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ة     غزة–الجامعة اإلسالم

ة التجارة   ل
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  م2016/2017 للعام الجامعي األولالفصل الدراسي 
ECON 4334  

  سمير خالد صافي. د. أ: المدرس
   :الكتاب المقرر
 ــة، عبــد القــادر دمحم ا. عط عــة الحــديث فــي االقتــصاد الق عــة الرا ، الط ســي بــين النظرــة والتطبيــ

ندرة، مصر2005 ة، اإلس   .، الدار الجامع
 اســتخدام . صــافي، ســمير خالــد ــل نمــاذج االنحــدار  ــي تحلي عــة األولــى EViewsمقدمــة ف ، الط

ة آفاق 2015 ت  . غزة، فلسطين–، م
  :مواعيد المحاضرات

  J421قاعة   14- 13: 201، شعبة J421 ، قاعة 12-101:13شعبة : السبت، اإلثنين، األربعاء
  السبت، األربعاء 10- 9 :الساعات المكتبية

   السبت، اإلثنين، األربعاء12- 11      
   اإلثنين، األربعاء14-15      

  com.gmail@samirsafi :البريد االليكتروني
   ssafi/ps.edu.iugaza.site://http، com.samirsafi.www  :الموقع على االنترنت

  :وصف المساق
ـاس االقتـصاد وأهميتـه، المتغيـرات والنمـاذج  اسـي مـن خـالل عـرض الق يتناول المـساق مقدمـة فـي االقتـصاد الق

ذلك عرض من ة، و اس ـس والمتعـدد مـع الق اسي ومراحله، ثم ينتقل المساق لدراسة االنحدار الخطي ال ة الق هج
ــصها وعالجهــا عتهــا، آثارهــا، طــر تشخ ة موضــحا طب اســ قشــرح المــشاكل الق ــضا النمــاذج . ً عــرض المــساق أ ًو

صورة خاصة صورة عامة واالنحدار اللوجستي  ة    .االحتمال
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  :الجانب العملي
 Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS) ، EViewsنـامجي سـيتم اسـتخدام بر

ع موضوعات المساق   .تطبي عملي لجم
  :أهداف المساق

ح لد الطالب القدرة على ص   :عد االنتهاء من دراسة هذا المساق، 
ة -  اس   .التمييز بين أنواع المتغيرات والنماذج الق
ا - ة االقتصاد الق  .سي ومراحلهالتعرف على منهج
ة عبر الزمن -  سلوك المتغيرات االقتصاد  .التنبؤ 
عات -  المب عض المتغيرات  ة على  اس أثر التغيرات الموسم  .ق
س والمتعدد -  .بناء نماذج االنحدار الخطي ال
ة - اس ما بينهاالتعرف على المشاكل الق  . والتمييز ف
ص  - ةوعالج تشخ اس   .المشاكل الق
اس  -  ة تفسير العالقا وق ةالمختلفة ت االقتصاد ة ونوع م  .من خالل متغيرات 
ة -   .الظواهر االقتصاد
انات والتكامل المشترك -  ار استقرار الب ة في اخت  .استخدام تحليل السالسل الزمن

ة ات المنزل   :الواج
ل أسبوعإعطاء تم سي ة  ات منزل عد أسبوع واحد من تارخ إعطائهاينواج مها    . على أن يتم تسل
  :متحاناتاال

ـع الموضـوعات التـي يننصفي ينامتحان سيتم إعطاء تطبيـ علـى جم ـة  ذلك امتحان نهائي نظر وحالة عمل  ،
  . تم شرحها خالل الفصل
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ع الدرجات   :توز
  %5              الحضور -
ات -   %10              الواج
ة النظرة-   %40           االمتحانات النصف
ة -   %10              الحالة العمل
  %35            لنهائي االمتحان ا-

ة : مالحظة   .ً الحقا، االمتحان النصفي الثاني سيتم تحديده3/11/2016 - 27/10االمتحانات النصف
غطيها المساق   :الموضوعات التي 

ة وتفاعلهم أثناء المحاضرة ة وذلك حسب مستو الطل غطي المساق الموضوعات التال   .من المتوقع أن 
ه: الفصل األول حث ف اسي ومنهج ال االقتصاد الق ف   التعر

حث األول   اسي: الم االقتصاد الق  التعرف 
حث الثاني   اسي: الم حث في االقتصاد الق  منهج ال
حث الثالث   اسة والنظرة: الم ة في التوفي بين الس اس  دور النماذج الق

ا: الفصل الثاني  االرت
حث األول   ةق: الم س بين المتغيرات الكم ا الخطي ال  اس االرت
حث الثاني   ة: الم ا بين المتغيرات النوع اس االرت  ق
حث الثالث   ا الجزئي: الم اس االرت  ق

س: الفصل الثالث  االنحدار الخطي ال
حث األول    تعيين نموذج االستهالك: الم
حث الثاني    تقدير دالة االستهالك: الم

عالفص م المعلمات المقدرة : ل الرا ارات الفروض–تقي   اخت
حث األول   ار جودة التوفي: الم  اخت
حث الثاني   ة : الم ارات المعنو ار–اخت ار الخطأ المع   اخت
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حث الثالث   ة : الم ارات المعنو ار –اخت  "ز" اخت
ع   حث الرا ة : الم ارات المعنو ار –اخت  "ت" اخت
حث الخام    تقدير فترات الثقة لمعلمات المجتمع: سالم

 خصائص المقدر الجيد: الفصل الخامس
حث األول   ة للمقدرات في حالة العينة الصغيرة: الم  الخصائص المرغو
حث الثاني   ة للمقدرات في حالة العينات الكبيرة: الم  الخصائص المرغو

س: الفصل السادس  االنحدار غير الخطي ال
حث األ   ة المزدوجة: ولالم  العالقة اللوغارتم
حث الثاني   ة: الم ة اللوغارتم  العالقة ش
حث الثالث   ل لمقلوب: الم  عالقة التحو
ع   حث الرا   مقلوب–عالقة لوغارتم : الم

ع  االنحدار المتعدد: الفصل السا
حث األول    االنحدار الخطي المتعدد: الم
حث الثاني    لخطي المتعدداالنحدار غير ا: الم
حث الثالث   م العام لنماذج االنحدار المتعدد: الم  معايير التقي

ة أو الصماء: الفصل الثامن    المتغيرات الصور
حث األول   ة استخدام المتغيرات الصورة: الم  ف
حث الثاني    أهم استخدامات المتغيرات الصورة: الم
حث الثالث   عةاستخدام المتغيرات الصور: الم متغيرات تا  ة 

اين: الفصل التاسع  تحليل الت
حث األول   اين: الم  مفهوم تحليل الت
حث الثاني   ة المتغيرات في تفسير الظاهرة: الم ار مد أهم  اخت
حث الثالث   اين: الم  استخدامات تحليل الت
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ا الذاتي: الفصل العاشر  االرت
حث األول   ا: الم لة االرت مش   الذاتيالتعرف 
حث الثاني   ا الذاتي وعالجه: الم ارات الكشف عن االرت    اخت

 االمتداد الخطي المتعدد: الفصل الحاد عشر
حث األول   االمتداد الخطي المتعدد: الم  التعرف 
حث الثاني   ارات االمتداد الخطي المتعدد: الم  اخت

اين: الفصل الثاني عشر ات الت لة عدم ث  مش
ح   اين: ث األولالم ات الت لة عدم ث مش  التعرف 
حث الثاني   اين: الم ات الت لة عدم ث ارات الكشف عن مش  اخت

 
النجاح والتوفي اتي لكم   مع أطيب أمن


