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 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم المادة1 االقتصاد القياسي

 التدريسي المسؤول. 2 يوسف عزيز يژخانکد. 

 . القسم/ الكلية3 االقتصادقسم  –كلية االدارة واالقتصاد 

 االتصال:  معلومات .Keshkhan.aziz@su.edu.krd 4يميل:الا

 

 

  االسبوع في ساعة 9

)بالساعة( الدراسيە  وحدات. ال5

 خالل االسبوع

 

 ساعات العمل. عدد 6 (مدى توفر التدريسي للطلبة خالل االسبوع)

 

 (course code) . رمز المادة7 

وعملت كمدرسة  2005ماجستير في االفتصاد  في عام الحصلت على شهادة 

 . 2019 - 2005لالعوام مساعدة في قسم االقتصاد 

 2016قبلت في دراسة الدكتوراه في عام  -

 2020حصلت على شهادة الدكتوراه فلسفة في االقتصاد في عام  -

 كمدرسة في نفس القسمحاليا تعمل  -

االكاديمي  البروفايل. ٨

 للتدريسي

 

 

 

 

الفصل االول: مفهوم االقتصاد القياسي وعالقته بالعلوم االخرىواهدافه  •

 ومنهجيته.

 الفصل الثاني : االنحدار الخطي البسيط. •

 الفصل الثالث :انحدار الخطي المتعدد . •

 الفصل الرابع : مشاكل االفتصاد القياسی  •

 –مصادرها –توضيح المشكلة  –مشكلة االرتباط الخطي المتعدد  •

 معالجتها. –اختباراتها –انعكاساتها 

–انعكاساتها  –مصادرها –توضيح المشكلة  –مشكلة االرتباط الذاتي  •

 معالجتها –اختباراتها 

–انعكاساتها  –مصادرها –توضيح المشكلة  –مشكلة عدم تجانس التباين  •

 معالجتها –اختباراتها 

 المتغيرات الوهمية توضيحها وكيفية استخداماتها مع أمثلة تطبيقية. •

المفردات الرئيسية للمادة  .٩

Keywords 

 نبذة عامة عن المادة. ١٠

 200)ان التقل عن  في هذه الفقرة يكتب التدريسي نبذة عامة عن المادة التي سيدرسها ويجب ان تضم النقاط التالية

 :كلمة(

 دراسة المادةاهمية  •

 استيعاب المفاهيم االساسية للمادة •

 مبادئ ونظريات المادة •

 لالجزاء الرئيسية للمادةسليمة معرفة  •

 تضمين معلومات كافية ومفهومة تضمن استحصال الوظائف •

 

 

يم مكونات اصبح علم االقتصاد القياسي من العلوم البالغة االهمية في الوقت الحاضر بأعتبارها االداة االساسية  التي تق

 النظرية االقتصادية وغيرها من العلوم بأعطائها  تقديرات عددية تقربها الى الواقع لتكون أكثر منطقية وقبوال.
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أما بخصوص المفاهيم االساسية للمادة وهي الالقتصاد القياسي ، نموذج االقتصادي ونموذج االقتصاد القياسي انحدار 

البسيط والمنعدد ، طرق االقتصاد القياسي مثل طريقة مربعات الصغرى االعتيادية ، يتم تعرف على المعايير االحصائية 

 وايضا مشاكل االقتصاد القياسي والقياسية 

 

 

 

 

 (كلمة 100ان التقل عن ) :أهداف المادة

- 

 االقتصادية.وصف الواقع االقتصادي بشكل كمي : وذلك باستخدام البيانات المتاحة لتقدير النماذج القياسية  -1

اختبار النظرية االقتصادية: ل بد من  اخضاع اية نظرية اقتصادية لالختبار باالعتماد على الشواهد  -2 -2

تأييدها أو نفيها وفقا لتلك الشواهد المتاحة باستخدام فرع من النظرية االقتصادية  التجريبية ، فأما يتم

 اإلحصائية المعروفة باالستدالل .

التنبؤ: بعد اخضاع التماذج القياسي المقدرة لالختبار ات النظرية واالحصائية والقياسية ، يمكن استخدامها  -3

مستقبلية معينة وباالعتماد على التوقعات حول قيم المتغيرات في فترة زمنية للتنبؤ بقيمة المتغير التابع 

 التوضيحية في تلك الفترة .

استخدام النماذج المقدرة التخاذ القرارات اولرسم السياسات : كالحصول على المرونات السعرية للطلب  -4

  والعرض أو المرونة االنتاجية لسلعة معينة وغيرها من المؤشرات الكمية. 

 

 :الطالبمات التزا .١٢

على سبيل المثال التزامهم بالحضور . في هذة الفقرة يذكر التدريسي دور الطالب والتزاماتهم خالل العام الدراسي

 . واتمامهم لالختبارات والواجبات والتقارير المطلوبة، الخ

وذلك حتي يستطيع تعتبر التزام الطالب وحضوره في القاعات الدراسية من االمور المهمة جدا في عملية التدريس 

التدريسي من ان يتأكد من ان هل ان الطالب قد استفادة فعال من هذه المادة ام ال، ويتم ذلك من خالل اختبارالطالب 

واجراء االمتحانات المختصرة وتحريكه وتحفيزه اخل القاعة واعطاءه واجبات البيتية وقيامه بحل هذه الواجبات د

  للمشاركة في المحاضرة كتوجيه االسئلة اليه أو اشراكه في حل المسائل واالجابة على استلتهم وتوضيحها.

 

 

 

 . طرق التدريس١٣

ربوينت واللوح االبيض والباوفي هذه الفقرة يذكر التدريسي الطرق التدريسية التي سيستخدمها على سبيل المثال الداتاشو 

 المالزم، الخ.او االسود و

المتاحة بغية االستفادة  القصوى للطالب من المادة  وبما تتالئم تلك الوسائل مع طبية المادة ومستوى يتم استخدام الوسائل 

جة االساسية لحل االمثلة ومن الوسائل المستخدمة هي الداتاشو والباوربوينت اال ان يتم االستعانة بالسبورة بالدر الطالب

  توضيحها للطالب بشكل مفصل.التطبيقية للمادة لكون المادة  ذات طبيعة خاصة تستلزم 

 

 نظام التقييم. ١٤

الشهرية واليومية طرق التقييم التي سيتبعها وتقسيمه للدرجات على سبيل المثال االمتحانات  التدريسي يذكرهنا 

(quizzes) .يذكر التدريسي عدد الدرجات كذلك ، التفكير النقدي، كتابة التقارير والمقاالت، حضور وغياب الطالب، الخ

 التي سيخصصها لكل فقرة من هذه الفقرات.

  -االمتحانات:

  -ة بالشكل التالي:يتوزع الدرجات االمتحان

  -( درجة للسعي السنوي موزعة كاألتي:40* )

  لالمتحانات الفصلية التحريرية.( درجة 40) -    

  (Quiz+ االمتحانات المختصرة ) حل التمارين البيتية      
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 ( درجة لالمتحان النهائي )الدور األول أو الثاني(60* )

 

 كلمة( 100)ان التقل عن نتائج تعلم الطالب . ١٥

نتائج عملية التعلم، على سبيل المثال وضوح األهداف األساسية للمادة  تدريسيمأل هذه الفقرة مهم جدا حيث يذكر ال

تي سيتعملها الطالب ، وكذلك ذكر االمور الجديدة الالعمل سوقلمادة لمتطلبات العالم الخارجي وللطالب، مالئمة محتوى ا

 هذه المادة. من خالل

ب من هذه المادة بشكل كبير من خالل قيامە إن مادة االقتصاد القياسي هي أصال مادة تطبيقية   يستفيد الطال

 باجراء البحوث في مجاالت االقتصادية واستخدام نتائج هذه البحوث في رسم السياسات والتنبؤ.

اي انە يستطيع ان يقوم بتحليل العالقات االقتصادية بصورة رقمية اي انە يستطيع ان يقدر معامالت النظرية 

وااليرادات الحدية والميول الحدية لالستهالك نتاج الفنية لال والمضاعفات معامالتاالقتصادية مثل المرونات 

واالنتاج واالستثمار...الخ ان معرفة القيم الععدية لهذه المعلمات تساعد في عملية المقارنات واتخاذ القرار 

 المناسب سواء على مستوى الموسسة أو الدولة

  

 

  
 قائمة المراجع والكتب .０

 الرئيسيةالمراجع  •

 المراجع المفيدة •

 المجالت العلمية ومصادر االنترنيت •

  لكتب المنهجية:- •

(، "الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق"، الدار 2005د. عبدالقادر دمحم عبدالقادر عطية )( 1 •

  الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

االقتصادي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.(، مقدمة في القياس 1991د. طالب نجم الحيالي )( 2 •   

(، "نظرية االقتصاد القياسي"، ترجمة الدكتور دمحم عبدالعال النعيمي، رفاه شهاب 1991كوتسويانس )( 3 •

 الحمداني، كنعان عبداللطيف عبدالرزاق، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل.

شوم نظريات ومسائل في : اإلحصاء واالقتصاد القياسي"، ترجمة: د.  (، "ملخصات1982دومينيك سالفاتور ) •

  (  للنشر.Mc Grow Hill Incسعدية حافظ مزاحم، دار )

(، "القياس االقتصادي المتقدم: النظرية والتطبيق"، مطبعة الطيف، بغداد.2002د. أموري هادي كاظم )( 5 •   

د القياسي، النظرية والتطبيق"، الطبعة األولى، شركة (، "أصول االقتصا1998د. عادل عبدالغني محبوب )( 6 •

  االعتدال للطباعة الفنية المحدودة، بغداد.

• 7) Damodar N. Gujarati (2003), “Basic Econometrics” 4 th edition, Mc Grow Hill Inc. 

U S A.   

للغة العربية أو االنكليزية.أي كتاب أخر منهجي متعلق باالقتصاد القياسي أو بتحليل االنحدار سواء با( 8 •  

 المواضيع .０ اسم المحاضر

 

 اسم المحاضر 

 

في هذه الفقرة يذكر التدريسي عناوين جميع المواضيع التي سيقدمها خالل الفصل 

وتاريخه ومدة المحاضرة. هداف كل موضوع أعن  موجزالدراسي. كذلك يجب ذكر 

 .اسبوعا   16عن  مااليقل كل فصل دراسي يضميجب ان 

 المواضيع التطبيقية )إن وجدت( .١٨ 

 اسم المحاضر 

 (ساعات ٣-٤)مثال 

هنا يذكر التدريسي عناوين المواضيع التطبيقية التي سيقدمها خالل الفصل الدراسي. 

  كل موضوع وتاريخه ومدة المحاضرة.  يجب ذكر أهداف
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 14/10/2015مثال 

 

 

 

 انحدار الخطي البسيط مثال عن دالة الطلب وايضا عن دالة االجور 

انحدار الخطي المتعدد مثال عن دالة االنفاق االستهالكي واستخدام المعايير االقتصادية 

 واالحصائية والقياسية

 

 

 

 

 االختبارات. ١٩

ماهي اسباب ...؟ لماذا ...؟ كيف...؟ مع في هذا النوع من االختبارت تبدأ االسئلة بعبارات كـ: وضح كيف، . انشائي: ١

 ذكر االجوبة النموذجية لالسئلة. يجب ذكر امثلة.

بخصوص موضوع ما ويحدد الطالب صحة أو في هذا النوع من االختبارات يتم ذكر جمل قصيرة . صح أو خطأ: ٢

 خطأ هذه الجمل. يجب ذكر امثلة.

يتم ذكر عدد من العبارات او المفردات بجانب او اسفل جملة معينه في هذا النوع من االختبارات الخيارات المتعدده: . ٣

 باختيار العبارة الصحيحه. يجب ذكر امثلة.ويقوم الطالب 

 

 
 

 . مالحظات اضافية:٢٠

هنا يذكر التدريسي اية مالحظات لم يتم التطرق اليها في هذا النموذج الخاص بكراسة المادة وخصوصا اذا كان يود  

 اغناء الكراسة بمالحظات قيمة تفيد في المستقبل.

 

 . مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١

لى النظير ان يوافق على محتوى يجب مراجعة كراسة المادة وتوقيعها من قبل نظير للتدريسي صاحب الكراسة. ع

 الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل في هذه الفقرة. 

لديه معلومات كافيه عن الموضوع الذي تدرسه ويجب ان يكون بمرتبة االستاذ او االستاذ مساعد او )النظير هو شخص 

 لمادة(. التخصصي لمجال المدرس او خبير في 

 

 
 

  


