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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 التدريسي: اسم  علي وهيب عبدهللا م . م .

ali.wahaib@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة:                                      االقتصاد الصناعي 

 :لمقرر الفص  ثالث ساعات اسبوعيا

وأن يطلعففوا علففى االسفف  علففى مفمففوم االقتصففاد الصففناعي تعريففف الطلبففة 

ودراسة مختلف جوانبه والمشكالت التي تواجه والمبادئ العامة لمذا العلم 

 .تطوره وسبل النموض بالقطاع الصناعي وتعزيز دوره في عملية التنمية 

 ة:أهداف الماد

الفففى  طففر التو الصففناعي االقتصففاد الصففناعي تعريفففف االقتصففاد سففيتناو 

أو  والفصفل كفصفل  المشروع الصناعي وأهداففه ومجفاالت نشفا همفموم 

الفففق اقتصفففاديات حجفففم المشفففروع والفصفففل الث الثفففاني اقتصفففاديات التفففو  

الصففناعي والفصففل الرابففع تقيففيم المشففروعات الصففناعية فيمففا جففا  الفصففل 

قطفففاع الصفففناعي لصفففناعية وتخطفففيل الالخفففام  التخطفففيل ففففي المنشففف ة ا

تراتيجية التنميففففففففففة الصففففففففففناعية والصففففففففففناعة فففففففففففي العففففففففففرا                             وسفففففففففف

                                                                                          

التفاصيل االساسية 

 ة:للماد

 ة:الكتب المنمجي االقتصاد الصناعي ت ليف د. حميد جاسم حميد الجميلي واخرون 

 ة:المصادر الخارجي  االقتصاد الصناعي ت ليف د . مدحت القريشي 

االمتحان 

 النمائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األو 

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات إضافي 

 

mailto:ali.wahaib@gmail.com
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 الفصل الدراسي األو  – جدو  الدروس األسبوعي
 

النظرية المادة ةيلالعم المادة المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
أل
 ا

الصناعي ومفموم  االقتصاد تعريف  

 المشروع الصناعي واهدافه
5/10/2015  1 

12/10/2015 مفموم وعوامل التو   الصناعي    2 

19/10/2015 المعايير العامة للتو   الصناعي    3 

26/10/2015 االساليب الفنية في التو      4 

2/11/2015 اقتصاديات حجم المشروع الصناعي    5 

تحديد حجم المشروع الصناعي واهميته   

 االقتصادية
9/11/2015  6 

حجم المشروع واثره على التكاليف   

 والعوائد
16/11/2015  7 

23/11/2015 امتحان الشمر األو     8 

30/11/2015 الحجم االمثل للمشروع الصناعي    9 

اثر التطور التكنولوجي على تحديد   

 الحجم االمثل
7/12/2015  10 

14/12/2015 المشروعات الصغيرة ودورها في االقتصاد    11 

21/12/2015 اس  تقييم المشروعات    12 

28/12/2015 اهمية تخطيل المشروع الصناعي    13 

الفنية للتخطيل في المنش ة االساليب   

 الصناعية

4/1/2016  14 

الشمر الثانيامتحان     11/1/2016  15 

18/1/1016 مراجعة الفصل الدراسي االو     16 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدو  الدروس األسبوعي

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
أل
 ا

الصناعية مستلزمات تنفيذ المشروعات    8/2/2016  1 

15/2/2016 مفموم وتصنيفات القطاع الصناعي    2 

22/3/2016 مفموم واهمية التخطيل الصناعي    3 

29/3/2016 ستراتيجية الخطة الصناعية    4 

االساليب الفنية لصياغة الخطة   

 الصناعية
7/3/2016  5 

14/3/2016 ستراتيجية الصناعات الخفيفة    6 

الصناعات الثقيلة ستراتيجية    21/3/2016  7 

28/3/2016 امتحان الفصل االو     8 

ستراتيجية التصنيع م  اجل احال    

 الواردات
4/4/2016  9 

11/4/2016 ستراتيجية التصنيع م  اجل التصدير    10 

ستراتيجية التصنيع المالئمة لالقطار   

 النامية
18/5/2016  11 

لالقطار ستراتيجية التصنيع المالئمة   

 العربية
25/5/2016  12 

2/5/2016 نشو  الصناعة العراقية وتطورها    13 

9/5/2016 مشاكل القطاع الصناعي في العرا     14 

16/5/2016 سياسة التصنيع الحالية والمستقبلية    15 

23/5/2016 امتحان الفصل الدراسي الثاني    16 

 

 توقيع العميد:                                    توقيع األستاذ:                          

 


