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 1انصفحت 

 
  

     
 وصف انبرَايح األكادًٍَ       

 

جات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخر 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد  القسم العلمي / المركز  .2

 اقتصاد –علـو اقتصاد  المهني  اسم البرنامج األكاديمي او .3

 اقتصاد –بكالوريوس إدارة واقتصاد  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظاـ الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي 
 )كورسات+ فصلي(

 معايير اتحاد الجامعات العربية برنامج االعتماد المعتمد   .6

 وزارة التخطيط والتعاوف اإلنمائي  ات الخارجية األخرى المؤثر  .7

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهذاف البرنامج األكاديمي .9

 اعداد الكوادر االدارية واالقتصادية ، الذين يمتلكوف  المهارات الالزمة للعمل في مختلف دوائر الدولة  -8

 م من بناء الذات والقدرة على التطوير في دراستهم العليا تنمية االتجاىات العلمية لدى الطلبة بما يمكنه -6
اكساب الطلبة المهارات القيادية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء الخبرات من اجل التطوير نحو إدارة اي  -3

 نوع من المشاريع .
 اكساب الطلبة المعرفة في التخطيط وإقامة الجدوى االقتصادية للمشاريع . -4
 وتطوير المناىج الدراسية خاصة في مجاؿ  التنمية والتخطيط . تحديث -5
 التعاوف مع اقساـ الكلية في مجاؿ تبادؿ المعلومات والخبرات . -6

 
 تشجيع الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية . -7
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 المطلىبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01

  االهذاف المعرفية  - أ
 . المقرريعرؼ مفهـو  -8أ
 . المقرر يفسر للطالب خصائص  -6أ
 . المقرر   يُبين للطالب مضموف -3أ
 . عن المقرريوضح للطالب نظريات  -4أ
 .التي اتبعها المقرريعدد للطالب السياسات  -5أ
 .االخرين يعطى للطالب أمثلة عن تجارب   -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهذاف –ب 

 يجمع معلومات عن الظواىر والمشكالت  – 8ب
 يحلل اسباب ىذه المشاكل  – 6ب
 يقارف بين التجارب  – 3ب
         مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخداـ طريقة المحاضرة  -8
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -6

 
 طرائق التقييم      

 
 وعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة األسئلة الموض -8
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -6
 االختبارات وتشمل : -3

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -
 ية في نهاية كل شهر دراسي .االختبارات الختامية الشهر  -
 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -

 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي 
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 الىجذانية والقيمية . األهذاف -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج         
 ع واعطاء الحلوؿ قدرة الطالب على تقييم الموضو  -6ج
 يفرؽ بين المشكالت   -3ج

 .يفسر ويحلل الظواىر والمشكالت  -4ج         

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخداـ طريقة المحاضرة  -3
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -4
 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 لة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئ -4
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -5
 االختبارات وتشمل : -6

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -
 لفصلية في نهاية فصل دراسي .االختبارات الختامية  ا -

 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي 
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 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية المهارات العامة و -د 
 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -8د

 وؿ الموضوع وتحليلها .مهارات في جمع البيانات ح -6د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
   
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 استخداـ طريقة المحاضرة  -5
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -6

 
 
 
 

 ائق التقييم طر          
 
 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -7
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -8
 االختبارات وتشمل : -9

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -
 ن :االختبارات التحصيلية الختامية وتتضم -
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -
 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -

 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي .
 
 
 

 بنية البرنامج  .11
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 عات المعتمدةالسا           اسم المقرر أو المساؽ رمز المقرر أو المساؽ المرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 األولى
Coll 1205 Principles of economy 3 

- 

 
 
 

 التخطيط للتطىر الشخصي .01

 
 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -8
 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3
 قارنات عن الموضوع .مهارات اجراء الم  -4
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. -5
 
 
 
 
 

 المعهذ(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبىل  .02

 
 معيار املعدل 

 
 

 أهم مصادر المعلىمات عن البرنامج .03

 
 

رة الشخصية للقائم بتدريس المقرر الكتب ، الدوريات ، الرسائل الجامعية ، شبكة المعلومات الدولية ، الخب 
 الدراسي 
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 يخطط يهاراث انًُهح

 َرخً وضع اشارة فٍ انًربعاث انًقابهت نًخرخاث انتعهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضعت نهتقُُى

 يخرخاث انتعهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

انسُت / 

 انًستىي
 أساسٍ اسى انًقرر ريس انًقرر

أو 

 اختُارٌ

 ُتانًهاراتاألهذاف  ت ُرفانًعاألهذاف 

 برَايح انخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانقًُُت 
وانتأهُهُت اراث انعايت انًه

انًهاراث األخري  )انًُقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 األوىل

 

Coll 1205 Principles of economy أساسي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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وصف انًقرراث انذراسُت نقسى 

 االقتصاد /انًرحهت األونً

 )انكىرش االول وانثاٍَ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 8انصفحت 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 مهدي صالح دواي أ. د.                                                                 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 ية اإلدارة واالقتصادكل  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .2

 مادة مبادئ االقتصاد / المرحلة االولى / اسم / رمز المقرر .3

 Coll 8605رمز المقرر  

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .4

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .5

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .8

 فهم اإلطار النظري لمبادئ االقتصاد  - أ

 تعريف الطلبة على أساسيات علم االقتصاد  - ب

حليل العلمي لقضايا االقتصاد من خالؿ تزويده بأدوات التحليل االساسية ومنها ) تنمية قدرات الطالب في الت  - ت
 التحليل الوصفي والتحليل البياني والتحليل الرياضي ( .
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 تمكين الطالب من معرفة البدايات التاريخية لظهور علم االقتصاد .   - ث

 تصاد . االطالع االولي على جوىر النظريات الكالسيكية والحديثة لعلم االق - ج

 ح. تنمية قدرات الطالب في كشف وحل المشكالت االقتصادية       

 خ.  تهيئة الطالب فكريا للتعاطي مع الفروع االخرى لالقتصاد في المراحل الالحقة .       

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .80

 األىداؼ المعرفية   -أ

 م االقتصاد .يعرؼ الطالب بأساسيات عل -8أ

 يمنح الطالب مرونة في التفكير االقتصادي  . -6أ

 ينقل الطالب الى بيئة فكرية اكثر تخصصا" في المجاؿ العلمي  . -3أ

 يزود الطالب بأدوات معرفية جديدة  . -4أ

 يصبح الطالب اكثر دراية بطرؽ التفكير العلمي  . -5أ

 اللها الجهود النظرية والتطبيقية .  .ينقل الطالب الى اجواء معرفية تتواكب من خ  -6أ

  

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تعزيز المهارات التحليلية للظواىر االقتصادية .   – 8ب

 اصابة المشاكل االقتصادية باستخداـ الطرؽ العلمية .  – 6ب

 تامين درجة عالية من التخصص الذي يقود الى المهارات المهنية .  – 3ب
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 التواصل الفاعل مع االخرين .      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -7

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -8

 استخداـ تقنيات توضيحية . -9

 

 طرائق التقييم      

 

 ة المقابلة األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئل -80

 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -88

 االختبارات وتشمل : -86

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -

 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -

 ي .االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراس -

 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج
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 يفرؽ بين المشكالت   -3ج

 يفسر ويحلل الظواىر والمشكالت . -4ج

 التعليم والتعلم  طرائق    

 

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية  . -8

 رسم المخططات التوضيحية . -6

 طريقة العصف الذىني . -3

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -8

 اليومية  -

 

 الشهرية -

 

 الفصلية   -                  

 

 النهائية   -

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -6
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 العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات -د 

 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -8د   

 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د

 وضوع .مهارات اجراء المقارنات عن الم  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

 

 
 بنية المقرر .88

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 3 8
 –طبيعة علم االقتصاد 
 –المشكلة االقتصادية 
 الفعاليات االقتصادية

 ارات شفويةاختب المحاضرة

 استيعاب الخصائص 3 6
 –قانوف الطلب  –الطلب 

منحنى  –جدوؿ الطلب 
 الطلب 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 3
 –العوامل المحددة للطلب 

 انواع الطلب 
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 4
انواع المرونة  – مرونة الطلب

 العوامل المؤثرة في المرونة  –
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 اختبارات شفوية محاضرة نظرية سلوؾ المستهلك تعاريف ومفاىيم 3 5
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 عرض وتحليل 3 6
النظرية الحديثة لسلوؾ 

 المستهلك
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 لعرض وتحلي 3 7
العوامل المؤثرة في  –العرض 

 العرض 
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8
امتحاف الشهر األوؿ/ للفصل 

 الدراسي االوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عرض وتحليل 3 9
قانوف الغلة –نظرية االنتاج 

 المتناقصة
 ارات شفويةاختب محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة عوامل االنتاج عرض وتحليل 3 80

 اختبارات شفوية محاضرة المفهـو واالنواع –التكاليف  عرض وتحليل 3 88

 اختبارات شفوية محاضرة المفهـو واالنواع –االيرادات  عرض وتحليل 3 86

 فويةاختبارات ش محاضرة االسواؽ وتحديد االسعار عرض وتحليل 3 83

 عرض وتحليل 3 84
المفهـو  –الدخل القومي 

 وطرؽ االحتساب
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 85
النظرية الحديثة في الدخل 

 واالستخداـ
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86
امتحاف الشهر الثاني/ للفصل 

 الدراسي االوؿ  
 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

 اختبارات شفوية محاضرة توزيع الدخل القومي تعاريف ومفاىيم 3 87

 اختبارات شفوية محاضرة المفهـو واالنواع –النقود  عرض وتحليل 3 88

 اختبارات شفوية محاضرة المفهـو واالنواع –المصارؼ  عرض وتحليل 3 89

 اختبارات شفوية محاضرةالتطور  –التجارة الخارجية  عرض وتحليل 3 60
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 البنية التحتية  .86

 التاريخي

 اختبارات شفوية محاضرة اسباب التجارة الخارجية عرض وتحليل 3 68

 اختبارات شفوية محاضرة نظريات التجارة الخارجية عرض وتحليل 3 66

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مراجعة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

64   
امتحاف الشهر االوؿ/ للفصل 

 الدراسي الثاني
  ػػػػػػػػ

 وتحليلعرض   65
المفهـو  –ميزاف المدفوعات 
 والعناصر

 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 66
المفهـو  –سعر الصرؼ 

 واالنواع
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 67
المفهـو  –السياسة التجارية 
 والتطور

 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 68
 انواع السياسة التجارية

 الحوارالمناقشة و 
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 69
 ادوات السياسة التجارية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 30
 تطبيقات السياسة التجارية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

   
امتحاف الشهر الثاني/ للفصل 

 الدراسي الثاني 
  ػػػػػػػ
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 د. كريم مهدي الحسناوي –كتاب مبادئ علم االقتصاد  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 كتاب مبادئ االقتصاد . د. عبد المنعم السيد علي    ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  
 ،....  (المجالت العلمية ، التقارير 

 كتاب االقتصاد . د. بوؿ ساملسوف

 شبكة االقتصاديين العراقيين  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....
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 نموذج وصف المقرر                                                

 ـ. عدناف طو كرفوعـ.                                                                            وصف المقرر

 جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد. ؤسسة التعليميةالم .9

 االحصاء.    القسم العلمي  / المركز .11

 .coll1204مبادئ االحصاء/ اسم / رمز المقرر .11

 الحضور اليومي للمحاضرات  )الزامي(. أشكاؿ الحضور المتاحة .12

 6087-6086الكورس الثاني  /للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .13

 ( اسبوعيا3( ساعة لكل فصل  وبواقع ) 45) لدراسية )الكلي(عدد الساعات ا .14

 88/80/6086 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداؼ المقرر .16

 تعريف الطالب بأىم مبادئ علم االحصاء واىميتو . -
 ماذا تعني لغة االرقاـ وكيف تحلل االرقاـ الناتجة من التحليل االحصائي. -
 اساليب المعاينة .ما ىي خطوات التحليل االحصائي واىم  -
 ماىي اساليب عرض البيانات . -
 تطوير اسلوب االستنتاج . -
 
 
 

 
 
 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .83
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 األىداؼ المعرفية   -أ
 اف يعرؼ الطالب المعلومة االحصائية . -8أ
 اف يعرؼ الطالب اىم اساسيات علم االحصاء. -6أ
 سلوب الحصوؿ على البيانات . اف يعرؼ الطالب ا -3أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب عرض وتحليل البيانات . -4أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب التحليل واالستنتاج . -5أ
   -6أ
 األىداؼ المهار آتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارات تفاعلية /تفاعل الطالب  مع المحيط. – 8ب
 علومة  االحصائية  من الواقع .مهارات شخصية / القدرة على تشخيص الم – 6ب
 مهارات تحليلية / القدرة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا . – 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة. -8
 المناقشة والحوار . -6
 االسئلة االثرائية . -3
 االستجواب المباشر. -4

 طرائق التقييم      
 اسئلة االختيارات . -8
 التوضيحات .اسئلة  -6
 اسئلة المعاينة والتحليل . -3
 الواجبات . -4
 التقيم الذاتي . -5

 االختبارات ) الشهرية / الفصلية / النهائية (.
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير البسيط ) القدرة على الفحص والتقييم (.-8ج
 التفكير  الناقد ) القدرة على التميز بين المواضيع (.-6ج
 التفكير االبداعي ) القدرة على انتاج افكار حديثة (.-3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذىني . -8
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 العرض  التقدمي . -6
 
 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة )يومية، شهرية ، فصلية ، نهائية (. -8
 
 
 

 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األ -د 
 مهارات جمع وتحليل البيانات . -8د
 مهارات االستنتاج ووضع الحلوؿ  النظرية .  -6د
 مهارات اتخاذ القرار العلمي. -3
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 الكورس الثاني  .84

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم قة التعليمطري

نشوء وتطور علم  مفاىيم  اساسية /تعاريف 4 8
 االحصاء

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
جمع وتصنيف وتبويب  جمع  البيانات 4 6

 البيانات
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
المحاضرة  اسلوب العينات ةالمعاين 4 3

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
المحاضرة  عمل االستبياف االستبانة 4 4

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
تصنيف البيانات و  4 5

 التوزيعات التكرارية
تصنيف  انواع التوزيعات 
التكرارية والمنحنيات 

 ويب البياناتوتب

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
رموز ومصطلحات  رموز عامة+ اختبار شهري 4 6

 رياضية/االمتحاف 
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
مقايس النزعة المركزية  مقايس /وخصائص 4 7

 /الوسط الحسابي
المحاضرة 

 والنقاش
يم الذاتي التقي

/االختبارات 
 /الشفوية

االوساط  مقايس وخصائص 4 8
 الحسابية/المرجحة

المحاضرة 
والنقاش/االمتحا

 ف

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
التوافقي / التربيعي  مقايس وخصائص 4 9

 /الهندسي
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  قايس التشتتم مفهـو التشتت 4 80

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 
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 مبادئ االحصاء /محمد حسن /امير حنا ىرمز ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 SPSSكتب مبادئ االحصاء الحديثة / وكتاب برمجة  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 (  المجالت العلمية ، التقارير ،....

/مجالت محلية ودولية  6008مبادئ االحصاء /احمد عبد السميع طيبة 
 مختصة في مجاؿ علم االحصاء واالدارة الكمية .

 المكتبة االفتراضية العراقية /و بحوث االنترنت الخارجية . ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 /الشفوية
مقاييس لعزـو وااللتواء  العزـو وااللتواء والتفلطح 4 88

 والتفلطح
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
مفهـو االرتباط/متغيرات  4 86

 مستقلة ومتغيرات معتمدة
االرتباط الخطي البسيط 

 والجزئي
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  معامل االرتباط المتعدد االرتباط المتعدد 4 83

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
المحاضرة  حل تمارين /امتحاف حل تمارين /امتحاف 4 84

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
مفهـو االنحدار الخطي   مفهـو االنحدار 4 85

 البسيط
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
مقايس التشتت/االمتحاف  4 86

 الشهري
االنحراؼ / التباين 

/معامالت  
التشتت/االمتحاف 

 الشهري

المحاضرة 
والنقاش/ثم 

 االمتحاف

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية

 نية المقرر) الفصل  الثاني(ب
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .85
 ب المنهجية الحديثة .استخداـ الكت - 

 التطبيق العملي لالختبارات .  -
 استخداـ برامج الحاسوب االحصائية الحديثة . -

 االستفادة من البحوث الجديدة وتطبيقها . 
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 نموذج وصف المقرر

 

 . فيصل سرحاف عبودـ.ـ                  وصف المقرر                             

 

 

 دجامعة ديالى / كلية االدارة واالقتصا المؤسسة التعليمية .17

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .18

 مادة مبادئ المحاسبة Coll 1207   اسم / رمز المقرر .19

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .21

 نظاـ الكورسات  الفصل / السنة .21

 ساعات اسبوعيا  3ساعة بواقع  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 مقررأىداؼ ال .24

 جعل الطالب قادر على فهم اىداؼ ومهاـ مبادئ المحاسبة

 

 

 

 

وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف  يوفر
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .86

 األىداؼ المعرفية   -أ

 أىم المبادئ واالساسيات  في بحوث العمليات  . -8أ

 اىم االساليب الرياضية المستخدمة  في معالجة المشاكل الكمية. -6أ

 النموذج الرياضي للمشكلة وحلو .بناء ا -3أ

 تفسير النتائج وتطبق الحل على الواقع . -4أ

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 القدرة على التواصل مع االستاذ. -مهارات القدرة : – 8ب

 القدرة على تحليل وتشخيص المشاكل. -مهارات شخصية :  - 6ب

 البرامج في حل المشاكل . أستخداـ  -مهارات  تحليلية : – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب المباشر   -4االسئلة االفتراضية       -3المناقشة والحوار     -6المحاضرة     -8
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 طرائق التقييم      

 

 أسئلة توضيحية -3التقيم الذاتي        -6حل االسئلة والواجبات      -8

 

 

 والقيمية  األىداؼ الوجدانية -ج

 التفكير البسيط )القدرة على فحص وتقيم  المواضيع ( -8ج

 التفكير الناقد )القدرة  على دراسة وتميز المواضيع ( -6ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستجواب المباشر   -4االسئلة االفتراضية       -3المناقشة والحوار     -6المحاضرة     -8

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 أسئلة توضيحية -3التقيم الذاتي        -6حل االسئلة والواجبات      -8
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات . -8د

 مهارات  التدريب والتطوير الشخصي . -6د

 داد المفاىيم االدارية.مهارات اع -3د
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 بنية المقرر .87

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نشأت وتطور المحاسبة معرفة تاريخ  المحاسبة 3 8
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 

بات + امتحاف الواج
 نظري

 الفروض المحاسبية معرفة الفروض 3 6
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات + امتحاف 

 نظري

 المبادئ المحاسبية معرفة المبادئ المحاسبية 3 3
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
ارات الشفوية / /االختب

الواجبات + امتحاف 
 نظري

4 3 
أستخداـ الطرؽ الرياضية 

 لنظرية القيد المفرد
 نظرية القيد المفرد

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات + امتحاف 

 نظري

5 3 
استخداـ نظرية القيد 

 المزدوج
 نظرية القيد المزدوج

لمحاضرة والمناقشة ا
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات + امتحاف 

 نظري

6 3 
أستخداـ نظرية القيد 

 المزدوج
العمليات المحاسبية 
 لعمليات رأس الماؿ

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 

ف الواجبات + امتحا



  
 27انصفحت 

 
  

 نظري

7 3 
معالجة المصاريف 

 الشخصية
المعالجة المحاسبية 
 للمسحوبات الشخصية

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات + امتحاف 

 نظري

 االمتحاف امتحاف أمتحاف تقيم المستوى العلمي  3 8

 ت الثابتةشراء الموجودا تحديد كلفة الموجود 3 9

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات+ امتحاف 

 نظري

80 3 
كيفية أجراء التسويات 

 للموجودات
بيع واستبداؿ 

 الموجودات الثابتة

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحاف الواجبات
 نظري

 المشتريات ومردوداتها تحديد كلفة المشتريات 3 88

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات+ امتحاف 

 نظري

 المبيعات ومردوداتها استخراج صافي المبيعات 3 86

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

ي التقيم الذات
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات+ امتحاف 

 نظري

 المصاريف تحديد كلفة المصروؼ 3 83
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
 الواجبات+ امتحانات
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 التحتية البنية  .88

 مبادئ المحاسبة ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 

 مقدمة في مبادئ المحاسبة ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 محاسبة متقدمة

  ..ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ..

 

 

 

 الخصم التجاري معرفة مفهـو الخصم 3 84

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

الذاتي التقيم 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات+ امتحاف 

 نظري

85 3 
أستخداـ المعادلة 
الرياضية الستخراج 

 الخصم النقدي
 الخصم النقدي

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 
الواجبات+ امتحاف 

 نظري

 

86 

 

 االمتحاف التقيم 3

 

 امتحاف
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 نموذج وصف المقرر 

 استاذ المادة أ.ـ. كريم ذياب احمد                                                                   وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد    –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .25

 قسم االقتصاد  القسم الجامعي / المركز .26

 Coll 1207مادة مبادئ االدارة / المرحلة االولى  اسم / رمز المقرر .27

 بكالوريوس علـو اقتصاد لتي يدخل فيهاالبرامج ا .28

 الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدوؿ االسبوعي المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .29

  6087 – 6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .31

 سبوع ( ساعة في اال 6( ساعة دراسية ، وبواقع )  60)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

  2016/ 10/  18 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .32
 أىداؼ المقرر .33

 . تعريف الطالب بأىم أسس ومبادئ علم االدارة 
  . تعريف الطالب بالوظائف االدارية الرئيسة ووظائف المنظمة الرئيسة والثانوية 
 . بياف تطور العلـو االدارية وتسلسلها التاريخي 
 ي المنظمات .توضيح أىمية علم االدارة ودورىا ف 
 . تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن االدارة تشكل لو قاعدة معرفية عن االدارة وتطبيقاتها في المنظمات 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج .قد 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .34
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 جعل الطالب قادراً على : -المعرفة والفهم :  -أ
 أف يعرؼ أىم المبادئ والمفاىيم االدارية االساس . -8أ
 أف يحدد الوظائف الرئيسة لإلدارة ، والوظائف الرئيسة والثانوية للمنظمة . -6أ
 أف يفسر المفاىيم االدارية . -3أ
 أف يطبق المفاىيم االدارية بأمثلة واقعية وحاالت دراسية . -4أ
 أف يحلل صحة النظريات االدارية مع الواقع العملي .  -5أ
 .    أف يبين رأيو بالمفاىيم االدارية -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالؾ القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . – 8ب
 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظريات االدارية وتطبيقاتها الواقعية .  – 6ب
 نها .   مهارات تحليلية : قدرة تحليل المفاىيم االدارية والعالقات بي – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة . -8
 المناقشة والحوار . -6
 االسئلة االثرائية . -3
 االستجواب المباشر . -4

   -طرائق التقييم :     
 أسئلة الخطأ والصواب . -8
 أسئلة االختيار من متعدد . -6
 أسئلة التوضيحات . -3
 الواجبات . -4
 التقييم الذاتي . -5
 ة ، النهائية ( .االختبارات ) الشهرية ، الفصلي -6
 مهارات التفكير -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -8ج
 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -6ج
 التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة ( .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذىني . – 8
 استعماؿ صنع القرارات الختبار البديل االفضل . – 6
 العرض التقديمي . – 3
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 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 8
 اختبارات شفوية . – 6
 واجبات . – 3

 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة -د 
 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاىيم االدارية وكيفية استخدامها في ادارة المنظمات . -8د
 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاىيم االدارية في المجاالت المختلفة . -6د
 عداد المفاىيم االدارية المناسبة لالستخداـ في المجاالت المختلفة .   مهارات ا -3د
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 بنية المقرر  ) الفصل االوؿ (  .35

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساؽ أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 طبيعة اإلدارة تعريفات ومفاىيم 6 8

المحاضرة 
والمناقشة 

حوار وال
 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذاتي 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والواجبات 
واالختبارات 

 الشهرية واليومية

 مهمات المدير اسس ادارية  6 6
 اإلدارة في البيئة المتغيرة فهم العالقات 6 3
 األىداؼ والتخطيط مفاىيم رئيسة  6 4
 االستراتيجيالتخطيط  خطوات نظرية  6 5
 التخطيط التشغيلي تطبيقات واقعية 6 6
 األساليب الكمية في التخطيط تمارين عملية 6 7
 امتحاف الشهر األوؿ  اختبار شهري 6 8
 األساليب الكمية في القرار  تمارين عملية 6 9

 تصميم الوظيفة مفاىيم رئيسة  6 80
 الهيكل التنظيمي اسس ادارية 6 88
 الصالحية مفاىيم رئيسة  6 86
 العالقات التنظيمية الداخلية فهم العالقات 6 83
 المنظمة منظومة اجتماعية مفاىيم رئيسة  6 84
 الثقافة المنظمية مفاىيم رئيسة 6 85
 امتحاف الشهر الثاني اختبار شهري 6 86

 بنية المقرر  ) الفصل الثاني (  .36

 الساعات األسبوع
رجات التعلم مخ

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساؽ أو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

 القيادة تعريفات ومفاىيم 6 8

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب
 واالثراء

التقييم الذاتي 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والواجبات 
واالختبارات 

 الشهرية واليومية

 التحفيز رية اسس ادا 6 6
 نظريات التحفيز فهم العالقات 6 3
 الرضا الوظيفي مفاىيم رئيسة  6 4
 االتصاؿ خطوات نظرية  6 5
 الجماعات في المنظمات تطبيقات واقعية 6 6
 طبيعة الرقابة وأنواعها تمارين عملية 6 7
 امتحاف الشهر األوؿ اختبار شهري 6 8
 ألفاؽ اإلستراتيجية للرقابةا تمارين عملية 6 9
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 أدوات وأساليب الرقابة مفاىيم رئيسة  6 80
 إدارة التسويق و إدارة العمليات اسس ادارية 6 88
 إدارة الموارد البشريةو المالية مفاىيم رئيسة  6 86
  إدارة البحث والتطوير فهم العالقات 6 83
 القيادة مفاىيم رئيسة  6 84
 التحفيز فاىيم رئيسةم 6 85
 امتحاف الشهر الثاني اختبار شهري 6 86
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 نموذج وصف المقرر

 

 محمودـ.ـ قحطاف عدناف                         وصف المقرر                                                     

 

 

إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف  يوفر وصف المقرر ىذا
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .37

   قسم االقتصاد  / المركز القسم العلمي  .38

 Univ( 8803مادة حقوؽ وحريات/ المرحلة األولى ) اسم / رمز المقرر .39

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .41

 6087-6086الكورس الدراسي الثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .41

 ع ساعتين في االسبوع( ساعة دراسية بواق30) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .42

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .43

 أىداؼ المقرر .44

 اعداد كوادر علمية مؤىلة للعمل في ىيئات المجتمع المدني.  -8
 رفع مستوى مساىمتو السياسية وتعزيز مشاركتو في الحيات العامة.. -6
 تربيتو على حل المشكالت مع نظرائو بروح العدالة والمساواة. -3
 لطالب بأسس حقوؽ االنساف والحريات العامة.تعريف ا -4
بياف االسس العامة ومراحل تطور حقوؽ االنساف على الصعيد الدولي والمحلي ليتمكن الطالب من فهم حقوؽ  -5

 االنساف وحرياتو االساسية.
 تبين للطالب باف الهدؼ االساسي للمادة ىو التعريف والتطبيق لحقوؽ االنساف والحريات. -6
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 مقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات ال .89

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يبين للطالب مفهـو حقوؽ االنساف والحريات العامة. -8أ
 يحدد للطالب أنواع الحضارات القديمة لحقوؽ االنساف. -6أ
 يفسر للطالب حقوؽ االنساف في المواثيق الدولية. -3أ
 العالمية.يبين للطالب حقوؽ االنساف في الثورات  -4أ
 يبين للطالب مفهـو االنتخابات. -5أ
 يوضح للطالب انواع حقوؽ االنساف.  -6أ
 يحدد للطالب الضمانات االساسية للحريات -7أ
 يعطي أمثلة عن أىم المنظمات المدافعة عن حقوؽ االنساف في العالم. -8أ
 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يد المسببات والعوائق وايجاد الحلوؿ المناسبة لها.يختار المواضيع بتحد – 8ب
 يتطوع في مهارات مساعدة الزمالء والتعاوف معهم.. – 6ب
 ممارسة انواع  حقوؽ االنساف في الواقع الفعلي. – 3ب
 يقيم المهارات المكتسبة اليومية .  -4ب
 خرين)حب العمل الجماعي(.امتالؾ مستوى عالي من المهارات في مجاؿ حقوؽ االنساف والعمل مع اال -5ب
 مهارات لتحديد العالقة بين مفاىيم حقوؽ االنساف والحريات العامة. -6ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة. -8
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب . -6
 استخداـ طريقة المناقشة. -3

 
 طرائق التقييم      

 أسئلة الصواب والخطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ -8
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل -6
 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -3

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     
 شهر.االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل  -4
 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي . -5
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 ينتبو ويحلل الظواىر الخاصة بالموضوع. -8ج
 يقترح الطالب افكار جديدة حوؿ الموضوع . -6ج
 يساىم في حل المشكالت   -3ج

 المناسبة  لوؿيعمل الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الح -4ج         
  

 طرائق التعليم والتعلم     
 استخداـ طريقة المحاضرة. -8
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -6
 استخداـ طريقة المناقشة. -3
 
 
 
 طرائق التقييم    
 أسئلة الصواب والخطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ -6
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل -7
 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -ات وتتضمن :  أاالختبار  -8

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر. -9

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي . -80
 

 
 ت التحصيلية التالية :استخداـ االختبارا -8

 االختبارات اليومية - أ
 االختبارات الشهرية - ب
 االختبارات النهائية - ت

 استخداـ االختبارات الشفوية . -6
 
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 هم.مهارات في التعرؼ على حقوؽ االفراد وحريات -8د
 مهارات تنظيم العالقة بين الفرد والمجتمع. -6د
 مهارات إجراء العالقات المشتركة عن الموضوع . -3د
 مهارات معرفة المفاىيم الخاصة ذات الصلة بالموضوع .    -4د
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 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاىيم حقوؽ االنساف في مختلف المجاالت. -5د
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 رربنية المق .60

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

مفهـو حقوؽ االنساف  تعاريف ومفاىيم 8 8
 والجذور التاريخية

 اختبارات شفوية المحاضرة

حقوؽ االنساف في العصور  استيعاب الخصائص 8 6
 الوسطى والحديثة

المناقشة 
 والحوار

يم الذات تقي
 وتقييم الزميل

المناقشة  مضامين حقوؽ االنساف استيعاب الخصائص 8 3
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

العهدين الدولين الخاصين  استيعاب الخصائص 8 4
 بحقوؽ االنساف

المناقشة 
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

عات المواثيق اإلقليمية والتشري استيعاب الخصائص 8 5
 الوطنية

محاضرة 
+اسلوب 

السؤاؿ 
 والجواب

 اختبارات شفوية

المناقشة  اشكاؿ واجياؿ حقوؽ االنساف عرض وتحليل 8 6
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

   امتحاف الشهر االوؿ  8 7
الضمانات االساسية لنجاح  عرض وتحليل 8 8

 الحريات
تقييم الذات  محاضرة

 وتقييم الزميل
مفهـو ومدخل التطور التاريخي  ض وتحليلعر  8 9

 للديمقراطية وانواع الحريات
 محاضرة

+اسلوب 
السؤاؿ 

 والجواب

 اختبارات شفوية

مفهـو االنتخابات وتكييفها  عرض وتحليل 8 80
 القانوني

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة ظاىرة الفساد االداري تعريف ومفاىيم  8 88
 محاضرة تقييم النظاـ الديمقراطي وتحليلعرض  8 86

+اسلوب 
السؤاؿ 

 والجواب

 اختبارات شفوية

 اختبارات شفوية محاضرةالرأي العاـ ودوره في ضماف  عرض وتحليل 8 83
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 البنية التحتية  .68

 الدكتور ماىر صبري كاظم –الحريات العامة  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 الدكتور حميد مجيد الحدراوي –الحريات العامة والديمقراطية  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
 الدكتور عباس فاضل الدليمي –حقوؽ االنساف الفكر والممارسة 

ي يوصى بها                 ) اػ الكتب والمراجع الت
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 تقارير ونشرات منظمة حقوؽ االنساف في االمم المتحدة
 

 مواقع الكترونية مختلفة ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .66

   
 الديمقراطية وكذلك معرفة حقوؽ االنساف في االسالـ.اف يشمل المقرر الدراسي معرفة  أنواع   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 حقوؽ االنساف
العالقة بين الحقوؽ والحريات  عرض وتحليل 8 84

 العامة
 اختبارات شفوية محاضرة

   امتحاف الشهر الثاني  8 85
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 نموذج وصف المقرر

 ـ.ـ محمد ليث  وصف المقرر                                                                    

 

لب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطا
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .45

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .46

 ولى /مادة الحاسوب / المرحلة اال اسم / رمز المقرر .47

  Univ 1101رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .48

 6087-6086الكورس األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .49

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .51

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .51

 ب في نهاية السنة الدراسية قادراً على أىداؼ المقرر: إف يكوف الطال .52

 فهم اإلطار النظري والعملي ألجهزة وبرامجيات الحاسوب  -8

 تعريف الطلبة على اىم وحدات جهاز الحاسوب  -6

 (. Decimal system( والنظاـ العشري ) Binary systemفهم النظاـ الثنائي ) -3

 في جهاز الحاسوبControl Pane)  التحكم ) لوحة برامج وخصائصبياف اىمية  -4

 (Microsoft Wordالتعرؼ على برنامج طباعة المستندات ) -5
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 وتطبيق ذلك عمليا في مختبر الحاسوب   (Wordاف يفهم الطالب خصائص برنامج اؿ ) -6

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .63

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يعرؼ اساسيات جهاز الحاسوب  . -8أ

 للطالب الية عمل االجهزة والبرامجيات في جهاز الحاسوب. يفسر -6أ

 يُبين للطالب دور جهاز الحاسوب في الحياة العملية  . -3أ

 يوضح للطالب استخدامات جهاز الحاسوب في مختلف المجاالت . -4أ

 كيفية االستفادة ومواكبة التطور في عالم التقنيات والبرامجيات  .  -5أ

 

 اتية الخاصة بالمقرر. األىداؼ المهار   -ب 

 يجمع معلومات عن الية عمل وحدات جهاز الحاسوب    – 8ب

 معرفة اىم المشاكل التي تواجو المستخدمين   – 6ب

 تطبيق الجانب النظري عمليا في مختبر الحاسوب  – 3ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل وتبادؿ المعلومات التقنية     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -80

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -88
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 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -83

 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -84

 االختبارات وتشمل : -85

 المصاحبة للخطط التدريسية . االختبارات التحصيلية البنائية  -

 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -

 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -

 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج

 تحليل ومعالجة المشكالت   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 (  .Data showاستعماؿ طريقة العروض التقديمية اؿ ) -4

 ات الحاسوباستعماؿ اجهزة الحاسوب وتنفيذ البرامج عمليا في مختبر  -5

 رسم المخططات التوضيحية . -6
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 طريقة العصف الذىني . -7

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية:  -3

 اليومية  - أ

 الشهرية  - ب

 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -4

 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقول -د 

 مهارات استخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ الحاسوب . -8د   

 مهارات في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها . -6د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 ارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع.  مه 5د 



  
 44انصفحت 

 
  

 بنية المقرر .64

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 3 8
 مقدمة تعريفية عن جهاز الحاسوب

 وشرح اجياؿ الحاسبة
 اختبارات شفوية المحاضرة

6 3 
استيعاب 

 خصائصال
العناصر االساية في تكوين جهاز 

 الحاسوب
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

3 3 
استيعاب 
 الخصائص

انواع الذاكرة و اجهزة التخزين 
 الداخلية والخارجية

 اختبارات شفوية محاضرة

4 3 
استيعاب 
 الخصائص

( واجهزة inputاجهزة االدخاؿ( )
 (outputاالخراج )

 والحوارالمناقشة 
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 اختبارات شفوية محاضرة (CPU) ( وحدة المعالجة المركزية تعاريف ومفاىيم 3 5

 عرض وتحليل 3 6
 كيفية نفل البيانات ومعالجتها

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض وتحليل 3 7
 تحليل البيانات

 المناقشة والحوار
تقييم تقييم الذات و 
 الزميل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ)الكورس االوؿ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8

 عرض وتحليل 3 9
  ( اللوح االـ(

(Mother Board 
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 80
 البرامجيات

  (Software( 
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة نواقل البيانات عرض وتحليل 3 88
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 عرض وتحليل 3 86
 لوحة التحكم

(Control Panel( 
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 83
اضافة برامج جديدة وعملية حذؼ 

 البرامج القديمة
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 84
تعرؼ االجهزة الملحقة بجهاز 

 الحاسوب
 اختبارات شفوية ةمحاضر 

 عرض وتحليل 3 85
 تعريف الجدار الناري 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الكورس االوؿامتحاف الشهر الثاني/  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86

 - - االمتحاف النهائي )الكورس االوؿ( - 3 87

 عرض وتحليل 3 88
 برامج القائمة

  (Start( 
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة النظاـ الثنائي والعشري عرض وتحليل 3 89

 اختبارات شفوية محاضرة النظاـ الثماني عرض وتحليل 3 60

 اختبارات شفوية محاضرة النظاـ السادس عشر عرض وتحليل 3 68

 ت شفويةاختبارا محاضرة تعريف بطاقات الشاشة والصوت عرض وتحليل 3 66

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ تعاريف االجهزة الملحقة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ الكورس الثاني   64

 عرض وتحليل  65
 ( اساسيات نظاـ التشغيل

Windows Seven) 
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية ةمحاضر  انشاء مجلدات جديدة وانشاء عرض وتحليل 3 66
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 البنية التحتية  .65

 كتاب مبادىء اساسيات الحاسوب  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 كتاب انظمة التشغيل    الرئيسية )المصادر(   ػ المراجع6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  Kutubموقع  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .66

 كترونية المعاصرة .التقنيات االل اف يشمل المقرر الدراسي  

 

 المختصرات

 اختبارات شفوية محاضرة معينة معلومات الى والوصوؿ البحث عرض وتحليل 3 67

 عرض وتحليل 3 68
 Run) اىم ايعازات اؿ راف ٌ( 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 69
 ( برنامج طباعة النصوص

Microsoft Word 2010) 
 المناقشة والحوار

يم الذات وتقييم تقي
 الزميل

 عرض وتحليل 3 30

اىم اختصارات لوحة المفاتيح 
 وعملية

 البحث والتعديل

 اختبارات شفوية المناقشة والحوار

  ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني/ الكورس الثاني    



  
 47انصفحت 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر                                                     

 

 ـ.ـ بشرى رحيم عبد اهلل                                                                     وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية .53

 االقتصاد    القسم العلمي  / المركز .54

 Univ( 1102)اللغة العربية/ اسم / رمز المقرر .55

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .56

 الكورسات الفصل / السنة .57

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .58

 88/80/6086 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .59

 أىداؼ المقرر .61

الكتابة .يهدؼ المقرر الى تذكير طلبتنا االعزاء بقواعد اللغة العربية وترسيخها في اذىانهم بما يضمن التعبير السليم و 8
 الصحيحة .

. تبصيرىم بثقافتهم العربية  االصيلة من خالؿ ما وصلت اليو ىذِه الثقافة من مستوى عالي في المنتديات اللغوية واالدبية 6
 العربية والعالمية 

 . محاولة ايجاد طلبة  متميزوف في موىبة الكتابة )شعراً  أو نثراً (  أو موىبة االلقاء أو موىبة الخط .3

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .67

 األىداؼ المعرفية   -أ

 توضيح اىمية اللغة العربية باعتبارىا )سيدة اللغات ( بين لغات العالم باعتبارىا لغة القرأف الكريم . -8أ

 بياف النطق الصحيح لعالمة االعراب المناسبة  على أخر حرؼ في الكلمة . -6أ

 ة المقاييس الدقيقة لصحة الكالـ من خالؿ فهم الطالب لتراكيب الكالـ وتحليلو والفائدة منُو معرف  -3أ

تعريف الطالب بجميع الفنوف اللغوية واالدبية واالطالع على المراحل المتطورة والمتقدمة لهذه الفنوف ومعرفتو بأىم  -4أ
 ع الفنوف االخرى .الكّتاب واللغويين الذين ساىموا في تطور اللغة واالدب وجمي

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة نظاـ الجملة العربية من قبل الطالب ليتسنى لو معرفة صياغة الجملة اثناء الحديث . – 8ب

الذي  تنمية قدرة الطالب في الكتابة وذلك لتهيئتو في معرفة كتابة التقارير والبحوث التي تطلب منو في جميع المواد – 6ب
 يدرسها خالؿ العاـ الدراسي.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 . شرح الموضوع او شرح القاعدة .8      

 . اعطاء االمثلة الموضحة للقاعدة .6 

 . اعطاء تمرين خاص بالموضوع يحل من قبل الطالب داخل القاعة وعلى اللوحة .3 

 

 طرائق التقييم      
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 ة  ) االختبارات ( ..االمتحانات التحريري8

 . اختبارات يومية تحريرية لمعرفة درجة استيعاب الطالب للمادة .6

 األىداؼ الوجدانية والقيمية . -ج

 تنمية مهارة التذوؽ والحس الوجداني للطالب عند قراءتو لمادة شعرية أو نثرية  . -8ج

 معرفة الطالب بطريقة كتابة الجمل بشكل صحيح امالئياً .. -6ج

تنمية قدرة الطالب على كتابة مقالة قصيرة في اي موضوع من خالؿ معرفة  الشروط الواجب توفرىا عند كتابة اي  -3ج
 موضوع ..

  

 طرائق التعليم والتعلم     

.اشرح كل فن من فنوف اللغة واالدب واالستعانة بالمصادر لكي يراىا الطالب ويتعلم كيفية استخداـ المصدر باستخداـ 8
 ) السبورة ( واجابة الطالب عن جميع تساؤالتو . اللوحة

 . استخداـ المكتبة .6

 

 طرائق التقييم    

 تعبير ( تحريرية . –امالء  –ادب  –.اختبارات تشمل كافة الفنوف ) لغة 8     

 . اختبارات يومية تحريرية خاصة بنوع واحد من انواع اللغة .6

خط ( وتوجيههم التوجيو الصحيح والسليم لتطوير ىذه   -نثر   -ب ) شعر . االطالع على المحاوالت الفردية للطال3
 المحاوالت .
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تنمية مهارة القراءة الصحيحة ألي كتاب اخر وخاصة قراءة القرآف الكريم . -8د

تنمية قدرات الطالب المهارية االخرى مثل كتابة الشعر من خالؿ معرفة االوزاف الشعرية والبحور الشعرية  من خالؿ  -6د
 حفظ قصائد مختلفة االزمنة .

 تنمية مهارة الخط من خالؿ دراسة موضوعات في مادة االمالء .  -3د
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 البنية التحتية  .69

 الكتب الخاصة باللغة العربية ألقساـ غير االختصاص الكتب المقررة المطلوبة ػ 8

 النحو الواضح  –جامع الدروس العربية  –شرح ابن عقيل  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 التي يوصى بها                  اػ الكتب والمراجع
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

 باللغة واالدب من المجاالت االدبية واللغوية كل مالو عالقة

 بنية المقرر .68

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم الوحدة / أو الموضوع اسم

الشرح واستخداـ  الجملة االسمية  والفعلية  نظاـ الجملة العربية 6  8/86/6085
 اللوحة

 االسئلة الشفوية والتحريرية

الشرح واستخداـ  تقدـ الخبر –انواع الخبر  نظاـ الجملة العربية 6  8/86/6085
 اللوحة

 التحريريةاالسئلة الشفوية و 

85/86/
6085 

الشرح واستخداـ  كاف واخواتها وإف وخواتها نظاـ الجملة العربية 6
 اللوحة

 االسئلة الشفوية والتحريرية

63/86/
6085 

 اختبار تحريري كتابة نص شعري قراءة نقدية لنص شعري االدب والتعبير 6

38/86/
6085 

االمالء واساليب  6
 الكتابة

 الخط القياسي والخط غير
 القياسي

 تمرين تحريري كتابة نصوص قرأنية

جمع المذكر سالم وجمع  قواعد اللغة العربية 6 7/8/6086
 المؤنث 

 تمرين تحريريي الشرح وكتابة االمثلة 

 اعطاء تمرين تحريري الشرح وكتابة االمثلة رفع الفعل المضارع ونصبو قواعد اللغة العربية 6 83/8/6086
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  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .30

.لغرض االفادة من تدريس مادة اللغة العربية ألقساـ غير االختصاص يفضل تزويد الطالب بمنهج دراسي مقرر )كتاب 8  
 دراستو .منهجي( يستطيع اللجوء اليو في 

. جعل المقرر الدراسي يدرس لمدة عاـ دراسي كامل وليس كورس واحد وذلك لما وجدناه من مستوى علمي متدني في مادة 6 
اللغة العربية ليتسنى للتدريسي اعطاء مواد كثيرة ومكثفة ليصبح الطالب ملماً بها لكي تعينو على كتابة التقارير والبحوث بنفسو 

 األخرين ) مكاتب الحاسوب واالنترنت ( وكما تعلموف . واهلل ولي التوفيق .......بدؿ من االعتماد على 
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 نموذج وصف المقرر

 

 سلمافزىير حامد  ـ.         وصف المقرر                                                                          

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .61

 القتصاد قسم ا القسم العلمي  / المركز .62

 Univ1108 اسم / رمز المقرر .63

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر  أشكاؿ الحضور المتاحة .64

-6086الفصل الدراسي االوؿ +الفصل الدراسي الثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .65
6087 

 ساعة في األسبوع  6بواقع ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .66

 6086/  80/ 8 صف تاريخ إعداد ىذا الو  .67

 أىداؼ المقرر  .68

 أواًل: تعريف الطالب بأسس ومبادئ  االقتصاد واللغة االقتصادية  باستخداـ اللغة االنكليزية .

 ثانياً: توضيح للطالب كيف يتم الترجمة والتعبير عن مصطلحات ومواضيع االقتصاد باللغة االنكليزية   .

  لغة بسيطة ومفهومة وترجمة النصوص باللغة االنكليزيةثالثاً: تفهيم الطالب اسلوب التعبير ب

ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 رابعا : جعل الطالب قادرا على فهم المصطلحات االقتصادية والتعبير عنها  

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .38

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد وأقسامو وانواعو باللغة االنكليزية . -8أ

 يذكر نظريات االقتصاد وابرز العلماء  .  -6أ

 يرسم شكالً يوضح فيو عالقة االقتصاد بالعلـو األخرى.  -3أ

يبين العوامل المؤثرة في اسباب ظهور المشاكل االقتصادية كالعرض والطلب والتوازف للفرد والمنشاة والسوؽ وامكانات   -4أ
 االنتاج واالدخار واالستهالؾ واالستثمار الخ 

 يفهم قواعد اللغة االنكليزية واسلوب الترجمة  .  -5أ

 يترجم مقاالت ونصوص  .  -6أ

 يعبر  الطالب عن  سلوؾ بعض المتغيرات االقتصادية  باللغة االنكليزية  .   -7أ

 

   

 األىداؼ والمهارات  الخاصة بالمقرر.   -ب 

ات في التعبير والترجمة  باللغة االنكليزية ، العمل مع مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهار  - 8ب
 اآلخرين )حب العمل الجماعي(.

 

 /مهارات تحليلية: مهارات تحديد  المفاىيم االقتصادية  وفهماىا والتعبير عنها .  6ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .طريقة األلقاء  -8

 طريقة المناقشة. -6

 طريقة المشاركة -3

 

 لتقييم طرائق ا     

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -1

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -2

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -3

 Homework Assignmentsواجبات المنزلية ثانياً: ال

 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -1

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -2

 ي نهاية كل شهر دراسياالختبارات الختامية الشهرية ف -أ 
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 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ب 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -ج 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 قدرة الطالب على فهم النص الموضوع. -8ج         

 مساعدة الطالب على ترجمة  الموضوع. -6ج

 بين المصطلحات االقتصادية . يفرؽ الطالب  -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 النكليزية  .مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاىيم والنظريات االقتصادية  باللغة ا -8د

 مهارة االستغالؿ األمثل لما ىو متاح من مصادر باللغة االنكليزية والمقاالت والبحوث   . -6د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية التعبير وكتابة مواضيع حوؿ  المفاىيم االقتصادية   -3د 

 مهارة إعداد االوراؽ الترجمة االقتصادية الصحيحة    -4د 
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 نية المقررب .36

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

8 
تعاريف  2

 ومفاىيم
What is economics?       التقييم الذاتي  محاضرة

 وتقييم الزميل

6 

تعاريف  2
 ومفاىيم

The Economic problem  محاضرةو
 مشاركة

 

 اختبارات شفوية

3 
تعاريف  2

 ومفاىيم
Economic resources الواجبات  محاضرة

 المنزلية

4 

 The three fundamental عرض وتحليل 2
questions of economics: 

 

 محاضرة
الواجبات 

 المنزلية

5 

 محاضرة The Nature of economics عرض وتحليل 2
 مشاركة 

 

الواجبات 
 المنزلية

6 
تعاريف  2

 ومفاىيم
The Relationship between 

Economics and  other 
sciences 

 محاضرة
 اختبارات شفوية

7 
محاضرة  Parts of economics عرض وتحليل 2

 مشاركة
 واجبات منزلية

8 2  Production possibilities   اختبارClosed - 
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عصف 
 ذىني

book 

9 
تطبيقات  2

 وتمارين
opportunity cost محاضرة 

 اختبارات شفوية

80 
  عرض وتحليل 2

Pareto efficiency 

الواجبات  محاضرة
 المنزلية

88 
تطبيقات  2

 وتمارين
 

Increasing opportunity cost 

 محاضرة

 ومشاركة
 اختبارات شفوية

86 
تطبيقات  2

 وتمارين
 

the PPF 

الواجبات  محاضرة
 المنزلية

83 
الواجبات  محاضرة Full employment عرض وتحليل 2

 المنزلية

84 
 Optimal Unemployment عرض وتحليل 2

Level 
الواجبات  محاضرة

 المنزلية

85 

2  Exam  اختبار Closed – 
book 

 

بنية المقرر: 
 الفصل الثاني

    
 

      األسبوع

8 
تعاريف  2

 ومفاىيم
economic wants and 

resources 
الواجبات  محاضرة

 المنزلية
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6 
الواجبات  محاضرة the commodity and utility عرض وتحليل 2

 المنزلية

3 
الواجبات  محاضرة Demand theory عرض وتحليل 2

 المنزلية

4 
تطبيقات  2

 وتمارين
Demand theory التقييم الذاتي  محاضرة

 وتقييم الزميل

5 

تعاريف  2
 ومفاىيم

 

The Factors affecting 
demand 

 محاضرة

 اختبارات شفوية

6 
تطبيقات  2

 وتمارين
The concept of Elasticity الواجبات  محاضرة

 المنزلية

7 
الواجبات  محاضرة Kinds of demand عرض وتحليل 2

 المنزلية

8 
2  Exam  Closed - 

book 

 اختبارات شفوية محاضرة ،Supply theory عرض وتحليل 2 9

80 

تطبيقات  2
 وتمارين

 

Supply theory 

 

 محاضرة

 واجبات منزلية 

88 
  لعرض وتحلي 2

Factors affecting supply 

 محاضرة
 اختبارات شفوية

 اختبارات شفوية محاضرة تعاريف  2 86
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 البنية التحتية  .33

 Micro-economics    &    Macro-economics ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 Micro-economics/Dr. CRAIG ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
A.DEPKEN/2006  

Economic since     

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

1.   

 Macroeconomics & Micro-economics ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....
concept    .googl  

 What determines the ومفاىيم
market prices 

83 
الواجبات  محاضرة Equilibrium عرض وتحليل 2

 المنزلية

84 

تطبيقات  2
 وتمارين

 

The theory of consumer 
Equilibrium 

 محاضرة

 شفويةاختبارات 

85 

تطبيقات  2
 وتمارين

 

The theory of consumer 
Equilibrium 

 محاضرة

 اختبارات شفوية

86 

2  Exam  Closed – 
book 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .34
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وصف انًقرراث انذراسُت نقسى 

 االقتصاد /انًرحهت انثاَُت

 )نهفصم انذراسٍ األول وانثاٍَ(
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 نموذج وصف المقرر

 

  سلماف ـ.زىير حامد                                                 وصف المقرر

 

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خ
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .69

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .71

 مادة االقتصاد الجزئي  / المرحلة الثانية  / اسم / رمز المقرر .71

   Econ 2309رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .72

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .73

 ( ساعة دراسية بواقع اربع ساعات في األسبوع120) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .74

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .75

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .76

 فهم اإلطار النظري لالقتصاد الجزئي  -7

تعريف الطلبة على مفهـو االقتصاد الجزئي من خالؿ التعرؼ على المشكلة االقتصادية واسباب ظهورىا ، فضاًل عن  -8
 الطلب والمرونات وااليرادات والتكاليف واالسواؽ قانوف العرض و 

توضيح للطالب األىمية الخاصة لما يتمتع بو من ميزات فهو يبين لنا من خالؿ التحليل الواسع والشواىد التي  -9
يمتلكها االقتصاديوف عبر العقود من التدقيق عن قرب في التعميمات غير الصحيحة ، وبالتالي االبتعاد عن الوقوع في 
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 الخطاء ، كذلك اف دراسة االقتصاد الجزئي  تمكننا من بلورة وجهة نظر وفهم افضل للتحليل االقتصادي .ا

تبيين للطالب بأف الهدؼ الرئيسة  لالقتصاد الجزئي  استعراض النظرية االقتصادية الجزئية  النظامية أو  -80
م االقتصاد المعاصر ، ويوفر لهم وجهة نظر المنهجية بطريقة اكاديمية ، وبأسلوب واضح لكي يساعد الطلبة على فه

 في فهم االفكار االقتصادية  المختلفة .                                                      

 معرفة الطالب بأنواع االسواؽ   -88

 معرفة الطالب سياسة التمييز السعري   -86

 جعل الطالب ملم بخصائص االسواؽ  -83

 لمشاكل االقتصادية إمكانية الطالب بتشخيص ا -84

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .35

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يعرؼ مفهـو االقتصاد الجزئي . -8أ

 يفسر للطالب أسباب المشكلة االقتصادية . -6أ

 يُبين للطالب انواع المرونات  . -3أ

 يوضح للطالب تكاليف اإلنتاج  . -4أ

 ع االسواؽ  .يعدد للطالب انوا  -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن االسواؽ  .  -6أ
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 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يجمع معلومات عن الظواىر والمشكالت االقتصادية   – 8ب

 يحلل اسباب ىذه المشاكل  – 6ب

 يقارف بين االسواؽ   – 3ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل      -4ب

 تعلم طرائق التعليم وال     

 استخداـ طريقة المحاضرة  -8

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -6

 

 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -86

 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -87

 االختبارات وتشمل : -88

 نائية  المصاحبة للخطط التدريسية .االختبارات التحصيلية الب -

 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -

 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -

 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . -
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 قيمية األىداؼ الوجدانية وال -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج

 يفرؽ بين المشكالت   -3ج

 يفسر ويحلل الظواىر والمشكالت . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية  . -8

 رسم المخططات التوضيحية . -9

 العصف الذىني .طريقة  -80

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -5

 اليومية  - ت

 الشهرية  - ث

 الفصلية   - ج

 النهائية  - ح

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -6
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 خداـ المراجع والمصطلحات .مهارات است -8د   

 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .36

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 بةالمطلو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة النظرية االقتصادية  تعاريف ومفاىيم 4 8

 استيعاب الخصائص 4 6
االدوات الكمية المستخدمة 

 في التحليل الجزئي
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 استيعاب الخصائص 4 3
لب وتوازف نظرية الط

 المستهلك
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 استيعاب الخصائص 4 4
 المنفعة الكلية والمنفعة الحدية 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 اختبارات شفوية محاضرة فائض المستهلك  تعاريف ومفاىيم 4 5

 عرض وتحليل 4 6
 تحليل منحنيات السواء 

 ناقشة والحوارالم
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض وتحليل 4 7
 خط الميزانية 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

   امتحاف الشهر األوؿ         4 8

 اختبارات شفوية محاضرة الطلب والمرونات عرض وتحليل 4 9

 اختبارات شفوية محاضرة االيراد والطلب  عرض وتحليل 4 80

 اختبارات شفوية محاضرة نظرية العرض عرض وتحليل 4 88

 اختبارات شفوية محاضرة اإلنتاج  عرض وتحليل 4 86

 اختبارات شفوية محاضرة تكاليف اإلنتاج عرض وتحليل 4 83

 اختبارات شفوية محاضرةتكاليف اإلنتاج في األمد  عرض وتحليل 4 84
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 الطويل 

 عرض وتحليل 4 85
 ثانيامتحاف الشهر ال

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مراجعة الفصل الدراسي االوؿ ػػػػػػػػ 4 86

 اختبارات شفوية محاضرة االسواؽ  تعاريف ومفاىيم 4 87

 اختبارات شفوية محاضرة المنافسة التامة  عرض وتحليل 4 88

 ات شفويةاختبار  محاضرة االحتكار عرض وتحليل 4 89

 اختبارات شفوية محاضرة المنافسة االحتكارية  عرض وتحليل 4 60

 اختبارات شفوية محاضرة احتكار القلة  عرض وتحليل 4 68

 اختبارات شفوية محاضرة سوؽ مدخالت اإلنتاج  عرض وتحليل 4 66

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ احتكار الشراء ػػػػػػػػػ 4 63

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ   4 64

 اختبارات شفوية محاضرة التوازف العاـ واقتصاد الرفاىية  عرض وتحليل 4 65

 اختبارات شفوية محاضرة الكفاءة االقتصادية  عرض وتحليل 4 66

 اختبارات شفوية محاضرة اقتصاد الرفاىية  عرض وتحليل 4 67

 عرض وتحليل 4 68
 تعظيم الرفاىية ونقطة السعادة 

 وارالمناقشة والح
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 4 69
 تحديات كميات المستخدمات 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 4 30
 االثماف الرمزية 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل
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 تية البنية التح .37

 كتاب االقتصاد الجزئي ، للدكتور طارؽ العكيلي   ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 كتاب االقتصاد الجزئي  للدكتور محمود داغر    ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 الوحدة ) سلسلة شـو (  كتاب اقتصاديات

 شبكة االقتصاديين العراقيين  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38

 اف يشمل المقرر الدراسي نماذج االسواؽ الخاصة بالقطاع النفطي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ػػػػػػػ مراجعة     

   امتحاف الشهر الثاني    
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 نموذج وصف المقرر

 

 ـ.ـ عقيل حميد فرحاف                              وصف المقرر                            

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .77

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / المركز .78

 (/المرحلة الثانية Economic statisticsاالحصاء االقتصادي ) اسم المادة .79

 Econ 2310الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .81

 6087-6086األوؿ والثاني للعاـ الدراسي الفصل الدراسي  الفصل / السنة .81

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .82

 6086/  80/  88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .83

 أىداؼ المقرر: .84

 أواًل: تعريف الطالب بأسس االحصاء االقتصادي.

رياضية واإلحصائية لقياس المؤشرات والدواؿ االقتصادية واستخدامها في  ثانياً: توضيح للطالب كيف يتم استخداـ األساليب ال
 التحليل االقتصادي حتى تمكين الطالب تحليل الظواىر االقتصادية .

 .ثالثاً: تبيين للطالب بأف الهدؼ األساسي لالحصاء االقتصادي  ىو حل المشكالت االقتصادية 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 التقييم:مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم و  .39

 

 

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االحصاء االقتصادي.  -8أ

 يعدد اقساـ االحصاء االقتصادي.  -6أ

 يرسم شكالً يوضح فيو عالقة االحصاء االقتصادي بالعلـو األخرى.  -3أ

 يبين العوامل المؤثرة في اسباب ظهور المشاكل االقتصادية.  -4أ

 االحصاء االقتصادي.يوضح منهجية البحث في   -5أ

 يعطي أمثلة على االرقاـ القياسية  لجميع الظواىر االقتصادية.  -6أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل االحصاء االقتصادي.   -7أ

 

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 

معلومات، العمل مع اآلخرين )حب العمل أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهارات في تكنولوجيا ال
 الجماعي(.
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 ثانياً: مهارات تحليلية: مهارات تحديد العالقة بين المفاىيم الرياضية واالحصائية. 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -4

 طريقة المناقشة. -5

 طرائق التقييم 

 ن ىذه األسئلة:أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس وم

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -4

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -5

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -6

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentذاتي وتقييم الزميل ثالثاً: التقييم ال

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -3

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -4

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -د 

 ية كل فصل دراسياالختبارات الختامية الفصلية في نها -ِ 
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 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -و 

 

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية:  -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -8ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حوؿ الموضوع. -6ج

 يفرؽ الطالب بين المشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .ء والمحاضرةطريقة ألقا -8

 طريقة المناقشة. -6

 طرائق التقييم 

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -7

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -8

 Matching Itemsلة المقابلة أسئ -9

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:
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 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -5

 متنوعة:االختبارات التحصيلية الختامية ال -6

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ز 

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ح 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -ط 

 

 خصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الش -د 

   

 مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاىيم االحصائية والتفكير بكيفية استخدامها في مجاالت مختلفة. -8د 

 مهارة االستغالؿ األمثل لما ىو متاح من إمكانيات . -6د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاىيم االحصائية في مختلف المجاالت . -3د 

 مهارة إعداد المفاىيم االحصائية المناسبة التي تستخدـ في مختلف المجاالت.   -4د 
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 بنية المقرر: الفصل األوؿ .40

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعريف وأىداؼ االحصاء االقتصادي تعاريف ومفاىيم 3 8
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تعريف واىداؼ االحصاء الزراعي تعاريف ومفاىيم 3 6
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

3 3 
استيعاب االسس 

في االحصاء 
 الزراعي

 التعدادات الزراعية

 احصاء االراضي الزراعية

 احصاء الناتج الزراعي

 االحصاء الحيواني

 ءات الزراعية في العراؽ االحصا

 

 اختبارات شفوية المحاضرة

 عرض وتحليل 3 4

 المقايس االحصائية لالراضي المستغلة.

المقايس االحصائية النتاجية االراضي 
 المستغلة.

 المقايس االحصائية لتغير غلة الدونم.

 االراضي المستصلحة.

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 المحاضرة تطبيق المقايس االحصائية الزراعية قات وتمارينتطبي 3 5
الواجبات 

 المنزلية

 المحاضرة تطبيق المقايس االحصائية الزراعية  تطبيق عملي  3 6
الواجبات 

 المنزلية
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 عرض وتحليل  3 7
 مكونات الناتج الزراعي

 مقايس الناتج الزراعي

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 المحاضرة تطبيق احصاءات الناتج الزراعي  تطبيقات وتمارين   8
الواجبات 

 المنزلية

 ػػػػػػػ اختبار الشهر األوؿ من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 9
Closed - 

book 

 عرض وتحليل 3 80
 مقايس عدد الحيوانات

 مقايس تكاثر الحيوانات

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 المحاضرة تطبيق مقايس احصاء الحيوانات تطبيقات وتمارين  3 88
الواجبات 

 المنزلية

 عرض وتحليل  3 86
 التعدادات الزراعية الحيوانية في العراؽ

 االحصاء الزراعي التجريبي

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات وتمارين 3 83
 راؽتطبيق االحصاءات الزراعية في الع

 
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل  3 84

 االرقاـ القياسية للقطاع الزراعي

 االحصاءات الزراعية االخرى

 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاني من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 85

Closed – 
book 
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 بنية المقرر: الفصل الثاني

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 3 8

 التعدادت الصناعية

 استعماؿ العينات في التعدادت الصناعية

 احصاء الناتج الصناعي

 احصاء العمل في الصناعة

 احصاء انتاجية العمل

 احصاء االجور

المناقشة 
 حواروال

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 عرض وتحليل 3 6
 طرؽ اختيار العينة ومؤشراتها

 دقة تقديرات العينة 
 اختبارات شفوية المحاضرة

 تطبيقات وتمارين  3 3
تطبيق طرؽ اختيار العينة ودقة تقديرات 

 العينة
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيق عملي 3 4
دقة تقديرات تطبيق طرؽ اختيار العينة و 

 العينة
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل  3 5

 معنى الناتج الصناعي

 مقايس الناتج الصناع 

 تغير الناتج الصناعي

 اختبارات شفوية المحاضرة

 تطبيقات وتمارين 3 6
 تطبيق مقايس الناتج الصناعي

 
 اختبارات شفوية المحاضرة

 – Closed ػػػػػػػ الفصل الثاني امتحاف الشهر األوؿ من ػػػػػػػػ 3 7
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book 

 عرض وتحليل  8

 تحديد قوة العمل ومقايسها

 تغير قوة العمل 

 وقت العمل 

 نسب استغالؿ وقت العمل

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 المحاضرة تطبيق احصاءات العمل  تطبيقات وتمارين 3 9
الواجبات 

 المنزلية

 عرض وتحليل  3 80

 ة العملمفهـو انتاجي

 طرؽ حساب انتاجية العمل

 قياس تغير انتاجية العمل

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 المحاضرة تطبيق احصاءات انتاج العمل  تطبيقات وتمارين  3 88
الواجبات 

 المنزلية

 عرض وتحليل  3 86
 معنى االجور ومعدالتها 

 قياس تغير االجور
 اختبارات شفوية المحاضرة

 المحاضرة تطبيق احصاءات االجور تمارينتطبيقات و  3 83
الواجبات 

 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرة حل اسئلة الفصل  أمثلة وتمارين 3 84

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 3 85

Closed – 
book 
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 البنية التحتية:  .48

االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل وماف ، الدكتور عبد اللطيف ش ػ الكتب المقررة المطلوبة 8
 .6088دار الدكتور للعلـو االدارية واالقتصادية 

 دار  مديرية ،االحصاء االقتصادي  ،الدكتور عبد الحسن الزيني   -8 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
 .8990، الموصل، والنشر للطباعة الكتب

4-UN,stat offico,Principles of R 
ecommendatios For the 1970 population 

Censuses ,Series,M,NO.44,N.Y 1967   

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 .االحصاء االقتصادي تاليف د.محمدصالح الكبيسي

 

  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 تطوير المقرر الدراسي خطة  .46

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد 
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 موذج وصف المقررن

 ـ.ـ علياء حسين خلف الزركوش            وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم تفادة القصوى من فرص قد حقق االس

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .85

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .86

 / الثانية/ المرحلة  تاريخ الفكر االقتصاديمادة  اسم / رمز المقرر .87
 Econ 6388رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .88

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .89

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .91

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .91

 اسية قادراً على أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدر  .92

 للفكر االقتصادي فهم اإلطار النظري  -85
 تاريخ الفكر االقتصادي تعريف الطلبة على مفهـو  -86
يكتسب موضوع تاريخ الفكر االقتصادي أىمية خاصة لما يتمتع بو من ميزات فهو يبين لنا من خالؿ  -87

قيق عن قرب في التعميمات غير الصحيحة ، التحليل الواسع والشواىد التي يمتلكها االقتصاديوف عبر العقود من التد
 وبالتالي االبتعاد عن الوقوع في االخطاء .

للطالب اف دراسة تاريخ الفكر االقتصادي تمكننا من بلورة وجهة نظر وفهم افضل للماضي ولألفكار تبيين  -88
 االجتماعية المتغيرة المرافقة لها  

 الفكر االقتصادي معرفة الطالب بنظريات  -89
  تاريخ الفكر االقتصادي  الطالب بسياساتمعرفة  -60
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 باألفكار االقتصادية جعل الطالب ملم  -68
 بناء على تجارب الماضي إمكانية الطالب بتشخيص المشاكل االقتصادية  -66

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .43

  األىداؼ المعرفية  -أ
 . تاريخ الفكر االقتصادي يعرؼ مفهـو  -8أ
 . تاريخ الفكر يفسر للطالب خصائص  -6أ
 . تاريخ الفكر  يُبين للطالب مضموف -3أ
 . تاريخ الفكر االقتصادييوضح للطالب نظريات  -4أ
 . التي اتبعتها المدارس الفكرية يعدد للطالب السياسات  -5أ
 . المدارس الفكرية يعطى للطالب أمثلة عن تجارب   -6أ
  
  خاصة بالمقرر.ال يةالمهاراتاألىداؼ   -ب 

 يجمع معلومات عن الظواىر والمشكالت االقتصادية   – 8ب
 يحلل اسباب ىذه المشاكل  – 6ب
 المدارس الفكرية يقارف بين التجارب  – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 استخداـ طريقة المحاضرة  -86
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -83
 
 طرائق التقييم      

 
 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -89
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -60
 االختبارات وتشمل : -68

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -
 وتتضمن :االختبارات التحصيلية الختامية  -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -
 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -
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 .االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي  -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج
 طالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ قدرة ال -6ج
 يفرؽ بين المشكالت   -3ج
 .يفسر ويحلل الظواىر والمشكالت  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية  . -88
 رسم المخططات التوضيحية . -86
 طريقة العصف الذىني . -83
 
 طرائق التقييم    
 
 ة:استعماؿ االختبارات التحصيلي -7

 اليومية  - خ
 الشهرية  - د
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -8
 
 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  المهارات -د 
 .مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات  -8د   

 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .44

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم وعاسم الوحدة / أو الموض

 تعاريف ومفاىيم 3 8
الفكر االقتصادي : مفهومو 
،وأىميتو وعالقتو بالتاريخ 
 االقتصادي وبعلم االقتصاد

 اختبارات شفوية المحاضرة

تطور الفكر االقتصادي ، ومن  استيعاب الخصائص 3 6
 تقييم الذات وتقييم المناقشة والحوار أين يبدا علم االقتصاد

 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 3
الفكر االقتصادي في الحضارات 

 المناقشة والحوار القديمة
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 4
االفكار االقتصادية في الحضارة 

 المناقشة والحوار اليونانية
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل
طوفاالفكار االقتصادية الفال تعاريف ومفاىيم 3 5  اختبارات شفوية محاضرة 

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار االفكار االقتصادية الرسطو عرض وتحليل 3 6
 الزميل

االفكار االقتصادية في بابل  عرض وتحليل 3 7
 ومصر

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار
 الزميل

امتحاف الشهر األوؿ/ للفصل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8
سي االوؿالدرا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 عرض وتحليل 3 9
الفكر االقتصادي في العصور 

 اختبارات شفوية محاضرة الوسطى

 عرض وتحليل 3 80
معالم الفكر االقتصادي في 

 اختبارات شفوية محاضرة أوربا

الفكر االقتصادي االسالمي في  عرض وتحليل 3 88
وسطىالعصور ال  

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة الفكر االقتصادي الحديث عرض وتحليل 3 86

الفكر االقتصادي لمدرسة  عرض وتحليل 3 83
 الطبيعيين

 اختبارات شفوية محاضرة

الفكر االقتصادي للمدرسة  عرض وتحليل 3 84
 اختبارات شفوية محاضرة الكالسيكية

 عرض وتحليل 3 85
ر االقتصادي للمدارس الفك

 المناقشة والحوار االشتراكية
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل
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 البنية التحتية  .45
 تاريخ الفكر االقتصادي للدكتور لبيب شقير كتاب  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 القريشي  مدحتللدكتور تطور الفكر االقتصادي كتاب   )المصادر(  ة ػ المراجع الرئيسي6

                ػ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

 تطور الفكر االقتصادي للدكتور مدحت القريشيكتاب 

امتحاف الشهر الثاني/ للفصل  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86
 الدراسي االوؿ  

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

الفكر االقتصادي لمدرسة  تعاريف ومفاىيم 3 87
 الكالسيك المحدثين

 اختبارات شفوية محاضرة

الفكر االقتصادي للمدرسة  يلعرض وتحل 3 88
 اختبارات شفوية محاضرة المؤسسية

 اختبارات شفوية محاضرة المدرسة الكينزية عرض وتحليل 3 89
 اختبارات شفوية محاضرة مزايا النظرية الكينزية عرض وتحليل 3 60
 اختبارات شفوية محاضرة تقييم افكار المدرسة الكينزية عرض وتحليل 3 68
 اختبارات شفوية محاضرة تطور المدرسة الكينزية حليلعرض وت 3 66
 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مراجعة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

64   
امتحاف الشهر االوؿ/ للفصل 

  ػػػػػػػػ الدراسي الثاني

 اختبارات شفوية محاضرة الفكر االقتصادي المعاصر عرض وتحليل  65

كرية المدارس االقتصادية الف عرض وتحليل 3 66
 المعاصرة

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة المدرسة النقدية عرض وتحليل 3 67

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار مقارنة بين المدارس الفكرية عرض وتحليل 3 68
 الزميل

المدارس الفكرية االقتصادية  عرض ومقارنة 3 69
ات وتقييم تقييم الذ المناقشة والحوار االخرى

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 30
 لراديكالية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

   
امتحاف الشهر الثاني/ للفصل 

  ػػػػػػػ الدراسي الثاني 
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 يين العراقيين شبكة االقتصاد ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .46

 . المدارس االقتصادية المعاصرة اف يشمل المقرر الدراسي   
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 نموذج وصف المقرر

 

  . عقيل حميد فرحافـ.ـ وصف المقرر 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .93

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / المركز .94

 لالقتصاديين الرياضيات اسم / رمز المقرر .95

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .96

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .97

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .98

 6086/  80/  88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .99

 قرر:أىداؼ الم .111

 

 

 

 

متوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .47

 

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يُعرؼ المصفوفات.  -8أ

 يرسم شكالً يوضح فيو عالقة الرياضيات باالقتصاد بالعلـو .  -6أ

 يبين خصائص المحددات.  -3أ

 يعطي أمثلة على قوانين المشتقة للنماذج .  -4أ

 مفاىيم ومشاكل المعادالت الخطية. يُفسر الطالب   -5أ

 

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 

أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهارات في اشتقاؽ المعادالت، العمل مع اآلخرين )حب العمل 
 الجماعي(.

 

 الرياضية واالقتصادية. ثانياً: مهارات تحليلية: مهارات تحديد العالقة بين المفاىيم 
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 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -6

 طريقة المناقشة -7

 طرائق التقييم 

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -11

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -11

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -12

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 المصاحبة للخطط التدريسية. االختبارات التحصيلية البنائية -7

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -8

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ٌ 

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ك 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -ل 
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية:  -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -8ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حوؿ الموضوع. -6ج

 يفرؽ الطالب بين المشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -3

 طريقة المناقشة -4

 

 طرائق التقييم 

 :أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -13

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -14

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -15

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self – Assessmentلزميل ثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم ا
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 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -9

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -11

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -و 

 اسياالختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل در  -ٌ 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -ش 

 

 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   

 فة.مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاىيم الرياضية والتفكير بكيفية استخدامها في مجاالت مختل -8د 

 مهارة االستغالؿ األمثل لما ىو متاح من إمكانيات . -6د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق الوسائل الرياضية في االقتصاد . -3د 

 مهارة إعداد المفاىيم الرياضية المناسبة التي تستخدـ في مختلف المجاالت.   -4د 
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 بنية المقرر: الفصل األوؿ .48

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 المصفوفات تعريفها انواعها تعاريف ومفاىيم 3 8
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية المحاضرة مبدلة المصفوفة –المصفوفات المتماثلة  استيعاب االسس  3 6

 العمليات الجبرية للمصفوفات: جمع وطرح عرض وتحليل 3 3
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 المحاضرة قوانين جمع وطرح المصفوفات تطبيقات وتمارين 3 4
الواجبات 

 المنزلية

 المحاضرة الضرب الكمي للمصفوفات تطبيق عملي 3 5
الواجبات 

 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرة قوانين ضرب المصفوفات ينتطبيقات وتمار  3 6

 المحاضرة المحددات تعريفها تطبيقات وتمارين 3 7
الواجبات 

 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرة ايجاد قيمة المحدد من الرتبة الثانية والثالثة تطبيقات وتمارين  8

 ػػػػػػػ اختبار الشهر األوؿ من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 9
Closed - 

book 

 عرض وتحليل 3 80
 خصائص المحددات

 

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 المصفوفات المرافقة وقوانينها عرض وتحليل 3 88
المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية
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 المحاضرة معكوسة المصفوفة تطبيقات وتمارين 3 86
الواجبات 

 المنزلية

 المحاضرة الخطيةالمعادالت  تطبيقات وتمارين 3 83
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 84
طرؽ حل المعادالت الخطية: طريقة 

 المحددات)كرايمر(
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 ػػػػػػػػ 3 85
طريقة مبدلة  –طريقة معكوس المصفوفة 
 المصفوفة

 ػػػػػػػ

Closed – 
book 

 

 

 

 بنية المقرر: الفصل الثاني

 اتالساع األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 المتشقات تعريفها وقوانينها تعاريف ومفاىيم 3 8
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية المحاضرة امثلة على قوانين المشتقة عرض وتحليل 3 6

 ع المشتقاتانوا  عرض وتحليل 3 3
المناقشة 
 والحوار

الواجبات 
 المنزلية

 المحاضرة التفاضالت والمشتقات الجزئية تطبيقات وتمارين 3 4
الواجبات 

 المنزلية

 المحاضرة مشتقة الدالة اللوغاريتمية وقواعدىا تطبيق عملي 3 5
الواجبات 

 المنزلية
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 اختبارات شفوية رةالمحاض مشتقة الدالة اآلسية وقواعدىا تطبيقات وتمارين 3 6

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر األوؿ من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 3 7
Closed - 

book 

 تطبيقات اقتصادية عل التفاضل والمشتقات عرض وتحليل  8
المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 التكامل قوانين التكامل المحدود عرض وتحليل 3 9
المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 تطبيقات وتمارين 3 80
تطبيقات اقتصادية على التكامل غير 

 المحدد
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 أمثلة وتمارين 3 88
تطبيقات اقتصادية على التكامل غير 

 المحدد
 اختبارات شفوية المحاضرة

 المحاضرة قوانين التكامل المحدود تطبيقات وتمارين 3 86
الواجبات 

 المنزلية

 المحاضرة تطبيقات اقتصادية على التكامل المحدد وتمارينتطبيقات  3 83
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 84
معادالت الفروؽ من الدرجة االولى وطرؽ 

 حلها: طريقة التكرار والطريقة العامة.
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 3 85

Closed – 
book 
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 البنية التحتية:  .49

  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 راسي خطة تطوير المقرر الد .50

 معكوس المصفوفة 
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 نموذج وصف المقرر

 ـ.ـ محمد ليث                                                                  وصف المقرر

 

إذا كاف  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .111

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .112

 مادة الحاسوب / المرحلة الثانية / اسم / رمز المقرر .113

 Econ  2112رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .114

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .115

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .116

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .117

 نة الدراسية قادراً على أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية الس .118

 Microsoft Excel االلكترونية  الجداوؿ برنامج على الطالب يتعرؼ اف .8

 االلكترونية الجداوؿ مع التعامل كيفية على الطالب يتعلم اف .6

 والدواؿ المعادالت مع التعامل كيفية الطالب يتعلم اف  .3

 والمخططات التنسيقات انواع على الطالب يتعلم اف .4

 البرنامج اعدادات مع التعامل كيفية على الطالب يتعلم اف .5
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 Excel 201 و Excel 2003 بين الفروؽ الطالب يتعلم اف .6

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .58

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يعرؼ اساسيات نظاـ االكسل  . -8أ

 يفسر للطالب الية عمل برنامج الجداوؿ االلكترونية. -6أ

 ( في الحياة العملية  .Excelيُبين للطالب دور برنامج ) -3أ

 يوضح للطالب استخدامات البرنامج في مختلف المجاالت . -4أ

 كيفية االستفادة ومواكبة تطور اصدارات البرنامج الحديثة.  -5أ

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 (  Excelااللكترونية )يجمع معلومات عن الية عمل برنامج الجداوؿ  – 8ب

 معرفة اىم المشاكل التي تواجو المستخدمين   – 6ب

 تطبيق الجانب النظري عمليا في مختبر الحاسوب  – 3ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل وتبادؿ المعلومات التقنية     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -84

 ب استخداـ اسلوب السؤاؿ والجوا -85
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 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -66

 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -63

 االختبارات وتشمل : -64

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -

 تامية وتتضمن :االختبارات التحصيلية الخ -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -

 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -

 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 درة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ ق -6ج

 تحليل ومعالجة المشكالت   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 (  .Data showاستعماؿ طريقة العروض التقديمية اؿ ) -84

 استعماؿ اجهزة الحاسوب وتنفيذ البرامج عمليا في مختبرات الحاسوب -85

 رسم المخططات التوضيحية . -86
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 ىني .طريقة العصف الذ -87

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -9

 اليومية  - ذ

 الشهرية  - ر

 الفصلية -ج                                      

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -80

 

 

 

 ت األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارا -د 

 مهارات استخداـ برنامج االكسل . -8د   

 مهارات في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها . -6د

 مهارات في انشاء الجداوؿ وتطبيق كافة الدواؿ والصيغ الرياضية عليها . -3د

 تناىية.مهارات في سرعة الوصوؿ الى النتائج وبدقة م  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .56

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة مقدمة تعريفية عن برنامج االكسل تعاريف ومفاىيم 3 8

6 3 
استيعاب 

 صالخصائ

 العناصر االساية في واجهة برنامج

 الجداوؿ االلكترونية
 المناقشة والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

3 3 
استيعاب 
 الخصائص

 شريط العنواين واظهار المختصرات

 واخفائها وقائمة ملف
 اختبارات شفوية محاضرة

4 3 
استيعاب 
 الخصائص

شريط االدوات والمجموعات 
 )الرايبوف(

 والحوارالمناقشة 
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 تعاريف ومفاىيم 3 5
انشاء جدوؿ جديد وامكانية التحكم 

 في اىم الخصائص
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 6
 اظافة صفوؼ واعمدة جديدة وطريقة

 حذفها
 المناقشة والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 عرض وتحليل 3 7
 العمدةعملية تجميد الصفوؼ وا

 المناقشة والحوار
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ )الفصل االوؿ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8

 اختبارات شفوية محاضرة option)  اىم اوامر) عرض وتحليل 3 9
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 عرض وتحليل 3 80
 واالحتواء عمليات الترقيم التلقائي

 التلقائي للخلية
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة ادراج صور ورسـو وتنسيق النماذج عرض وتحليل 3 88

 عرض وتحليل 3 86
 عمليات التصفية والفرز والبحث

 واالستبداؿ
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 83
اضافة رموز حماية للمصنفات 

 والجداوؿ 
 اختبارات شفوية ةمحاضر 

 اختبارات شفوية محاضرة استيراد بيانات من برامج اؿ )وورد( عرض وتحليل 3 84

 عرض وتحليل 3 85
 حفظ المصنفات بصيغ مختلفة

 المناقشة والحوار
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الفصل االوؿامتحاف الشهر الثاني/  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86

 اختبارات شفوية محاضرة المعادالت الرياضية عرض وتحليل 3 87

 اختبارات شفوية محاضرة الدواؿ الرياضية عرض وتحليل 3 88

 اختبارات شفوية محاضرة المخططات البيانية والنسب المئوية عرض وتحليل 3 89

 عرض وتحليل 3 60
استيراد المعلومات من تطبيقات 

 اخرى
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة اختصارات لوحة المفاتيح عرض وتحليل 3 68

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ التحكم في اعدادات الصفحة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 66

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ الفصل الثاني   63

 عرض وتحليل  64
 power ( اساسيات برنامج

point ) 
 اختبارات شفوية محاضرة
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 البنية التحتية  .53

 ( Excelكتاب برنامج الجداوؿ االلكترونية ) ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 مصادر عن برنامج االكسل   صادر(  ػ المراجع الرئيسية )الم6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  Kutubموقع  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .54

 معاصرة .ة الالتقنيات االلكتروني اف يشمل المقرر الدراسي  

 
 

 اختبارات شفوية محاضرة انشاء شرائح جديدة يلعرض وتحل 3 65

 اختبارات شفوية محاضرة عرض الشرائح والتصاميم عرض وتحليل 3 66

 عرض وتحليل 3 67
 ادراج النصوص والصور

 المناقشة والحوار
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 عرض ومقارنة 3 68
 تنسيق محتويات الشريحة والتحكم

 بالمحتويات
 وارالمناقشة والح

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية المناقشة والحوار مراجعة شاملة عرض وتحليل 3 69

  ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني/ الفصل الثاني    
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 نموذج وصف المقرر

 

  حسن احمد صالح ـ.                             وصف المقرر                 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .119

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / المركز .111

 Econ 2314)الحسابات القومية /المرحلة الثانية / الرمز ) اسم / رمز المقرر .111

 بحسب الجدوؿ المقررالحضور اليومي  أشكاؿ الحضور المتاحة .112

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .113

 ( ساعة دراسية بواقع اربع ساعات في األسبوع60) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .114

 6086/  80/  88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .115

 أىداؼ المقرر: .116

ة واستخدامات الحسابات القومية وأبعادىا االقتصادية في مجاؿ التخطيط ورسم تعريف طالب االقتصاد بتاريخ وأىمي         
 السياسات االقتصادية وأسلوب تقييم الدخل ومشاكل وصعوبات تقديرات الدخل القومي. 

 

 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 م المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعل
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .55

 

 

 األىداؼ المعرفية   -أ

 لكلي.يُعرؼ مفهـو االقتصاد ا  -8أ

 يعدد فروع علم االقتصاد.  -6أ

 يرسم شكالً يوضح فيو التدفق الدائري لإلنتاج والدخل والنقود.  -3أ

 يبين النموذج الكامل في النظرية الكينزية.  -4أ

 يوضح اسلوب التحليل االقتصادي الكلي.  -5أ

 يعطي أمثلة على مضاعف االنفاؽ الحكومي.  -6أ

 شاكل االقتصاد الكلي. يُفسر الطالب مفاىيم وم  -7أ

 

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
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أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهارات في تحليل مفاىيم الدخل القومي، والعمل مع اآلخرين 
 )حب العمل الجماعي(.

 

 الدخل والناتج واالنفاؽ القومي.  ثانياً: مهارات تحليلية: مهارات في المحاسبة القومية ومتطابقة

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -8

 طريقة المناقشة -9

 

 طرائق التقييم 

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -16

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -17

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -18

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:
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 ية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية.االختبارات التحصيل -11

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -12

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ع 

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ف 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -ص 

 

 

 لقيمية: األىداؼ الوجدانية وا -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -8ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حوؿ الموضوع. -6ج

 يفرؽ الطالب بين المشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -5

 طريقة المناقشة. -6

 طرائق التقييم 

 ىذه األسئلة:أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن 

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -19

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -21
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 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -21

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentتي وتقييم الزميل ثالثاً: التقييم الذا

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -13

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -14

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ق 

 كل فصل دراسي  االختبارات الختامية الفصلية في نهاية -ر 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -ش 

 

 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   

 دامها في التخطيط.مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المتغيرات االقتصادية الكلية والتفكير بكيفية استخ -8د 

 مهارة إعداد الحسابات القومية للدولة واستخدامها في ارسم السياسات االقتصادية.  -6د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية حساب الدخل القومي  . -3د 

 مهارة االستغالؿ األمثل لما ىو متاح من إمكانيات . -4د 
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 بنية المقرر: الفصل األوؿ .56

 الساعات سبوعاأل
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 6 8
فوائدىا –الحسابات القومية مفهوما)اىميتها 

عالقتها بالعلـو –اىدافها  –تطورىا  –
 االخرى

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

6 6 
 استيعاب االسس
في الحسابات 

 القومية

العالقة بين الدخل القومي الناتج القومي 
واالنفاؽ القومي ضمن الدوري للدخل في 

 اقتصاد مغلف ومفتوح
 اختبارات شفوية المحاضرة

 مفاىيم الدخل القومي عرض وتحليل 6 3
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 في النظاـ الرأسماليمقايس الدخل القومي  عرض وتحليل 6 4
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 عرض وتحليل 6 5
 المفهـو المحلي والقومي

 الناتج االجمالي والناتج الصافي

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات وتمارين 6 6
 الناتج بسعر السوؽ وبسعر الكلفة

 مقايس اخرى 
 ختبارات شفويةا المحاضرة

 تطبيقات وتمارين 6 7
 الناتج المحلي الكلي)والقومي(

 الناتج القابل للتوزيع )محلي وقومي(
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرة الناتج القابل للتصرؼ )محلي وقومي( تطبيقات وتمارين 6 8

 ػػػػػػػ اختبار الشهر األوؿ من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 6 9
Closed - 

book 
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 عرض وتحليل 6 80
 طرؽ حساب الدخل القومي

 طريقة االنفاؽ االسبوع

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 طريقة الحصص الموزعة  عرض وتحليل 6 88
المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 المحاضرة طريقة الناتج )القيمة المضافة(  تطبيقات وتمارين 6 86
الواجبات 

 نزليةالم

 المحاضرة تكملة طريقة الناتج )القيمة المضافة( تطبيقات وتمارين 6 83
الواجبات 

 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرة مشاكل قياس الدخل القومي االسبوع  عرض وتحليل 6 84

 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاني من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 6 85

Closed – 
book 

 

 

 صل الثانيبنية المقرر: الف

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 6 8
تقويم الناتج باألسعار الحدية واالسعار 

 الثابتة
المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية لمحاضرةا االرقاـ القياسية البسيطة عرض وتحليل 6 6

 االرقاـ القياسية المركبة عرض وتحليل 6 3
المناقشة 
 والحوار

الواجبات 
 المنزلية

الواجبات  المحاضرة الطريقة الغير مباشرة في تقويم الدخل تطبيقات وتمارين 6 4
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 المنزلية

 المحاضرة طريقة العالقة بين االرقاـ القياسية تطبيق عملي 6 5
الواجبات 

 زليةالمن

 اختبارات شفوية المحاضرة امثلة وتمارين تطبيقات وتمارين 6 6

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر األوؿ من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 6 7
Closed - 

book 

 معدؿ دخل الفرد وطرؽ قياسو عرض وتحليل 6 8
المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 القروض المباشرة وغير المباشرة عرض وتحليل 6 9
لمناقشة ا

 والحوار
 اختبارات شفوية

 تطبيقات وتمارين 6 80
 امثلة وتماين

 
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 أمثلة وتمارين 6 88

الحسابات القومية في توصيات االمم 
 المتحدة

 المختصرة )القديمة(

 6008الموسعة )الحديثة( 

 اختبارات شفوية المحاضرة

 تطبيقات وتمارين 6 86
وعاـ  8997الدولية لعاـ  نظاـ الحسابات

6008 
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 المحاضرة الحسابات القومية في الدوؿ االشتراكية تطبيقات وتمارين 6 83
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 6 84
تطبيقات عملية عن حسابات الدخل القومي 

 في العراؽ ومؤشرات الدخل قومي
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية
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 البنية التحتية:  .57

الدكتور عبد الحسين زيني، الحسابات القومية )إحصاء الدخل القومي(، جامعة  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8
 .6007، 6بغداد، ط

محمد عباس ألرماحي ، المحاسبة القومية، دار صفا ، عماف،  الدكتور نواؼ ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
6009 . 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

الدكتور حساـ داود والدكتور مصطفى سلماف والدكتور عماد الصعيدي 
االقتصاد الكلي، دار  والدكتور خضر عقل والدكتور يحيى الخصاونة، مبادئ

 . 6005المسيرة، عماف، 

 

ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 
 
 

 
 

 

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 6 85

Closed – 
book 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .58

 تقويم الناتج القومي 



انصفحت   

112 
 

  

 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 عكاوي محمود عمر ـ.                                                    وصف المقرر

 

 

 جامعة ديالى / كلية اإلدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية .117

 قسم االقتصاد / المركز علمي القسم ال .118

 Econ 2315 النقود والمصارؼ / المرحلة الثانية / رمز المقرر اسم / رمز المقرر .119

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .121

 6087-6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .121

 ساعة60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .122

 88/80/6086 اد ىذا الوصف تاريخ إعد .123

  أىداؼ المقرر .124

 تعليم الطالب أساسيات ومبادئ اقتصاديات النقود والمصارؼ .8

 باالنظمة النقدية.  تعليم الطالب 6

 . تعليم الطالب وظائف البنوؾ وكيفية استخداـ ادواتها.3

 على النشاط االقتصادي. تعليم الطالب وظائف البنوؾ المركزية وكيفية استخداـ ادواتها لتاثير 4

وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 . تعليم الطالب مفهـو السياسة النقدية وتعريف ادواتها5

 . تعليم الطالب مفهـو سرعة دوراف النقود والعوامل المؤثرة بها6

 . تعليم الطالب مفهـو النقد االلكتروني واشكالو المعاصرة.7

 . تعليم الطالب مفهـو االئتماف المصرفي وانواعو8

 الب مفهـو الصيرفة االسالمية.. تعليم الط9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .59

  ىداؼ المعرفية األ -أ

 التعرؼ على دور البنوؾ التجارية والمركزية.  -8أ

 التعرؼ على الية عمل البنوؾ المركزية. -6أ

 التعرؼ على مفهـو اسواؽ الماؿ  -3أ

 ليالتعرؼ على النظاـ النقدي الدو   -4أ

 التعرؼ على سياسة االقتصادية الكلية  -5أ

 التعرؼ على الية معالجة التضخم واالنكماش   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألىداؼ   -ب 

 التكليف باالبحاث والواجبات – 8ب

 التكليف باعداد تقارير عن االزمات النقدية  - 6ب

 حلقات النقاش  - 3ب

 قارير عن عمل البنوؾ التجارية والمركزيةتكليف الطلبة باعداد ت   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 استخداـ طريقة اللقاء المحاضرة.

 استخداـ طريقة الحلقة النقاشية.

 استخداـ طريقة االسئلة واالجوبة.

 طرائق التقييم      

 عرض الواجب ومناقشتو اثناء المحاضرة. -

 شرح الطالب لجزء من المحاضرة. -

 الواجباتتقييم  -

 االختبارات وتقسم الى اختبارات يومية وشهرية ونهائية -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 قدرة الطالب على تقيم الموضوع واعطاء الحلوؿ -6ج

 يقسر الظاىرة ويعطي العالج لها. -3ج

 لحل لها.يفسر المشكالت االقتصادية ويقدـ ا -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 تكليف بالرجوع الى المواقع االلكترونية ذات الصلة. -

 مناقشة االوراؽ البحثية لطلبة بصورة جماعية. -

 طريقة العصف الذىني -

 

 طرائق التقييم    
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 . استعماؿ االختبارات التحصيلية :8

 اليومية. -

 الشهرية. -

 الفصلية. -

 النهائية. -

 

 ستعماؿ االختبارات الشفوية. ا6

 

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية المهارات العامة و  -د 

 مهارات الحوار الناجح الفعاؿ. -8د

 القدرة على ادارة الحوارات. -6د

 مهارات جمع البيانات حوؿ المشكلة وتقديم الحلوؿ لها. -3د

 مهارات الحوار الجماعي وكسر حاجز الخوؼ.   -4د
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 بنية المقرر .60

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االختبارات الشفوية المحاضرة وانواعها مفهـو النقود تعاريف و مفاىيم 6 8

تقيم الذات وتقيم  المحاضرة فهااىمية النقود و وظائ استيعاب الخصائص 6 6
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار النظم النقدية وانواعها عرض وتحليل 6 3

 اختبارات شفوية المحاضرة القواعد النقدية وانواعها عرض وتحليل 6 4

تقيم الذات وتقيم  المحاضرة قيمة النقود  استيعاب الخصائص 6 5
 الزميل

   االوؿ امتحاف الشهر  6 6

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار عرض النقد وانواعو تعاريف ومفاىيم 6 7

 اختبارات شفوية  سرعة دوراف النقود تعاريف ومفاىيم 6 8

دور النقود في النشاط  عرض وتحليل 6 9
 االقتصادي

تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار
 الزميل

 اختبارات شفوية شة والحوارمناق النقود في االسالـ عرض وتحليل 6 80

 اختبارات شفوية المحاضرة النقود في العراؽ عرض وتحليل 6 88

 اختبارات شفوية المحاضرة قيمة النقود استيعاب الخصائص 6 86

   امتحاف الشهر الثاني  6 83

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار مفهـو المصارؼ التجارية تعاريف ومفاىيم 6 84

تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار اىداؼ المصارؼ التجارية تحليلعرض و  6 85
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 البنية التحتية  .68

 الزميل

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو السيولة المصرفية عرض وتحليل 6 86

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو البنوؾ المركزية  عرض وتحليل 6 87

 ختبارات شفويةا مناقشة والحوار اىداؼ البنوؾ المركزية استيعاب الخصائص 6 88

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو السياسة النقدية تعاريف ومفاىيم 6 89

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار أداوت السياسة النقدية عرض وتحليل 6 60

امتحاف الشهر االوؿ للفصل   6 68
 الثاني

  

يم تقيم الذات وتق المحاضرة مفهـو التضخم وانواعو تعاريف ومفاىيم 6 66
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار اثار التضخم عرض وتحليل 6 63

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو االئتماف وانواعو تعاريف ومفاىيم 6 64

 اختبارات شفوية المحاضرة اسواؽ االئتماف الماؿ عرض وتحليل 6 65

ذات وتقيم تقيم ال المحاضرة مفهـو المصارؼ االسالمية عرض وتحليل 6 66
 الزميل

عمل السياسة النقدية في  عرض وتحليل 6 67
 العراؽ

تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار
 الزميل

   امتحاف الشهر الثاني   6 68

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار استقاللية البنوؾ المركزية عرض وتحليل 6 69

 ختبارات شفويةا المحاضرة مفهـو الطلب على النقود عرض وتحليل 6 30
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 كتاب النقود والبنوؾ / للدكتور عوض فاضل اسماعيل الدليمي ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 النقود والمصارؼ للدكتور عبد المنعم السيد العلي ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 

)  اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( لعلمية ، التقارير ،.... المجالت ا

 النقود والمصارؼ للدكتور سعيد سامي الحالؽ

 النقود والمصارؼ للدكتور احمد علي حسين الهيتي

 شبكة االقتصاديين العراقيين ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .66

   

وانواع عرض النقد مع ادراج بيانات واقعية لفهم الطالب لها والتعرؼ على وظائف اف يشمل المقرر انواع النقود ووظائفها 
 البنوؾ المركزية والية عملها.
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 نموذج وصف المقرر

 

  فرحاف ـ.ـ محمد نوري                                                                     وصف المقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد    –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .125

    قتصادقسم اال المركز / علمي القسم ال .126

  الثانية/ المرحلة  اقتصاديات الموارد البشرية اسم / رمز المقرر .127

 Econ الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدوؿ االسبوعي المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .128
2316 

  6087 – 6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .129

 ( ساعة في االسبوع  6( ساعة دراسية ، وبواقع )  60)   )الكلي(الدراسية عدد الساعات  .131

 80/6086/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .131

 أىداؼ المقرر .132

  اقتصاديات العمل تعريف الطالب بأىم أسس ومبادئ. 

  بمكونات أنظمة اقتصاديات العملتعريف الطالب  . 

  اقتصاديات العمل بياف تطور. 

زاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجا
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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  بشكل خاص في المنظماتو  اقتصاديات العمل للدوؿ بشكل عاـ توضيح أىمية . 

 وتطبيقاتها اقتصاديات العمل تشكل لو قاعدة معرفية عن  اقتصاديات العملعن  مختلفة اتعو تزويد الطالب بموض     
 في المنظمات .

  اقتصاديات العمل تعريف الطالب بأىم أسس ومبادئ. 

  ديات العملبمكونات أنظمة اقتصاتعريف الطالب  . 

  اقتصاديات العمل بياف تطور. 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .63

 : جعل الطالب قادراً على : ىداؼ المعرفية األ -أ

 . أف يعرؼ أىم مكونات ومفاىيم  اقتصاديات العمل -8أ

 . أف يحدد المكونات الرئيسة  القتصاديات العمل -6أ

 .  يم  اقتصاديات العملأف يفسر مفاى -3أ

 أف يعرؼ مفاىيم سوؽ العمل   . -4أ

  أف يحلل موضوعي عرض العمل والطلب عليو . -5أ

    .   أف يبين رأيو بمفاىيم  اقتصاديات العمل -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألىداؼ   -ب 

 الزمالء .مهارات تفاعلية : امتالؾ القدرة على التواصل مع استاذ المادة و  – 8ب

  وتطبيقاتها الواقعية .  مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصاديات العمل – 6ب

 مهارات تحليلية : القدرة على تحليل عرض العمل والطلب عليو والعالقات بينها . – 3ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة . -5

 المناقشة والحوار . -6

 االسئلة االثرائية . -7

 اب المباشر .االستجو  -8

 طرائق التقييم      

 أسئلة الخطأ والصواب . -7

 أسئلة االختيار من متعدد . -8

 أسئلة التوضيحات . -9

 الواجبات . -80

 التقييم الذاتي . -88

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -86

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة . -8ج

 القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها .  -6ج

 القدرة على إنتاج افكار جديدة .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذىني . – 8

 العرض التقديمي .  – 6

 طرائق التقييم    
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 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 8

 شفوية . اختبارات – 6

 واجبات . – 3

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية المهارات العامة و  -د 

 وكيفية استخدامها في المنظمات . مهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاىيم  اقتصاديات العمل -8د

 ية تحليل سوؽ العمل .مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيف -6د

   المناسبة لالستخداـ في المجاالت المختلفة .  اقتصاديات العمل  مهارات اعداد مفاىيم  -3د

 ) الفصل االوؿ ( بنية المقرر .64

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

د العمل بعض اقتصا تعريفات ومفاىيم 6 8
 المفاىيم األساسية

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 
والمناقشة والحوار 

التقييم الذاتي 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية والواجبات 
واالختبارات 

 الشهرية واليومية

 سوؽ العمل وآلياتو   اسس  اقتصاديات العمل 6 6

في  المنافسة واالحتكار فهم العالقات 6 3
 سوؽ العمل

مفاىيم أساسية في عرض  مفاىيم رئيسة  6 4
 العمل والطلب عليو

 نظريات عرض العمل  خطوات نظرية  6 5

نظريات الطلب على  تطبيقات واقعية 6 6
 العمل
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االتجاىات الزمنية للطلب  تطبيقات واقعية 6 7
  على العمل

 واالستجواب

 واالثراء
ا  مفهـو قرار العمل  مفاىيم رئيسة 6 8

سس االختيار بين وأ
 العمل والراحة  

 االمتحاف األوؿ اختبار شهري 6 9

التحليل البياني الختيار  مفاىيم رئيسة  6 80
العامل بين العمل 
 وساعات الفراغ

نظريات األجور في الفكر  فهم العالقات 6 88
 االقتصادي

تحليل العالقة بين األجور  مفاىيم رئيسة  6 86
 واألسعار

 األجور ونظاـ الحوافز فهم العالقات 6 83

ا  العالقة بين األجور  مفاىيم رئيسة  6 84
 واألسعار واإلنتاجية  

     االمتحاف الثاني اختبار شهري 6 85

 ) الفصل الثاني ( بنية المقرر -88

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 قة التقييمطري طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

آثار البطالة ووسائل     تعريفات ومفاىيم 6 8
  امعالجته

 

 

التقييم الذاتي 
وتقييم الزميل 
واالختبارات   األسس النظرية لإلنتاجية   اسس ومفاىيم  6 6
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       فهم العالقات 6 3

العوامل المؤثرة في إنتاجية 
 العمل

 

 

 

 

 

المحاضرة 
والمناقشة والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

الشفوية والواجبات 
واالختبارات 

 الشهرية واليومية

الطريقة الطبيعية في قياس     مفاىيم رئيسة  6 4
 إنتاجية العمل 

 طريقة معامل التكافؤ خطوات نظرية  6 5

 طريقة تجميع الوقت تطبيقات واقعية 6 6

 الطريقة النقدية تمارين عملية 6 7

 االمتحاف األوؿ ا   اختبار شهري 6 8

 األىمية االقتصادية للسكاف تمارين نظرية 6 9

 ـ  تخطيط القوى العاملة  مفاىيم رئيسة  6 80

ف األساليب الكمية في  اسس ومفاىيم 6 88
 تخطيط القوى العاملة 

نماذج تخطيط القوى     مفاىيم رئيسة  6 86
 العاملة وتقدير االحتياجات 

تخطيط العمالة على مستوى  قاتفهم العال 6 83
 المشروع

االستثمار في رأس الماؿ  مفاىيم رئيسة  6 84
 البشري

   االمتحاف الثاني اختبار شهري 6 85
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 البنية التحتية  -86

 إقتصاديات العمل  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 األستاذ الدكتور: محمد طاقة 

 األستاذ المشارؾ : حسين عجالف حسن

 اقتصاد العمل ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 الدكتور: عالء شفيق الراوي

 الدكتور : عبد الرسوؿ عبد جاسم

)  اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 

 )وزارة التخطيط _ الجهاز المركزي لإلحصاء _ التقرير السنوي(

 جامع الكتب المصورة ع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....ب ػ المراج
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وصف انًقرراث انذراسُت نقسى 

 االقتصاد /انًرحهت انثانثت

 )نهفصم األول وانثاٍَ(
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 نموذج وصف المقرر

 

 حسناحمد صالح  ـ.                             وصف المقرر                                                    

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  التعليميةالمؤسسة  .133

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / المركز .134

 Econ 3317)االقتصاد الكلي /المرحلة الثالثة / الرمز ) اسم / رمز المقرر .135

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .136

 6087-6086اـ الدراسي الفصل الدراسي األوؿ والثاني للع الفصل / السنة .137

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .138

 6086/  80/  88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .139

 أىداؼ المقرر: .141

 أواًل: تعريف الطالب بأسس االقتصاد الكلي.

د القومي مستخدماً الكميات والمتغيرات الكلية ثانياً: توضيح للطالب أىم المشكالت االقتصادية التي تشمل مجموع االقتصا
 دوف النظر إلى مكوناتها الجزئية.

تعليم الطالب تحليل النشاط الكلي ودور متغيراتو في خلق االختالالت االقتصادية، ومن ثم معالجتها وصوالً للتوازف ثالثاً: 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 الكلي، وتهيئة بيئة االستقرار الكلي والنمو االقتصادي طويل األمد.

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .65

 

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد الكلي.  -8أ

 يعدد فروع علم االقتصاد.  -6أ

 يرسم شكالً يوضح فيو التدفق الدائري لإلنتاج والدخل والنقود.  -3أ

 يبين النموذج الكامل في النظرية الكينزية.  -4أ

 اسلوب التحليل االقتصادي الكلي.يوضح   -5أ

 يعطي أمثلة على مضاعف االنفاؽ الحكومي.  -6أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل االقتصاد الكلي.   -7أ

 

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 

ـ البيانية، والعمل مع أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهارات في المعادالت الجبرية والرسو 
 اآلخرين )حب العمل الجماعي(.
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 ثانياً: مهارات تحليلية: مهارات تحديد العالقة بين متغيرات االقتصاد الكلي. 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -80

 طريقة المناقشة. -88

 

 طرائق التقييم 

 ىذه األسئلة: أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -22

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -23

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -24

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentاتي وتقييم الزميل ثالثاً: التقييم الذ

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -15

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -16

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ث 

 ة كل فصل دراسياالختبارات الختامية الفصلية في نهاي -ث 
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 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -خ 

 

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية:  -ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع. -8ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حوؿ الموضوع. -6ج

 يفرؽ الطالب بين المشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .والمحاضرة طريقة ألقاء -7

 طريقة المناقشة. -8

 طرائق التقييم 

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -25

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -26

 Matching Itemsة المقابلة أسئل -27

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:
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 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -17

 تنوعة:االختبارات التحصيلية الختامية الم -18

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ر 

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -ض 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -غ 

 

 

 خصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الش -د 

 مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاىيم االقتصادية والتفكير بكيفية استخدامها في مجاالت مختلفة. -8د 

 مهارة االستغالؿ األمثل لما ىو متاح من إمكانيات. -6د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاىيم االقتصادية الكلية في مختلف المجاالت . -3د 

 مهارة إعداد المفاىيم االقتصادية المناسبة التي تستخدـ في مختلف المجاالت.   -4د 
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 بنية المقرر: الفصل األوؿ .66

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 3 8

 تمهيد مفاىيمي وتعاريف 

ات الرياضية/ ترافقها رسـو بعض التطبيق
 بيانية

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 عرض وتحليل 3 6

 الدخل واالنتاج 

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها 
 مخططات

 اختبارات شفوية المحاضرة

 عرض وتحليل 3 3

 تكملو 

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها 
 مخططات

المناقشة 
 والحوار

لتقييم الذاتي ا
 وتقييم الزميل

 عرض وتحليل 3 4

النظرية الكالسيكية واالنتقادات الموجهة لها 
 من قبل كينز 

 بعض التطبيقات الرياضية/ترافقها رسـو بيانية

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تطبيق عملي 3 5

 الطلب والعرض عند الكالسيك 

ترافقها رسـو بعض التطبيقات الرياضية/ 
 بيانية

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 6

 الطلب والعرض عند كينز

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 اختبارات شفوية المحاضرة

الواجبات  المحاضرة تكملة  تطبيقات وتمارين 3 7



انصفحت   

133 
 

  

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 يةالمنزل

 عرض وتحليل  8

 دالة االستهالؿ ودالة االدخار 

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 ػػػػػػػ اختبار الشهر األوؿ من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 9
Closed - 

book 

 تطبيقات وتمارين 3 80
لمضاعف بعض دالة االستثمار النظرية وا

 التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو بيانية
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 3 88

 تكملة دالة االستثمار المعجل 

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 تطبيقات وتمارين 3 86

تكملة فترات التأخير والكفاءة الحديو 
 لالستثمار ولراس الماؿ

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 

 

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 83

 دالة االنفاؽ الحكومي

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانيو

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 يقات وتمارينتطب 3 84
 تكملة

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية
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 بيانية

 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاني من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 85

Closed – 
book 

 

 بنية المقرر: الفصل الثاني

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم ريقة التعليمط اسم الوحدة / أو الموضوع

 تطبيقات وتمارين 3 8

 دالة التجارة الخارجية 

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات وتمارين 3 6

 النقود واالنتاج 

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 تبارات شفويةاخ المحاضرة

 تطبيقات وتمارين 3 3

ملخص النظرية الكينزية واالنتقادات 
 الموجهة لها

 بعض التطبيقات الرياضية / مع مخطط 

المناقشة 
 والحوار

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 4
 النظرية الكينزية والدوؿ المتقدمة والنامية 

 بعض التطبيقات الرياضية / مع مخطط
 المحاضرة

لواجبات ا
 المنزلية

 تطبيق عملي 3 5
 تكملة

 بعض التطبيقات الرياضية / مع مخطط
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 6
 التوازف الكلي :

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 اختبارات شفوية المحاضرة
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 بيانية 

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر األوؿ من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 3 7
Closed - 

book 

 عرض وتحليل  8
 تكملة

 بعض التطبيقات الرياضية / مع مخطط

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 3 9

 التوازف الكلي 

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 تطبيقات وتمارين 3 80

 دية والماليةفعالية السياسة النق

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 أمثلة وتمارين 3 88

 التضخم نظريات وعوامل واثار

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 اختبارات شفوية المحاضرة

 تطبيقات وتمارين 3 86

 تكملة منحنى فلبس 

لرياضية / ترافقها رسـو بعض التطبيقات ا
 بيانيو 

 

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 عرض وتحليل 3 83

 التنمية والنمو ونظرية توزيع الدخل مختصره

بعض التطبيقات الرياضية / ترافقها رسـو 
 بيانيو

 

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية
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 البنية التحتية:  .67

، مطبعة جامعة االقتصاد الكليالدكتور عبد السالـ ياسين االدريسي،  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8
 .    8986يداع في المكتية الوطنية في بغداد، البصرة، اال

، وكالة المطبوعات، النظرية االقتصادية الكليةصقر صقر أحمد صقر،  -6 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
 .8977الكويت، 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

، ترجمة وتعريب القتصاد الكلي النظرية والسياساتامايكل ابدجماف،  -8
 .8999محمد ابراىي منصور، دار المريخ للنشر، 

 .8994، الكويت، نظرية االقتصاد الكليسامي خليل،  الدكتور -6

 

  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .68

 خل والنقودنموذج التدفق الدائري لإلنتاج والد 

 

 

 

 عرض وتحليل 3 84

 الدورات االقتصادية المختصرة

رياضية / ترافقها رسـو بعض التطبيقات ال
 بيانية

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 3 85

Closed – 
book 
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 نموذج وصف المقرر

 

 فرحافـ.ـ محمد نوري                                                             وصف المقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد    –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .141

 قسم االقتصاد    القسم الجامعي / المركز .142

 مادة االقتصاد الدولي / المرحلة الثالثة  اسم / رمز المقرر .143

 Econ 3318ور اليومي ) الزامي ( الحض أشكاؿ الحضور المتاحة .144

  6087 – 6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .145

 ساعت في االسبوع  3ساعة بواقع  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .146

 6086/  80/  88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .147

 أىداؼ المقرر .148

 قتصاد الدولي .تعريف الطالب بأىم المفاىيم الخاصة باال 

 الدولي .  االقتصاد تعريف الطالب بأىمية 

 األساس المادي لالقتصاد الدولي . بياف 

 والداخلية. الدولية االقتصادية العالقات بين توجيو الطالب على التمييز 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛ قد حقق االستفادة
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 لمحلية تزويد الطالب بموضوعات مختلفة عن االقتصاد الدولي تشكل لو قاعدة معرفية عن ىذا العلم وتطبيقاتو ا
 والدولية .

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .69

 األىداؼ المعرفية  : جعل الطالب قادراً على : -أ

 أف يعرؼ أىم مكونات ومفاىيم االقتصاد الدولي . -8أ

 أف يعرؼ للطالب نظريات االقتصاد الدولي . -6أ

 الدولي  .أف يوجو الطالب للتمييز بين مكونات االقتصاد  -3أ

 أف يوضح مفاىيم العمل ورأس الماؿ . -4أ

 أف يحلل مواضيع حركات العمل ورأس الماؿ محلياً ودولياً .  -5أ

 أف يعطي أساسيات عن المنظمات االقتصادية الدولية .    -6أ

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 استاذ المادة والزمالء . مهارات تفاعلية : امتالؾ القدرة على التواصل مع – 8ب

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصاديات العمل  وتطبيقاتها الواقعية .  – 6ب

 مهارات تحليلية : القدرة على تحليل عرض العمل والطلب عليو والعالقات بينها .    – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة . -9

 المناقشة والحوار . -80

 الثرائية .االسئلة ا -88

 االستجواب المباشر . -86
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 طرائق التقييم      

 أسئلة الخطأ والصواب . -83

 أسئلة االختيار من متعدد . -84

 أسئلة التوضيحات . -85

 الواجبات . -86

 التقييم الذاتي . -87

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -88

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 اضيع المطروحة .القدرة على فحص  وتقييم المو  -8ج

 القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها .  -6ج

 القدرة على إنتاج افكار جديدة .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذىني . – 8

 العرض التقديمي .  – 6

 طرائق التقييم    

 ائي (اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نه – 8

 اختبارات شفوية . – 6

 واجبات . – 3

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاىيم  اقتصاديات العمل وكيفية استخدامها في المنظمات . -8د
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 وير الشخصي على كيفية تحليل سوؽ العمل .مهارات التدريب والتط -6د

 اقتصاديات العمل  المناسبة لالستخداـ في المجاالت المختلفة .    مهارات اعداد مفاىيم  -3د

 بنية المقرر ) الفصل االوؿ ( .70

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

بعض المفاىيم األساسية  يفات ومفاىيمتعر  3 8
 لالقتصاد الدولي

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة 
والمناقشة والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذاتي 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والواجبات 
واالختبارات 

الشهرية 
 واليومية

التركيب السلعي للتجارة  محاضرة 3 6
 الخارجية

 أساس التبادؿ الدولي فهم العالقات 3 3

 دراسة في تاريخي مدخل مفاىيم رئيسة  3 4
 الدولي االقتصاد

مراحل تطور االقتصاد  خطوات نظرية  3 5
 الدولي

األنماط الثالثة للنظاـ  تطبيقات واقعية 3 6
الرأسمالي وعالقتها بتطور 

 العالقات االقتصادية

 الدولية

لدراسة مدخل نظري  تطبيقات واقعية 3 7
 االقتصاد الدولي

 الخارجية التجارة نظريات مفاىيم رئيسة 3 8

 االمتحاف األوؿ اختبار شهري 3 9
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 في ىيـو ديفيد نظرية مفاىيم رئيسة  3 80
 التوازف ( الخارجية التجارة

  ) التلقائي

 في سميث ادـ نظرية فهم العالقات 3 88
 المطلقة الميزة

 في ريكاردو ديفيد نظرية  مفاىيم رئيسة 3 86
 النسبية الميزة

نظرية كلفة الفرصة البديلة  فهم العالقات 3 83
 لػ)ىابرلر(

نظرية القيم الدولية )    مفاىيم رئيسة  3 84
الطلب المتبادؿ ( ؿ 
 )جوف ستيوارت مل(

   االمتحاف الثاني   اختبار شهري 3 85

 بنية المقرر ) الفصل الثاني ( -86

مخرجات التعلم  الساعات وعاألسب
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

النظريات الحديثة في التجارة   تعريفات ومفاىيم 3 8
 الخارجية

نظرية ىكشر  أولين :       
)نظرية توازف          األسعار 

 الدولية(  

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتي 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والواجبات 
واالختبارات 

الشهرية 
 واليومية

 حركة عوامل اإلنتاج دولياً  اسس ومفاىيم  3 6

النظرية العامة لحركة رؤوس  فهم العالقات 3 3
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  األمواؿ واالستثمار الدولي

المحاضرة 
والمناقشة والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

 انتقاؿ العمل دوليا مفاىيم رئيسة  3 4

المدفوعات الدولية )ميزاف  خطوات نظرية  3 5
 المدفوعات(

 ا  االمتحاف األوؿ  تطبيقات واقعية 3 6

 ىيكل ميزاف المدفوعات تمارين عملية 3 7

التوازف واالختالؿ في ميزاف  ـ اختبار شهري 3 8
 المدفوعات  

التسويات الدولية ) أسواؽ     تمارين نظرية 3 9
 رؼ (  وأسعار   الص

النظاـ النقدي الدولي )سعر  مفاىيم رئيسة  3 80
الصرؼ في النظم النقدية 

 المختلفة(

 السيولة الدولية اسس ومفاىيم 3 88

معدالت التبادؿ التجاري  مفاىيم رئيسة  3 86
 الدولي 

 السياسة التجارية  فهم العالقات 3 83

العربية  المنظمات والتكتالت مفاىيم رئيسة  3 84
 والدولية 

   االمتحاف الثاني اختبار شهري 3 85
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 البنية التحتية  -83

 اإلقتصاد الدولي  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 الدكتور: صالح غازي الطائي

 اإلقتصاد الدولي ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 الدكتور: أمين رشيد كنونة

)                 اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 )وزارة التخطيط _ الجهاز المركزي لإلحصاء _ التقرير السنوي(

 جامع الكتب المصورة ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -84

 العالقات االقتصادية الدولية  
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 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر                                                         ـ.ـ علياء حسين خلف الزركوش

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .149

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .151

 / مادة التنمية االقتصادية / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .151
 Econ 3389رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .152

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .153

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .154

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .155

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .156

 لنظري للتنمية فهم اإلطار ا -63
تعريف الطلبة علػى مفهػـو التنميػة مػن خػالؿ التعػرؼ علػى ظػاىرة التخلػف )االخػتالالت الهيكلية(وخصائصػو  -64

 ومعاييره. 
توضيح للطالب كيفية التخلص من ظاىرة التخلف، للوصوؿ إلى مفهـو التنمية وكذلك اىم النظريات  -65

 للتنمية االقتصادية  . المفسرة للنمو االقتصادي فضالً عن السياسات المتبعة
تبيين للطالب بأف الهدؼ الرئيسة للتنمية االقتصادية ىو مناقشة اكثر االمور التي لها ارتباطاً بحياة الشعوب  -66

ومستقبلها ،الف التنمية تشكل محور الطموحات واآلماؿ ،إذ بدوف التنمية تبقى الطموحات خارج أطار امكانية 
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 التحقيق .
 ت التنمية معرفة الطالب بنظريا -67
 معرفة الطالب بسياسات التنموية  -68
 جعل الطالب ملم بالمؤشرات التنموية  -69
 إمكانية الطالب بتشخيص المشاكل االقتصادية  -30

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .78

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ مفهـو التنمية االقتصادية . -8أ
 لف .يفسر للطالب خصائص التخ -6أ
 يُبين للطالب مضموف التنمية . -3أ
 يوضح للطالب نظريات التنمية االقتصادية . -4أ
 يعدد للطالب السياسات الخاصة بالتنمية . -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن تجارب تنموية .  -6أ
  
 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 دية  يجمع معلومات عن الظواىر والمشكالت االقتصا – 8ب
 يحلل اسباب ىذه المشاكل  – 6ب
 يقارف بين التجارب التنموية  – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -3
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -4
 

 طرائق التقييم      
 

 ن متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار م -65
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -66
 االختبارات وتشمل : -67

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -
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 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -
 رات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي .االختبا -
 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج
 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج
 يفرؽ بين المشكالت   -3ج
 سر ويحلل الظواىر والمشكالت .يف -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية  . -88
 رسم المخططات التوضيحية . -89
 طريقة العصف الذىني . -60
 
 طرائق التقييم    
 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -88
 اليومية  - ز

 الشهرية  - س
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -86
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -8د   
 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6د
 ما متاح من امكانات .مهارات استغالؿ  -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .76

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة ما ىية التخلف تعاريف ومفاىيم 3 8

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار خصائص التخلف استيعاب الخصائص 3 6
 الزميل

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار الخصائص االقتصادية استيعاب الخصائص 3 3
 الزميل

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار الخصائص االجتماعية استيعاب الخصائص 3 4
 يلالزم

 تعاريف ومفاىيم 3 5
مضموف التنمية االقتصادية 

 اختبارات شفوية محاضرة ومفهومها

 عرض وتحليل 3 6
 عوائق التنمية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

مواجهة العوائق التي تقف اماـ  عرض وتحليل 3 7
 التنمية

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار
 الزميل

تحاف الشهر األوؿ/ للفصل ام  3 8
 الدراسي االوؿ 

  

 اختبارات شفوية محاضرة نظريات التنمية االقتصادية عرض وتحليل 3 9
 اختبارات شفوية محاضرة النظرية الماركسية عرض وتحليل 3 80
 اختبارات شفوية محاضرة النظرية النيوكالسيكية عرض وتحليل 3 88
 اختبارات شفوية اضرةمح نظرية شومبيتر عرض وتحليل 3 86
 اختبارات شفوية محاضرة نظرية مراحل النمو عرض وتحليل 3 83
 اختبارات شفوية محاضرة نظرية ارثر لويس عرض وتحليل 3 84

 عرض وتحليل 3 85
نظريات اخرى تخص النمو 

 المناقشة والحوار المتوازف و غير المتوازف
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86
امتحاف الشهر الثاني / للفصل 

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ الدراسي االوؿ 

 اختبارات شفوية محاضرة السياسات التنموية تعاريف ومفاىيم 3 87
 اختبارات شفوية محاضرة سياسة االدخار عرض وتحليل 3 88
 اختبارات شفوية محاضرة سياسة االستثمار عرض وتحليل 3 89
اسة الماليةالسي عرض وتحليل 3 60  اختبارات شفوية محاضرة 
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 البنية التحتية  .73
 كتاب التنمية االقتصادية ، للدكتور خميس خلف موسى الف ىداوي  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 كتاب التنمية االقتصادية للدكتور محمد صالح القريشي    ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 كتاب مقدمة في اقتصاد التنمية للدكتور سالم توفيق النجفي 
 وكتاب التخطيط والتنمية االقتصادية للدكتور احمد عارؼ العساؼ

 تقارير األمم المتحدة للتنمية البشرية 
 شبكة االقتصاديين العراقيين  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .74

 اف يشمل المقرر الدراسي مراحل تطور التنمية ، التنمية البشرية والتنمية المستدامة  والتنمية البشرية المستدامة .   
 
 

 

 اختبارات شفوية محاضرة السياسة النقدية عرض وتحليل 3 68
 اختبارات شفوية محاضرة سياسة التجارة الخارجية عرض وتحليل 3 66
 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مراجعة الشهر االوؿ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

امتحاف الشهر االوؿ/للفصل    64
ي الدراسي الثان  

  ػػػػػػػػ

 اختبارات شفوية محاضرة الزراعة و التنمية عرض وتحليل  65
 اختبارات شفوية محاضرة الصناعة و التنمية االقتصادية عرض وتحليل 3 66
 اختبارات شفوية محاضرة التجارة الخارجية و التنمية عرض وتحليل 3 67

الذات وتقييم  تقييم المناقشة والحوار تخطيط التنمية عرض وتحليل 3 68
 الزميل

 عرض ومقارنة 3 69
 نماذج بديلة للتنمية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 30
 النماذج االسيوية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

امتحاف الشهر الثاني/ للفصل    
 الدراسي الثاني 

  ػػػػػػػ
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 نموذج وصف المقرر

 

 عكاوي ـ.عمر محمود                                وصف المقرر                                                
 عكاوي 

 

 

 ادجامعة ديالى / كلية اإلدارة واالقتص المؤسسة التعليمية .157

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .158

 Econ 3320 االقتصاد الرياضي / المرحلة الثالثة / رمز المقرر اسم / رمز المقرر .159

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .161

 6087-6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .161

 ساعة90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .162

 88/80/6086 إعداد ىذا الوصف تاريخ  .163

 أىداؼ المقرر  .164

 تعليم الطالب يهدؼ ىذا المقرر إلى تطبيق ما تم دراستو من علـو رياضية وبرمجة خطية على النماذج االقتصادية. .8
 .  تعليم الطالب بعض الطرؽ الرياضية عن الدواؿ االقتصادية.6
 .. تعليم الطالب دراسة ومعرفة تطبيقات المصفوفات3
 . تعليم الطالب دراسة الجبر الخطي بشكل عاـ في المشاكل االقتصادية.4
 

ر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف يوف
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 . تعليم الطالب مفهـو البنوؾ المركزية.8

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75

 األىداؼ المعرفية   -أ
 التعرؼ على الية التوازف بشكل رياضي بين العرض والطلب.  -8أ
 لى الية توازف الدخل وفق مفهـو النظرية الكنزية.التعرؼ ع -6أ
 التعرؼ على توازف السوؽ النقدي والسوؽ السلعي.  -3أ
 التعرؼ على حل الدواؿ من خالؿ المشتقات.  -4أ
 التعر على حل خطوط االنتاج باستخداـ طريقة البرمجة الخطية  -5أ

 
 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ف باالبحاث والواجباتالتكلي – 8ب
 التكليف باعداد تقارير عن االزمات النقدية  - 6ب
 حلقات النقاش  - 3ب
 تكليف الطلبة باعداد تقارير عن عمل البنوؾ المركزية والسياسة النقدية.   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة اللقاء المحاضرة.
 استخداـ طريقة الحلقة النقاشية.

 خداـ طريقة االسئلة واالجوبة.است
 طرائق التقييم      

 عرض الواجب ومناقشتو اثناء المحاضرة. -
 شرح الطالب لجزء من المحاضرة. -
 تقييم الواجبات -
 االختبارات وتقسم الى اختبارات يومية وشهرية ونهائية -
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 البطرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الط -8ج
 قدرة الطالب على تقيم الموضوع واعطاء الحلوؿ -6ج
 يقسر الظاىرة ويعطي العالج لها. -3ج
 يفسر المشكالت االقتصادية ويقدـ الحل لها. -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 تكليف بالرجوع الى المواقع االلكترونية ذات الصلة. -
 مناقشة االوراؽ البحثية لطلبة بصورة جماعية. -
 يقة العصف الذىنيطر  -

 
 طرائق التقييم    
 . استعماؿ االختبارات التحصيلية :8
 اليومية. -
 الشهرية. -
 الفصلية. -
 النهائية. -
 

 . استعماؿ االختبارات الشفوية6
 
 
 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات الحوار الناجح الفعاؿ. -8د
 القدرة على ادارة الحوارات. -6د
 مهارات جمع البيانات حوؿ المشكلة وتقديم الحلوؿ لها. -3د
 مهارات الحوار الجماعي وكسر حاجز الخوؼ.   -4د
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 بنية المقرر .76

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 قة التقييمطري طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االختبارات الشفوية المحاضرة توازف السوؽ عرض وتحليل 3 8
تقيم الذات وتقيم  المحاضرة دواؿ العرض والطلب الخطية استيعاب الخصائص 3 6

 الزميل
 اختبارات شفوية مناقشة والحوار الدواؿ الغير خطية عرض وتحليل 3 3
تقيم الذات وتقيم  محاضرةال التوازف في سوؽ اكثر من سلعة عرض وتحليل 3 4

 الزميل
 اختبارات شفوية المحاضرة توازف الدخل  استيعاب الخصائص 3 5
   امتحاف الشهر االوؿ   6
توازف الدخل باستخداـ  تعاريف ومفاىيم 3 7

 الضرائب
 اختبارات شفوية مناقشة والحوار

الذات وتقيم تقيم  المحاضرة توازف الدخل في اقتصاد مفتوح تعاريف ومفاىيم 3 8
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار توازف الدخل بين بلدين عرض وتحليل 3 9
 اختبارات شفوية مناقشة والحوار نموذج مستخدـ المنتج عرض وتحليل 3 80
 اختبارات شفوية المحاضرة نموذج مستخدـ المنج عرض وتحليل 3 88
 تبارات شفويةاخ المحاضرة المرونات استيعاب الخصائص 3 86
   امتحاف الشهر الثاني  3 83
 اختبارات شفوية مناقشة والحوار االمثلية تعاريف ومفاىيم 3 84
االمثلية لدواؿ ذات متغير  عرض وتحليل 3 85

 واحد فقط
تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار

 الزميل
االمثلية لدواؿ ذات متغير  عرض وتحليل 3 86

 واحد فقط
 ارات شفويةاختب المحاضرة

االمثلية لدواؿ االقتصاد اكثر  عرض وتحليل 3 87
 من مثتغير

 اختبارات شفوية المحاضرة

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار االمثلية لدواؿ المقيدة استيعاب الخصائص 3 88
 اختبارات شفوية المحاضرة مضاعف الكرانج تعاريف ومفاىيم 3 89
 اختبارات شفوية مناقشة والحوار النتاجتطبيقات دالة ا عرض وتحليل 3 60
   امتحاف الشهر االوؿ   68
 اختبارات شفوية المحاضرة المعدؿ الحدي لالحالؿ تعاريف ومفاىيم 3 66
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 البنية التحتية  .77
 كتاب االقتصاد الرياضي / للدكتور حسين علي بخيت ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 تور عدناف كريم نجماالقتصاد الرياضي للدك ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االقتصاد الرياضي للدكتور أحمد ابن عبد اهلل

 شبكة االقتصاديين العراقيين ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .78

   
 يشمل المقرر جميع الدواؿ لمتغيرات االقتصادية الكافة . اف
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار تحديد مستوى النتاج عرض وتحليل 3 63
 يةاختبارات شفو  المحاضرة استخداـ المصفوفات تعاريف ومفاىيم 3 64
 اختبارات شفوية المحاضرة الكلفة الحدية عرض وتحليل 3 65
تقيم الذات وتقيم  المحاضرة المعدؿ الحدي لالستدالؿ عرض وتحليل 3 66

 الزميل
البرمجة الخطية طريقة الرسم  عرض وتحليل 3 67

 البياني
تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار

 الزميل
   امتحاف الشهر الثاني   68
 اختبارات شفوية مناقشة والحوار طريقة السمبلكس عرض وتحليل 3 69
 اختبارات شفوية المحاضرة حل التطبيقات عرض وتحليل 3 30
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 نموذج وصف المقرر

 

  سعود ـ.ـ ضياء حسين                       وصف المقرر                                                         

 

لتعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات ا
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .165

 قسم االقتصاد    القسم العلمي  / المركز .166

 ضياء حسين  ـ.ـ اسم التدريسي  .167

 ECON( 3368مادة المالية العامة / المرحلة الثالثة ) اسم / رمز المقرر .168

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .169

 6087-6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .171

 ساعات في االسبوع 6( ساعة دراسية بواقع 60) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .171

 6086/ 80/  88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .172

 أىداؼ المقرر .173

 يوضح للطالب مدى أىمية دراسة مادة المالية العامة وعالقتها بالعلـو األخرى .  -7

 يعرؼ للطالب مفهـو علم المالية العامة ونشأتها وتطورىا حتى وقتنا الحاضر . -8

 تضمن ثالثة عناصر أساسية ىي اإليرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة بياف للطالب باف علم المالية العامة ي -9
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 يعرؼ للطالب جانب اإليرادات العامة تقسيماتها وأنواعها ومدى أىميتها كمصدر تمويل للنفقات العامة . -80

تتأخذ لتغطية تلك يبين للطالب مفهـو النفقات العامة أشكالها وقواعدىا وما ىي الوسائل واإلجراءات التي  -88
 النفقات . 

يعرؼ للطالب مفهـو القروض العامة وطبيعتها وأنواعها وما ىي اآلثار االقتصادية المترتبة عند االكتتاب في  -86
 سندات القروض .

 يوضح للطالب مفهـو الموازنة العامة وأىميتها وماىي أىم القواعد الرئيسية لها .  -83

 

 التعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم و  .79

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يوضح مفهـو المالية العامة . -8أ

 يفسر للطالب عناصر المالية العامة  . -6أ

 يُبين للطالب مضموف جانب اإليرادات والنفقات   . -3أ

 يعرؼ للطالب نظريات عن المالية العامة. -4أ

 يعدد للطالب تقسيمات االيرادات والنفقات العامة . -5أ

 يوضح للطالب اعداد الموازنات العامة .  -6أ

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارات تحليلية من خالؿ طرح الموضوع بتحديد المسببات والعوائق ويجاد الحلوؿ المناسبة لها. - 8ب
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 مهارات االتصاؿ والتواصل . – 6ب

 غبة بالعمل الجماعي .مهارات تشجيع التعاوف وخلق روح المبادرة والر  – 3ب

 مهارات االختبارات اليومية   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة -4

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -5

 

 طرائق التقييم      

 أسئلة المقابلة  -أسئلة الصواب والخطأ ج –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ -88

 يم الذاتي وتقييم الزميلالتقي -86

 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -83

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر. -84

 ل .االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فص -85

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي . -86

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 يفسر ويحلل الظواىر ويجاد الحلوؿ المناسب لمشكلة الظاىرة                                                            -8ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -6ج
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 يفرؽ بين المشكالت   -3ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ المناسبة  -4ج         

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخداـ طريقة المحاضرة -4

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -5

 

 

 طرائق التقييم    

 أسئلة المقابلة  -صواب والخطأ جأسئلة ال –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ -87

 التقييم الذاتي وتقييم الزميل -88

 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -89

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر. -60

 ارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل .االختب -68

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي . -66

 

 

 استخداـ االختبارات التحصيلية التالية : -3
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 االختبارات اليومية - ث

 االختبارات الشهرية - ج

 االختبارات الفصلية - ح

 االختبارات النهائية - خ

 استخداـ االختبارات الشفوية . -4

 

 العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات -د 

 مهارات في جمع البيانات والمؤشرات الرقمية حوؿ الموضوع وتحليلها . -8د

 مهارات استغالؿ ما متاح من اإلمكانات . -6د

 مهارات إجراء المقارنات عن الموضوع . -3د

 المفردات والمفاىيم الخاصة ذات الصلة بالموضوع .   مهارات إعداد  -4د
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 بنية المقرر .80

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو وتطور المالية العامة تعاريف ومفاىيم 6 8

العامة والحاجات الحاجات  استيعاب الخصائص 6 6
 الخاصة

المناقشة 
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

المناقشة  مراحل تطور المالية العامة استيعاب الخصائص 6 3
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

عالقة المالية العامة بالعلـو  استيعاب الخصائص 6 4
 األخرى

المناقشة 
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية محاضرة النفقات العامة وعناصرىا استيعاب الخصائص 6 5

أنواع  النفقات العامة   عرض وتحليل 6 6
 وتقسيماتها

المناقشة 
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

اآلثار االقتصادية للنفقات  عرض وتحليل 6 7
 العامة

تقييم الذات  محاضرة
 وتقييم الزميل

    لشهر األوؿ امتحاف ا  6 8

 اختبارات شفوية محاضرة اإليرادات العامة عرض وتحليل 6 80

 اختبارات شفوية محاضرة إيرادات الدولة من أمالكها عرض وتحليل 6 88

 اختبارات شفوية محاضرة الضريبة والرسم تعريف ومفاىيم  6 86

 اختبارات شفوية محاضرة التنظيم الفني للضريبة عرض وتحليل 6 83

 اختبارات شفوية محاضرةالضرائب المباشرة وغير  عرض وتحليل 6 84
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 المباشرة

اآلثار العامة للضرائب على  عرض وتحليل 6 85
 االقتصاد القومي

 اختبارات شفوية محاضرة

المناقشة  النظاـ الضريبي في العراؽ عرض وتحليل 6 86
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

   نيامتحاف الشهر الثا   

مصادر الدخل الذي تفرض   عرض وتحليل 6 87
 عليو الضريبة

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة تطور الضرائب في العراؽ عرض وتحليل 6 88

تأثير الهيكل االقتصادي على   عرض وتحليل 6 89
 الضرائب

 اختبارات شفوية محاضرة

 ختبارات شفويةا محاضرة القروض العامة عرض وتحليل 6 60

 اختبارات شفوية محاضرة اإلصدار النقدي الجديد عرض وتحليل 6 68

 اختبارات شفوية محاضرة اإليرادات األخرى عرض وتحليل 6 66

 اختبارات شفوية محاضرة الغرامات المالية   عرض وتحليل 6 63

     امتحاف الفصل األوؿ   6 

المناقشة  ة                   تعريف الموازنة العام عرض ومقارنة 6 64
 والحوار

 اختبارات شفوية

لمناقشة  تقسيمات الموازنة العامة  عرض ومقارنة 6 65
 والحوار

 اختبارات شفوية

تقييم الذات المناقشة  مراحل الموازنة العامة  عرض ومقارنة 6 66
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 البنية التحتية  .88

 الدكتور رضا صاحب ابو احمد اؿ علي –المالية العامة  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 عادؿ افليح العلي –المالية العامة  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 الت العلمية ، التقارير ،....  (المج

 الدكتور ىشاـ محمد صفوت العمري –المالية العامة 

 محمد طاقة وىدى العزاوي –المالية العامة 

 الدكتور طاىر الجنابي –المالية العامة والتشريع المالي 

 

 تقارير ونشرات وزارة المالية ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 قتصاديين العراقيينشبكة اال

 وتقييم الزميل والحوار

لمناقشة  السياسة المالية  عرض وتحليل 6 67
 حواروال

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

لمناقشة  السياسة المالية التقليدية  عرض وتحليل 6 68
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية المحاضرة السياسة المالية الحديثة  عرض وتحليل 6 69

المناقشة  أدوات السياسة المالية  عرض وتحليل 6 30
 والحوار

تقييم الذات 
 يم الزميلوتقي

     امتحاف الفصل الثاني   

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .86
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اف يشمل المقرر الدراسي معرفة  التطور الحاصل في تنويع مصادر الدخل باعتبارىا المصدر الرئيسي لإليرادات العامة لتمويل   
 عجز الموازنة و االتجاىات الحديث في إعداد الموازنات العامة للدولة    .
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 وذج وصف المقررنم

 

 عبداهلل ـ.ـ علي وىيب                                                                         وصف المقرر

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .174

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .175

 االقتصاد الصناعي / المرحلة الثالثة 3366 اسم / رمز المقرر .176

 بحسب الجدوؿ المقرر الحضور اليومي أشكاؿ الحضور المتاحة .177

 6086-6085الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .178

 ( ساعة دراسية بواقع ساعتاف في األسبوع60) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .179

 6085/ 80/  8 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .181

  أىداؼ المقرر .181

 تعريف الطالب بأسس االقتصاد الصناعي .  -8

 زويد الطالب بمواضيع ومفاىيم خاصة باالقتصاد الصناعي تشكل نقطة االنطالؽ للتوغل في دراسة متقدمة عن االقتصاد .ت -6

 توضيح اىمية االقتصاد الصناعي ودوره في تحليل البيانات للمشاريع الصناعية .  -3

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 صوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛قد حقق االستفادة الق
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

   األىداؼ المعرفية -أ

 المعرفة والفهم  -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد الصناعي .   -8أ

 يرسم شكالً يوضح فيو عالقة االقتصاد الصناعي بالعلـو األخرى . -6أ

 يبين العوامل المؤثرة في اسباب ظهور المشاكل الصناعية .  -3أ

 يوضح منهجية البحث في االقتصاد الصناعي .  -4أ

 اكل االقتصاد الصناعي . يُفسر الطالب مفاىيم ومش   -5أ

  

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهارات في تكنولوجيا المعلومات، العمل مع اآلخرين )حب  – 8ب
 العمل الجماعي(

 تصادية .  مهارات تحليلية: مهارات تحديد العالقة بين المفاىيم الرياضية واالق – 6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة  -8

 طريقة المناقشة والحوار -6

 

 طرائق التقييم      
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 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsاألسئلة الموضوعية  -8

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -أ

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -ب

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -ج

 Homework Assignmentsالواجبات المنزلية  -6

 Peer and Self - Assessmentالتقييم الذاتي وتقييم الزميل  -3

 االختبارات وتقسم إلى: -4

 ط التدريسية.االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخط -أ 

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -ب

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -8

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -6

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي-6

 

 

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 الناقد )قدرة الطالب على فحص وتقييم الحلوؿ المعروضة واختيار أفضل البدائل المطروحة( التفكير -8ج

 التفكير اإلبداعي ) قدرة الطالب على إنتاج أفكار في االقتصاد الصناعي تعتبر جديدة ( -6ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

  ( Brain Storming )  .استعماؿ طريقة العصف الذىني -8

 عماؿ  طريقة االلقاء مصحوبة بأسلوب االستجواب.است -6

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية -3     

 

 طرائق التقييم    

 التحصيلية المتنوعة ) اليومية ، الشهرية ، الفصلية ، والختامية ( examinationsاستعماؿ االختبارات   -8

  orally testsاستعماؿ طريقة االختبارات الشفوية  -6

 homework assignmentsاستعماؿ طريقة الواجبات المنزلية  -3

 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاىيم االقتصادية الصناعية .  -8د

 متاح من امكانيات .  مهارة االستغالؿ االمثل لما ىو -6د

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاىيم االقتصادية الصناعية في مختلف المجاالت .  -3د

 مهارة اعداد المفاىيم االقتصادية المناسبة التي تستخدـ في مختلف المجاالت    -4د
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 بنية المقرر .83

سم الوحدة / أو ا مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تعاريف ومفاىيم 6  8

تعريف االقتصاد   
الصناعي ومفهـو 

المشروع الصناعي 
 واىدافو

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 6 6
مفهـو وعوامل التوطن 

 الصناعي  
 اختبارات شفوية المحاضرة

 حليلعرض وت 6 3
المعايير العامة للتوطن   

   الصناعي
المناقشة 

 والحوار
التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات وتمارين 6 4
االساليب الفنية في   

    التوطن
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيق عملي 6 5
اقتصاديات حجم 
   المشروع الصناعي

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 ارينتطبيقات وتم 6 6
تحديد حجم المشروع   

الصناعي واىميتو 
 االقتصادية

 اختبارات شفوية المحاضرة

 تطبيقات وتمارين 6 7
حجم المشروع واثره   

 على التكاليف والعوائد
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 ػػػػػػػػ  8
اختبار الشهر األوؿ من 

 الفصل األوؿ
 ػػػػػػػ

Closed - 
book 

 اختبارات شفويةالمناقشة جم االمثل للمشروع الح   عرض وتحليل 6 9
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 والحوار الصناعي

 عرض وتحليل 6 80
اثر التطور التكنولوجي 

على تحديد الحجم 
   االمثل

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 6 88
لمشروعات الصغيرة  

 ودورىا في االقتصاد
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 المحاضرة اسس تقييم المشروعات  مارينتطبيقات وت 6 86
الواجبات 

 المنزلية

 عرض وتحليل 6 83
اىمية تخطيط المشروع 

   الصناعي
المناقشة 

 والحوار
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 6 84
االساليب الفنية   

للتخطيط في المنشأة 
 الصناعية

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 ػػػػػػػ 6 85
ر الثاني من اختبار الشه

 الفصل الدراسي األوؿ
 ػػػػػػػػ

Closed – 
book 

 بنية المقرر  )الفصل الثاني(

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تعاريف ومفاىيم 6 8
مستلزمات تنفيذ 

 المشروعات الصناعية
المناقشة 

 والحوار
لذاتي التقييم ا

 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 6 6
مفهـو وتصنيفات القطاع 

 الصناعي
 اختبارات شفوية المحاضرة
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 عرض وتحليل 6 3
مفهـو واىمية التخطيط 

 الصناعي
المناقشة 

 والحوار
الواجبات 

 المنزلية

 عرض وتحليل   6 4
ستراتيجية الخطة 

 الصناعية
المناقشة 
 والحوار   

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيق عملي 6 5
االساليب الفنية لصياغة 

 الخطة الصناعية
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 عرض وتحليل   6 6
ستراتيجية الصناعات 

 الخفيفة
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل    6 7
ستراتيجية الصناعات 

 الثقيلة
المناقشة 

 والحوار
الواجبات 

 المنزلية

 ػػػػػػػػ  8
لشهر األوؿ من امتحاف ا

 الفصل الثاني
 ػػػػػػػ

Closed - 
book 

 عرض وتحليل 6 9
ستراتيجية التصنيع من 
 اجل احالؿ الواردات

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 6 80
ستراتيجية التصنيع من 

 اجل التصدير
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 6 88
ستراتيجية التصنيع 

 مالئمة لالقطار الناميةال
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 6 86
ستراتيجية التصنيع 

 المالئمة لالقطار العربية
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 6 83
نشوء الصناعة العراقية 

 وتطورىا
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية
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 البنية التحتية  .84

 االقتصاد الصناعي / د . حميد جاسم حميد الجميلي واخروف ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 القتصاد الصناعي / د . مدحت القريشي ا ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .85

   

 

 

 

 

 

 

 عرض وتحليل 6 84
الصناعي مشاكل القطاع 

 في العراؽ
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 ػػػػػػػ 6 85
امتحاف الشهر الثاني من 

 الفصل الثاني
 ػػػػػػػػ

Closed - 
book 
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 نموذج وصف المقرر

 

  . علي طالب حسينـ.ـ                                                                           وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .182

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة ديالى     القسم العلمي  / المركز .183

  Econ3323االقتصاد الزراعي/ اسم / رمز المقرر .184

 الزامي أشكاؿ الحضور المتاحة .185

 فصلي /السنة الثالثة  الفصل / السنة .186

 بواقع ساعتاف في االسبوعساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .187

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .188

 أىداؼ المقرر .189

 تغطية مادة االقتصاد الزراعي للمرحلة الثالثة للدراسات االولية  -8

 العملية توسيع فهم طالب قسم االقتصاد في مادة االقتصاد الزراعي فضال عن الفوائد العلمية و  -6

 تاىيل الخريجين للعمل في الدوائر الزراعية اذا تم تعينهم في الدوائر المذكورة  -3

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 بينها وبين وصف البرنامج.؛ قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط
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 تصميم وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية  -4

 اظهار القدرة االبداعية والفكرية في مكافحة االفات الزراعية . -5

 تطبيق المعرفة في العلـو الزراعية .  -6

 

 

 

 عليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق الت .86

 األىداؼ المعرفية   -أ

 الهدؼ من مادة االقتصاد الزراعي ىو تغطية مادة االقتصاد الزراعي للمرحلة الثالثة للدراسة االولية -8أ

 توسيع فهم طالب قسم االقتصاد للمادة فضال عن الفوائد  العلمية والعملية . -6أ

 لدوائر الزراعية اذا تم تعيينهم في الدوائر المذكورة.فضال عن تأىيل الخريجين للعمل في ا  -3أ

 . تطبيق المعرفة في العلـو الزراعية من أجل معالجة المشاكل الزراعية -4أ

 تصميم وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية. -5أ

 اظهار القدرة االبداعية واالبتكارية  في وقاية النباتات وإيجاد الحلوؿ الزراعية .  -6أ

 ألىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر. ا  -ب 

 اعداد وتقديم تقارير البحوث الزراعية . – 8ب

 تأىيل الخريجين للعمل في الدوائر الزراعية اذا تم تعيينهم في الدوائر المذكورة.  - 6ب

 اظهار القدرة االبداعية واالبتكارية  في وقاية النباتات وإيجاد الحلوؿ الزراعية .  - 3ب
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 . بيق المعرفة في العلـو الزراعية من أجل معالجة المشاكل الزراعيةتط     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  التعليم والتعلم التقليدي )المحاضرة واإللقاء( -8

طريقة تدريس تقـو على إشراؾ الطلبة  في عمل أشياء تجبرىم على  : التعليم النشط :التعليم والتعلم الغير تقليدية -6
 .ما يتعلمونوالتفكير في

 طريقة المناقشة .  -3

 طريقة لعب االدوار والتدريبات الحقلية وكتابة التقارير عنها وتقيمها. -4

 طريقة العروض التوضيحية . -5

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية وشهرية.-

 امتحانات فصلية ونهائية.-

 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية .-

 اجبات البيتية وكتابة التقارير .درجات للو -

      

 األىداؼ الوجدانية  والقيمية  -ج

 تطبيق المعرفة العلمية والتكنولوجية  في العلـو الزراعية من أجل معالجة المشاكل الزراعية. -8ج
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من قيود واقعية متعلقة تصميم نظاـ زراعي متكامل أو جزئي أو اتباع نظاـ معالجة لتلبية االحتياجات الزراعية المطلوبة ض -6ج
 باالقتصاد والبيئية والصحة والسالمة.

 . التخطيط  وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية ، وكذلك تحليل وتفسير البيانات  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المشاكل العملية . تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات ، لحل -8

 تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً وعلى المستوى العملي. -6

 الطلب من الطلبة خالؿ الدروس العملية بإجراء بعض التجارب التطبيقية وبإشراؼ أساتذتهم . -3

 

 

 طرائق التقييم    

 امتحانات يومية بأسئلة متعددة الخيارات التي تتطلب مهارات عملية . -8

 ت يومية بأسئلة عملية .امتحانا  - 6

 درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضيع الدراسية . - 3

 وضع درجات للواجبات البيتية والتقارير . - 4

 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 الزراعية . تشخيص وصياغة ومعالجة  المشاكل  -8د

 . تمكين الطلبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج -6د
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 .اكساب الطلبة  مهارات تطبيق الطرؽ العلمية فيما يخص ادارة الحقوؿ الزراعية  -3د

 .تدريب الطالب على انتاج المحاصيل الزراعية للوصوؿ الى االنتاجية العالية   -4د
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 بنية المقرر .87

اسم الوحدة / أو  رجات التعلم المطلوبةمخ الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهـو علم االقتصاد العاـ   بكالوريوس  نظري  6 االوؿ 
واالقتصاد الزراعي ، 

الفروع الرئيسية لالقتصاد 
 الزراعي 

  Quizzes نظري 

الزراعة ، مفهومها  بكالوريوس نظري 6 الثاني 
 ،خصائصها ،اىميتها
،انواعها ،خصائصها 
 ،انواعها ، تطورىا .

 Quizzes نظري

التكنيك والتكنولوجيا  بكالوريوس نظري 6 الثالث 
 الزراعية . 

 Quizzes نظري

البرامج المقترحة الدخاؿ  بكالوريوس نظري 6 الرابع 
المعرفة التكنولوجية في 

الزراعة ، مشاكل نقل 
 التكنولوجيا في العراؽ . 

 Quizzes نظري

امتحاف  6 الخامس 
 تحريري  

 

 امتحاف الشهر االوؿ  بكالوريوس

+  العقبات في استخداـ 
االالت الحديثة في 

 العراؽ .

نظري +امتحاف  
 شهري 

امتحاف الشهر 
 االوؿ 

 اقتصاديات االنتاج لزاعي بكالوريوس نظري 6 السادس 

 

 Quizzes نظري
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التكاليف الزراعية.   بكالوريوس نظري 6 السابع
 لدخل الزراعي ا

 Quizzes نظري

 النشاط الزراعي . بكالوريوس نطري  6 الثامن 

 

 Quizzes نظري 

 Quizzes نظري  اقتصاديات االنتاج الزاعي  بكالوريوس  نظري  6 التاسع

 Quizzes نظري االسعار الزراعية  بكالوريوس نظري  6 العاشر

 6نظري +  الحادي عشر 
امتحاف 
 تحريري 

امتحاف الشهر الثاني   بكالوريوس
 +وظائف نظاـ االسعار

نظري +  
 امتحاف شهري

امتحاف الشهر 
 الثاني

مراحل االنتاج لقانوف  بكالوريوس نظري  6 الثاني عشر 
الغلة المتناقصة ، مسائل 

رياضية عن قانوف الغلة 
 المتناقصة .

 Quizzes نظري 

 Quizzes نظري اقتصاديات االرض  بكالوريوس نظري 6 الثالث عشر

القوى العاملة في القطاع  بكالوريوس نظري 6 الرابع عشر
 الزراعي 

 Quizzes نظري

امتحاف شامل ) تحريري(  بكالوريوس نظري  6 الخامس عشر
 لمادة الفصل االوؿ 

نظري +امتحاف   
 تحريري 

امتحاف شامل 
 تحريري  

 Quizzes نظري  التسويق الزراعي بكالوريوس نظري  6 السادس عشر 

 Quizzes نظري التخطيط الزراعي  بكالوريوس نظري 6 السابع عشر 

 Quizzes نظري االدارة المزرعية  بكالوريوس نظري 6 الثامن عشر



انصفحت   

178 
 

  

 Quizzes نظري االرشاد الزراعي  بكالوريوس نظري 6 التاسع عشر

امتحاف الشهر االوؿ +  بكالوريوس  نظري  6 العشروف
 دوؿ االنتاج الزراعي

ي + نظر  
 امتحن تحريري 

امتحاف الشهر 
االوؿ من 

 الفصل الثاني 

الواحد 
 وعشروف

 Quizzes نظري التعاوف الزراعي بكالوريوس نظري 6

الثاني 
 والعشروف

 Quizzes نظري  البحوث الزراعية  بكالوريوس  نظري 6

الثالث 
 والعشروف 

 Quizzes نظري  التعاوف الزراعي   بكالوريوس نظري  6

 الرابع
 والعشروف

 Quizzes نظري  البحوث الزراعية  بكالوريوس  نظري  6

الخامس 
 والعشروف 

 Quizzes نظري  التنمية الزراعية   بكالوريوس  نظري  6

السادس 
 والعشروف

امتحاف  6
 (6الشهر )

امتحاف الشهر الثاني +  بكالوريوس 
 التنمية الزراعية في العراؽ 

نظري + امتحاف 
 تحريري 

الشهر امتحاف 
الثاني من 

 الفصل الثاني 

السابع 
 والعشروف 

معوقات التنمية الزراعية  بكالوريوس  نظري  6
 في العراؽ 

 Quizzes نظري 

الثامن 
 والعشروف

 Quizzes نظري  السياسة الزراعية  بكالوريوس  نظري  6

التاسع 
 والعشروف

االستثمار الزراعي في  بكالوريوس  نظري  6
 العراؽ 

 Quizzes نظري 
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 البنية التحتية  .88

 االقتصاد الزراعي )االسس والتطبيق ( الدكتور ) سالم توفيق النجفي ( ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 طبيق ( الدكتور ) سالم توفيق النجفي (االقتصاد الزراعي )االسس والت ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 اسس مبادئ االقتصاد الزراعي ) الدكتور عبد الوىاب مطر الداىري( 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 اسس مبادئ االقتصاد الزراعي ) الدكتور عبد الوىاب مطر الداىري(

+  االقتصاد الزراعي ) الدكتورة نضاؿ محمود علي( اسس مبادئ
 المجالت العلمية في االختصاصات االساسية 

 موقع التعليم االلكتروني لجامعة ديالى  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .89

   

باعتبارىا محافظة زراعية من حيث نشرالمعرفة العلمية التكنولوجية تطوير المقررات الدراسية بما يتالئم مع واقع محافظتنا 
لتحسن االنتاج بشقيو النباتي والحيواني بما يتالئم مع اقتصاديات االنتاج واجراء جوالت وسفرات للحقوؿ الزراعية وتحديد 

 نقاط القوة والضعف فيها .

 

 

 
 

 

 امتحاف شامل  امتحاف تحريري  امتحاف شامل للمادة  بكالوريوس  نظري  6 الثالثوف
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 نموذج وصف المقرر

 

 ـ. فيصل سرحاف عبودـ.                                                                           وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف 
 ا وبين وصف البرنامج.؛قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينه

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .191

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .191

 / مادة النقود والبنوؾ / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .192
 Econ 3364رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .193

 6087-6086وؿ والثاني للعاـ الدراسي الفصل الدراسي األ الفصل / السنة .194

 في األسبوع ساعتاف( ساعة دراسية بواقع 60) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .195

 6087/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .196

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .197

 ماليةفهم اإلطار النظري للنقود والبنوؾ والمؤسسات ال -38
تعريػػف الطلبػػػة علػػى مفهػػػـو النقػػػودمن خػػالؿ التعػػػرؼ علػػػى انػػواع النقػػػود واىػػػم المؤسسػػات النقديػػػة كػػػالبنوؾ  -36

 التجارية والبنك المركزي. 
توضيح للطالب كيفية التعامل مع المصارؼ، للوصوؿ إلى اىمية ىذا التعامل في الحياة العامة وما وصلت  -33

 االلكترونية. اليو الدوؿ في كيفية التعامل مع النقود
تبيين للطالب بأف الهدؼ الرئيسة للمصارؼ ىو مناقشة اكثر االمور التي لها ارتباطاً بحياة الشعوب  -34

ومستقبلها ،الف يستطيع الفرد من خالؿ التعامل مع المؤسسات  الماليةحماية اموالو من السرقات ،وبدوف  االقتراض 
 من قبل القطاع الخاص.  من المصارؼ يصعب القياـ بالمشاريع االستثمارية

 معرفة الطالب بنظريات النقود -35
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 معرفة الطالب بسياسات المؤسسات المالية والنقدية -36
 جعل الطالب ملم بالمؤشرات النقدية -37
 إمكانية الطالب بتشخيص المشاكل االقتصادية كالتضخم -38

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .90

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ مفهـو النقود والمؤسسات المالية . -8أ
 يفسر للطالب خصائص النقود. -6أ
 يُبين للطالب انواع المؤسسات المالية . -3أ
 يوضح للطالب النظريات النقدية . -4أ
 يعدد للطالب السياسات الخاصة باالبتكار المالي واالدوات المالية. -5أ
 ستخداـ النقود االلكترونية.يعطى للطالب أمثلة عن تجارب دولية ال  -6أ
  
 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يجمع معلومات عن الظواىر والمشكالت االقتصادية   – 8ب
 يحلل اسباب ىذه المشاكل  – 6ب
 يقارف بين التجارب النقود االلكترونية – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -5
 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -6
 

 طرائق التقييم      
 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -68
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -69
 االختبارات وتشمل : -30

 المصاحبة للخطط التدريسية . االختبارات التحصيلية البنائية  -
 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -
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 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -
 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج
 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج
 يفرؽ بين المشكالت   -3ج
 يفسر ويحلل الظواىر والمشكالت . -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية  . -68
 رسم المخططات التوضيحية . -66
 الذىني .طريقة العصف  -63
 
 طرائق التقييم    
 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -83
 اليومية  - ش
 الشهرية  - ص
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -84
 
 
 

 التطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف و  -د 
 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -8د   

 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
   مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .98

مخرجات التعلم  الساعات سبوعاأل
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة ما ىية النقود تعاريف ومفاىيم 6 8

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار خصائص النقود استيعاب الخصائص 6 6
 الزميل

تصاديةالخصائص االق استيعاب الخصائص 6 3 تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار 
 الزميل

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار الخصائص االجتماعية استيعاب الخصائص 6 4
 الزميل

 اختبارات شفوية محاضرة انواع النقود ومفهومها تعاريف ومفاىيم 6 5

 عرض وتحليل 6 6
 عرض النقود والطلب عليها

 المناقشة والحوار
ييم الذات وتقييم تق

 الزميل

 عرض وتحليل 6 7
 النظرية الكمية في النقود

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

امتحاف الشهر األوؿ/ للفصل   6 8
 الدراسي االوؿ 

  

 اختبارات شفوية محاضرة النظرية النقدية عرض وتحليل 6 9
 تبارات شفويةاخ محاضرة المدرسة الكالسيكية عرض وتحليل 6 80

النقود وسعر الفائدة في اطار  عرض وتحليل 6 88
 النظرية الكنزية

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة السياسة النقدية عرض وتحليل 6 86
 اختبارات شفوية محاضرة الطلب على النقود عرض وتحليل 6 83

الطلب على النقود والتحليل  عرض وتحليل 6 84
يكيالكالس  اختبارات شفوية محاضرة 

 عرض وتحليل 6 85
 دوافع الطلب على النقود 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86
امتحاف الشهر الثاني / للفصل 

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ الدراسي االوؿ 

 اختبارات شفوية محاضرة البنوؾ التجارية تعاريف ومفاىيم 6 87
 اختبارات شفوية محاضرة وظائف البنوؾ التجارية عرض وتحليل 6 88
 اختبارات شفوية محاضرة انواع البنوؾ التجارية عرض وتحليل 6 89
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 البنية التحتية  .96
ؤسسات المالية للدكتور محمد كتاب اقتصاديات النقود والبنوؾ والم ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 صالح القريشي 
كتاب النقود والبنوؾ والمتغيرات االقتصادية المعاصرة للدكتور طاىر    ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 فاضل البياتي 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 نوؾ للدكتور عبد المنعم السيد علي كتاب النقود والب
 تقارير البنك المركزي 

 شبكة االقتصاديين العراقيين  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .93

 اف يشمل المقرر الدراسي مراحل تطور النقود ، والنقود االلكترونية  
 

 اختبارات شفوية محاضرة البنك المركزي عرض وتحليل 6 60
 اختبارات شفوية محاضرة ميزانية البنك المركزي عرض وتحليل 6 68
البنك المركزيوظائف  عرض وتحليل 6 66  اختبارات شفوية محاضرة 
 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مراجعة الشهر االوؿ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

امتحاف الشهر االوؿ/للفصل    64
 الدراسي الثاني 

  ػػػػػػػػ

 اختبارات شفوية محاضرة البنك المركزي االردني عرض وتحليل  65

البنوؾ المتخصصة  عرض وتحليل 3 66
المالية االخرى والمؤسسات  اختبارات شفوية محاضرة 

 اختبارات شفوية محاضرة المتغيرات االقتصادية االخرى عرض وتحليل 3 67

 عرض وتحليل 3 68
 غسيل االمواؿ

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 69
اىم االثار الناجمة عن انتشار 

 حوارالمناقشة وال جريمة غسيل االمواؿ
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار جرائم التزوير وتزييف العملة عرض ومقارنة 3 30
 الزميل

امتحاف الشهر الثاني/ للفصل    
 الدراسي الثاني 

  ػػػػػػػ
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سُت نقسى وصف انًقرراث انذرا 

 االقتصاد /انًرحهت انرابعت

 )نهفصم األول وانثاٍَ(
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر                                                                                ـ.ـ احمد صالح 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .198

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / المركز .199

 اسم / رمز المقرر .211
(/المرحلة الرابعة / الرمز ECONOMETRICSالقياسي ) االقتصاد

((Econ 4325 

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .211

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .212

 ( ساعة دراسية بواقع ست ساعات في األسبوع90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .213

 6086/  80/  88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .214

 أىداؼ المقرر: .215

 أواًل: تعريف الطالب بأسس االقتصاد القياسي.

ثانياً: توضيح للطالب كيف يتم استخداـ األساليب الرياضية واإلحصائية لقياس المؤشرات والدواؿ االقتصادية واستخدامها في  
 اىر االقتصادية .التحليل االقتصادي حتى تمكين الطالب تحليل الظو 

لمتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ا
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 ثالثاً: تبيين للطالب بأف الهدؼ األساسي لالقتصاد القياسي ىو اختبار النظرية االقتصادية

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .94

 

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد القياسي.  -8أ

 يعدد اقساـ االقتصاد القياسي.  -6أ

 الً يوضح فيو عالقة االقتصاد القياسي بالعلـو األخرى.يرسم شك  -3أ

 يبين العوامل المؤثرة في اسباب ظهور المشاكل القياسية.  -4أ

 يوضح منهجية البحث في االقتصاد القياسي.  -5أ

 يعطي أمثلة على االختبارات االحصائية للنماذج المقدرة.  -6أ

 ياسي. يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل االقتصاد الق  -7أ

 

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 

أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهارات في تكنولوجيا المعلومات، العمل مع اآلخرين )حب العمل 
 الجماعي(.
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 ثانياً: مهارات تحليلية: مهارات تحديد العالقة بين المفاىيم الرياضية واالحصائية. 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -86

 طريقة المناقشة -83

 

 طرائق التقييم 

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة الموضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -28

   Multiple Choice Itemsمن متعدد أسئلة االختيار  -29

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -31

 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 ية.االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريس -19

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -21



انصفحت   

189 
 

  

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ظ 

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -أ أ 

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية العاـ الدراسي -ب ب 

 

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية:  -ج

 الموضوع. قدرة الطالب على تقييم -8ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حوؿ الموضوع. -6ج

 يفرؽ الطالب بين المشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء والمحاضرة -9

 طريقة المناقشة. -80

 طرائق التقييم 

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:

 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsعية أواًل: األسئلة الموضو 

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  -31

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -32

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  -33
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 Homework Assignmentsثانياً: الواجبات المنزلية 

 Peer and Self - Assessmentثالثاً: التقييم الذاتي وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إلى:

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. -21

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: -22

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي -ج ج 

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -د د 

 يالنهائية في نهاية العاـ الدراساالختبارات الختامية  -ِِ  

 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارة جمع وتحليل المعلومات عن المفاىيم االحصائية والتفكير بكيفية استخدامها في مجاالت مختلفة. -8د 

 مثل لما ىو متاح من إمكانيات .مهارة االستغالؿ األ -6د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاىيم االحصائية في مختلف المجاالت . -3د 

 مهارة إعداد المفاىيم االحصائية المناسبة التي تستخدـ في مختلف المجاالت.   -4د 
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 بنية المقرر: الفصل األوؿ .95

 الساعات األسبوع
علم مخرجات الت

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 3 8
تعريف وأىداؼ االقتصاد القياسي واألنموذج 

 القياسي
المناقشة 

 والحوار
التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

6 3 
استيعاب االسس 

في االقتصاد 
 القياسي

 بناء النماذج االقتصادية القياسية

 توصيف النماج مرحلة

 مرحلة جمع البيانات االحصاية

 مرحلة تقدير النموج

 مرحلة تقدير النماذج

 مرحلة اختبارات النموذج

مرحلة استخداـ النموج للتنبؤ وبناء سياسات 
 اقتصادية

 اختبارات شفوية المحاضرة

 عرض وتحليل 3 3

 تحليل االنحدار البسيط

 طريقة المربعات الصغرى وفرضيتها االساسية

 

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات وتمارين 3 4
تقدير معامالت النموذج القياسي بطريقة 

 المربعات
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيق عملي 3 5
تقدير معامالت النموذج القياسي بطريقة 

 المربعات
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرةالمعامالت المقدرة بطريقة  خصائص تطبيقات وتمارين 3 6
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 المربعات الصغرى

 تطبيقات وتمارين 3 7
اختبارات الفروض للمعامالت المقدرة 

 وللنموذج القياسي
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرة التنبؤ وبناء حدوث الثقة تطبيقات وتمارين  8

 ػػػػػػػ شهر األوؿ من الفصل األوؿاختبار ال ػػػػػػػػ 3 9
Closed - 

book 

 تحليل االنحدار المتعدد عرض وتحليل 3 80
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل 3 88
تطبيق طريقة المربعات الصغرى على 

 االنحدار المتعدد
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 تطبيقات وتمارين 3 86
عات الصغرى خصاص مقدرات المرب
 باستخداـ المصفوفات

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 83
 اختبارات القروض

 
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 84
 االنحدار وتحليل التباين

 
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاني من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 85

Closed – 
book 

 

 بنية المقرر: الفصل الثاني

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوعمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
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 المطلوبة

 تعاريف ومفاىيم 3 8

 مشكلة االرتباط الذاتي

 بياف المشكلة واسبابها

 اثار وجود المشكلة

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 زميلوتقييم ال

 عرض وتحليل 3 6
 طرؽ الكشف عن المشكلة

 طرؽ حل المشكلة
 اختبارات شفوية المحاضرة

 عرض وتحليل 3 3

 مشكلة االرتباط الخطي المتعدد

 بياف المشكلة واسبابها

 اثار وجود المشكلة 

 طرؽ الكشف عن المشكلة

المناقشة 
 والحوار

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 4
 لةطرؽ حل المشك

 التعدد الخطي والتنبؤ
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيق عملي 3 5

 مشكلة عدـ ثبات التباين)عدـ التجانس(

 بياف المشكلة واسبابها

 اثار وجود المشكلة 

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 6
 طرؽ الكشف عن المشكلة

 طرؽ حل المشكلة
 اختبارات شفوية المحاضرة

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر األوؿ من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 3 7
Closed - 

book 
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 البنية التحتية:  .96

مقدمة في االقتصاد الدكتور حسين علي بخيت والدكتورة سحر فتح اهلل،  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 اخطاء المتغيرات عرض وتحليل  8
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 الزمن كمتغير مستقل عرض وتحليل 3 9
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 المحاضرة المتغيرات الوىمية تطبيقات وتمارين 3 80
الواجبات 

 لمنزليةا

 اختبارات شفوية المحاضرة المتغيرات المتأخرة زمنياً  أمثلة وتمارين 3 88

 المحاضرة المتغيرات المتأخرة زمنياً  تطبيقات وتمارين 3 86
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 83

 :8المعادالت االنية

بعض التعريفات المستخدمة بالمعادالت 
 االنية

 االنيةالتحيز في المعادالت 

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 84

 :6المعادالت االنية 

 التشخيص

 طرؽ حل المعادالت االنية

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني من الفصل الثاني ػػػػػػػػ 3 85

Closed – 
book 
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 .    6006، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، بغداد، القياسي

 مديرية ، مدخل إلى االقتصاد القياسي ،الدكتور وليد إسماعيل السيفو  -3 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
 .8988لموصل، ، اوالنشر للطباعة الكتب دار 

دار وائل  ، طرؽ القياس االقتصادي ،الدكتور أموري ىادي كاظم  -4
 .6006عماف، االردف ،  ،للنشر 

, Basic EconometricsDamodar N.Gujarati, -4
McGraw - Hill, Fourth Edition, USA, 2003. 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 قارير ،....  () المجالت العلمية ، الت

الدكتور أنمار أمين حاجي والدكتور بساـ يونس إبراىيم واألستاذ عادؿ  -3
، دار عزة للنشر والتوزيع، 6006، االقتصاد القياسيموسى يونس، 

، السوداف.  الخرطـو

 مديرية ، االنحدار تحليل إلى المدخل ، الراوي محمود خاشع الدكتور -4
 .8987 الموصل ، ، والنشر للطباعة الكتب دار 

 

  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .97

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد 
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 نموذج وصف المقرر                                                

 

 عبد اهلل ـ.ـ علي وىيب               وصف المقرر                                                            

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  يميةالمؤسسة التعل .216

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .217

 ـ.ـ علي وىيب  اسم التدريسي  .218

 مادة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات / المرحلة الرابعة4366 اسم / رمز المقرر .219

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .211

 6087-6086فصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي ال الفصل / السنة .211

 ( ساعة دراسية بواقع ثالث ساعات في األسبوع90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .212

 6086/  80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .213

  أىداؼ المقرر .214

 تعريف الطالب بأسس تقييم المشروعات  .  -8

 بتقييم المشروعات تشكل نقطة االنطالؽ للتوغل في دراسة متقدمة عن االقتصاد . تزويد الطالب بمواضيع ومفاىيم خاصة -6

 توضيح اىمية تقييم المشروعات ودوره في تحليل البيانات للمشاريع الصناعية .  -3

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 . مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم9

 األىداؼ المعرفية   -أ

 .  يُعرؼ مفهـو تقييم المشروعات  -8أ

 يبين العوامل المؤثرة في اسباب ظهور مشاكل دراسات الجدوى وتقييم المشروعات .  -6أ

 يوضح منهجية البحث في تقييم المشروعات .  -3أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل دراسات الجدوى وتقييم المشروعات .    -4أ

  

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

ؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من المهارات في تكنولوجيا المعلومات، العمل مع اآلخرين )حب مهارات االتصا – 8ب
 العمل الجماعي(

 مهارات تحليلية: مهارات تحديد العالقة بين المفاىيم المحاسبية واالقتصادية .  – 6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة  -8

 طريقة المناقشة والحوار -6

 

 طرائق التقييم      

 

 أوجو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئلة:
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 وتقسم إلى:  Objective Test Itemsاألسئلة الموضوعية  -5

  True / False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  - أ

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  - ب

 Matching Itemsأسئلة المقابلة  - ت

 Homework Assignmentsواجبات المنزلية ال -6

 Peer and Self - Assessmentالتقييم الذاتي وتقييم الزميل  -7

 االختبارات وتقسم إلى: -8

 االختبارات التحصيلية البنائية المصاحبة للخطط التدريسية. - أ

 االختبارات التحصيلية الختامية المتنوعة: - ب

 راسياالختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر د -3

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل دراسي -4

 يـ الدراساالختبارات الختامية النهائية في نهاية العا -5

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير الناقد )قدرة الطالب على فحص وتقييم الحلوؿ المعروضة واختيار أفضل البدائل المطروحة( -8ج

 قدرة الطالب على إنتاج أفكار في تقييم المشروعات تعتبر جديدة ( التفكير اإلبداعي ) -6ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  ( Brain Storming )  .استعماؿ طريقة العصف الذىني  -8
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 استعماؿ  طريقة االلقاء مصحوبة بأسلوب االستجواب. -6

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية -3     

 

 طرائق التقييم    

 التحصيلية المتنوعة ) اليومية ، الشهرية ، الفصلية ، والختامية ( examinationsاستعماؿ االختبارات   -8

  orally testsاستعماؿ طريقة االختبارات الشفوية  -6

 homework assignmentsاستعماؿ طريقة الواجبات المنزلية  -3

 

 ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات ا -د 

 مهارة جمع وتحليل المعلومات عن مفاىيم تقييم المشروعات .  -8د

 مهارة االستغالؿ االمثل لما ىو متاح من امكانيات .  -6د

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاىيم تقييم المشروعات في مختلف المجاالت .  -3د

 مهارة اعداد المفاىيم االقتصادية المناسبة التي تستخدـ في مختلف المجاالت    -4د
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 بنية المقرر )الفصل االوؿ( .98

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 3  8

طبيعة االستثمار ومقومات القرار 
 ستثماري للمشروعاال

.مفهـو االستثمار أىميتو 8
 وأىدافو على مستوى المشروع

 .انواع االستثمار6

 .محددات االستثمار3

المناقشة 
 والحوار

التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 6

المقومات االساسية للقرار  -4
 االستثماري

االسس والمبادئ العامة  -5
 التخاذ القرار االستثماري

معدؿ الفائدة وكلفة  -6
 االستثمار

 اختبارات شفوية المحاضرة

 عرض وتحليل 3 3
مرحلة تحديد المشروع او 

 تشخيصو او ما يسمى باألفكار
المناقشة 

 والحوار
التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 4

اساسيات المشروع االقتصادي 
 ودراسات الجدوى

مفهـو المشروع االقتصادي 
 اتوواساسي

دراسة البيئة الخارجية المحيطة 

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية
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 بالمشروع

 تطبيق عملي 3 5

المفاضلة بين دراسات الجدوى 
الخاصة ودراسة الجدوى 

واالجتماعية وطبيعة االستثمار 
 .المؤسسي فيها

اواًل: المفاضلة بين دراسات 
 الجدوى المختلفة

ثانيا: العوامل االقتصادية المؤثرة 
 قرار االستثمار في

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 6
دراسات الجدوى االولية 

ودراسات الجدوى التفصيلية 
 ومراحل دراسة الجدوى

 المحاضرة
الواجبات   

 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 7

المدخل المفاىيمي والفكري عن 
دراسات الجدوى االقتصادية 

 والفنية

جدوى اىميتها طبيعة دراسة ال
 تصنيفها وانواعها

مبررات دراسة الجدوى 
 االقتصادية

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية

 عرض وتحليل 3 8

اساليب المفاضلة بين 
 المشروعات االقتصادية

مراحل دراسة الجدوى 
 االقتصادية

 اختبارات شفوية المحاضرة
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 تصنيفات دراسة الجدوى

 عرض وتحليل 3 9

 مكونات دراسة الجدوى

 دراسة التسويقية

 الدراسة الفنية والهندسية

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 دراسة الجدوى المالية تطبيقات وتمارين   3 80
المناقشة 

 والحوار
الواجبات   

 المنزلية

 التحليل االجتماعي للمشروع عرض وتحليل 3 88
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 عرض وتحليل   3 86

 التنظيمية والمؤسسيةالبنية 

 التحليل البيئي للمشروع

 الجوانب القانونية

 اختبارات شفوية   المحاضرة

 عرض وتحليل 3 83

المصطلحات الفنية المستخدمة 
 في التحليل المالي واالقتصادي

 راس الماؿ العامل

 وسائل تمويل  المشروع

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية   

 تطبيقات وتمارين 3 84
 لميزانية العموميةا

 التدفق النقدي الداخل والخارج
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 تطبيقات وتمارين 3 85

 معايير الربحية التجارية المشروع

 المعايير البسيطة غير المخصومة

 المعايير المخصومة

 المحاضرة
الواجبات 

 المنزلية
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امثلة تطبيقية حوؿ معايير 
 الربحية

 لفصل الثاني(. بنية المقرر  )ا80

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 تعاريف ومفاىيم 3  8
مفهـو ومؤشرات تقييم كفاءه 

 االداء االقتصادي
المناقشة 

 والحوار
التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 6

ل مضموف كفاءة االداء وعوام
 نجاح تقييم االداء االقتصادي

اوال: مضمـو تقييم كفاءة االداء 
 االقتصادي

 ثانياً: اىمية تقييم كفاءة االداء

 اختبارات شفوية المحاضرة

 عرض وتحليل 3 3
اىداؼ واسس تقييم كفاءة 

 االداء
المناقشة 

 والحوار
التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 4
ييم كفاءة مرحل تنفيذ عملية تق

 االداء
 اختبارات شفوية المحاضرة

 المحاضرة عوامل نجاح عملية تقييم االداء عرض وتحليل 3 5
التقييم الذاتي 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات وتمارين 3 6

معايير ومؤشرات تقييم كفاة 
 االداء االقتصادي

 معايير الطاقة االنتاجية

 معاير االنتاجية

 المحاضرة
الواجبات   

 المنزلية
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 معاير الربح المالي

 تطبيقات وتمارين 3 7
معايير العائد عل راس الماؿ 

 المستثمر
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية

 اختبارات شفوية المحاضرة معاير القيمة المضافة عرض وتحليل 3 8

 عرض وتحليل 3 9
معيار معدؿ دوراف راس الماؿ 

 المستثمر
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 معيار عاد الدينار الواحد تطبيقات وتمارين   3 80
المناقشة 

 والحوار
الواجبات   

 المنزلية

 معايير ومؤشرات مالية اخر تطبيقات وتمارين 3 88
المناقشة 

 والحوار
 اختبارات شفوية

 تطبيقات وتمارين 3 86

معايير الربحية 
االجتماعية/القومية في تقييم 

 جدوى المشروع

 المعايير الجزئية

 افة عناصر االنتاجكث

حجم المشروع ودرجة تعقيد 
 العمليات االنتاجية

 اختبارات شفوية   المحاضرة

 عرض وتحليل 3 83

 االستفادة من النقد االجنبي

استخداـ الخامات والموارد 
 االولية المحلية

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية   

 المحاضرة معايير الربحية االجتماعية تطبيقات وتمارين 3 84
الواجبات 

 المنزلية
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 البنية التحتية  .99

 كفاءة االداء / أ.د يحيى غني النجار   دراسات الجدوى وتقييم ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 تقويم االداء باستخداـ النسب المالية / د. مجيد عبد جعفر الكرخي  ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  نترنيت ....ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع اال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .800

 

 

 
 
 
 
 
 

 عدؿ العائد االجتماعيم

 االنتاجية الحدية االجتماعية

 صافي القيمة المضافة الوطنية

 عرض وتحليل 3 85
مشاكل ومعوقات التقييم 

 االقتصادي في العراؽ
 المحاضرة

الواجبات 
 المنزلية
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 نموذج وصف المقرر

 

 ـ.ـ كريم قاسم محمد                        وصف المقرر                                                          

 

 

 جامعة ديالى /كلية االدارة واالقتصاد. المؤسسة التعليمية .215

 االحصاء/االقتصاد    القسم العلمي  / المركز .216

 Econ 4327 اسم / رمز المقرر .217

 الحضور اليومي للمحاضرات  )الزامي(. أشكاؿ الحضور المتاحة .218

 6087-6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني /للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .219

 ( اسبوعيا3( ساعة لكل فصل  وبواقع ) 90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .221

 88/80/6086 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .221

 أىداؼ المقرر .222

 طالب بأىم مبادئ علم التحليل الكمي واىميتو .تعريف ال -
 ماذا تعني لغة االرقاـ وكيف تحلل االرقاـ الناتجة من التحليل االحصائي وبحوث العمليات . -
 ما ىي خطوات التحليل االكمي  واىم اساليب  . -
 ماىي اساليب التحليل الكمي . -
 تطوير اسلوب االستنتاج . -
 

قعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتو 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 ئق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرا .808

 األىداؼ المعرفية   -أ
 اف يعرؼ الطالب المعلومة االحصائية . -8أ
 اف يعرؼ الطالب اىم اساسيات علم بحوث العمليات . -6أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب الحصوؿ على البيانات .  -3أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب عرض وتحليل البيانات . -4أ
 اسلوب التحليل واالستنتاج .اف يعرؼ الطالب  -5أ
   -6أ
 األىداؼ المهار آتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارات تفاعلية /تفاعل الطالب  مع المحيط. – 8ب
 مهارات شخصية / القدرة على تشخيص المعلومة  االحصائية  من الواقع . – 6ب
 . مهارات تحليلية / القدرة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا – 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة. -5
 المناقشة والحوار . -6
 االسئلة االثرائية . -7
 االستجواب المباشر. -8

 طرائق التقييم      
 اسئلة االختيارات . -8
 اسئلة التوضيحات . -6
 اسئلة المعاينة والتحليل . -3
 الواجبات . -4
 التقييم الذاتي . -5

 ة / الفصلية / النهائية (.االختبارات ) الشهري
 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 التفكير البسيط ) القدرة على الفحص والتقييم (.-8ج
 التفكير  الناقد ) القدرة على التميز بين المواضيع (.-6ج
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 التفكير االبداعي ) القدرة على انتاج افكار حديثة (.-3ج
 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     
 لعصف الذىني .طريقة ا -3
 العرض  التقدمي . -4
 
 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة )يومية، شهرية ، فصلية ، نهائية (. -6
 اختبارات عملية . -3
 
 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات جمع وتحليل البيانات . -8د
 مهارات االستنتاج ووضع الحلوؿ  النظرية .  -6د
 مهارات المالحظة والتقييم-3د
    -4د
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 بنية المقرر .806

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

8 4 
معرفة بمجاالت بحوث 

 العمليات

مقدمة في بحوث 
)اىم  العمليات

 المجاالت(

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
كيفية صياغة االنموذج  4 6

 الرياضي للمشكلة
االنموذج الرياضي 

 وصياغتو

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
كيفية حل االنموذج  4 3

 الخطي+عملي
رؽ البرمجة الخطية وط

 الحل

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
4 4 

استخداـ 
 السمبلكس+عملي

الحل بأستخداـ 
 السمبلكس

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
استخداـ المتغيرات  4 5

 Big-Mطريقة  االصطناعية في الحل
المحاضرة 

 والنقاش
يم الذاتي التقي

/االختبارات 
 /الشفوية

6 4 
التحويل من والى  االنموذج المقابل

 االنموذج المقابل

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
7 4 

 حل االنموذج المقابل فوائد االنموذج المقابل
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
المتغيرات في  العالقة بين 4 8

االنموذج االولي 
 والمقابل/امتحاف

حل انموذج اولي 
 ومقابل/امتحاف

المحاضرة 
والنقاش/االمتحا

 ف

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
9 4 

 طرؽ حل مشاكل النقل مشاكل النقل وتطبيقاتها
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
80 4 

 ماذج النقلاالمثلية في ن
اختبار امثلية حلوؿ 

 مشاكل النقل

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
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88 4 
 حل مشاكل التخصيص مشكلة التخصيص

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
86 4 

 نظرية اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات
المحاضرة 

 والنقاش
تي التقييم الذا

/االختبارات 
 /الشفوية

83 4 
مبدأ المنافسة واتخاذ 

 نظرية المباريات القرارات
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
84 4 

 طرؽ حل المباريات االستراتيجيات
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
85 4 

البرمجة الخطية ونظرية 
 المباريات

حل مصفوفة مباراة من 
 nالرتبة 

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
المخططات  4 86

 الشبكية/امتحاف
قواعد واساسيات بناء 
 شبكات االعماؿ/امتحاف

المحاضرة 
والنقاش/ثم 

 االمتحاف

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
87 4 

 لحرجطريقة المسار ا حساب وقت المشروع
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
88 4 

تقيم ومراجعة المشاريع  تقيم المشاريع
 )بيرت(

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
89 4 

 تكاليف الوقت للمشاريع
تقيم ومراجعة التكاليف 

 للمشروع

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
بارات /االخت

 /الشفوية
60 4 

خطوات تقليص وقت  تقليص وقت المشروع
 المشروع

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
68 4 

 اساسيات نظاـ الخزين ماىي نماذج الخزين
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
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66 4 
 دوف عجزنموذج شراء ب الطلبية والعجز في الخزين

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
63 4 

 نموذج شراء بعجز الطلب بوجود عجز
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
64 4 

نموذج انتاج بدوف  االنتاج بدوف عجز/امتحاف
 عجز/امتحاف

المحاضرة 
 والنقاش/امتحاف

التقييم الذاتي 
ارات /االختب

 /الشفوية
65 4 

 نموذج شراء بعجز االنتاج بوجود عجز
المحاضرة 
 والنقاش/

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
66 4 

مقدمة عن الخزين في  مفهـو الخصم
 ضل خصم االسعار

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
67 4 

 صفوؼ االنتظار
مقدمة في صفوؼ 

 االنتظار

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
68 4 

 نماذج صفوؼ االنتظار تطبيقات صفوؼ االنتظار
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
69 4 

االنموذج الرياضي في 
 صفوؼ االنتظار

حل مشاكل صفوؼ 
 االنتظار

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
ارات /االختب

 /الشفوية
30 4 

 مفهـو اال خطية
مقدمة في البرمجة الغير 

 خطية

المحاضرة 
 والنقاش

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
38 4 

التقعر والتحدب في 
 الدواؿ

 الدواؿ المقعرة والمحدبة
المحاضرة 

 والنقاش
التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية
مفهـو البرمجة  4 36

 امتحافالديناميكية/
مقدمة في البرمجة 
 الديناميكية/امتحاف

المحاضرة 
 والنقاش/امتحاف

التقييم الذاتي 
/االختبارات 

 /الشفوية



انصفحت   

212 
 

  

 
 البنية التحتية  .803

 مقدمة في بحوث العمليات /عدناف شمخي/ضوية سلماف ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

لكمية /صناعة القرار  / وكتاب برمجة الكتب الحديثة في االساليب ا ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6
winqsp 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

بناء النماذج الرياضية  //مجالت محلية ودولية مختصة في مجاؿ علم 
 بحوث العمليات واالدارة الكمية .

 المكتبة االفتراضية العراقية /و بحوث االنترنت الخارجية . النترنيت ....ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع ا

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .804

 استخداـ الكتب المنهجية الحديثة . - 
 التطبيق العملي لالختبارات .  -
 استخداـ برامج الحاسوب الحديثة . -

 االستفادة من البحوث الجديدة وتطبيقها . 
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 موذج وصف المقررن

 

  علياء حسين خلف الزركوش ـ.            وصف المقرر                                                            

 

 

 جامعة ديالى / كلية اإلدارة واالقتصاد المؤسسة التعليمية .223

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .224

 Econ 4328 النظرية النقدية / المرحلة الرابعة / رمز المقرر اسم / رمز المقرر .225

 الزامي ر المتاحةأشكاؿ الحضو  .226

 6087-6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .227

 ساعة90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .228

 88/80/6088 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .229

 أىداؼ المقرر  .231

 تعليم الطالب أساسيات ومبادئ اقتصاديات النقود . .8

 والقواعد النقدية. .  تعليم الطالب باالنظمة النقدية6

 . تعليم الطالب بمفهـو نظرية كمية النقود والية تحديد المستوى العاـ لالسعار.3

 . تعليم الطالب بنظرية الكمية الحديثة والعوامل المؤثرة في االسعار.4

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 دة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛قد حقق االستفا
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 . تعليم الطالب مفهـو السياسة النقدية وتعريف ادواتها5

 العالقنية. تعليم الطالب مفهـو نظرية التوقعات 6

 . تعليم الطالب مفهـو النظرية الكنزية.7

 . تعليم الطالب مفهـو البنوؾ المركزية.8

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .805

 األىداؼ المعرفية   -أ

 التعرؼ على النظريات المفسرة لتقلبات المستوى العاـ لالسعار.  -8أ

 المركزية.التعرؼ على الية عمل البنوؾ  -6أ

 التعرؼ على مفهـو السياسة النقدية.  -3أ

 التعرؼ على مفهـو اسعار الصرؼ .  -4أ

 التعرؼ على سياسة االقتصادية الكلية  -5أ

 التعرؼ على الية معالجة التضخم واالنكماش   -6أ

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 التكليف باالبحاث والواجبات – 8ب

 يف باعداد تقارير عن االزمات النقديةالتكل  - 6ب

 حلقات النقاش  - 3ب

 تكليف الطلبة باعداد تقارير عن عمل البنوؾ المركزية والسياسة النقدية.   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 استخداـ طريقة اللقاء المحاضرة.

 استخداـ طريقة الحلقة النقاشية.

 استخداـ طريقة االسئلة واالجوبة.

 طرائق التقييم      

 عرض الواجب ومناقشتو اثناء المحاضرة. -

 شرح الطالب لجزء من المحاضرة. -

 تقييم الواجبات -

 االختبارات وتقسم الى اختبارات يومية وشهرية ونهائية -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 وضوع واعطاء الحلوؿقدرة الطالب على تقيم الم -6ج

 يقسر الظاىرة ويعطي العالج لها. -3ج

 يفسر المشكالت االقتصادية ويقدـ الحل لها. -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 تكليف بالرجوع الى المواقع االلكترونية ذات الصلة. -

 مناقشة االوراؽ البحثية لطلبة بصورة جماعية. -

 طريقة العصف الذىني -
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 ييم طرائق التق   

 . استعماؿ االختبارات التحصيلية :8

 اليومية. -

 الشهرية. -

 الفصلية. -

 النهائية. -

 

 . استعماؿ االختبارات الشفوية6

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات الحوار الناجح الفعاؿ. -8د

 لقدرة على ادارة الحوارات.ا -6د

 مهارات جمع البيانات حوؿ المشكلة وتقديم الحلوؿ لها. -3د

 مهارات الحوار الجماعي وكسر حاجز الخوؼ.   -4د
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 بنية المقرر .806

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االختبارات الشفوية المحاضرة وانواعها ـو النقودمفه تعاريف و مفاىيم 3 8

تقيم الذات وتقيم  المحاضرة اىمية النقود و وظائفها استيعاب الخصائص 3 6
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار النظم النقدية وانواعها عرض وتحليل 3 3

 ةاختبارات شفوي المحاضرة القواعد النقدية وانواعها عرض وتحليل 3 4

عرض النقد والعوامل المؤثرة  استيعاب الخصائص 3 5
 فيو

تقيم الذات وتقيم  المحاضرة
 الزميل

   امتحاف الشهر االوؿ   6

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار نظرية كمية النقود تعاريف ومفاىيم 3 7

 اختبارات شفوية  تقيم نظرية كمية النقود تعاريف ومفاىيم 3 8

تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار النظرية الكنزية عرض وتحليل 3 9
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار دوافع الطلب على النقود عرض وتحليل 3 80

 اختبارات شفوية المحاضرة نظرية المحفظة االستثمارية عرض وتحليل 3 88

 فويةاختبارات ش المحاضرة النظرية النقدية الحدية استيعاب الخصائص 3 86

   امتحاف الشهر الثاني  3 83

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار النظرية الكمية الحديثة تعاريف ومفاىيم 3 84
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تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار تقيم النظرية الكمية الحديثة عرض وتحليل 3 85
 الزميل

 ةاختبارات شفوي المحاضرة نظرية التوقعات العقالنية عرض وتحليل 3 86

 اختبارات شفوية المحاضرة نظريات اسعار الفائدة عرض وتحليل 3 87

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار النظرية النقدية االسالمية استيعاب الخصائص 3 88

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو السياسة النقدية تعاريف ومفاىيم 3 89

 اختبارات شفوية الحوارمناقشة و  اداوت السياسة النقدية عرض وتحليل 3 60

   امتحاف الشهر االوؿ   68

العالقة بين السياسة النقدية  تعاريف ومفاىيم 3 66
 والسياسة المالية

تقيم الذات وتقيم  المحاضرة
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار مفهـو اسعار الصرؼ عرض وتحليل 3 63

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو ميزاف المدفوعات تعاريف ومفاىيم 3 64

 اختبارات شفوية المحاضرة مفهـو التضخم وانواعو عرض وتحليل 3 65

تقيم الذات وتقيم  المحاضرة السياسة النقدية في العراؽ عرض وتحليل 3 66
 الزميل

تقيم الذات وتقيم  مناقشة والحوار النظرية النقدية في االسالـ عرض وتحليل 3 67
 الزميل

   ف الشهر الثانيامتحا   68

عمليات رياضية لحساب  عرض وتحليل 3 69
 الرصيد النقدي

 اختبارات شفوية مناقشة والحوار
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 البنية التحتية  .807

 كتاب النظرية النقدية / للدكتورة وداد يونس يحيى ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 النظرية النقدية للدكتور عبد المنعم السيد العلي جع الرئيسية )المصادر(  ػ المرا6

 

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 النقود والبنوؾ للدكتور عوض فاضل اسماعيل

 النقود والمصارؼ للدكتور احمد علي حسين الهيتي

 شبكة االقتصاديين العراقيين االلكترونية، مواقع االنترنيت .... ب ػ المراجع

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .808

   

اف يشمل المقرر انواع النقود ووظائفها وانواع النظريات لنقدية المفسرة للتقلبات االسعار والية عمل السياسة النقدية لمحاربة 
 التضخم واستقرار االقتصاد القومي.

 

 

 

 

 

 

 اختبارات شفوية المحاضرة نظريات االجور  عرض وتحليل 3 30
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 وذج وصف المقررنم

 

 فرحاف ـ.ـ محمد نوري وصف المقرر

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  مؤسسة التعليميةال .231

 قسم االقتصاد         القسم الجامعي / المركز .232

   Econ 4329 /اقتصاديات النفط / المرحلة الرابعة  اسم / رمز المقرر .233

 الحضور اليومي ) الزامي (  أشكاؿ الحضور المتاحة .234

  6087 – 6086للعاـ الدراسي الفصل الدراسي االوؿ والثاني  الفصل / السنة .235

 في االسبوع   6ساعة بواقع  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .236

 88/80/6086 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .237

 أىداؼ المقرر .238

التعرؼ على االقتصاد النفطي وحدوده وكذلك على طبيعة الصناعة النفطية ومراحلها ومعرفة الخزين النفطي واىم مصادر الطاقة 
 ة كذلك التطرؽ إلى مشكلة تلوث البيئة.البديل

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .809

 األىداؼ المعرفية  : جعل الطالب قادراً على : -أ

 يُعرؼ  للطالب مفهـو اقتصاد النفط  ،وأىميتو وعالقتو بالعلـو األخرى  -8أ         

 ية  ، ومراحلها    يفسر للطالب تطور الصناعة النفط -6أ        

                                             خصائص الصناعة النفطية               يُبين للطالب -3أ

 .مصادر الطاقة األخرى  يوضح للطالب -4أ

 يقارف للطالب بين مصادر الطاقة األخرى . -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن المنظمات النفطية الدولية .  -6أ

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالؾ القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . – 8ب

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصاديات العمل  وتطبيقاتها الواقعية .  – 6ب

 القات بينها .مهارات تحليلية : القدرة على تحليل عرض العمل والطلب عليو والع – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة . -83

 المناقشة والحوار . -84

 االسئلة االثرائية . -85

 االستجواب المباشر . -86

 طرائق التقييم      
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 أسئلة الخطأ والصواب . -89

 أسئلة االختيار من متعدد . -60

 أسئلة التوضيحات . -68

 الواجبات . -66

 التقييم الذاتي . -63

 صلية ، النهائية ( .االختبارات ) الشهرية ، الف -64

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة . -8ج

 القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها .  -6ج

 القدرة على إنتاج افكار جديدة .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذىني . – 8

 العرض التقديمي .  – 6

 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 8

 اختبارات شفوية . – 6

 واجبات . – 3

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 عن مفاىيم  اقتصاديات العمل وكيفية استخدامها في المنظمات . مهارات جمع وتحليل المعلومات -8د
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 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تحليل سوؽ العمل . -6د

 اقتصاديات العمل  المناسبة لالستخداـ في المجاالت المختلفة .    مهارات اعداد مفاىيم  -3د

 بنية المقرر ) الفصل االوؿ ( .880

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

8 6 
 تعاريف ومفاىيم

تعريف االقتصاد النفطي 
 وحدوده 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة والمناقشة والحوار 
 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذاتي وتقييم الزميل 
واالختبارات الشفوية والواجبات 

 ة واليوميةواالختبارات الشهري

أدوات دراسة اقتصاد  عرض وتحليل 6 6
 النفط 

 طبيعة الصناعة النفطية  عرض وتحليل 6 3

 نظريات تكوين النفط

 مراحل الصناعة النفطية  عرض وتحليل 6 4

 

اقتصاديات مراحل  عرض وتحليل 6 5
 الصناعة النفطية 

 

 عرض النفط الخاـ  عرض وتحليل 6 6

 

 اقتصاد مرحلة االستهالؾ  عرض وتحليل 6 7
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8 6 
 ػػػػػػػػ

امتحاف الشهر األوؿ/ 
 للفصل الدراسي االوؿ 

9 6 
 عرض وتحليل

التركيز االحتكاري في 
 الصناعة النفطية 

80 6 
 عرض وتحليل

العوامل الموثرة في 
 االحتكار 

88 6 
 عرض وتحليل

 أنماط االستثمار النفطي 

 

 ة السوؽ النفطي عرض وتحليل 6 86

83 6 

 عرض وتحليل

االسعار النفطية والتحليل 
 االقتصادي 

 

84 6 
 عرض وتحليل

 قواعد تسعير النفط الخاـ 

 

85 6 
- 

 امتحاف الشهر الثاني

 

 بنية المقرر ) الفصل الثاني ( -83

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

8 6 
 عرض وتحليل

المسارات المؤثرة في سعر 
 النفط 

التقييم الذاتي  
وتقييم الزميل 
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المحاضرة 
والمناقشة والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

واالختبارات 
الشفوية 

والواجبات 
واالختبارات 

الشهرية 
 واليومية

6 6 
 تعاريف ومفاىيم

الخزين النفطي العالمي مفهومو 
 وانواعو

3 6 
 وتحليل عرض

العوامل الموثرة في الخزين 
 واثره في السوؽ الدولية 

 مصادر الطاقة البديلة  عرض وتحليل 6 4

5 6 
 عرض وتحليل

مصادر الطاقة وموقعها في 
 ميزاف استهالؾ الطاقة العالمي 

6 6 
 عرض وتحليل

المنظمات والهيئات العربية 
 والدولية في مجاؿ النفط

7 6 
 عرض وتحليل

لتحليل االقتصادي لسلوؾ ا
 منظمة اوبك 

8 6 
 عرض وتحليل

تصنيف الصناعات 
 البتروكيمياوية ومميزاتها 

9 6 
 ػػػػػػػػػ

امتحاف الشهر االوؿ/ للفصل 
 الدراسي الثاني  

 سياسات تقييد التلوث  عرض وتحليل 6 80

 الصناعة النفطية في العراؽ  عرض وتحليل 6 88

86 6 
 يلعرض وتحل

موضوعات نظرية متقدمة في 
 اقتصاد النفط  

83 6 
 عرض وتحليل

موضوعات تطبيقية في اقتصاد 
 النفط 
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84 6 
 عرض ومقارنة

التنبؤ بمستقبل تطور مصادر 
 الطاقة الناضبة والمتجددة 

85 6 
 ػػػػػػػػػ

امتحاف الشهر الثاني / للفصل 
 الدراسي الثاني

  

 البنية التحتية  -85

 إقتصاديات النفط  ب المقررة المطلوبة ػ الكت8

 األستاذ الدكتور: أحمد حسين علي الهيتي 

 مبادئ اقتصاد البتروؿ ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 الدكتور: محمد أحمد الدوري

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

هلل حبيب،  االتجاىات الحديثة في صناعة النفط العالمية، الدكتور عبد ا
 .8898980مجلة النفط والتنمية، ع

 جامع الكتب المصورة ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -86

 طالتحديات التي تواجو العراؽ بوصفو كعضو في منظمة اوبك بعد انخفاض اسعار النف  
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 نموذج وصف المقرر

  

 أ. د. مهدي صالح دواي                                                                   وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف 
 صوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛قد حقق االستفادة الق

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .239

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / المركز .241

 مادة أساليب التخطيط االقتصادي / المرحلة الرابعة / اسم / رمز المقرر .241

 Coll 8605رمز المقرر  

 إلزامي  اؿ الحضور المتاحةأشك .242

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .243

 ساعات في األسبوع 6( ساعة دراسية بواقع 60) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .244

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .245

 قادراً على أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية  .246

 فهم اإلطار النظري لمبادئ التخطيط االقتصادي  - ح

 تعريف الطلبة على أساسيات علم التخطيط - خ

تنمية قدرات الطالب في التحليل العلمي لقضايا التخطيط من خالؿ تزويده بأدوات التحليل االساسية ومنها )   - د
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 التحليل الوصفي والتحليل البياني والتحليل الرياضي ( .

 الطالب من معرفة البدايات التاريخية لظهور التخطيط االقتصادي .  تمكين  - ذ

 االطالع االولي على جوىر النظريات الحديثة لعلم التخطيط.  - ر

 ح. تنمية قدرات الطالب في كشف وحل مشكالت التخطيط االقتصادي       

 مراحل الالحقة .خ.  تهيئة الطالب فكريا للتعاطي مع الفروع االخرى لالقتصاد في ال       

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .888

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يعرؼ الطالب بأساسيات علم التخطيط. -8أ

 يمنح الطالب مرونة استيعاب التخطيط االقتصادي كأسلوب لحل المشكالت االقتصادية واالجتماعية  . -6أ

 ر تخصصا" في المجاؿ العلمي  .ينقل الطالب الى بيئة فكرية اكث -3أ

 يزود الطالب بأدوات معرفية جديدة  . -4أ

 يصبح الطالب اكثر دراية بطرؽ التفكير العلمي  وامكانية توظيفو للتخطيط االقتصادي. -5أ

 ينقل الطالب الى اجواء معرفية تتواكب من خاللها الجهود النظرية والتطبيقية .  .  -6أ

  

 تية الخاصة بالمقرر. األىداؼ المهارا  -ب 

 تعزيز المهارات التحليلية للظواىر االقتصادية .   – 8ب
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 اصابة المشاكل االقتصادية باستخداـ الطرؽ العلمية  بهدؼ وضع الخطط بواقعية وشمولية .  – 6ب

 تامين درجة عالية من التخصص الذي يقود الى المهارات المهنية .  – 3ب

 خرين .  التواصل الفاعل مع اال    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -86

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -87

 استخداـ تقنيات توضيحية . -88

 

 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -38

 تقييم الزميل التقييم الذاتي و  -36

 االختبارات وتشمل : -33

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -

 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -

 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -

 ائية  في نهائية العاـ الدراسي .االختبارات الختامية النه -
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج

 يفرؽ بين المشكالت   -3ج

 يفسر ويحلل الظواىر والمشكالت . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طريقة العروض التقديمية  .استعماؿ  -64

 رسم المخططات التوضيحية . -65

 طريقة العصف الذىني . -66

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -85

 اليومية  - ض

 الشهرية  - ط

 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -86
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 التأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة و  -د 

 مهارات استخداـ المراجع والمصطلحات . -8د   

 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

 

 

 

 بنية المقرر .886

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة طبيعة التخطيط االقتصادي تعاريف ومفاىيم 3 8
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 استيعاب الخصائص 3 6
للتخطيط  التطور التاريخي

 االقتصادي
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 3
 -انواع التخطيط االقتصادي 

 مدخل
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 4
التخطيط وفقا" لألبعاد الزمانية 

 والمكانية
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 لزميلا

 اختبارات شفوية محاضرة عناصر الخطة االقتصادية تعاريف ومفاىيم 3 5

 عرض وتحليل 3 6
مستلزمات التخطيط 

 االقتصادي
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 عرض وتحليل 3 7
 مدخل -التخطيط التاشيري 

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8
امتحاف الشهر االوؿ / الفصل 

 الدراسي االوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عرض وتحليل 3 9
 -التخطيط االستراتيجي 

 مدخل
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة متطلبات التخطيط التاشيري عرض وتحليل 3 80

 عرض وتحليل 3 88
ن اساليب التخطيط المقارنة بي

 التقليدية والحديثة
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 86
الوصفية  –اساليب التخطيط 

 والكمية
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة تخطيط القوى العاملة عرض وتحليل 3 83

 اختبارات شفوية محاضرة تخطيط االسعار عرض وتحليل 3 84
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 يلعرض وتحل 3 85
تخطيط  –تخطيط االستهالؾ 

 االستثمار
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86
امتحاف الشهر الثاني/ للفصل 

 الدراسي االوؿ  
 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

 اختبارات شفوية محاضرة التجارب الدولية في التخطيط تعاريف ومفاىيم 3 87

 عرض وتحليل 3 88
التجربة السوفيتية في سمات 

 التخطيط االقتصادي
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 89
سمات التجربة الصينية في 

 التخطيط االقتصادي
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 60
سمات التجربة الكورية في 

 التخطيط االقتصادي
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 68
رنسية في سمات التجربة الف

 التخطيط االقتصادي
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 66
بعض خصائص التخطيط 

 تجارب شرؽ اسيا –المعاصر 
 اختبارات شفوية محاضرة

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مراجعة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

64   
امتحاف الشهر االوؿ/ للفصل 

 الدراسي الثاني
  ػػػػػػػػ

 عرض وتحليل  65
جربة العراقية في التخطيط الت
 مدخل -

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة خصائص االقتصاد العراقي عرض وتحليل 3 66

 اختبارات شفوية محاضرة -6083الخطة الوطنية  عرض وتحليل 3 67
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 البنية التحتية  .883

 د. جماؿ الدليمي –كتاب اساليب التخطيط االقتصادي  الكتب المقررة المطلوبة ػ 8

 . وزارة التخطيط  6087 -6083الخطة الوطنية   ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 تجارب دولية في التخطيط االقتصادي –المواقع االلكترونية 

 شبكة االقتصاديين العراقيين  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 

 

 

 مدخل – 6087

 عرض وتحليل 3 68
 مرتكزات الخطة الوطنية

 المناقشة والحوار
تقييم تقييم الذات و 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 69
 اىداؼ الخطة الوطنية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 30
 متطلبات الخطة الوطنية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

   
امتحاف الشهر الثاني/ للفصل 

 الدراسي الثاني 
  ػػػػػػػ
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 نموذج وصف المقرر

 

 ـ.ـ ضياء حسين                                                                            وصف المقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .247

 قسم االقتصاد    لمركزالقسم العلمي  / ا .248

 ـ.ـ ضياء حسين  اسم التدريسي  .249

 ECON(  4338مادة النظم االقتصادية )  اسم / رمز المقرر .251

 الحضور اليومي بحسب الجدوؿ المقرر أشكاؿ الحضور المتاحة .251

  6087-6086الفصل الدراسي االوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .252

 ساعات في األسبوع  6( ساعة دراسية بواقع 60)  ي(عدد الساعات الدراسية )الكل .253

 6086/ 80/ 88 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .254

 أىداؼ المقرر .255

تعريف الطالب على الهدؼ من دراسة مادة النظم االقتصادية المقارنة بعد التعرؼ على واقع االنظمة االقتصادية التي -8
 شهدنها العصور المختلفة .

زاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف يوفر وصف المقرر ىذا إيجا
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛
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 عمل بها كل نظاـ ، وما ىي االتجاىات العامة لحركة تطوره وتقدمو واالىداؼ التي يسعا الى تحقيقها.بياف الكيفية التي ي -6

 معرفة الطالب على كيفية نشوء النظاـ االقتصادي وما ىي خصائصو واآلليات التي تنظم سير عمل النظاـ االقتصادي  -3

 تقادات الموجو من قبل االقتصاديين لكل نظاـ اقتصادي .تعريف الطالب على عوامل الضعف والقوة وما ىي أىم االن -4

محاولة التعرؼ على موقع البلداف النامية في النظاـ االقتصادي الدولي من خالؿ االطالع على مراحل تطور النظاـ -5
 االقتصادي الدولي.

 معرفة الطالب بمراحل االنتقاؿ بين االنظمة االقتصادية  -6

 البلداف النامية في النظاـ االقتصادي الدولي  معرفة الطالب موقع  -7

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .884

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يوضح للطالب على أىمية المادة والغاية من دراسة النظم االقتصادية . -8أ

 يفسر للطالب ما ىي طبيعة األنظمة االقتصادية . -6أ

 لنظريات المفسرة للتطور التاريخي للنظم االقتصادية .يبين للطالب أىم ا -3أ

 يعرؼ للطالب على مراحل االنتقاؿ من نظاـ اقتصادي إلى آخر . -4أ

 يعدد للطالب األنظمة االقتصادية المختلفة للتعرؼ على الواقع التاريخي لها . -5أ

 يستعرض للطالب تجاب األخرين في األنظمة االقتصادية .      -6أ
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 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارات تحليلية من خالؿ طرح الموضوع بتحديد المسببات والعوائق ويجاد الحلوؿ المناسبة لها. – 8ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل . – 6ب

 مهارات تشجيع التعاوف وخلق روح المبادرة والرغبة بالعمل الجماعي . – 3ب

 ية .   مهارات االختبارات اليوم  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخداـ طريقة المحاضرة  -8

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب -6

 

 

 طرائق التقييم      

 أسئلة المقابلة  -أسئلة الصواب والخطأ ج –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ -63

 التقييم الذاتي وتقييم الزميل -64

 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -أ  االختبارات وتتضمن : -65

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر. -8

 االختبارات الختامية الفصلية في نهاية كل فصل . -6

 لعاـ الدراسي .االختبارات الختامية النهائية في نهاية ا -3
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 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 يفسر ويحلل الظواىر ويجاد الحلوؿ المناسب لمشكلة الظاىرة                                                            -8ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -6ج

 يفرؽ بين المشكالت   -3ج

 الب على تقييم الموضوع وإعطاء الحلوؿ المناسبةقدرة الط -4ج         

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخداـ طريقة المحاضرة -8

 استخداـ أسلوب السؤاؿ والجواب -6

 

 

 طرائق التقييم    

 

 استخداـ االختبارات التحصيلية التالية : -5

 االختبارات اليومية - د

 االختبارات الشهرية - ذ

 االختبارات الفصلية - ر

 ت النهائيةاالختبارا - ز

 استخداـ االختبارات الشفوية . -6
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات في جمع البيانات والمؤشرات الرقمية حوؿ الموضوع وتحليلها . -8د

 مهارات استغالؿ ما متاح من اإلمكانات . -6د

 مهارات إجراء المقارنات عن الموضوع . -3د

 مهارات إعداد المفردات والمفاىيم الخاصة ذات الصلة بالموضوع .    -4د



انصفحت   

241 
 

  

 بنية المقرر .885

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 ارات شفويةاختب المحاضرة مفاىيم اولية تعاريف ومفاىيم 6 8

المناقشة  عناصر النظاـ االقتصادي  استيعاب الخصائص 6 6
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

المناقشة  نشأة وتطور الظاـ الرأسمالي استيعاب الخصائص 6 3
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

المناقشة  الرأسمالية االحتكارية استيعاب الخصائص 6 4
 والحوار

الذات تقييم 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية محاضرة نظرية المنافسة االحتكارية استيعاب الخصائص 6 5

ظاىرة الشركات المتعددة  عرض وتحليل 6 6
 الجنسية

المناقشة 
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

المؤشرات االقتصادية للنظاـ  عرض وتحليل 6 7
 الرأسمالي

تقييم الذات  محاضرة
 م الزميلوتقيي

    امتحاف الشهر األوؿ  6 8

تكييف الرأسمالية للظروؼ  عرض وتحليل 6 9
 المعاصرة

 اختبارات شفوية محاضرة

االتجاىات النظرية لتحليل  عرض وتحليل 6 80
 تكيف الرأسمالية

 اختبارات شفوية محاضرة

التفسير الكنزي لالزمة  تعريف ومفاىيم  6 88
 االقتصادية

 ت شفويةاختبارا محاضرة
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 اختبارات شفوية محاضرة معالجة كينز لالزمة االقتصادية عرض وتحليل 6 86

عناصر القوة في النظاـ  عرض وتحليل 6 83
 الرأسمالي

 اختبارات شفوية محاضرة

عناصر الضعف في النظاـ  عرض وتحليل 6 84
 الرأسمالي

 اختبارات شفوية محاضرة

المناقشة  اليمستقبل النظاـ الرأسم عرض وتحليل 6 85
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

   امتحاف الشهر الثاني  6 86

تحليل ىانس وكالرؾ للدورات  عرض وتحليل 6 87
 االقتصادية

 اختبارات شفوية محاضرة

مرحلة االنتقاؿ من الرأسمالية  عرض وتحليل 6 88
 الى االشتراكية

 اختبارات شفوية محاضرة

ص النظاـ االقتصادي خصائ عرض وتحليل 6 89
 االشتراكي

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة القانوف األساسي لالشتراكية عرض وتحليل 6 60

 اختبارات شفوية محاضرة آليات اقتصاد االشتراكي عرض وتحليل 6 68

 اختبارات شفوية محاضرة األسعار في النظاـ االشتراكي عرض وتحليل 6 66

    حاف الفصل األوؿامت  6 63

التخطيط في االقتصاد  عرض وتحليل 6 64
 االشتراكي

المناقشة 
 والحوار

 اختبارات شفوية

 اختبارات شفويةالمناقشة االنتقادات الموجهة للنموذج  عرض ومقارنة 6 65
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 البنية التحتية  .886

الدكتور عبد الكريم كامل عبد  –مادة النظم االقتصادية المقارنة -8 ػ الكتب المقررة المطلوبة 8
 الكاظم

 د الوىاب األمينالدكتور عب –دراسة مقارنة  –النظم االقتصادية -8 ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 الدكتور محمد إبراىيم أبو شادي –النظم االقتصادية -6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ) 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 الدكتور جوف كينت جالبرت –تاريخ الفكر االقتصادي  -8

 ريالدكتور عبد علي كاظم المعمو  –تاريخ األفكار االقتصادية  -6

 شبكة االقتصاديين العراقيين -8 ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 مذكرات الدكتور حاـز الببالوي في النظاـ االقتصادي -6

 

 والحوار االشتراكي

التقارب بين النظامين  عرض ومقارنة 6 66
 الرأسمالي واالشتراكي

المناقشة 
 لحواروا

 اختبارات شفوية

لمناقشة  النظاـ االقتصادي المختلط عرض ومقارنة 6 67
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

المناقشة  خصائص االقتصاد المخلط عرض وتحليل 6 67
 والحوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

موقع البلداف النامية من  عرض وتحليل 6 69
 االقتصاد الدولي

المناقشة 
 لحواروا

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

   امتحاف الفصل الثاني  6 30
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  -8

ومحاولة  اف يشمل المقرر الدراسي مواكبة  التطور الحاصل في األنظمة االقتصادية  المختلفة في دوؿ العالم المختلفة  
 االستفادة منها قدر المستطاع من اجل النهوض بالواقع االقتصادي للبلد.
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 نموذج وصف المقرر

  طالؿ ـ.ـ محمد ليث                                                                            وصف المقرر

 

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كاف  يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .256

 دقسم االقتصا القسم العلمي  / المركز .257

 مادة قواعد البيانات / المرحلة الرابعة / اسم / رمز المقرر .258

 Econ 4132رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .259

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .261

 ساعات في األسبوع 6( ساعة دراسية بواقع 60) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .261

 6086/ 80/ 88 إعداد ىذا الوصف  تاريخ .262

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .263

 فهم اإلطار النظري والعملي لقواعد البيانات  -39

 تعريف الطلبة على اىمية قواعد البيانات والمعلومات  -40

 التعرؼ على العناصر االساسية لقواعد البيانات -48

 لبيانات والمعلومات وتحديثهاكيفية الوصوؿ الى ا -46

 الجداوؿ وكيفية ربطها ببعضها البعض بين العالقات معرفة -43
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 الجانب العملي وانشاء الجداوؿ والنماذج والتقارير واالستعالـ -44

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .887

 األىداؼ المعرفية   -أ

 يعرؼ اساسيات قواعد البيانات  . -8أ

 للطالب الية خزف البيانات والمعلومات وتحديثها. يفسر -6أ

 يُبين للطالب دور نظاـ قواعد البيانات في الحياة العملية  . -3أ

 يوضح للطالب استخدامات انظمة قواعد البيانات في مختلف المجاالت . -4أ

 شكل جداوؿ ، نماذج، تقارير .كيفية االستفادة من نظاـ قواعد البيانات في جمع البيانات ومعالجتها وخزنها على   -5أ

 

 األىداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 يجمع معلومات عن الية عمل نظاـ قواعد البيانات    – 8ب

 معرفة اىم المشاكل التي تواجو المستخدمين في جمع البيانات والمعلومات   – 6ب

 تطبيق الجانب النظري عمليا في مختبر الحاسوب  – 3ب

 ارات االتصاؿ والتواصل وتبادؿ المعلومات التقنية مه    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -89

 استخداـ اسلوب السؤاؿ والجواب  -60
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 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -34

 تقييم الذاتي وتقييم الزميل ال -35

 االختبارات وتشمل : -36

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -

 االختبارات التحصيلية الختامية وتتضمن : -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -

 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -

 الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . االختبارات -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطالب -8ج

 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج

 تحليل ومعالجة المشكالت   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 (  .Data showتقديمية اؿ )استعماؿ طريقة العروض ال -67
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 استعماؿ اجهزة الحاسوب وتنفيذ البرامج عمليا في مختبرات الحاسوب -68

 رسم المخططات التوضيحية . -69

 طريقة العصف الذىني . -30

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -87

 اليومية  - ظ

 الشهرية  - ع

 الفصلية -ج

 نهائية ال -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -88

 

 

 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ الحاسوب . -8د   

 مهارات في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها . -6د

 ات استغالؿ ما متاح من امكانات .مهار  -3د
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 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .888

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة ريفية عن قواعد البياناتمقدمة تع تعاريف ومفاىيم 3 8

6 3 
استيعاب 

 الخصائص
 اىمية قواعد البيانات والمعلومات

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

3 3 
استيعاب 

 الخصائص
نظم ادارة قواعد البيانات 

(DBM) 
 اختبارات شفوية محاضرة

4 3 
استيعاب 

 الخصائص
والحقوؿ ( Recordالسجالت )

(Field) 
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 تعاريف ومفاىيم 3 5
مدير قواعد البيانات 

(Administrator) 
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 6
مصممي قواعد البيانات 

(Designers) 
 المناقشة والحوار

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

 عرض وتحليل 3 7
 ناتتحليل البيا

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ)الفصل االوؿ( ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8

 اختبارات شفوية محاضرة العناصر االساسية لقواعد البيانات عرض وتحليل 3 9

 اختبارات شفوية محاضرة Tables) انشاء الجداوؿ ) عرض وتحليل 3 80

 اختبارات شفوية محاضرة Report)  االستعالمات ) عرض وتحليل 3 88

 اختبارات شفوية محاضرة ( Forms)  النماذج عرض وتحليل 3 86
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 اختبارات شفوية محاضرة (Reportالتقارير  ) عرض وتحليل 3 83

 ختبارات شفويةا محاضرة اجراءات الفرز والتصفية عرض وتحليل 3 84

 عرض وتحليل 3 85
 تجميد الحقوؿ واخفائها

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الفصل االوؿامتحاف الشهر الثاني/  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86

87 3 - 
 النموذج الهرمي

(Hierarchical Model) 
- - 

 عرض وتحليل 3 88
 Network) ( النموذج الشبكي

model 
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 89
 النموذج العالئقي ٌ( 

(Relational Mod 
 اختبارات شفوية محاضرة

 عرض وتحليل 3 60
 النموذج الموجو للكينونات

(Object Oriented 
Model) 

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة one to oneالعالقة  عرض وتحليل 3 68

 اختبارات شفوية محاضرة one to manyالعالقة  عرض وتحليل 3 66

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ many to manyالعالقة  ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ الفصل الثاني   64

 عرض وتحليل  65
 Primary المفتاح االساسي

key 
 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة Foreign key تاح الثانويالمف عرض وتحليل 3 66
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 البنية التحتية  .889

 االردف -لبيانات / ياسر مطيع / عمافكتاب اساسيات قواعد ا ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

 االردف -نظم ادارة قواعد البيانات / سعد غالب ياسين / عماف

 ( DBMSكتاب )   ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

اػ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  Kutubموقع  ع االنترنيت ....ب ػ المراجع االلكترونية، مواق

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .860

 لتقنيات االلكترونية المعاصرة . ا اف يشمل المقرر الدراسي  

 

 اختبارات شفوية محاضرة االنترنت ونماذج قواعد البيانات عرض وتحليل 3 67

 عرض وتحليل 3 68

اىمية قواعد البيانات في بناء 
 المواقع

 االلكترونية

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 69
 يانالت لموقع تعليميتصميم قاعدة ب

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 اختبارات شفوية المناقشة والحوار انشاء مخططات بيانية واحصائية عرض وتحليل 3 30

  ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاني/ الكورس الثاني    
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 نموذج وصف المقرر

 

 ـ. د نادية مهدي عبد القادر                                                               وصف المقرر           

 

المقرر ىذا إيجازاً مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما إذا كاف  يوفر وصف
 قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .264

 قسم االقتصاد قسم العلمي  / المركزال .265

 / مادة منهج البحث العلمي / المرحلة الرابعة اسم / رمز المقرر .266
 Econ 4333رمز المقرر 

 إلزامي  أشكاؿ الحضور المتاحة .267

 6087-6086الفصل الدراسي األوؿ والثاني للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .268

 ساعة في األسبوع 6سية بواقع ( ساعة درا60) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .269

 6086/ 80/ 86 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .271

 أىداؼ المقرر: إف يكوف الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .271

 فهم اإلطار كيفية كتابة البحث العلمي  -45
 طلبة. تعريف الطلبة على مفهـو البحث العلمي من خالؿ التعرؼ على كيفية كتابة البحث العلمي لدى ال -46
 تفسير المخرجات والتعليق عليها. -47
 يحاوؿ الباحث من خالؿ بحثو اشباع حاجتو من المعرفة وتوسيعها . -48
معرفة الطالب بدراسة ظاىرة معينة او مشكلة ما للتعرؼ على العوامل التي أدت الى وقوعها والخروج   -49

 بنتيجة او عالج للمشكلة 
 الستسالـ للمصاعب بسهولةتعلم الطالب  الصبر وتحمل المشاؽ وعدـ ا -50
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 جعل الطالب ملم بموضوع البحث  -58
 إمكانية الطالب بتشخيص المشاكل االقتصادية ، ويكوف مؤمناً بدور العلم في حل المشكالت. -56

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .868

 األىداؼ المعرفية   -أ
 يعرؼ مفهـو البحث العلمي -8أ
 ائص الباحث والبحث العلمييفسر للطالب خص -6أ
 يُبين للطالب طرؽ الوصوؿ للمعرفة -3أ
 يوضح للطالب الطريقة العلمية او المنهج العلمي للوصوؿ الى الحقيقة -4أ
 يعدد للطالب الطرؽ الخاصة بالبحث العلمي -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن كيفيو كتابة البحث ومصادره  -6أ
  
 ة بالمقرر. األىداؼ المهاراتية الخاص  -ب 

 يجمع معلومات عن الظواىر والمشكالت االقتصادية   – 8ب
 يحلل اسباب ىذه المشاكل  – 6ب
 التنبؤ بالظواىر وما ستكوف علية االحداث في المستقبل – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة المحاضرة  -7
 والجواب  استخداـ اسلوب السؤاؿ -8
 

 طرائق التقييم      
 

 األسئلة الموضوعية وتنقسم إلى : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب والخطأ ، وأسئلة المقابلة  -37
 التقييم الذاتي وتقييم الزميل  -38
 االختبارات وتشمل : -39

 االختبارات التحصيلية البنائية  المصاحبة للخطط التدريسية . -
 لية الختامية وتتضمن :االختبارات التحصي -

 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر دراسي . -
 االختبارات الختامية  الفصلية في نهاية فصل دراسي . -
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 االختبارات الختامية النهائية  في نهائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الوجدانية والقيمية  -ج
 بطرح افكار جديدة حوؿ الموضوع من قبل الطال -8ج
 قدرة الطالب على تقييم الموضوع واعطاء الحلوؿ  -6ج
 يفرؽ بين المشكالت   -3ج
 يفسر ويحلل الظواىر والمشكالت . -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعماؿ طريقة العروض التقديمية  . -38
 رسم المخططات التوضيحية . -36
 طريقة العصف الذىني . -33
 
 طرائق التقييم    
 

 ارات التحصيلية:استعماؿ االختب -89
 اليومية  - غ
 الشهرية  - ؼ
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -60
 
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 والمصطلحات .مهارات استخداـ المراجع  -8د   
 مهارات في جمع البيانات حوؿ الموضوع وتحليلها . -6د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .866

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم / أو الموضوع اسم الوحدة

 اختبارات شفوية المحاضرة مفاىيم عامة  تعاريف ومفاىيم 3 8

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار البحث العلمي عند العرب استيعاب الخصائص 3 6
 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 3
الخصائص االساسية للبحث 

 المناقشة والحوار العلمي
ييم الذات وتقييم تق

 الزميل

 استيعاب الخصائص 3 4
طرائق ومناىج  عامة للبحث 
 المناقشة والحوار العلمي

تقييم الذات وتقييم 
 الزميل

خطوات ومراحل البحث  تعاريف ومفاىيم 3 5
 العلمي

 اختبارات شفوية محاضرة

قييم تقييم الذات وت المناقشة والحوار اىم سمات البحث الجيد عرض وتحليل 3 6
 الزميل

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار خصائص الباحث الجيد عرض وتحليل 3 7
 الزميل

8 3  
امتحاف الشهر األوؿ/ للفصل 

   الدراسي االوؿ 

 اختبارات شفوية محاضرة طرائق وادوات جمع البيانات عرض وتحليل 3 9

 عرض وتحليل 3 80
تحليل البيانات واختبار 

                  الفرضيات     
    

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة تصنيف البيانات وعرضها عرض وتحليل 3 88
 اختبارات شفوية محاضرة امثلة تطبيقية                  عرض وتحليل 3 86

كيفية كتابة مصادر البحث        عرض وتحليل 3 83
 العلمي

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة مناقشة االسئلة التي يتم طرحها عرض وتحليل 3 84

تقييم الذات وتقييم  المناقشة والحوار طرائق وادوات جمع البيانات عرض وتحليل 3 85
 الزميل

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 86
امتحاف الشهر الثاني / للفصل 

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ الدراسي االوؿ 

توثيق في البحث العلميال تعاريف ومفاىيم 3 87  اختبارات شفوية محاضرة 
 اختبارات شفوية محاضرة التوثيق في النص عرض وتحليل 3 88
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 البنية التحتية  .863
كتاب اساليب  البحث العلمي، للدكتور محمد أزىر السماؾ وآخروف ،  ػ الكتب المقررة المطلوبة 8

8989 
كتاب اساليب البحث العلمي )منظور تطبيقي( للدكتور نبيل جمعة النجار    ػ المراجع الرئيسية )المصادر(  6

 واخروف 

يوصى بها                 )  اػ الكتب والمراجع التي
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

البحث العلمي واستخداـ مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية 
 (.6007للدكتور عامر قنديلجي)

 اختبارات شفوية محاضرة طرائق التوثيق           عرض وتحليل 3 89
 اختبارات شفوية محاضرة استخداـ نظاـ التاشيرة عرض وتحليل 3 60
فلداستخداـ نظاـ ىار  عرض وتحليل 3 68  اختبارات شفوية محاضرة 

استخداـ نظاـ جمعية علماء  عرض وتحليل 3 66
 النفس االمريكية    

 اختبارات شفوية محاضرة

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مراجعة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 63

امتحاف الشهر االوؿ/للفصل    64
  ػػػػػػػػ الدراسي الثاني 

 عرض وتحليل  65
الشروط العامة الواجب 

مادىا عند كتابة البحث اعت
 العلمي

 اختبارات شفوية محاضرة

 اختبارات شفوية محاضرة كيفية كتابة المصادر عرض وتحليل 3 66
 اختبارات شفوية محاضرة امثلة تطبيقية  عرض وتحليل 3 67

مناقشة االسئلة التي يطرحها  عرض وتحليل 3 68
 الطلبة                

ذات وتقييم تقييم ال المناقشة والحوار
 الزميل

 عرض ومقارنة 3 69
الشروط العامة الواجب 

اعتمادىا عند كتابة البحث 
 العلمي

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

 عرض ومقارنة 3 30
 كيفية كتابة المصادر

 المناقشة والحوار
تقييم الذات وتقييم 

 الزميل

   
امتحاف الشهر الثاني/ للفصل 

ني الدراسي الثا   ػػػػػػػ 
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 شبكات ومواقع عديدة على االنترنت  ب ػ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 اسي خطة تطوير المقرر الدر  .864

 اف يشمل المقرر الدراسي مراحل تطور اساليب البحث العلمي ، الطرؽ الحديثة في كتابتو  
 

 


