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 الدراسات العليا بالكلية 
 قسم االقتصاد 

 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في االقتصاد

وحدة دراسية معتمدة ( 63)للحصول على درجة الماجستير في االقتصاد يجب أن يدرس الطالب ما ال يقل عن 
 :ة الماجستير، وتكون موزعة على النحو اآلتيبما فيها رسال

 (51)  المقررات اإلجبارية 
  (51)المقررات االختيارية 
  (3)رسالة الماجستير 

 :وفيما يلي تفصيل المواد

 (51)المواد الدراسية اإلجبارية : أولا 

الساعات/الواحدات اسم المقرر رقم المقرر  
 6 النظرية االقتصادية الجزئية 056
رية االقتصادية الكليةالنظ 055  6 
 6 تاريخ الفكر االقتصادي 056
5اقتصاد قياسي  056  6 
 6 اقتصاد رياضي 055

 

 (51)المواد الدراسية الختيارية : ثانياا 

ساعة من المقررات المعروضة، على أن يدرس  51يختار الطالب بتوجيه من مشرف الدراسات العليا ما مجموعة 
 : ات المعروضة ويختار مقرر إضافي من المقررات األخرىالطالب تخصصين من التخصص

الساعات/الوحدات المقررات رمز المقرر التخصص  

 القتصاد الدولي
 6 التجارة الدولية 356

 6 التمويل الدولي 351
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 نقود ومصارف
النظرية النقدية: 5نقود  356  6 

السياسة النقدية: 2نقود  356  6 

 المالية العامة
5عامة  مالية 356  6 

2مالية عامة  356  6 

 التنمية والتخطيط
 6 التنمية االقتصادية 353

 6 التخطيط االقتصادي 353

 تطبيقات في القتصاد القياسي
2اقتصاد قياسي  658  6 

   
 

 (0)الرسالة : ثالثاا 

الساعات/الوحدات المقرر الرمز المقرر  
 0 الرسالة 885

 

 ات العليا بقسم القتصادتوصيف مقررات برنامج الدراس

 Microeconomics 056القتصاد التحليلي الجزئي  (5)المقرر

المستهلك )تهدف المادة إلى شرح وبيان المفاهيم األساسية في النظرية االقتصادية الجزئية التي تخص سلوك الوحدات االقتصادية 
 .رضها بأساليب التحليل النظري والبياني والرياضي، على أن يراعى في عرض هذه المفاهيم الشمولية وأن يتم ع(والمنتج

 :المفردات

 :تحليل سلوك المستهلك : أولا 

 (تحليل سلوك المستهلك باستخدام أسلوب المنفعة)المدخل التقليدي لتحليل سلوك المستهلك  -5
 (خط الميزانيةتحليل سلوك المستهلك باستخدام أسلوب منحنيات السواء و )المدخل الحديث لتحليل سلوك المستهلك  -2

 :نظرية اإلنتاج : ثانياا 

 ( :حالة استخدام المنشأة لعنصر متغير واحد)دراسة اإلنتاج خالل الفترة القصيرة  -5
 :األدوات التحليلية المستخدمة  -
 (حالة استخدام المنشأة لعنصرين متغيرين)دراسة اإلنتاج خالل الفترة الطويلة  -2
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 ( :س كمثالدالة كوب دوجال)دوال اإلنتاج المتجانسة  -6
 .تعريف دوال اإلنتاج المتجانسة من الدرجة األولى  .أ 
 .خصائص دوال اإلنتاج المتجانسة من الدرجة األولى  .ب 

 :نظرية التكاليف : ثالثاا 

 .دراسة التكاليف خالل الفترة القصيرة  -5
 .دراسة التكاليف خالل الفترة الطويلة  -2

 :التسعير واإلنتاج في أسواق السلع : رابعاا 

 ر واإلنتاج في سوق المنافسة التامة التسعي -5
 .التسعير و اإلنتاج في سوق االحتكار البحت  -2
 .التسعير واإلنتاج في سوق احتكار القلة وفقًا لنموذج خط الطلب المنكسر  -6
 .التسعير واإلنتاج في سوق المنافسة االحتكارية  -6

 :تسعير وتشغيل عناصر اإلنتاج : خامساا 

 .ظل المنافسة التامة ألسواق السلع وأسواق الموارد تسعير واستخدام الموارد في  -5
 .تسعير واستخدام الموارد في ظل االحتكار في أسواق السلع النهائية وأسواق الموارد اإلنتاجية -2

 :المراجع

3- E. E. Ferguson , Microeconomic Theory , 1975 

4- T. M. Henderson & R. E. Quandt , Microeconomic Theory: A Mathematical Treatment , 1970 

 5866أسلوب رياض ، دار المريخ للنشر ، : كواندت ، نظرية اقتصاديات الوحدة . هندرسون ، ريتشارد أ. جيمي م -1
 .2888خالد بن إبراهيم الدخيل ، النظرية االقتصادية الجزئية ،  -3

 Macroeconomics 055التحليل القتصادي الكلي ( 6): المقرر

تكمال تزويد الطالب ودعمه باألسس النظرية الخاصة باالقتصاد الكلي وتعزيزها وذلك بتغطية المزيد من يهدف هذا المقرر الس
كما تسعى إلعطاء الطالب نبذة . الموضوعات النظرية بأدوات تحليل ونماذج متقدمة، وبمستوى أعمق من الطرح والتناول والتفصيل

اسات االقتصادية التي يوصى بإتباعها لمعالجة المشاكل االقتصادية على عن مدارس الفكر االقتصادي الكلي ونظرتها نحو السي
 .المديين القصير والطويل

 :المفردات

 النظرية الكلية التقليدية 
 تفسير التقليديين للبطالة 
  النماذج المبسطة"البدائل التي قدمها كينز" 
  نموذج "إضافة سعر الفائدةIS-LM" 
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  نموذج "التوسع في استخدامIS-LM "فاعلية السياسات والحاالت الخاصة 
 النموذج التوفيقي 
 إضافة أثر الثروة للنموذج وكذلك قيد الميزانية الحكومية 
 نموذج الطلب الكلي والعرض الكلي 
 التضخم والبطالة والنظرية المفسره 
 منحنى فيليبس وفرضية المعدل الطبيعي ودور التوقعات 
 نظرية التقليديين الجدد 

 الكينزيين الجدد 
  

 :المراجع

 .5888عبدالفتاح بوحبيل، جامعة بنغازي، . فتحي بوسدرة و د.نماذج ومناظرات وتطورات، نقله إلى العربية د: براين هيلر، االقتصاد التحليلي الكلي -5
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 History of economic thought 056تاريخ الفكر القتصادي ( 3): المقرر

صادية عبر العصور التاريخية المختلفة منذ بدء التاريخ المعروف وحتى الوقت يتناول هذا المقرر الدراسي تطور األفكار االقت
لى حد بعيد بالتطورات التي حدثت في كافة أوجه . الراهن ومن المعروف أن التطورات التي اكتنفت الفكر االقتصادي ارتبطت وا 

مختلفة استفادت كل منها من التراكم العلمي والمعرفي  الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية، ما أفرز مدارس اقتصادية
 . لمن سبقوها، مثلما حاولت أن تكون مرآة لقراءة وتفسير التغييرات التاريخية التي تحدث في عصرها

 :المفردات
 (الجذور والبدايات)الفكر االقتصادي عند اإلغريق 1.  .5

 (على الفكر االقتصاديالقانون الروماني واألثر )الفكر االقتصادي عند الرومان  .2
 (سيطرة الفكر الديني والنزعة الثيوقراطية، تحالف الكنيسة واإلقطاع) الفكر االقتصادي في العصور الوسطى  .6
 (الكشوفات الجغرافية، نشأة الدولة القومية، والتراكم الرأسمالي)المدرسة التجارية  .6
 (سيكيةالتمهيد لظهور المدرسة الكال( )الفيزوقراط)مدرسة الطبيعيين  .1
 (الثورة الصناعية وتأسيس أدوات التحليل العلمي في االقتصاد)المدرسة الكالسيكية  .3
 (االشتراكية الخيالية)المدارس االشتراكية  .3
 (االشتراكية العلمية)الفكر الماركسي  .6
 (تطوير أدوات التحليل االقتصادي)المدرسة الحدية  .8

 المدرسة النيوكالسيكية  .58
 (ألزمة ونشأة االقتصاد التحليلي الكليتحليل ا)المدرسة الكينزية  .55
 ما بعد الكينزية  .52

 :يتم تناول أّي من هذه المدارس االقتصادية من حيث: ومن الناحية المنهجية
 . السياق التاريخ المتضمن للظروف والتطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية التي أدت إلى نشأة المدرسة  -
 ت التي قدمتها في تطوير أدوات التحليل االقتصادي والنظرية االقتصادية، أهم األفكار واإلسهاما -
 .الطبقات االجتماعية التي ظهرت هذه المدرسة لخدمة أغراضها -
 .المواقف االجتماعية للبارزين من أعالمها -
 .مدى صالحيتها وفائدتها وصحتها في السياق التاريخي الذي ظهرت فيه -

حاللها بمدرسة فكرية اقتصادية أخرىاألسباب التي أدت إلى فقدانه  -  .ا زخمها وا 

 :المراجع
جون كينيث غالبريث، ترجمة إسماعيل صبري عبداهلل، إصدارات عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس : تاريخ الفكر االقتصادي، الماضي صورة الحاضر، تأليف .5

 .2888 الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سبتمبر
 .2856كوثر محمود محمد، حسين التالوي،كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة : تود جي باكولز، ترجمة: أفكار جديدة من اقتصاديين راحلين، تأليف .2
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 International Trade 054التجارة الدولية ( 4): المقرر

 :المفردات

 مقدمة عامة عن أهمية التجارة الدولية -5
 ارة الدوليةازدياد أهمية التج 
 تطور التجارة الدولية وهيكلها 

 نظرية التجارة الدولية عند الكالسيك -2
 الميزة الطلقة والميزة النسبية 
 فوائد التجارة الدولية 

 النظرية الحديثة في التجارة الدولية -6
 الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج 
 التوازن في االقتصاد المفتوح 

 النمو االقتصادي والتجارة الدولية -6
 ار النمو االقتصادي على التجارة الدوليةآث 
 النمو االقتصادي ومعدالت التبادل 

 السياسات التجارية -1
 أهداف وأدوات  السياسة التجارية 
 الحماية وأثارها على االقتصاد 

 التكامل االقتصادي -3
 أشكال ومراحل التكامل االقتصادي 

 منظمة التجارة العالمية 

 :المراجع
1- Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz, "International Economics Theory and Policy", (9th) Edition, 2012. 
2- Peter Kenen, "International economy", Forth Edition, 2000. 

3- Dominick Salvatore, International economics, Ninth Edition, 2007. 

 .3102ثة، عطية المهدي الفيتوري، االقتصاد الدولي، الطبعة الثال -4
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 International Finance 051التمويل الدولي ( 1): المقرر

 :المفردات

 تحليل ميزان المدفوعات -5
 الدخل القومي وحساب العمليات الجارية 
 التغير في رأس المال والحساب الرأسمالي والمالي 
 العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات 

 سوق الصرف األجنبي وتحديد سعر الصرف  -2
  وعرض الصرف األجنبيطلب 
 العوامل المؤثرة على سعر الصرف األجنبي 

 أنظمة الصرف األجنبي -6
 نظام قاعدة الذهب 
 نظام الربط المعدل 
 نظام حرية سعر الصرف 

 معالجة اختالل ميزان المدفوعات تحت نظام ثبات يعر الصرف -6
 النظرية الكالسيكية 
 النظرية النقدية 

 اض عدم ثبات سعر الصرفمعالجة اختالل ميزان المدفوعات بافتر  -1
 نظرية المرونات 
 نظرية القدرة االستيعابية 
 النظرية النقدية 

 التوازن الداخلي والخارجي -3
 مشكلة تخصيص السياسات 

 السياسات االقتصادية -3
  آثار السياسات االقتصادية مع ثبات سعر الصرف 
 آثار السياسات االقتصادية مع حرية سعر الصرف 

 النظام النقدي الدولي -6
 ام النقدي الدولي الحاضرالنظ 

       صندوق النقد الدولي 

 :المراجع

5- Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz, "International Economics Theory and Policy", (9th) Edition, 2012. 
6- Peter Kenen, "International economy", Forth Edition, 2000. 

7- Dominick Salvatore, International economics, Ninth Edition, 2007. 

 .3102عطية المهدي الفيتوري، االقتصاد الدولي، الطبعة الثالثة،  -8
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 616التنمية القتصادية ( 6): المقرر

تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على ما تعاني منه الدول النامية والتي تحصلت إلى استغاللها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
مشاكل في مختلف المجاالت سواء االقتصادية أو االجتماعية وكيفية استخدام سياساتها في معالجة هذه المشاكل بطريقة تكفل من 

 :لها مواكبة التطور التي تحدث في الجانب اآلخر من الدول المتقدمة وذلك من خالل المواضيع التالية

 

 .سباب التخلف، مفهوم التخلف، مؤشرات التخلفأ: التخطيط القتصادي كمدخل لفهم التنمية القتصادية -1
المفهوم االقتصادي )ماهية التنمية االقتصادية ومحدداتها، مفهوم التنمية االقتصادية ويشمل : التنمية القتصادية وتشمل -2

 (.دي والتنميةللتنمية، المفهوم السياسي للتنمية، المفهوم االجتماعي للتنمية، التنمية والنمو، التمييز بين النمو االقتصا
 .النظرية الكالسيكية، نظرية الدفعة القوية، نظرية النمو المتوازن، نظرية روستونظريات التنمية،  -3

 .مفهوم التنمية المستدامة، مبادئ التنمية المستدامة، رؤى خاصة بالتنمية المستدامة: التنمية المستدامة -4

) ، مؤشرات التأهيل (الموارد الطبيعية –الحجم  -الجغرافي)لمكانية مفهوم االستقاللية، مؤشرات ا: مؤشرات التنمية المستقلة -5
، (مؤشرات التقنية والبحث العلمي –التطور في نوعية الحياة  –هيكل السكان والقوى العاملة  –هيكل اإلنتاج واإلنتاجية 

 (.مؤشرات الفجوة الخارجية –مؤشرات الفجوة الداخلية ) مؤشرات االستقالل 
 .التعليم والتنمية، السكان والتنمية، الفقر والتنمية، البيئة والتنمية: نميةبعض قضايا الت -6

 .السياسات المحلية، السياسات الدولية: سياسات التنمية: رابعا  -7

 

 617التخطيط القتصادي  (7)المقرر

دوات األخرى في أحداث التنمية تهدف هذه المادة إلى إيضاح أهمية التخطيط في كونه أداة تستخدم وبطريقة علمية كأي أداة من األ
وتحقيق أهدافها وذلك من خالل تأثيره في النشاطات المرغوبة أو من خالل المتغيرات التي تكفل استخدام الموارد وبطريقة تضمن 

يف عدم هدرها وبهذا فإن التخطيط يهدف إلى تحقيق األهداف بأقصى قدر ممكن وبأسرع ما يمكن وبأقل التضحيات والجهود والتكال
 :الممكنة ويتم ذلك من خالل المحتوى العلمي للمادة كاآلتي

 :المفردات
نشأة التخطيط وتطوره، مفهوم التخطيط وأهميته وأهدافه، المشاكل التي تواجه التخطيط، خصائص : التخطيط إطار نظري عام يحتوي اآلتي -1

 .التخطيط الجيد، دور المخطط ومهارته
 :الخطة ومحتواها  -2

 البرامج والمشاريع  –الموازنات  –إجراءات تنفيذ العمل  –السياسات  –األهداف  –مشكالت ال: محتوى الخطة. 
 الدقة –المرونة  –اإللزام  –الوضوح  –التكامل  –الشمولية  –الواقعية : مبادئ وأسس إعداد الخطة. 

 .بعةمرحلة اإلعداد واإلقرار، مرحلة التنفيذ، مرحلة التقييم والمتا: مراحل عملية التخطيط -3
 .الموازين السلعية، الموازين النقدية والمالية، ميزان النقد األجنبي، ميزان القوى العاملة: الموازين التخطيطية -4
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  تخطيط االستهالك، تخطيط التجارة الخارجية، تخطيط القوى العاملة: تخطيط المتغيرات القتصادية -5

 .األنواع المختلفة للتخطيط  -6

 .نموج المدخالت والمخرجات، نموذج البرمجة الخطية: النماذج الرياضية في التخطيط -7

 

   Public Finance 1( 058) 5مالية عامة ( 8): المقرر

 :المفردات

  Economics of the Public Sectorاقتصاديات القطاع العام   -5
 Measurement and Methods in Public Financeالقياس واالساليب في المالية العامة  -3

 Welfare Economics and Public Goodsوالسلع العامة  اقتصاد الرفاه -6
  Externalities: Problems and Solutionsالمشاكل والحلول : المؤثرات الخارجية -6
  Income Distribution and Transfer Programsتوزيع الدخل وبرامج التحويل الحكومي  -1
 Collective Decision-Makingصنع القرار الجماعي في القطاع العام  -3
 Cost-Benefit Analysisتحليل المنافع والتكاليف  -3
نتاج وتسعير السلع والخدمات العامة من قبل الحكومة  -6  Government Provision, Production, and Pricing of Public Goodsتوفير وا 

and Services 
     Taxation in Theory and Practiceالنظرية والتطبيق : الضرائب -8

  5قضايا الكفاءة والعدالة : الضريبيةالمبادئ Principles of taxation I: efficiency and equity issue 
  قضايات التطبيق : 2المبادئ الضريبيةPrinciples of taxation II: applied issues 

 Taxes on incomeالضرائب على الدخل  -
 Taxes on sales and consumptionالضرائب على المبيعات واالستهالك  -

 Taxes on property and wealthالضرائب على الملكية والثروة  -
 Fees and charges as a revenue sourceالرسوم والغرامات كمصدر للدخل  -

 Social Securityالضمان االجتماعي  -
 Public educationالتعليم العام  -
 Health careالرعاية الصحية  -

 Government Budgets, Borrowing, and Deficit Financeويل العجز الموزنات الحكومية واالقتراض وتم -58

:المراجع  
1- Jonathan Gruber, "Public Finance and Public Policy", Third Edition, Worth Publishers, 2011 
2- Holley H. Ulbrich, "Public Finance in Theory and Practice" Second edition, published by Routledge, 2011. 

 .0993، نقله إلى العربية محمد حمدي السباخي و كامل سلمان العاني، دار المريخ، "المالية العامة في النظرية والتطبيق"ريتشارد موسجريف و بيجي موسيجريف،  -2
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  Public Finance II( 058) 6مالية عامة  (9)المقرر
 

 :المفردات
 مقدمة في االستقرار -5

 أهداف سياسة االستقرار 
 الطلب والناتج واألسعار 

 سياسة االستقرار مع ثبات مستوى األسعار -2
 نماذج المضاعف مع ثبات األسعار 
 نماذج المضاعف مع تغير األسعار 
 مقارنة السياسة المالية والسياسة النقدية 

 تطبيقات لسياسة االستقرار -6
 الرافعة المالية 
 دور المرونة الذاتية 
 توقيت اآلثار المالية 
 قابل السلطة التقديريةالقواعد في م 
 توليف السياسة المالية 

 الناتج والعمالة والتضخم -6
 المستوى التوازني للناتج واألسعار 
 تحركات التضخم ومنحنى فيليبس 
 معدالت التضخم التوانية 
 نموذج التوقعات الرشيدة 
 فجوات االستجابة والتصعيد 
 السياسة المالية مع التصخم 

 تجارب السياسة المالية -1
  القياسية الماليةاألرقام 
 السبعينيات 

 الثمانينيات 
 .0993، نقله إلى العربية محمد حمدي السباخي و كامل سلمان العاني، دار المريخ، "المالية العامة في النظرية والتطبيق"ريتشارد موسجريف و بيجي موسيجريف،  -0
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  Mathematical Economics 055القتصاد الرياضي ( 56): المقرر

المادة التطبيقاات االقتصاادية للعدياد مان األدوات واألسااليب الرياضاية ، فهاي إعاادة صاياغة للمفااهيم االقتصاادية التاي قاد تتناول هذه 
وتتطااور المااادة فااي اسااتخدامها لمختلااف األدوات . بأساالوب رياضااي( سااواء فااي مجاااالت االقتصاااد الجزئااي أو الكلااي) درسااها الطلبااة 

التوازنية في سوق سلعة واحدة باساتخدام المعاادالت اآلنياة إلاى أن تصال إلاى تطبيقاات التفاضال الرياضية، فهي تبدأ من حساب القيم 
 .في تحديد القيم العظمى والدنيا للدوال المقيدة وغير المقيدة 

 :المفردات

I .تحليل التوازن في القتصاد: 

 :التوازن الجزئي في السوق . 5

 نموذج غير خطي  -نموذج خطي   -
 (الضرائب واإلعانات)ية السوق التدخل في آل -
 توازن سوق ذو سلعتين -

 :تحليل توازن الدخل القومي . 2
 النماذج المختلفة للقطاع الحقيقي  -
 (المضاعفات) تغيرات التوازن في السوق الحقيقي  -
 (حقيقي ونقدي)نموذج يحتوي على قطاعين  -

II .النماذج الخطية وجبر المصفوفات: 

 :فوفات التطبيقات االقتصادية للمص. 
 نماذج السوق والدخل القومي -
 جدول المضاعفات المختلفة -
 (نموذح ليونتيف)نموذج المدخالت والمخرجات  -

III .تطبيقات التفاضل في حالة الدوال ذات المتغير المستقل الواحد: 

 :المرونات المختلفة . 5
 مرونة الطلب السعرية ، ومرونة العرض السعرية  -
 صر المتغيرمرونة اإلنتاج بالنسبة للعن -
 بالنسبة لكمية اإلنتاج( والمتوسط ) مرونة التكاليف الكلية  -

 :الدوال الحدية وعالقتها بالدوال الكلية والمتوسطة . 2
 التكاليف الحدية وعالقتها بمتوسط التكاليف  -
 اإليراد الحدي وعالقته باإليراد المتوسط والمرونة السعرية  -
 ليةالمنفعة الحدية وعالقتها بالمنفعة الك -
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 اإلنتاج الحدي وعالقته باإلنتاج الكلي والمتوسط  -
 الميل الحدي لالستهالك  -

 :القيم القصوى والدنيا للدوال ذات المتغير الواحد . 6
 تعظيم الربح الكلي  -
 تعظيم اإليراد الكلي -
 (المتوسطة والحدية)تدنية التكاليف  -
 معدل الضريبة األمثل الذي يحقق أقصى عائد ضريبي  -
 رىتطبيقات أخ -

IV .تطبيقات التفاضل في حالة الدوال ذات المتغيرين المستقلين: 

 :الدوال الحدية . 5
 (النواتج الحدية ، معدل اإلحالل الفني ، نظرية اويلر)في مجال اإلنتاج  -
 (المنافع الحدية ، معدل اإلحالل الحدي)في مجال االستهالك  -

 :المرونات الجزئية . 2
 ( اطعية ، الدخليةالسعرية ، التق)مرونات الطلب  -
 مرونات عناصر اإلنتاج  -
 مرونات الدخلي التوازني بالنسبة لعناصر اإلنفاق المستقل عن الدخل  -

 :القيم القصوى والدنيا في حالة الدوال غير المقيدة . 6
 تعظيم اإليراد وتعظيم األرباح لمنشأة تنتج سلعتين -
 التمييز في األسعار -
 تطبيقات أخرى -

 :دنيا في حالة الدوال المقيدة القيم القصوى وال. 6

 توازن المستهلك واشتقاق دوال الطلب العادية والتعويضية .5
 :توازن المنتج  .2

 تعظيم اإلنتاج طبقًا لقيد التكاليف -
 تدنية التكاليف طبقًا لقيد اإلنتاج -
 دوال اإلنتاج المتجانسة -
 .اإلنتاج المشنرك -

 :المراجع
1. Alpha Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, 1984. 

 5881جزءان،  دار المريخ للنشر، ( مترجم)الفا شيانج، الطرق األساسية في االقتصاد الرياضي،  -2
 5886هناء خير الدين، االقتصاد الرياضي، دار الفكر العربي، . د -6
 2888مجيد علي حسين  و عفاف عبدالجبار سعيد، اإلقتصاد الرياضي، دار وائل للنشر،  -6
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 Monetary theory 053النظرية النقودية :  5نقود ( 55): رالمقر 

، (نظرية كمية النقود وتطورها لدى كل من كينز و فريدمان)هذه المادة تمثل تكامل بين النظرية النقدية مع كل من مواريثها 
عملية وليس على الهيكل المالي والنقدي يركز المقرر على النظريات النقودية واختباراتها ال. والصياغات العملية واختباراتها القياسية

 . المؤسسي

 :المفردات
 تطور تعريف النقود  .5

 ( مساهمات كينز وفريدمان، حيادية النقود وقنوات انتقال تأثير التغير في عرض النقود في االقتصاد)الموروث االقتصادي النقودي  .2
 دراسة  البنود الجزئية للطلب على النقود .6
 .على النقود بدافع المضاربات، المجاميع النقديةاختيار المحفظة والطلب  .6
 العالقة السببية بين عرض النقود ومستوى الدخل الوطني  .1
  St. Louisمعادلة النقوديين في نموذج   .3

،  Lag distributed modelدالة الطلب الكلي على النقود، تقدير المعادلة في ظل كل من فرضية التوقعات الرشيدة و نماذج فترات التأخير  .3
 مشاكل التقدير والتقنيات والنتائج

 :المراجع

Jagdish Handa, monetary economics, Second edition published by Routledge 2009. 

 

Monetary Policy المقرر   327السياسة النقدية ( 22): 2نقود  

البديلة التخاذ قرار السياسة، والجدل بينها، قنوات انتقال  يدرس هذا المقرر أهداف السياسة النقدية، والقيود عليها، النظريات النقودية
السياسة النقدية، االستراتيجيات المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية، واالعتبارات العملية لتنفيذ السياسة النقدية، وتأثيرات 

 . ونتائج قرار السياسة على االنشطة االقتصادية

 :المفردات
 موذج العرض الكلي و الطلب الكليالسياسة النقدية في ن .5

 األهداف التشغيلية  والوسيطة للسياسة النقدية .2
 (الكينزيون الجدد والكالسيك الجدد)النظريات المتنافسة واستراتيجيات السياسة  .6
 .قنوات انتقال السياسة النقدية  .6
    Inflation Targetingسياسة استهداف التضخم  .1

 استهداف سعر الفائدة 
  الصرفاستهداف سعر 
 استهداف التضخم 
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 مقارنة استهداف التضخم و قاعدة األدوات 
 استهداف التضخم في كل من الدول المتقدمة و النامية 

 السياسة النقدية و األسواق المالية .3
 السياسة النقدية في االقتصاد المفتوح .3

 السياسة النقدية في ليبيا .6

 :المراجع
Jagdish Handa, monetary economics, Second edition published by Routledge 2009. 

 

 Econometrics I  056: 1القتصاد القياسي ( 53): المقرر

يعتبر هذا المقرر استكماال لمنهج مبادي االقتصاد القياسي الذي درسه الطالب في المستوى الجامعي، اال انه يتميز بإضافة بعض 
-Eبالجانب التطبيقي باالستعانة ببعض البرامج المساعدة مثل برنامج  المواضيع ن والتوسع في أخرى ، باإلضافة الى االهتمام

view. 

 :المفردات

: خطوات البحث في االقتصاد القياسي :Definition and Scope of Econometric مفهوم االقتصاد القياسي: التعريف باالقتصاد القياسي -0
Methodology of Econometric Researchدار الخطي البسيط، مراجعة لنموذج االنح. 

 Estimates Of The General Regression Model تقديرنموذج االنحدار الخطي المتعدد -3

 الخصائص العامة للتقدير الجيد، والتقييم االحصائي للتقدير الجيد -2

 Multiple regression and Analysis of Variance المتعددتحليل التباين واختبارات الفروض في حالة نموذج االنحدار الخطي  -4

 :اختبارات جودة التوفيق في حالة االنحدار المتعدد -5
 مشاكل تتعلق بطبيعة المتغير العشوائي -6
 :Heteroscedasticity مشكلة عدم التجانس -7
 Multicollinearity االشتراك الخطي -8
 Autocorrelation Lagged Variables Models االرتباط الذاتي -9

  نماذج المتغيرات المتباطئة -01
 Specification Of The Modelالنموذج  توصيف -00

 : Simultaneous Equation System نماذج المعادالت اآلنية -03
 :المراجع

 .2116، ، الطبعة األولى، مركز بحوث العلوم االقتصادية، بنغازي" Some Univariate and Multivariate Applicationsاالقتصاد القياسي وتطبيقات السالسل الزمنية "محمود الفاخري، 

Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. Basic Econometrics. Boston, Mass: McGraw-Hill, 2009. 
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 Econometrics II  028(  2)اقتصاد قياسي ( 21): المقرر

 :المفردات

        أنواع السالسل الزمنيةمفهوم السلسلة الزمنية وبعض  -5
 tyStationariofTestاختبارات سكون السالسل الزمنية -2
   Cointgration التكامل المشترك -6
ModelsSeriesTimeWithgForecastinالتنبؤ باستخدام نماذج السالسل الزمنية  -6  
نموذج االنحدار الذاتي -1 AR  Model Autoregressive 
 نماذج متجهات االنحدار الذاتي -3 VARModelssiveAutoregresVector 
  Model  Moving Average:  نموذج المتوسط المتحرك -3
التطبيق العملي لنموذج  ) Box-Jenkins التقدير و التنبؤ باستعمال نموذج بوكس و جينكينز  -6 qdpARIMA ,, :) Autoregressive 

Integrated Moving Average Model       
                Test In Economics Causalityالسببية في االقتصاد  -8

 :المراجع

 .2116، الطبعة األولى، مركز بحوث العلوم االقتصادية، بنغازي، " Some Univariate and Multivariate Applicationsاالقتصاد القياسي وتطبيقات السالسل الزمنية "مود الفاخري، مح

Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. Basic Econometrics. Boston 

 

 


