامج وتطبيقات الكمبيوتر اإ 
d1  ة البحوث القياسي ءإجرا. يتواصل تواصالً فعاالً مع البيئة االقتصادية المحلية والعالمية م   الل

قات االقتصادية المحلية والعالمية وتقديم التنبؤات والتوصيات المناسبة التطبيقية على الظواهر والعال
االقتصادي والمالي والمصرفي وتعزيز فر  النمو  داءبموجبها لمعالجة المشاكل االقتصادية وتطوير األ

 االقتصادي.  
d2.يعمل بكفاءة ضم  الفرق البحثية . 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectت النظريةالموضوعاأوال: 

الر
 قم
O
rd
er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلية
Con. 

H 

1 
 يةأساسمفاهيم 

 وتمهيدية
 تعريف االقتصاد القياسي 

W1, W2 4 
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 رىعالقة االقتصاد القياسي بالعلوم اآل  

 ي ية االقتصاد القياسأهم 

 طريقة البحث االقتصادي القياسي 

 مشكلة اال تيار بي  نماذج بديلة 

 االقتصاد القياسي أنواع 

 ة االقتصادرأسئية لدإحصامتطلبات رياضية و 
 القياسي

 دور الكمبيوتر في االقتصاد القياسي 
 

2 
يات في أساس

 تحليل االنحدار

 مفهوم تحليل االنحدار عند نشأتن التاري ية 

 الحديث لتحليل االنحدار المفهوم 

 ئية مقابل العالقة الرياضيةحصاالعالقة اإ 

 االنحدار مقابل السببية 

 االنحدار مقابل االرتباط 

 المصطلحات المست دمة في تحليل االنحدار أهم 

 للتحليل  زمةطبيعة ومصدر البيانات الأل
 االقتصادي القياسي

 تحليل االنحدار البسيط 

 يط  وتحليل االنحدار مفهوم تحليل االنحدار البس
 المتعدد

 ئيحصادالة انحدار المجتمع اإ 

 معنى  طية دالة االنحدار 

  المتغير العشوائي )معامل االضطراب( في دالة
 ئي حصاانحدار المجتمع اإ

 ئية كتقريب لدالة انحدار حصادالة انحدار العينة اإ
 ئيحصاالمجتمع اإ

 ئيحصاالبواقي في دالة انحدار العينة اإ

W3, 
W4, W5 

6 

3 
تقدير نموذج 

االنحدار الخطي 
 البسيط

 طريقة المربعات الصغرى العادية 

 نموذج االنحدار ال طي الكالسيكي 

  دقة تقديرات طريقة المربعات الصغرى العادية
 وأ طاؤها المعيارية

 وا  تقديرات طريقة المربعات الصغرى العادية  

 )معامل التحديد )جودة انطباق النموذج المقدر 

 موذج االنحدار ال طي الطبيعي الكالسيكين 

  وا  تقديرات طريقة المربعات الصغرى العادية 
 في ظل  نموذج االنحدار ال طي الطبيعي الكالسيكي

W6, 
W7, w8 

6 

 W9 3 االختبار النصفي 4

5 
اختبارات 
الفروض 

 لفترةمفهوم تقدير النطاق أو ا 

 حساب نطاقات الثقة لمعامالت االنحدار 

W10 4 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

وتقديرات 
النطاق )الفترة( 

في تحليل 
 االنحدار البسيط

 المفاهيم العامة في ا تبارات الفروض 

 نطاق الثقة أسلوبا تبارات الفروض ب 

 ا تبار المعنوية أسلوبا تبارات الفروض ب 

 تحليل التباي  في نموذج االنحدار ال طي البسيط 

  ا تبار فرضية التوزيع الطبيعي وأسبقيتها على بقية
 اال تبارات

 ت دام نتائج تحليل االنحدار )التوقع المتوسط اس
 والتوقع الفردي(

6 
تقدير نموذج 

االنحدار الخطي 
 المتعدد

  طريقة المربعات الصغرى العادية وفروض نموذج
 االنحدار ال طي الكالسيكي

 معامالت االنحدار الجزئية 

  التباينات واأل طاء المعيارية لتقديرات طريقة
 لعاديةالمربعات الصغرى ا

 وا  تقديرات طريقة المربعات الصغرى العادية  

 معامل التحديد المتعدد 
 معامل التحديد المتعدد المعدل

W11 2 

7 

اختبارات 
الفروض 

لتقديرات تحليل 
 االنحدار المتعدد

 فرضية التوزيع الطبيعي للمتغير العشوائي 

  ا تبارات الفروض لمعامالت االنحدار الجزئية
 ة الجزئية()ا تبارات المعنوي

  ا تبار المعنوية الكلية لنموذج االنحدار المتعدد
 )تحليل التباي (

W12 2 

 مشاكل االنحدار 8

  اسقاط بعض فروض نموذج االنحدار ال طي
 الطبيعي الكالسيكي

  مشكلة االرتباط المتعدد 

 مشكلة عدم التجانس 

 )مشكلة االرتباط التلقائي )الذاتي 

 ال طأ في توصيف النموذج 

W13 2 

9 

استخدام 
برنامج 

Gretl في  
تقدير نماذج 

 االنحدار

 نبذة توضيحية ع  البرنامج 

 است دامات البرنامج 

 طوات وقواعد است دام البرنامج  

 م رجات و تقارير البرنامج 

W14, 
W15 

4 

1
0 

 االختبار النهائي
W16 3 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

16 34 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

الر
 قم
O
rd
er 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

األسبو
 ع

Wee
k 

Due 

الساعا
ت 

 الفعلية
Cont
. H 

 2 1 سي تطبيقي    طة بحث قيا إعدادية أساسمهارات  1

2 
 للتحليل زمةية في التعرف على طبيعة ومصدر البيانات الألأساسمهارات 

 االقتصادي القياسي 
1 2 

 2 1 مهارات توصيف نماذج االنحدار و المفاضلة بي  النماذج البديلة 3

4 
تقدير نموذج االنحدار ال طي البسيط بطريقة المربعات الصغرى العادية و 

 دقتهاحساب مؤشرات 
2 4 

 2 1 تقديرات الفترة لنموذج االنحدار ال طي البسيط 5

 2 1 ئية لنموذج االنحدار ال طي البسيطحصاا تبارات المعنوية اإ 6

7 
تقدير نموذج االنحدار ال طي المتعدد بطريقة المربعات الصغرى العادية و 

 حساب مؤشرات دقتها
1 2 

8 
لجزئية و الكلية لنموذج االنحدار ال طي ئية احصاا تبارات المعنوية اإ ءإجرا

 المتعدد
1 2 

 2 1 مهارات قراءة النماذج القياسية المقدرة واست دامها في التنبؤ و ات اذ القرار  9

1
0 

 2 1 ئيةحصاية في التعرف على مشاكل االنحدار و معالجاتها اإأساسمهارات 

1
1 

ولوجيا وبرمجيات  تكن ترنتاإنمهارات است دام الكمبيوتر و تطبيقاتن  وشبكة 
 المعلومات في البحث القياسي

3 6 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 28 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة )اإلقاء بفاعلية( -
 يةيضاحالعروض الرياضية و الهندسية اإ -
 اقشة و تبادل ال براتالمن -
 المحاكاة -
 ممارسة التحليل و المفاضلة و اال تيار -
 العصف الذهني -
 التطبيقات و التماري  العملية -
ما هو ة الفصلية الفردية منها و ونشطالتعلم الذاتي و التعاوني عبر التكاليف المنزلية الفردية و األ -

 ل كنشاط غير فصليم   الل مجموعات و أوراق البحوث التطبيقية لمجموعات عم
 التغذية المرتدة -

 

 م
N
o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

أسبوع 
 التنفيذ

 الدرجة المستحقة
Mark 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Week 
Due 

تنزيل وتثبيت اثني  م  البرامج الحاسوبية القياسية على كمبيوتر  1
 الطالب  

w2 0.5 

لبيانات ساااالسااال زمنية و  اإنترنتاسااات راج ثالثة جداول عبر  2
 مقطعية –مقطعية و بيانات زمنية  بيانات

w3 0.5 

نماذج االنحدار  أنواعنشاااااااااط فصااااااالي مجموعات للتمييز بي   3
ال طية و غير ال طية و البسااااااايطة و المتعددة و التعرف على 
 الصيغ الدالية المناسبة للعالقات و الظواهر االقتصادية الم تلفة 

w4 0.5 

عامل الميل المقدر االشاااتقاق الرياضاااي ألربع صااايغ حساااابية لم 4
 بطريقة المربعات الصغرى العادية

w5 1 

نشااااااااط فصااااااالي حل مثال تطبيقي على تقدير نموذج اإنحدار  5
 ال طي البسيط بطريقة المربعات الصغرى العادية 

w5 0.5 

حسااااااااب قيم المتغير التابع المقدرة و البواقي و مربعات البواقي  6
قمي المعروض في ومجموع مربعااااات البواقي في المثااااال الر

محاااضااااااارة تقاادير نموذج اإنحاادار ال طي البسااااااايط بطريقااة 
 المربعات الصغرى العادية

w5 0.5 

االشااااتقاق الرياضااااي لصاااايغة احتساااااب التباينات و اإنحرافات  7
 المعيارية لتقديرات طريقة المربعات الصغرى العادية

w7 1 

تقديرات ل نشاط فصلي احتساب التباينات و االنحرافات المعيارية 8
المربعات الصاااغرى العادية في المثال الرقمي و كذلك احتسااااب 

 معامل التحديد و معامل االرتباط

w7 0.5 

قة و ئية المرتبطة بفترات الثحصاالمفاهيم اإ همكتابة تعريفات أل 9
 ا تبارات الفروض

w8 0.5 

1
0 

احتسااااااااااب تقاااديرات الفترة )النطااااق( للجزء المقطوع لنموذج 
المساااات دم في المثال الرقمي المعروض في محاضاااارة االنحدار 

 تقديرات الفترة 

w8 0.5 

1
1 

ا تبار الفروض باسااات دام أكثر م  صااايغة للفرض العدم   ءإجرا
للجزء المقطوع لنموذج االنحااادار المقااادر في المثاااال الرقمي 

 المشروف في محاضرة ا تبارات الفروض و ما قبلها 

w9 0.5 

1
2 

مات نموذج انحدار  طي متعدد باست دام نشاط فصلي تقدير معل
 ئيةإحصامثال رقمي لبيانات عينة 

w10 0.5 

1
3 

حسااااااااب التباينات و االنحرافات المعيارية لمعلمتي  م  معلمات 
 نموذج االنحدار المقدر في المحاضرة بالمثال الرقمي

w10 0.5 

1
4 

مات نموذج  ءإجرا ية لمعلمتي  م  معل بارات المعنوية الجزئ ا ت
 نحدار في المثال الرقمي المست دم بالمحاضرة اال

w11 0.5 

1
5 

نشاط فصلي تطبيقي: قراءة النماذج القياسية المقدرة واست دامها 
 في التنبؤ و ات اذ القرار

w12 1 

1
6 

ية في  التدرب العملي على اسااااااات دام برامج الكمبيوتر القياسااااااا
رجة د التحليل الكمي للعالقات االقتصاااااااادية الواقعية و التدرب

ية على إد ال أو اسااتيراد البيانات وتحديد نوعها و تساامية أساااساا

w13 1 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

التحليااال القيااااساااااااي )التقااادير و ا تباااارات  ءإجراالمتغيرات و 
الفروض( ثم التنبؤ و التعرف على م تلف نتااائج و تقااارير و 
نات و  يا ما بحفظ الب تا ها وا ت ية قراءت م رجات البرنامج و كيف

 م رجات التحليل  

1
7 

ياساااااااي التطبيقي وعمل بحوث  تدرب على  طوات البحث الق ال
قياساااية تطبيقية جماعية عبر تقسااايم الطالب لفرق عمل ليعد كل 

 فريق بحثاً قياسياً تطبيقياً  

جميع 
األسابيع 
ابتداء م  

w2 

5 

 0Total Score ي الدرجةإجمال   15 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
N
o 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

الدر
 جة
Ma
rk 

الوزن 
 النسبي%

Proportio
n of Final 
Assessm

ent 

 W1-W15 15 15% ة غير الصفيةنشطو األ الواجبات و التكاليف 1

 W1-W15 5 5% و المعملية )كمبيوتر(  ة الصفيةنشطالحضور و األ 2

 W9 20 20% ا تبار منتصف الفصل 3

 W16 60 60% اال تبار النهائي 4

Total  10المجموع  
0 

100 % 

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة
 النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

Damodar N. Gujarati (2003), Basic Econometrics, Fourth Edition, McGraw 
Hill/Irwin, New York )نس ة معربة( 

(، "االقتصاد القياسي بي  النظرية و التطبيق"، المكتبة 2002د/ محمد محمد عطوة يوسف )
 المنصورة، مصر –العصرية 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

(، الحديث في االقتصاد القياسي بي  النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، 2005عبدالقادر محمد عطية )
 ية. سكندراإ

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل

 ع  المراجع المرتبطة بموضوعات المقرر اإنترنتتوجين الطالب للبحث في 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

ix. في المقرر الضوابط والسياسات المتبعة Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  المقرر تقريرا بحضتتتور أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 ي الكلية.تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان ف إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءطالب ألفي حالة وجود شتتتخن ينتحل شتتتخصتتتية  -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
 


