
    دَانًأسى اندايؼت: 
 اإلداسة واالقخصاد أسى انكهُت:  
 اإلحصاء  أسى انقسى:

   ػبذ انهطُفهشاو فشػىٌ أسى انًحاضش:
 يذسسانهقب انؼهًٍ: 

   انًاخسخُشانًؤهم انؼهًٍ:
 كهُت اإلداسة واالقخصاديكاٌ انؼًم: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي
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 انخطت انخذسَسُت انسُىَت (( اسخًاسة))  

 

 انخذسَسٍ اسى انًذسس هشاو فشػىٌ

www.hisham123@yahoo.com ٍَانبشَذ االنكخشو 

 اسى انًادة انقُاس االقخصادٌ

 منفصيقشس ا يقذيت فٍ انقُاس االقخصادٌ

حهذف انًادة انً حؼشَف انطانب بطشق انقُاس االقخصادٌ وسبط حهك انًُارج بانظىاهش 

 االقخصادَت كزنك كُفُت اخخباس ويؼاندت انًشاكم انقُاسُت انخٍ حىاخه طشق انخقذَش
 أهذاف انًادة

 طشَقت انًشبؼاث انصغشي االػخُادَت

 طشَقت انًشبؼاث انصغشي انؼايت

 طشَقت اإليكاٌ األػظى

 يشكهت انخؼذد انخطٍ

 يشكهت االسحباط انزاحٍ

 يشكهت ػذو حداَس انخباٍَ

 يُظىيت انًؼادالث االَُت

انخفاصُم األساسُت 

 نهًادة

 انكخب انًُهدُت طشق انقُاس االقخصادٌ نهذكخىس ايىسٌ هادٌ كاظى

 انًصادس انخاسخُت االَخشَج

االيخحاٌ 

 انُهائٍ
األولانفصم  انفصم انثاٍَ انًخخبشاث  

انفصم 

 انذساسٍ

 انذسخت 06 06 - 06

 

 حقذَشاث انفصم

 يؼهىياث إضافُت 

http://www.hisham123@yahoo.com/
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 انفصم انذساسٍ األول – خذول انذسوس األسبىػٍ
 

 انًالحظاث
انًادة 

 ُتهانؼً
 انخاسَخ انًادة انُظشَت

فشوض انًشبعاث انصغشي االعتياديت، تقذيشاث انًشبعاث   

 انصغشي االعتياديت نهًُىرج انخطي انعاو
 االسبىع األول

تقذيش يعانى انًُىرج بطشيقت دانت االيكاٌ االعظى نهًُىرج   

انخطي انعاو، تحهيم االَحشافاث في حانت انًُىرج انخطي 

 انًتعذد
 انثاٍَ

 االسبىع

استذالل في تحهيم االَحذاس انعاو، دساست حانت تطبيقيت   

او  Amosاو  SPSSباستعًال انبشايح انحاسىبيت انداهضة )

Eviews) 
 انثانث

 االسبىع

 يشكهت انبياَاث انًفقىدة وابعادها في االَحذاس انخطي  
 االسبىع انشابغ

 طشائق تعىيط انقيى انًفقىدة  
 االسبىع انخايس

 -(Algorithmانتعىيط باستعًال خىاسصيياث تعظيى انتىقع  

EM )Expectation -Maximization 
 االسبىع انسادس

ًال انبشايح انحاسىبيت انداهضة دساست حانت تطبيقيت باستع  

(SPSS  اوAmos  اوEviews) 
 االسبىع انسابغ

 ايتحاٌ انشهش االول  
 االسبىع انثايٍ

 يشكهت عذو انتداَس انتبايٍ  
 االسبىع انخاسغ

 تقذيشاث انًشبعاث انصغشي انًىصوَت  
 االسبىع انؼاشش

 كفاءة انتقذيش OLS  ،WLSيقاسَت بيٍ طشيقت   
 االسبىع انحادٌ ػشش

 اختباس عذو تداَس تبايٍ انخطأ  
 االسبىع انثاٍَ ػشش

 االستباط انزاتي يٍ انذسخت االونً  
 االسبىع انثانث ػشش

 ايتحاٌ انشهش انثاَي  
 االسبىع انشابغ ػشش



    دَانًأسى اندايؼت: 
 اإلداسة واالقخصاد أسى انكهُت:  
 اإلحصاء  أسى انقسى:

   ػبذ انهطُفهشاو فشػىٌ أسى انًحاضش:
 يذسسانهقب انؼهًٍ: 

   انًاخسخُشانًؤهم انؼهًٍ:
 كهُت اإلداسة واالقخصاديكاٌ انؼًم: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبشَايح *  حًهئ االسخًاسة بىاسطت 

 .PDFاالنكخشوٍَ ػهً شبكت االَخشَج بصُغت يهف *  حُشش االسخًاسة ػهً يىقغ اندايؼت 
 

 

 (www.diyalauniv-iq.netاالسخًاسة يخاحت ػهً يىقغ خايؼت دَانً االنكخشوٍَ ػهً االَخشَج ) يالحظت:

 انفصم انذساسٍ انثاٍَ – خذول انذسوس األسبىػٍ                                  

 

  انخاسَخ انًادة انُظشَت ُتهنؼًانًادة ا انًالحظاث

اثاس يشكهت انتعذد انخطي، اختباس وخىد يشكهت   

 انتعذد انخطي
 االسبىع األول

يقذساث اَحذاس انحشف، يقذساث انًشكباث   

انشئيسيت، دساست حانت تطبيقيت باستعًال انبشايح 

 (Eviewsاو  Amosاو  SPSSانحاسىبيت )
 انثاٍَ

 االسبىع

، RLSعاث انصغشي انًقيذة تقذيشاث انًشب  

 كفاءة انتقذيش OLS ،RLSيقاسَت بيٍ طشيقتيٍ 
 االسبىع انثانث

خذول تحهيم انتبايٍ، انقيىد انًتطابقت وانًُارج   

 انخطيت انًدضأة
 االسبىع انشابغ

دساست حانت تطبيقيت باستعًال انبشايح انحاسىبيت   

 (Eviewsاو  Amosاو  SPSSانداهضة )
 االسبىع انخايس

 ايتحاٌ انشهش االول  
 االسبىع انسادس

 فشوض يُظىيت انًعادالث االَيت  
 االسبىع انسابغ

انتشخيص واالختضال، انششوط االساسيت   

 نهتشخيص
 االسبىع انثايٍ

 انصيغت انعايت نهتشخيص واالختضال  
 االسبىع انخاسغ

 ILSطشيقت انًشبعاث انصغشي غيش انًباششة   
 االسبىع انؼاشش

 2LSطشيقت انًشبعاث انصغشي راث انًشحهتيٍ   
 االسبىع انحادٌ ػشش

 IVطشيقت انًتغيشاث انًساعذة   
 االسبىع انثاٍَ ػشش

دساست حانت تطبيقيت باستعًال انبشايح انحاسىبيت   

 (Eviewsاو  Amosاو  SPSSانداهضة )
 االسبىع انثانث ػشش

 ايتحاٌ انشهش انثاَي  
 االسبىع انشابغ ػشش

 االسبىع األول   

 

 

 حىقُغ األسخار:                                                              حىقُغ انؼًُذ:
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