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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم احمد صالح حسن كاظمم . م .  

ahmed alsalih 77@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: االقتصاد القياسي

 :لمقرر الفص ثالثة ساعات اسبوعياً 

فهو أسلوب من  ٬موضوع القياس االقتصادي أهمية خاصة لما يتمتع به من ميزاتيكتسب 

)الكمي( للعالقات بين المتغيرات  العددي الذي يهتم بالتقدير أساليب التحليل االقتصادي

واإلحصاء للوصول إلى هدفه  االقتصادية معتمداً على النظرية االقتصادية والرياضيات

القول أن  دير ومن ثم التنبؤ بالظواهر االقتصادية. بذلك يمكنالخاص باختبار الفروض والتق

القياس االقتصادي هو تكامل للنظرية االقتصادية مع الرياضيات واألساليب اإلحصائية بهدف 

والتنبؤ بالقيم  ٬الفروض عن الظواهر االقتصادية وتقدير معامالت العالقات االقتصادية اختبار

 .ةاالقتصادي المستقبلية للظواهر

 أهداف المادة:

وسيلة يستفاد منها الباحث االقتصادي في التحليل  باعتبارها االقتصاد القياسيدراسة مادة 

متخذي القرارات فكرة موجزة وتنبؤات مستقبلية عن الوضع االقتصادي  االقتصادي وإعطاء

 الراهن والمستقبلي.

التفاصيل االساسية 

 للمادة:

والدكتورة سحر فتح هللا٬ مقدمة في االقتصاد القياسي٬ الدار الدكتور حسين علي بخيت 

 .2002الجامعية للطباعة والنشر والترجمة٬ بغداد٬ 
 الكتب المنهجية:

 الكتب دار  مديرية ٬االقتصاد القياسي  مدخل إلى ٬الدكتور وليد إسماعيل السيفو  -1

 .٬1988 الموصل ٬والنشر للطباعة

والدكتور بسام يونس إبراهيم واألستاذ عادل موسى يونس٬ الدكتور أنمار أمين حاجي  -2

 ٬ دار عزة للنشر والتوزيع٬ الخرطوم٬ السودان.2002االقتصاد القياسي٬ 

عمان٬ االردن  ٬ دار وائل للنشر ٬القياس االقتصادي  طرق ٬الدكتور أموري هادي كاظم  -3

 ٬2002. 

 للطباعة الكتب دار  مديرية ٬ االنحدار تحليل إلى المدخل ٬ الراوي محمود خاشع الدكتور -4

 .٬1987  الموصل ٬ والنشر

4-Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw - Hill, Fourth 

Edition, USA, 2003. 

 المصادر الخارجية:

االمتحان 

 النهائي
األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات  الفصل الدراسي 

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات إضافية 

mailto:ahmed%20alsalih%2077@yahoo.com
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 الفصل الدراسي األول – جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

/22/9 تعريف االقتصاد القياسي    1 

/29/9 أهداف االقتصاد القياسي    2 

/6/10 األنموذج القياسي    3 

البسيط/ الفرضيات الخاصة بالمتغير العشوائياالنحدار     13/10/  4 

  ols 20/10 طريقة المربعات الصغرى/  5 

 امثلة تطبيقية 
 الحذف طريقة /األنموذج معامالت تقدير طرائق

 والتعويض
27/10/  6 

/3/11 طريقة المحددات امثلة تطبيقية   7 

نقطة المتوسططريقة التقدير حول  امثلة تطبيقية   10/11/  8 

/17/11 طريقة المصفوفات امثلة تطبيقية   9 

من الفصل الدراسي األول امتحان الشهر األول    24/11/  10 

 امثلة تطبيقية 
خواص مقدرات طريقة المربعات الصغرى/ الخاصية 

 الخطية
1/12/  11 

/8/12 خاصية عدم التحيز امثلة تطبيقية   12 

/29/12   خاصية أفضل مقدر امثلة تطبيقية   13 

/5/1 تقدير تباين حد الخطأ  امثلة تطبيقية   14 

/t 12/1اختبار قيمة   امثلة تطبيقية   15 

Rاختبار معامل التحديد  امثلة تطبيقية 
2

 19/1/  16 

/F 26/1اختبار إحصائية       امثلة تطبيقية   17 

تطبيقيةامثلة   /r 2/2  معامل االرتباط البسيط   18 

/9/2 حدود الثقة لمعامالت االنحدار امثلة تطبيقية   19 

/9/2 امتحان الشهر الثاني من الفصل الدراسي األول    20 

ولمراجعة الفصل الدراسي األ    16/2/  21 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

/23/2 األنموذج الخطي المتعدد    1 

/2/3 فرضيات النموذج الخطي المتعدد    2 

 امثلة تطبيقية 
طرائق تقدير معلمات األنموذج الخطي المتعدد / 

 طريقة المحددات
9/3/  3 

 امثلة تطبيقية 
 الطريقة المبسطة

 )طريقة االنحرافات(
16/3/  4 

/ols 23/3التباين والخطأ المعياري لمقدرات  امثلة تطبيقية   5 

 امثلة تطبيقية 
اختبار فرضيات النموذج الخطي المتعدد / 

 للمعلمات المقدرة tاختبار قيمة 
30/3/  6 

/F 6/4معامل التحديد واختبار إحصائية  امثلة تطبيقية   7 

الثانيالفصل  الشهر األول من امتحان    13/4/  8 

  
مشكلة االرتباط الذاتي/ طبيعة ومسببات وآثار 

 المشكلة
20/4/  9 

 امثلة تطبيقية 
 D.Wالكشف عن المشكلة باستخدام تحليل 

 معالجة مشكلة االرتباط الذاتي
27/4/  10 

 امثلة تطبيقية 
اسباب ونتائج مشكلة االرتباط الخطي المتعدد/ 

 المشكلة وحل المشكلة باستخدام طريقة كالين
4/5/  11 

 امثلة تطبيقية 
مشكلة عدم تجانس التباين/ طبيعة واسباب 

 وآثار واكتشاف ومعالجة عدم تجانس حد الخطأ
11/5/  12 

/18/5 المتغيرات الوهمية امثلة تطبيقية   13 

المستقبليةالتنبؤ بالقيم  امثلة تطبيقية   25/5/  14 

/29/5 امتحان الشهر الثاني من الفصل الدراسي الثاني    15 

/29/5 مراجعة الفصل الدراسي الثاني    16 

 

 

 


