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 ( والقياسي  الرياضي االقتصاد)توصيف مقرر

  

 بيانات المقرر -1

 االقتصاد الرياض ي والقياس ي : اسم المقرر :الرمز الكودى
 : المرحلة االستكمالية  الفرقة/المستوى 

 

     عملى        نظرى :    عدد الوحدات الدراسية 
      

 

تزويد طالب الماجستير بالمعرفة الضرورية لمرحلة الدراسات  هدف المقرر:-2
المجال المتعلق بالمباديء واألساسيات الرياضية  العليا فى 

 لالقتصاد القياسي 
 المخرجات التعليمية المستهدفة: -3

 المعرفة والفهم: -أ

التعرف على أساسيات علم الرياضيات التطبيقي   .1
 واستخداماتها. 

إدراك مفهوم االقتصاد القياسي واألساس الرياضي الذي  .2
 يستند إليه في نظرياته.

على أساسيات تحليل االنحدار وأهم مشكالته  التعرف  .3
 التطبيقية.

 المهارات الذهنية:  -ب

تطوير المستوى اإلدراكي للبحث في المشكالت التطبيقية   -1
 لالقتصاد القياسي وكيفية معالجتها. 

القدرة التحليلية للنتائج وتفسيرها اقتصاديا والربط بينها  -2
 وبين النظريات االقتصادية. 

المهارات المهنية   -ج
 والعملية: 

تطوير القدرات العملية فى المجاالت المختلفة من خالل  •
 تطبيق أسلوب االرتباط واالنحدار الخطي.

 االتصال الشفوي والكتابي  • المهارات العامة: -د
 التعلم الذاتي  •
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 إدارة الوقت •
 العمل ضمن فريق  •
أستاذ استخدام تقنية تكنولوجيا المعلومات في التواصل مع  •

 المقرر ومع زمالئه الطالب 
 استخدام برامج الحاسوب  •
 تطبيق المهارات الحسابية  •
 معرفة المصطلحات ذات الصلة بالمقرر باللغة اإلنجليزية  •

 محتوى المقرر: -4

 عدد الساعات الموضوعات 
 املصفوفات 

 العمليات على املصفوفات   -

 املحددات   -

 ترتيب املصفوفة   -

 معكوس املصفوفة -

9 

 معادالت الفروق 

النظم من الدرجة األولى: النظم املستقلة   -

االستقرار املحلي   –النقاط الثابتة  –

 والكلي 

املعادلة الخطية من الدرجة األولى: الحل    -

نموذج النمو  –االستقرار   –العام 

 املضاعف  

3 

 املعادالت التفاضلية 

معادالت   -طرق التكامل: الطرق البسيطة   -

  -معادالت الصحيحة  -قابلة للفصل  

 املعادالت الخطية-عامل التكامل 

3 

 3 االرتباط الخطي البسيط 

 3 االرتباط املتعدد 

 االنحدار 

معامالت االنحدار   -التحكم -السببية   -

 املتعدد  
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 ( والقياسي  الرياضي االقتصاد)توصيف مقرر

االنحدار   -صيغة املتغيرات املحذوفة    -

 القصير واالنحدار الطويل 

اختبار القيود  -املتغيرات الوهمية  -

 Fالخطية باستخدام اختبارات  

 مشاكل االستنباط 

  -املربعات الصغرى املرجحة   -عدم املرونة  -

 نموذج االحتمال الخطي

  -االرتباط التسلسلي في السالسل الزمنية  -

-Durbinاختبار   -قيود العامل املشترك 

Watson  لالرتباط التسلسلي 
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 نماذج املعادالت املتزامنة 

 استخدام النماذج الهيكلية    -

 تحيز املعادالت املتزامنة  -

 املربعات الصغرى غير املباشرة  -

6 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 من المحاضرين   –العروض اإلليكترونية   .1
 العصف الذهني الموجه   .2
 التكليفات الفردية والجماعية  .3
وسائط التواصل االجتماعي بين الطالب بعضهم البعض  .4

 ( WhatsApp - E-mailوالمحاضرين )
 أو جماعية(   –التقارير العلمية القصيرة )فردية  .5

والمشاركة التفاعلية، وإتمام الواجبات األكاديمية،  تقويم الطالب: حسب مدى االنتظام،  -6
 واالستيعاب. 

العروض  -3النقاش المفتوح      -2المحاضرة       -1 األساليب المستخدمة  -أ

 التقديمية للطلبة 
 خالل الفصل الدراسي • التوقيت   -ب

 منتصف الفصل الدراسي  •
 نهاية الفصل الدراسي •

 الحضور والمشاركة والتكليفات الفردية.درجة موزعة على  40 توزيع الدرجات  -ج
 درجة لالمتحان في نهاية الفصل الدراسي. 60
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 ( والقياسي  الرياضي االقتصاد)توصيف مقرر

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -7
محاضرات تفاعلية يتم إعدادها من المحاضر وتوزيعها على   مذكرات  -أ

 الطالب.
 Gujarati, D.N. and D.C. Porter (2009). Basic كتب ملزمة  -ب

Econometrics. 5th Edition (International Edition), 

McGraw-Hill Higher Education, New York. 
 .Aleskrov, F., Ersel, H. and Piontkoveski, D • كتب مقترحة  -ج

(2011). Linear Algebra for Economists. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

• Anton, H. and Rorres, C. (2010). Elementary of 

Linear Algebra: Applications Version. 10th 

Edition, John Wiley & Sons, Inc. 

• Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis. 

Pearson Education, inc., USA. 

دوريات علمية أو  -د
 نشرات ..الخ

 

 

 

 األعراف األكاديمية:  -8
االلتززام ححوزور المحاضززرات والمشزاركة ايي ابيززة مزط قةزد الطلبززة داحزد قاعززة المحاضزرات أسززا   •

 الن اح في المقرر
االلتزام بتواريخ التكليفات الفردية وال ماعية المحددة للمقزرر كلزد، وفزي حزام عزدم االلتززام،  تحمزد  •

 الدرجات أو عدم احتساب درجات العمدالطلبة تبعات ذلك مط نقص في 
(، ألنهززا حطةيعتهززا ي ززب أم تكززوم Quizzesال  ززتم ايعززالم المسززةال عززط االحتبززارات الق ززيرة   •

مفاجئززة، ويملززط أم  ززتم ثجززراخ بالبززة احتبززارات، وسحيززر  ززتم احتسززاب درجززات أعلززي احتبززاريط حمززا 
 يحقال م لحة الطلبة

مح لهزم بزذلك،  ي زب  • ال ُيسمح بدحوم الطلبة حعد دحزوم أسزتاذ المقزرر لقاعزة المحاضزرات، وإذا سزُ
عليهم أم يأحذوا أماكنهم في القاعة بهدوخ ودوم ثزعزاج، ولكزط لزط  زتم تسز يد الطالزب/ة حاعتبزار  

 حاضرًا، وسالتالي يحسب غياحًا، ويدحد في حساب الغياب للحرمام
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 ( والقياسي  الرياضي االقتصاد)توصيف مقرر

% مط م موع المحاضرات، فسوف ُيحرم مط دحوم االحتبار  25لنسبة  ثذا ت اوز غياب الطالب/ة •
  النهائي، وذلك طبقًا للوائح المنظمة لةرنامج الماجستير

يحززدد أسززتاذ المقززرر بززالم سززاعات ملتةيززة علززي فتززرتيط علززي األقززد أسززةوعيًا،  تززاح فيهززا للطلبززة  •
 أستاذ المقرر مراجعة أستاذ المقرر حام وجود أي استفسار أو أسئلة للنقاش مع

مط حال الطالب مراجعة أستاذ المقرر لمراجعة حالم الساعات الملتةية لالطالع علزي أورا  ثجابتز   •
  في االحتبارات الق يرة واحتبار منت ف الف د الدراسي

رصيد درجات االختبار النهائي يكون خالل أسبوع من إعالن النتيجة ويقدم تتظلم مراجعة  •

 إلي إدارة الدارسات العليا .
 

 

 

 

 

 

 


