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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 غزة –الجامعة اإلسالمية 

 كمية التجارة
 قسم االقتصاد والعموم السياسية

 م2017/2018لمعام الجامعي  األولالفصل الدراسي 
  ECON 4334االقتصاد القياسي 

 
 د. سمير خالد صافيأ. : المدرس

  الكتاب المقرر:
 اسدي بديو الريريدة تالدطبيدل، الطب دة عطية، عبد القادر محمدد. الحدديث فدي اصادصداد القي

 ، الدار الجام ية، اإلسكردرية، مصر.5002الراب ة 
  صدددافي، سدددمير خالدددد. مقدمدددة فدددي دحميدددن رمدددا ج اصرحددددار باسددددخداهEViews الطب دددة ،

 غزة، فمسطيو. –، مكدبة آفال 5002األتلى 
 

 مواعيد المحاضرات:

 I607 قاعة   13-12: 111، شعبة L507 ، قاعة 10-201:11السبت، اإلثنين، األربعاء: شعبة 

 .: السبت، اإلثنين، األربعاء14-13، 12-11 الساعات المكتبية:

 samirsafi@gmail.com البريد االليكتروني:

  site.iugaza.edu.ps/ssafihttp: ، www.samirsafi.com// الموقع على االنترنث:

 
 وصف المساق:

يدردداتن المسددال مقدمددة فددي اصادصدداد القياسددي مددو خددقن عددرو القيدداس اصادصدداد  تأ ميددد ، المد يدددرات 
ال لدراسددة اصرحدددار الخطددي تالرمددا ج القياسددية، تكدد لم عددرو مريجيددة القياسددي تمراحمدد ،  دده يردقددن المسدد

البسيط تالمد دد مع شرح المشاكن القياسية متضحًا طبي ديا، آ ار ا، طدرل دشخيصديا تعقجيدا. تي درو 
 المسال أيضًا الرما ج اصحدمالية بصترة عامة تاصرحدار المتجسدي بصترة خاصة.

 
 الجانب العممي:

 Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS)  ،EViewsسيده اسدخداه برردامجي 
 كدطبيل عممي لجميع متضتعات المسال.

 أىداف المساق:
 ب د اصردياء مو دراسة   ا المسال، يصبح لدى الطالب القدرة عمى:

 الدمييز بيو أرتاع المد يرات تالرما ج القياسية. -
 الد رف عمى مريجية اصادصاد القياسي تمراحم . -
 اصادصادية عبر الزمو.الدربؤ بسمتم المد يرات  -
 اياس أ ر الد يرات المتسمية عمى ب و المد يرات كالمبي ات. -
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 براء رما ج اصرحدار الخطي البسيط تالمد دد. -
 .تالدمييز فيما بيريا الد رف عمى المشاكن القياسية -
  .المشاكن القياسيةتعقج دشخيص  -
 ات كمية ترتعية.مو خقن مد ير المخدمفة دفسير ال قاات اصادصادية  تاياس  -
 اليتا ر اصادصادية. -
 اسدخداه دحمين السقسن الزمرية في اخدبار اسدقرار البيارات تالدكامن المشدرم. -

 الواجبات المنزلية:
 عمى أو يده دسميميا ب د أسبتع تاحد مو داريخ إعطائيا. يوتاجبات مرزلية كن أسبتعإعطاء ده سي

 االمتحانات:
، ك لم امدحاو ريائي رير  تحالة عممية كدطبيل عمى جميع المتضتعات يورصفي يوامدحار سيده إعطاء

 الدي ده شرحيا خقن الفصن. 
 توزيع الدرجات:

 %11        التاجبات -
 %41      اصمدحارات الرصفية الريرية -
 %11        الحالة ال ممية -
 %41  (1:11-3:11، 13/31/1132)األحد،  اصمدحاو الريائي -

 .الحقا   ، االمتحان النصفي الثاني سيتم تحديده9/33/1132 - 4/33االمتحانات النصفية مالحظة: 
 الموضوعات التي يغطييا المساق:

 مو المدتاع أو ي طي المسال المتضتعات الدالية ت لم حسب مسدتى الطمبة تدفاعميه أ راء المحاضرة.
 الفصل األول: التعريف باالقتصاد القياسي ومنيج البحث فيو

 المبحث األتن: الد ريف باصادصاد القياسي 

 المبحث ال اري: مريج البحث في اصادصاد القياسي 

 المبحث ال الث: دتر الرما ج القياسية في الدتفيل بيو السياسة تالريرية 

 الفصل الثاني: االرتباط

 المبحث األتن: اياس اصردباط الخطي البسيط بيو المد يرات الكمية 

 ال اري: اياس اصردباط بيو المد يرات الرتعية المبحث 

 المبحث ال الث: اياس اصردباط الجزئي 

 الفصل الثالث: االنحدار الخطي البسيط

 المبحث األتن: د ييو رمت ج اصسديقم 

 المبحث ال اري: دقدير دالة اصسديقم 

 اختبارات الفروض –الفصل الرابع: تقييم المعممات المقدرة 

 مبحث األتن: اخدبار جتدة الدتفيلال 

 اخدبار الخطأ الم يار  –المبحث ال اري: اخدبارات الم رتية  

 اخدبار "ز" –المبحث ال الث: اخدبارات الم رتية  

 اخدبار "ت" –المبحث الرابع: اخدبارات الم رتية  
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 المبحث الخامس: دقدير فدرات ال قة لم ممات المجدمع 

 ئص المقدر الجيدالفصل الخامس: خصا

 المبحث األتن: الخصائص المرغتبة لممقدرات في حالة ال يرة الص يرة 

 المبحث ال اري: الخصائص المرغتبة لممقدرات في حالة ال يرات الكبيرة 

 الفصل السادس: االنحدار غير الخطي البسيط

 المبحث األتن: ال قاة المتغاريدمية المزدتجة 

 اة شبة المتغاريدميةالمبحث ال اري: ال ق 

 المبحث ال الث: عقاة الدحتين لمقمتب 

 مقمتب –المبحث الرابع: عقاة لتغاريده  

 الفصل السابع: االنحدار المتعدد

 المبحث األتن: اصرحدار الخطي المد دد 

 المبحث ال اري: اصرحدار غير الخطي المد دد 

  ج اصرحدار المد ددالمبحث ال الث: م ايير الدقييه ال اه لرما 

  الفصل الثامن: المتغيرات الصورية أو الصماء

 المبحث األتن: كيفية اسدخداه المد يرات الصترية 

 المبحث ال اري: أ ه اسدخدامات المد يرات الصترية 

 المبحث ال الث: اسدخداه المد يرات الصترية كمد يرات داب ة 

 الفصل التاسع: تحميل التباين

 األتن: مفيته دحمين الدبايو المبحث 

 المبحث ال اري: اخدبار مدى أ مية المد يرات في دفسير اليا رة 

 المبحث ال الث: اسدخدامات دحمين الدبايو 

 الفصل العاشر: االرتباط الذاتي

 المبحث األتن: الد ريف بمشكمة اصردباط ال ادي 

  دي تعقج المبحث ال اري: اخدبارات الكشف عو اصردباط ال ا 

 الفصل الحادي عشر: االمتداد الخطي المتعدد

 المبحث األتن: الد ريف باصمدداد الخطي المد دد 

 المبحث ال اري: اخدبارات اصمدداد الخطي المد دد 

 الفصل الثاني عشر: مشكمة عدم ثبات التباين

 المبحث األتن: الد ريف بمشكمة عده  بات الدبايو 

 اخدبارات الكشف عو مشكمة عده  بات الدبايو المبحث ال اري: 

 
 مع أطيب أمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق


