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 1الصفحت 

 
  

     
       

 

 

 

 

 وصف البرًاهج األكادَوٍ 
 

ا يوفر وصف الربانمج األكادٯتي ىذا  ا٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص الربانمج و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقه
 مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ا١تتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد / مامعة دايذل ا١تؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد  القسم العلمي / ا١تركز  .2

 اقتصاد –علـو اقتصاد  اسم الربانمج األكادٯتي او ا١تهٍت  .3

 اقتصاد –بكالوريوس إدارة واقتصاد  لشهادة النهائية اسم ا .4

 النظاـ الدراسي :  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي 
 الفصل الثاين (–الفصل األوؿ )

 معايَت اٖتاد اٞتامعات العربية برانمج االعتماد ا١تعتمد   .6

 ارة التخطيط والتعاوف اإل٪تائي وز  ا١تؤثرات ا٠تارمية األخرى  .7

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أهذاف البرنامج األكاديمي .9

 اعداد الكوادر االدارية واالقتصادية ، الذين ٯتتلكوف  ا١تهارات الالزمة للعمل يف ٥تتلف دوائر الدولة  -1

 ة على التطوير يف دراستهم العليا تنمية االٕتاىات العلمية لدى الطلبة ٔتا ٯتكنهم من بناء الذات والقدر  -8
اكساب الطلبة ا١تهارات القيادية إلدارة ا١تشاريع الصغَتة وا١تتوسطة وبناء ا٠تربات من امل التطوير ٨تو إدارة اي نوع  -3

 من ا١تشاريع .
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 اكساب الطلبة ا١تعرفة يف التخطيط وإقامة اٞتدوى االقتصادية للمشاريع . -4
 ية خاصة يف ٣تاؿ  التنمية والتخطيط .ٖتديث وتطوير ا١تناىج الدراس -5
 التعاوف مع اقساـ الكلية يف ٣تاؿ تبادؿ ا١تعلومات وا٠تربات . -6

 
 تشجيع اٟتضور وا١تشاركة يف ا١تؤ٘ترات والندوات العلمية . -7

 

 
 

 المطلىبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01

  االهذاف المعرفية  - أ

 . ا١تقرريعرؼ مفهـو  -1أ
 . ا١تقرر يفسر للطالب خصائص  -8أ
 . ا١تقرر   يُبُت للطالب مضموف -3أ
 . عن ا١تقرريوضح للطالب نظرايت  -4أ
 .اليت اتبعها ا١تقرريعدد للطالب السياسات  -5أ
 .االخرين يعطى للطالب أمثلة عن ٕتارب   -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهذاف –ب 

 لظواىر وا١تشكالت ٬تمع معلومات عن ا – 1ب
 ٭تلل اسباب ىذه ا١تشاكل  – 8ب
 يقارف بُت التجارب  – 3ب
         مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخداـ طريقة احملاضرة  -1
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -8

 
 طرائق التقييم      

 
 ة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئل -1
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -8
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 االختبارات وتشمل : -3
 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -
 سي .االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر درا -
 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 .االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي 

 

 

 
 الىجذانية والقيمية . األهذاف -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج         
 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج
 فرؽ بُت ا١تشكالت  ي -3ج

 .يفسر و٭تلل الظواىر وا١تشكالت  -4ج         

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخداـ طريقة احملاضرة  -3
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -4
 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 ئلة ا١تقابلة األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأس -4
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -5
 االختبارات وتشمل : -6

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -
 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -
 اسي .االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل در  -

 .االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي 
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 ا١تنقولة )ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية ا١تهارات العامة و -د 
 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د

 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د
 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د
 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 
   
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 استخداـ طريقة احملاضرة  -5
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -6

 
 طرائق التقييم          

 
 

 ١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة األسئلة ا -7
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -8
 االختبارات وتشمل : -9

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -
 لشهرية يف هناية كل شهر دراسي .االختبارات ا٠تتامية ا -
 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي .
 
 
 

 بنية الربانمج  .11



  
 5الصفحت 

 
  

 الساعات ا١تعتمدة           اسم ا١تقرر أو ا١تساؽ رمز ا١تقرر أو ا١تساؽ ا١ترحلة الدراسية 
 عملي     ي نظر      

 األوذل
Coll 1205 Principles of economy 3 

- 

 
 
 

 التخطيط للتطىر الشخصي .01

 
 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1
 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3
 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4
 ارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع.مه -5
 

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

 معيار املعدل 

 أهم مصادر المعلىمات عن البرنامج .03

 راسي الكتب ، الدورايت ، الرسائل اٞتامعية ، شبكة ا١تعلومات الدولية ، ا٠تربة الشخصية للقائم بتدريس ا١تقرر الد
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 هخطط ههاراث الوٌهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج 

السٌت / 

 الوستىي
 أساسٍ اسن الوقرر رهس الوقرر

أم 

 اختُارٌ

 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برًاهج الخاصت بال

األهذاف الىجذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 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 املقررات اندراسية 

 قسم االقتصاد 

 املرحهة األوىل

 )انكورس االول وانثاني(
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 ـ اندية مهدي عبد القادرأ. د.                                                                  وصف ا١تقرر

 

ازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬ت
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد ١تركزالقسم العلمي  / ا .2

 مادة مبادئ االقتصاد / ا١ترحلة االوذل / اسم / رمز ا١تقرر .3

 Coll 1815رمز ا١تقرر  

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .4

 8119-8118اسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسيالفصل الدر  الفصل / السنة .5

 ألسبوعساعات يف ا 3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .8

 فهم اإلطار النظري ١تبادئ االقتصاد  - أ

 تعريف الطلبة على أساسيات علم االقتصاد  - ب

أبدوات التحليل االساسية ومنها ) تنمية قدرات الطالب يف التحليل العلمي لقضااي االقتصاد من خالؿ تزويده   - ت
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 التحليل الوصفي والتحليل البياين والتحليل الرايضي ( .

 ٘تكُت الطالب من معرفة البداايت التارٮتية لظهور علم االقتصاد .   - ث

 االطالع االورل على موىر النظرايت الكالسيكية واٟتديثة لعلم االقتصاد .  - ج

 ف وحل ا١تشكالت االقتصاديةح. تنمية قدرات الطالب يف كش       

 خ.  هتيئة الطالب فكراي للتعاطي مع الفروع االخرى لالقتصاد يف ا١تراحل الالحقة .       

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يعرؼ الطالب أبساسيات علم االقتصاد . -1أ

 االقتصادي  . ٯتنح الطالب مرونة يف التفكَت -8أ

 ينقل الطالب اذل بيئة فكرية اكثر ٗتصصا" يف اجملاؿ العلمي  . -3أ

 يزود الطالب أبدوات معرفية مديدة  . -4أ

 يصبح الطالب اكثر دراية بطرؽ التفكَت العلمي  . -5أ

 ينقل الطالب اذل امواء معرفية تتواكب من خال٢تا اٞتهود النظرية والتطبيقية .  .  -6أ

  

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 تعزيز ا١تهارات التحليلية للظواىر االقتصادية .   – 1ب

 اصابة ا١تشاكل االقتصادية ابستخداـ الطرؽ العلمية .  – 8ب

 اتمُت درمة عالية من التخصص الذي يقود اذل ا١تهارات ا١تهنية .  – 3ب
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 التواصل الفاعل مع االخرين .      -4ب

 ائق التعليم والتعلم طر      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -7

 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -8

 استخداـ تقنيات توضيحية . -9

 

 طرائق التقييم      

 

 األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة  -11

 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -11

 ختبارات وتشمل :اال -18

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 لعاـ الدراسي .االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية ا -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج
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 يفرؽ بُت ا١تشكالت   -3ج

 يفسر و٭تلل الظواىر وا١تشكالت . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 دٯتية  .استعماؿ طريقة العروض التق -1

 رسم ا١تخططات التوضيحية . -8

 طريقة العصف الذىٍت . -3

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -1

 اليومية  -

 

 الشهرية -

 

 الفصلية   -                  

 

 النهائية   -

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -8
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 ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى -د 

 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د   

 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د

 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د

 وضوع.مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١ت 5د 
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 بنية ا١تقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 تعاريف ومفاىيم 3 1
ا١تشكلة  –طبيعة علم االقتصاد 

الفعاليات  –االقتصادية 
 االقتصادية

 اختبارات شفوية احملاضرة

 استيعاب ا٠تصائص 3 8
 –الطلب  قانوف –الطلب 

 منحٌت الطلب  –مدوؿ الطلب 
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 استيعاب ا٠تصائص 3 3
انواع  –العوامل احملددة للطلب 

 الطلب 
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 استيعاب ا٠تصائص 3 4
 –انواع ا١ترونة  –مرونة الطلب 

  العوامل ا١تؤثرة يف ا١ترونة
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 اختبارات شفوية ٤تاضرة نظرية سلوؾ ا١تستهلك تعاريف ومفاىيم 3 5

 عرض وٖتليل 3 6
النظرية اٟتديثة لسلوؾ 

 ا١تستهلك
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 3 7
العوامل ا١تؤثرة يف  –العرض 

 العرض 
 تقييم الذات وتقييم الزميل واٟتوارا١تناقشة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8
امتحاف الشهر األوؿ/ للفصل 

 الدراسي االوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عرض وٖتليل 3 9
قانوف الغلة –نظرية االنتاج 

 ا١تتناقصة
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ضرة٤تا عوامل االنتاج عرض وٖتليل 3 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تفهـو واالنواع –التكاليف  عرض وٖتليل 3 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تفهـو واالنواع –االيرادات  عرض وٖتليل 3 18
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 اختبارات شفوية ٤تاضرة االسواؽ وٖتديد االسعار عرض وٖتليل 3 13

 عرض وٖتليل 3 14
وطرؽ ا١تفهـو  –الدخل القومي 

 االحتساب
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 15
النظرية اٟتديثة يف الدخل 

 واالستخداـ
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16
امتحاف الشهر الثاين/ للفصل 

 الدراسي االوؿ  
 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

 اختبارات شفوية ٤تاضرة توزيع الدخل القومي تعاريف ومفاىيم 3 17

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تفهـو واالنواع –النقود  عرض وٖتليل 3 18

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تفهـو واالنواع –ا١تصارؼ  عرض وٖتليل 3 19

 عرض وٖتليل 3 81
التطور  –التجارة ا٠تارمية 
 التارٮتي

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ة ا٠تارميةاسباب التجار  عرض وٖتليل 3 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة نظرايت التجارة ا٠تارمية عرض وٖتليل 3 88

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مرامعة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 83

84   
امتحاف الشهر االوؿ/ للفصل 

 الدراسي الثاين
  ػػػػػػػػ

 عرض وٖتليل  85
ا١تفهـو  –ميزاف ا١تدفوعات 
 والعناصر

 اختبارات شفوية ضرة٤تا

 عرض وٖتليل 3 86
ا١تفهـو  –سعر الصرؼ 

 واالنواع
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرةا١تفهـو  –السياسة التجارية  عرض وٖتليل 3 87
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 البنية التحتية  .18

 د. كرمي مهدي اٟتسناوي –كتاب مبادئ علم االقتصاد  وبة ػ الكتب ا١تقررة ا١تطل1

 كتاب مبادئ االقتصاد . د. عبد ا١تنعم السيد علي    ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                  
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 كتاب االقتصاد . د. بوؿ ساملسوف

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت  ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....ب ػ 

 

 

 

 

 

 

 

 والتطور

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار انواع السياسة التجارية عرض وٖتليل 3 88

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ادوات السياسة التجارية قارنةعرض وم 3 89

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار تطبيقات السياسة التجارية عرض ومقارنة 3 31

   
امتحاف الشهر الثاين/ للفصل 

 الدراسي الثاين 
  ػػػػػػػ
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 ٪توذج وصف ا١تقرر                                                

 ـ. وىاب سادل دمحمـ.                                                                         وصف ا١تقرر

 مامعة دايذل /كلية االدارة واالقتصاد. ا١تؤسسة التعليمية .9

 االحصاء.    قسم العلمي  / ا١تركزال .11

 .coll1204مبادئ االحصاء/ اسم / رمز ا١تقرر .11

 اٟتضور اليومي للمحاضرات  )الزامي(. أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .12

 8119-8118الكورس الثاين  /للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .13

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

 18/11/8118 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداؼ ا١تقرر .16

 تعريف الطالب أبىم مبادئ علم االحصاء وا٫تيتو . -
 ماذا تعٍت لغة االرقاـ وكيف ٖتلل االرقاـ النإتة من التحليل االحصائي. -
 ما ىي خطوات التحليل االحصائي واىم اساليب ا١تعاينة . -
 ماىي اساليب عرض البياانت . -
 لوب االستنتاج .تطوير اس -
 
 
 

 
 

ا١تقرر ىذا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد  يوفر وصف
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .13

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ
 اف يعرؼ الطالب ا١تعلومة االحصائية . -1أ
 اف يعرؼ الطالب اىم اساسيات علم االحصاء. -8أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب اٟتصوؿ على البياانت .  -3أ
 ض وٖتليل البياانت .اف يعرؼ الطالب اسلوب عر  -4أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب التحليل واالستنتاج . -5أ
   -6أ
 األىداؼ ا١تهار آتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 مهارات تفاعلية /تفاعل الطالب  مع احمليط. – 1ب
 مهارات شخصية / القدرة على تشخيص ا١تعلومة  االحصائية  من الواقع . – 8ب
 درة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا .مهارات ٖتليلية / الق – 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 احملاضرة. -1
 ا١تناقشة واٟتوار . -8
 االسئلة االثرائية . -3
 االستجواب ا١تباشر. -4

 طرائق التقييم      
 اسئلة االختيارات . -1
 اسئلة التوضيحات . -8
 اسئلة ا١تعاينة والتحليل . -3
 الوامبات . -4
 التقيم الذايت . -5

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

 التفكَت البسيط ) القدرة على الفحص والتقييم (.-1ج
 التفكَت  الناقد ) القدرة على التميز بُت ا١تواضيع (.-8ج
 التفكَت االبداعي ) القدرة على انتاج افكار حديثة (.-3ج
   -4ج



  
 18الصفحت 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذىٍت . -1
 العرض  التقدمي . -8
 
 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة )يومية، شهرية ، فصلية ، هنائية (. -1
 
 
 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 رات ٚتع وٖتليل البياانت .مها -1د
 مهارات االستنتاج ووضع اٟتلوؿ  النظرية .  -8د
 مهارات اٗتاذ القرار العلمي. -3
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 الكورس الثاين  .14

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

وء وتطور علم نش مفاىيم  اساسية /تعاريف 4 1
 االحصاء

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
ٚتع وتصنيف وتبويب  ٚتع  البياانت 4 8

 البياانت
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية/االثراء

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش اسلوب العينات ا١تعاينة 4 3
ارات /االختب

 /الشفوية/االثراء
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش عمل االستبياف االستبانة 4 4

/االختبارات 
 /الشفوية/االثراء

تصنيف البياانت و  4 5
 التوزيعات التكرارية

تصنيف  انواع التوزيعات 
التكرارية وا١تنحنيات 

 وتبويب البياانت

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
ت /االختبارا

 /الشفوية
رموز ومصطلحات  رموز عامة+ اختبار شهري 4 6

 رايضية/االمتحاف 
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

مقايس النزعة ا١تركزية  مقايس /وخصائص 4 7
 /الوسط اٟتسايب

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
احملاضرة  ط اٟتسابية/ا١ترمحةاالوسا مقايس وخصائص 4 8

والنقاش/االمتحا
 ف

التقييم الذايت 
/االختبارات 

 /الشفوية
التوافقي / الًتبيعي  مقايس وخصائص 4 9

 /ا٢تندسي
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش مقايس التشتت مفهـو التشتت 4 11
 /االختبارات
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 مبادئ االحصاء /دمحم حسن /امَت حنا ىرمز ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 SPSSكتب مبادئ االحصاء اٟتديثة / وكتاب بر٣تة  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

ية ودولية /٣تالت ٤تل 8118مبادئ االحصاء /اٛتد عبد السميع طيبة 
 ٥تتصة يف ٣تاؿ علم االحصاء واالدارة الكمية .

 ا١تكتبة االفًتاضية العراقية /و ْتوث االنًتنت ا٠تارمية . ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 /الشفوية
مقاييس لعزـو وااللتواء  العزـو وااللتواء والتفلطح 4 11

 والتفلطح
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

مفهـو االرتباط/متغَتات  4 18
 مستقلة ومتغَتات معتمدة

االرتباط ا٠تطي البسيط 
 واٞتزئي

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 شفوية/ال
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش معامل االرتباط ا١تتعدد االرتباط ا١تتعدد 4 13

/االختبارات 
 /الشفوية

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش حل ٘تارين /امتحاف حل ٘تارين /امتحاف 4 14
/االختبارات 

 /الشفوية
مفهـو اال٨تدار ا٠تطي   مفهـو اال٨تدار 4 15

 البسيط
التقييم الذايت  رة والنقاشاحملاض

/االختبارات 
 /الشفوية

مقايس التشتت/االمتحاف  4 16
 الشهري

اال٨تراؼ / التباين 
/معامالت  

التشتت/االمتحاف 
 الشهري

احملاضرة 
والنقاش/مث 
 االمتحاف

التقييم الذايت 
/االختبارات 

 /الشفوية

 بنية ا١تقرر) الفصل  الثاين(
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 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .15
 استخداـ الكتب ا١تنهجية اٟتديثة . - 

 التطبيق العملي لالختبارات .  -
 ستخداـ برامج اٟتاسوب االحصائية اٟتديثة .ا -

 االستفادة من البحوث اٞتديدة وتطبيقها . 
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 د نزار معن عبد الكرميـ.                  وصف ا١تقرر                             

 

 

 مامعة دايذل / كلية االدارة واالقتصاد ا١تؤسسة التعليمية .17

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .18

 مادة مبادئ احملاسبة Coll 1207   قرراسم / رمز ا١ت .19

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .21

 نظاـ الكورسات  الفصل / السنة .21

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

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 أىداؼ ا١تقرر .24

 ةمعل الطالب قادر على فهم اىداؼ ومهاـ مبادئ احملاسب

 

 

 

 

رمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ت
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .16

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 أىم ا١تبادئ واالساسيات  يف ْتوث العمليات  . -1أ

 اىم االساليب الرايضية ا١تستخدمة  يف معاٞتة ا١تشاكل الكمية. -8أ

 بناء اال٪توذج الرايضي للمشكلة وحلو . -3أ

 اٟتل على الواقع .تفسَت النتائج وتطبق  -4أ

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 القدرة على التواصل مع االستاذ. -مهارات القدرة : – 1ب

 القدرة على ٖتليل وتشخيص ا١تشاكل. -مهارات شخصية :  - 8ب

 أستخداـ  الربامج يف حل ا١تشاكل . -مهارات  ٖتليلية : – 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب ا١تباشر   -4االسئلة االفًتاضية       -3ا١تناقشة واٟتوار     -8احملاضرة     -1
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 طرائق التقييم      

 

 أسئلة توضيحية -3التقيم الذايت        -8حل االسئلة والوامبات      -1

 

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 واضيع (التفكَت البسيط )القدرة على فحص وتقيم  ا١ت -1ج

 التفكَت الناقد )القدرة  على دراسة و٘تيز ا١تواضيع ( -8ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستجواب ا١تباشر   -4االسئلة االفًتاضية       -3ا١تناقشة واٟتوار     -8احملاضرة     -1

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 لة توضيحيةأسئ -3التقيم الذايت        -8حل االسئلة والوامبات      -1
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 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات ٚتع وٖتليل ا١تعلومات . -1د

 مهارات  التدريب والتطوير الشخصي . -8د

 مهارات اعداد ا١تفاىيم االدارية. -3د
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 بنية ا١تقرر .17

اسم الوحدة / أو  ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع
 ا١توضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نشأت وتطور احملاسبة معرفة اتريخ  احملاسبة 3 1
احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات + امتحاف 

 نظري

 الفروض احملاسبية معرفة الفروض 3 8
اضرة وا١تناقشة احمل

 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات + امتحاف 

 نظري

 ا١تبادئ احملاسبية معرفة ا١تبادئ احملاسبية 3 3
احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات + امتحاف 

 نظري

4 3 
ؽ الرايضية أستخداـ الطر 

 لنظرية القيد ا١تفرد
 نظرية القيد ا١تفرد

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات + امتحاف 

 نظري

5 3 
استخداـ نظرية القيد 

 ا١تزدوج
 نظرية القيد ا١تزدوج

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
ختبارات الشفوية / /اال

الوامبات + امتحاف 
 نظري

6 3 
أستخداـ نظرية القيد 

 ا١تزدوج
العمليات احملاسبية 
 لعمليات رأس ا١تاؿ

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات + امتحاف 



  
 27الصفحت 

 
  

 نظري

7 3 
معاٞتة ا١تصاريف 

 الشخصية
ا١تعاٞتة احملاسبية 

 للمسحوابت الشخصية
احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات + امتحاف 

 نظري

 االمتحاف امتحاف أمتحاف تقيم ا١تستوى العلمي  3 8

 شراء ا١تومودات الثابتة ٖتديد كلفة ا١تومود 3 9

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

الذايت التقيم 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات+ امتحاف 

 نظري

11 3 
كيفية أمراء التسوايت 

 للمومودات
بيع واستبداؿ ا١تومودات 

 الثابتة

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات+ امتحاف 

 نظري

 وداهتاا١تشًتايت ومرد ٖتديد كلفة ا١تشًتايت 3 11

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات+ امتحاف 

 نظري

 ا١تبيعات ومردوداهتا استخراج صايف ا١تبيعات 3 18

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات+ امتحاف 

 نظري

 ا١تصاريف يد كلفة ا١تصروؼٖتد 3 13
احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
 الوامبات+ امتحاانت
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 البنية التحتية  .18

 مبادئ احملاسبة ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 

 مقدمة يف مبادئ احملاسبة ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ٤تاسبة متقدمة

  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 

 

 ا٠تصم التجاري معرفة مفهـو ا٠تصم 3 14

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات+ امتحاف 

 نظري

15 3 
أستخداـ ا١تعادلة الرايضية 
 الستخراج ا٠تصم النقدي

 ا٠تصم النقدي

احملاضرة وا١تناقشة 
 واٟتوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 
الوامبات+ امتحاف 

 نظري

 

16 

 

 االمتحاف التقيم 3

 

 امتحاف
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 ٪توذج وصف ا١تقرر 

 كـر  استاذ ا١تادة: ـ.ـ. كرمي صيهود                                                         ا١تقرر وصف
 

 
 كلية االدارة واالقتصاد    –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .25

 قسم االقتصاد  القسم اٞتامعي / ا١تركز .26

 Coll 1207مادة مبادئ االدارة / ا١ترحلة االوذل  اسم / رمز ا١تقرر .27

 بكالوريوس علـو اقتصاد الربامج اليت يدخل فيها .28

 ( وْتسب اٞتدوؿ االسبوعي ا١تقررمدمجر اليومي ) اٟتضو  أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .29

  8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي الفصل / السنة .31

 ( ساعة يف االسبوع  8( ساعة دراسية ، وبواقع )  31) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

  8118/ 11/  18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .32
 أىداؼ ا١تقرر .33

 لب أبىم أسس ومبادئ علم االدارة .تعريف الطا 
  . تعريف الطالب ابلوظائف االدارية الرئيسة ووظائف ا١تنظمة الرئيسة والثانوية 
 . بياف تطور العلـو االدارية وتسلسلها التارٮتي 
 . توضيح أ٫تية علم االدارة ودورىا يف ا١تنظمات 
 ية عن االدارة وتطبيقاهتا يف ا١تنظمات .تزويد الطالب ٔتواضيع ٥تتلفة عن االدارة تشكل لو قاعدة معرف 

 
 
 
 
 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد 
 ا وبُت وصف الربانمج .حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينه
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 ٥ترمات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .34

 معل الطالب قادراً على : -ا١تعرفة والفهم :  -أ
 أف يعرؼ أىم ا١تبادئ وا١تفاىيم االدارية االساس . -1أ
 انوية للمنظمة .أف ٭تدد الوظائف الرئيسة لإلدارة ، والوظائف الرئيسة والث -8أ
 أف يفسر ا١تفاىيم االدارية . -3أ
 أف يطبق ا١تفاىيم االدارية أبمثلة واقعية وحاالت دراسية . -4أ
 أف ٭تلل صحة النظرايت االدارية مع الواقع العملي .  -5أ
 أف يبُت رأيو اب١تفاىيم االدارية .    -6أ
 ا١تهارات ا٠تاصة اب١توضوع   -ب 

 امتالؾ القدرة على التواصل مع استاذ ا١تادة والزمالء . مهارات تفاعلية : – 1ب
 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظرايت االدارية وتطبيقاهتا الواقعية .  – 8ب
 مهارات ٖتليلية : قدرة ٖتليل ا١تفاىيم االدارية والعالقات بينها .    – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 احملاضرة . -1
 اٟتوار .ا١تناقشة و  -8
 االسئلة االثرائية . -3
 االستجواب ا١تباشر . -4

   -طرائق التقييم :     
 أسئلة ا٠تطأ والصواب . -1
 أسئلة االختيار من متعدد . -8
 أسئلة التوضيحات . -3
 الوامبات . -4
 التقييم الذايت . -5
 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -6
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 مهارات التفكَت -ج
 القدرة على فحص  وتقييم ا١تواضيع ا١تطروحة ( . التفكَت البسيط : )  -1ج
 التفكَت الناقد : ) القدرة على نقد و٘تييز ا١تواضيع ا١تطروحة واالختيار بينها ( . -8ج
 التفكَت االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية مديدة ( .  -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذىٍت . – 1
 ماؿ صنع القرارات الختبار البديل االفضل .استع – 8
 العرض التقدٯتي . – 3
 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، هنائي ( – 1
 اختبارات شفوية . – 8
 وامبات . – 3

 (.ا١تهارات  العامة وا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  -د 
 مهارات ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن ا١تفاىيم االدارية وكيفية استخدامها يف ادارة ا١تنظمات . -1د
 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق ا١تفاىيم االدارية يف اجملاالت ا١تختلفة . -8د
 لفة .   مهارات اعداد ا١تفاىيم االدارية ا١تناسبة لالستخداـ يف اجملاالت ا١تخت -3د
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 بنية ا١تقرر  ) الفصل االوؿ (  .35

٥ترمات التعلم  الساعات األسبوع
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / ا١تساؽ أو ا١توضوع

 طبيعة اإلدارة تعريفات ومفاىيم 8 1

احملاضرة 
وا١تناقشة واٟتوار 

 واالستجواب
 واالثراء

التقييم الذايت 
وتقييم الزميل 

تبارات واالخ
الشفوية 

والوامبات 
واالختبارات 

 الشهرية واليومية

 مهمات ا١تدير اسس ادارية  8 8
 اإلدارة يف البيئة ا١تتغَتة فهم العالقات 8 3
 األىداؼ والتخطيط مفاىيم رئيسة  8 4
 التخطيط االسًتاتيجي خطوات نظرية  8 5
 التخطيط التشغيلي تطبيقات واقعية 8 6
 األساليب الكمية يف التخطيط ارين عملية٘ت 8 7
 امتحاف الشهر األوؿ  اختبار شهري 8 8
 األساليب الكمية يف القرار  ٘تارين عملية 8 9

 تصميم الوظيفة مفاىيم رئيسة  8 11
 ا٢تيكل التنظيمي اسس ادارية 8 11
 الصالحية مفاىيم رئيسة  8 18
 التنظيمية الداخلية العالقات فهم العالقات 8 13
 ا١تنظمة منظومة امتماعية مفاىيم رئيسة  8 14
 الثقافة ا١تنظمية مفاىيم رئيسة 8 15
 امتحاف الشهر الثاين اختبار شهري 8 16

 بنية ا١تقرر  ) الفصل الثاين (  .36

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 طريقة التقييم لتعليمطريقة ا اسم الوحدة / ا١تساؽ أو ا١توضوع ا١تطلوبة

 القيادة تعريفات ومفاىيم 8 1

احملاضرة 
وا١تناقشة واٟتوار 

 واالستجواب
 واالثراء

التقييم الذايت 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والوامبات 
واالختبارات 

 الشهرية واليومية

 التحفيز اسس ادارية  8 8
 نظرايت التحفيز فهم العالقات 8 3
 الرضا الوظيفي يم رئيسة مفاى 8 4
 االتصاؿ خطوات نظرية  8 5
 اٞتماعات يف ا١تنظمات تطبيقات واقعية 8 6
 طبيعة الرقابة وأنواعها ٘تارين عملية 8 7
 امتحاف الشهر األوؿ اختبار شهري 8 8
 األفاؽ اإلسًتاتيجية للرقابة ٘تارين عملية 8 9
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 ليب الرقابةأدوات وأسا مفاىيم رئيسة  8 11
 إدارة التسويق و إدارة العمليات اسس ادارية 8 11
 إدارة ا١توارد البشريةو ا١تالية مفاىيم رئيسة  8 18
  إدارة البحث والتطوير فهم العالقات 8 13
 القيادة مفاىيم رئيسة  8 14
 التحفيز مفاىيم رئيسة 8 15
 امتحاف الشهر الثاين اختبار شهري 8 16
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 ـ.ـ. دمحم طارؽ عبد                وصف ا١تقرر                                                     

 

 

ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد  يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛

 كلية االدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .37

   قسم االقتصاد  القسم العلمي  / ا١تركز .38

 Univ( 1113ة األوذل )مادة حقوؽ وحرايت/ ا١ترحل اسم / رمز ا١تقرر .39

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .41

 8119-8118الكورس الدراسي الثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .41

 ( ساعة دراسية بواقع ساعتُت يف االسبوع31) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .42

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .43

 ررأىداؼ ا١تق .44

 اعداد كوادر علمية مؤىلة للعمل يف ىيئات اجملتمع ا١تدين.  -1
 رفع مستوى مسا٫تتو السياسية وتعزيز مشاركتو يف اٟتيات العامة.. -8
 تربيتو على حل ا١تشكالت مع نظرائو بروح العدالة وا١تساواة. -3
 تعريف الطالب أبسس حقوؽ االنساف واٟترايت العامة. -4
طور حقوؽ االنساف على الصعيد الدورل واحمللي ليتمكن الطالب من فهم حقوؽ االنساف بياف االسس العامة ومراحل ت -5

 وحرايتو االساسية.
 تبُت للطالب ابف ا٢تدؼ االساسي للمادة ىو التعريف والتطبيق ٟتقوؽ االنساف واٟترايت. -6
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .19

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ
 للطالب مفهـو حقوؽ االنساف واٟترايت العامة. يبُت -1أ
 ٭تدد للطالب أنواع اٟتضارات القدٯتة ٟتقوؽ االنساف. -8أ
 يفسر للطالب حقوؽ االنساف يف ا١تواثيق الدولية. -3أ
 يبُت للطالب حقوؽ االنساف يف الثورات العا١تية. -4أ
 يبُت للطالب مفهـو االنتخاابت. -5أ
 قوؽ االنساف.يوضح للطالب انواع ح  -6أ
 ٭تدد للطالب الضماانت االساسية للحرايت -7أ
 يعطي أمثلة عن أىم ا١تنظمات ا١تدافعة عن حقوؽ االنساف يف العادل. -8أ
 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 ٮتتار ا١تواضيع بتحديد ا١تسببات والعوائق وا٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا. – 1ب
 ت مساعدة الزمالء والتعاوف معهم..يتطوع يف مهارا – 8ب
 ٦تارسة انواع  حقوؽ االنساف يف الواقع الفعلي. – 3ب
 يقيم ا١تهارات ا١تكتسبة اليومية .  -4ب
 امتالؾ مستوى عارل من ا١تهارات يف ٣تاؿ حقوؽ االنساف والعمل مع االخرين)حب العمل اٞتماعي(. -5ب
 النساف واٟترايت العامة.مهارات لتحديد العالقة بُت مفاىيم حقوؽ ا -6ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة. -1
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب . -8
 استخداـ طريقة ا١تناقشة. -3

 
 طرائق التقييم      

 أسئلة الصواب وا٠تطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة ا١توضوعية وتتألف من : أ -1
 يلالتقييم الذايت وتقييم الزم -8
 اختبارات التحصيل البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -3

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     
 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر. -4
 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي . -5
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 داؼ الومدانية والقيمية األى -ج
 ينتبو و٭تلل الظواىر ا٠تاصة اب١توضوع. -1ج
 يقًتح الطالب افكار مديدة حوؿ ا١توضوع . -8ج
 يساىم يف حل ا١تشكالت   -3ج

 ا١تناسبة  يعمل الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ -4ج         
  

 طرائق التعليم والتعلم     
 استخداـ طريقة احملاضرة. -1
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -8
 استخداـ طريقة ا١تناقشة. -3
 
 
 
 طرائق التقييم    
 أسئلة الصواب وا٠تطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة ا١توضوعية وتتألف من : أ -6
 التقييم الذايت وتقييم الزميل -7
 اختبارات التحصيل البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -8

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     
 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر. -9

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي . -11
 

 
 استخداـ االختبارات التحصيلية التالية : -1

 االختبارات اليومية - أ
 االختبارات الشهرية - ب
 ات النهائيةاالختبار  - ت

 استخداـ االختبارات الشفوية . -8
 
 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات يف التعرؼ على حقوؽ االفراد وحرايهتم. -1د
 مهارات تنظيم العالقة بُت الفرد واجملتمع. -8د
 عالقات ا١تشًتكة عن ا١توضوع .مهارات إمراء ال -3د
 مهارات معرفة ا١تفاىيم ا٠تاصة ذات الصلة اب١توضوع .    -4د
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 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاىيم حقوؽ االنساف يف ٥تتلف اجملاالت. -5د



  
 38الصفحت 

 
  

 بنية ا١تقرر .81

 طريقة التقييم ريقة التعليمط اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

مفهـو حقوؽ االنساف واٞتذور  تعاريف ومفاىيم 1 1
 التارٮتية

 اختبارات شفوية احملاضرة

حقوؽ االنساف يف العصور  استيعاب ا٠تصائص 1 8
 الوسطى واٟتديثة

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار
 وتقييم الزميل

تقييم الذات  اقشة واٟتوارا١تن مضامُت حقوؽ االنساف استيعاب ا٠تصائص 1 3
 وتقييم الزميل

العهدين الدولُت ا٠تاصُت  استيعاب ا٠تصائص 1 4
 ْتقوؽ االنساف

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار
 وتقييم الزميل

ا١تواثيق اإلقليمية والتشريعات  استيعاب ا٠تصائص 1 5
 الوطنية

٤تاضرة 
+اسلوب 

 السؤاؿ واٞتواب

 اختبارات شفوية

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار اشكاؿ وامياؿ حقوؽ االنساف ليلعرض وٖت 1 6
 وتقييم الزميل

   امتحاف الشهر االوؿ  1 7
الضماانت االساسية لنجاح  عرض وٖتليل 1 8

 اٟترايت
تقييم الذات  ٤تاضرة

 وتقييم الزميل
مفهـو ومدخل التطور التارٮتي  عرض وٖتليل 1 9

 للدٯتقراطية وانواع اٟترايت
 رة٤تاض

+اسلوب 
 السؤاؿ واٞتواب

 اختبارات شفوية

مفهـو االنتخاابت وتكييفها  عرض وٖتليل 1 11
 القانوين

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ظاىرة الفساد االداري تعريف ومفاىيم  1 11
 ٤تاضرة تقييم النظاـ الدٯتقراطي عرض وٖتليل 1 18

+اسلوب 
 السؤاؿ واٞتواب

 شفوية اختبارات

الرأي العاـ ودوره يف ضماف  عرض وٖتليل 1 13
 حقوؽ االنساف

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

العالقة بُت اٟتقوؽ واٟترايت  عرض وٖتليل 1 14
 العامة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة
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 البنية التحتية  .81

 تور ماىر صربي كاظمالدك –اٟترايت العامة  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 الدكتور ٛتيد ٣تيد اٟتدراوي –اٟترايت العامة والدٯتقراطية  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8
 الدكتور عباس فاضل الدليمي –حقوؽ االنساف الفكر وا١تمارسة 

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 رير ونشرات منظمة حقوؽ االنساف يف االمم ا١تتحدةتقا
 

 مواقع الكًتونية ٥تتلفة ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 
 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .88

   
 اف يشمل ا١تقرر الدراسي معرفة  أنواع الدٯتقراطية وكذلك معرفة حقوؽ االنساف يف االسالـ.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   امتحاف الشهر الثاين  1 15
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 وصف ا١تقرر٪توذج 

  طالؿ ـ.ـ دمحم ليث وصف ا١تقرر                                                                    

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة القصوى من فرص 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .45

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .46

 مادة اٟتاسوب / ا١ترحلة االوذل / اسم / رمز ا١تقرر .47

  Univ 1111رمز ا١تقرر 

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .48

 2019-2018الكورس األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  / السنة الفصل .49

 ساعات يف األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .51

 2018/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .51

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .52

 ألمهزة وبرا٣تيات اٟتاسوب فهم اإلطار النظري والعملي  -1

 تعريف الطلبة على اىم وحدات مهاز اٟتاسوب  -8

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

 يف مهاز اٟتاسوبControl Pane)  التحكم ) لوحة برامج وخصائصبياف ا٫تية  -4

 (Microsoft Wordالتعرؼ على برانمج طباعة ا١تستندات ) -5

 وتطبيق ذلك عمليا يف ٥تترب اٟتاسوب   (Wordاف يفهم الطالب خصائص برانمج اؿ ) -6
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .83

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يعرؼ اساسيات مهاز اٟتاسوب  . -1أ

 يفسر للطالب الية عمل االمهزة والربا٣تيات يف مهاز اٟتاسوب. -8أ

 لطالب دور مهاز اٟتاسوب يف اٟتياة العملية  .يُبُت ل -3أ

 يوضح للطالب استخدامات مهاز اٟتاسوب يف ٥تتلف اجملاالت . -4أ

 كيفية االستفادة ومواكبة التطور يف عادل التقنيات والربا٣تيات  .  -5أ

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 اسوب   ٬تمع معلومات عن الية عمل وحدات مهاز اٟت – 1ب

 معرفة اىم ا١تشاكل اليت توامو ا١تستخدمُت   – 8ب

 تطبيق اٞتانب النظري عمليا يف ٥تترب اٟتاسوب  – 3ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل وتبادؿ ا١تعلومات التقنية     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -11

 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -11

 

 ئق التقييم طرا     
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 األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة  -13

 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -14

 االختبارات وتشمل : -15

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -

 :االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن  -

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج

 ى تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ قدرة الطالب عل -8ج

 ٖتليل ومعاٞتة ا١تشكالت   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 (  .Data showاستعماؿ طريقة العروض التقدٯتية اؿ ) -4

 استعماؿ امهزة اٟتاسوب وتنفيذ الربامج عمليا يف ٥تتربات اٟتاسوب -5

 رسم ا١تخططات التوضيحية . -6

 طريقة العصف الذىٍت . -7
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 ئق التقييم طرا   

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية:  -3

 اليومية  - أ

 الشهرية  - ب

 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -4

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخداـ التقنيات اٟتديثة يف ٣تاؿ اٟتاسوب . -1د   

 مهارات يف ٚتع البياانت وا١تعلومات وٖتليلها . -8د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د

 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د

 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع.   5د 
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 بنية ا١تقرر .84

٥ترمات التعلم  الساعات األسبوع
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 تعاريف ومفاىيم 3 1
 مقدمة تعريفية عن مهاز اٟتاسوب

 وشرح امياؿ اٟتاسبة
 اختبارات شفوية احملاضرة

8 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

العناصر االساية يف تكوين مهاز 
 اٟتاسوب

 م الذات وتقييم الزميلتقيي ا١تناقشة واٟتوار

3 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

انواع الذاكرة و امهزة التخزين 
 الداخلية وا٠تارمية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

4 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

( وامهزة inputامهزة االدخاؿ( )
 (outputاالخراج )

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 اختبارات شفوية ٤تاضرة (CPU) ( ة ا١تركزيةوحدة ا١تعاٞت تعاريف ومفاىيم 3 5

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار كيفية نفل البياانت ومعاٞتتها عرض وٖتليل 3 6

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ٖتليل البياانت عرض وٖتليل 3 7

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

 عرض وٖتليل 3 9
  ( اللوح االـ(

(Mother Board 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 11
 الربا٣تيات

  (Software( 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة نواقل البياانت عرض وٖتليل 3 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة لوحة التحكم عرض وٖتليل 3 18
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(Control Panel( 

 عرض وٖتليل 3 13
اضافة برامج مديدة وعملية حذؼ 

 الربامج القدٯتة
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 14
تعرؼ االمهزة ا١تلحقة ّتهاز 

 اٟتاسوب
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 تقييم الذات وتقييم الزميل اٟتوارا١تناقشة و  تعريف اٞتدار الناري  عرض وٖتليل 3 15

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الكورس االوؿامتحاف الشهر الثاين/  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16

 - - االمتحاف النهائي )الكورس االوؿ( - 3 17

 عرض وٖتليل 3 18
 برامج القائمة

  (Start( 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة النظاـ الثنائي والعشري عرض وٖتليل 3 19

 اختبارات شفوية ٤تاضرة النظاـ الثماين عرض وٖتليل 3 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة النظاـ السادس عشر عرض وٖتليل 3 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة تعريف بطاقات الشاشة والصوت عرض وٖتليل 3 88

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ تعاريف االمهزة ا١تلحقة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 83

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ الكورس الثاين   84

 عرض وٖتليل  85
 ( اساسيات نظاـ التشغيل

Windows Seven) 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 86
 انشاء ٣تلدات مديدة وانشاء

 ا١تختصرات
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة معينة معلومات اذل والوصوؿ البحث عرض وٖتليل 3 87
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 البنية التحتية  .85

 كتاب مبادىء اساسيات اٟتاسوب  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 كتاب انظمة التشغيل    ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 يوصى هبا                  اػ الكتب وا١ترامع اليت
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  Kutubموقع  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .86

 كًتونية ا١تعاصرة .التقنيات االل اف يشمل ا١تقرر الدراسي  

 

 

                                                     

 

 

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار Run) اىم ايعازات اؿ راف ٌ(  عرض وٖتليل 3 88

 عرض ومقارنة 3 89
 ( برانمج طباعة النصوص

Microsoft Word 2011) 
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 3 31
 ح وعمليةاىم اختصارات لوحة ا١تفاتي

 البحث والتعديل
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

  ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاين/ الكورس الثاين    



  
 47الصفحت 

 
  

 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 ـ.ـ. مروة مهدي صاحل                                                                      وصف ا١تقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد ا١تؤسسة التعليمية .53

 االقتصاد    القسم العلمي  / ا١تركز .54

 Univ( 1112)اللغة العربية/ اسم / رمز ا١تقرر .55

 الزامي أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .56

 الكورسات الفصل / السنة .57

 ساعة 31 دد الساعات الدراسية )الكلي(ع .58

 18/11/8118 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .59

 أىداؼ ا١تقرر .61

 .يهدؼ ا١تقرر اذل تذكَت طلبتنا االعزاء بقواعد اللغة العربية وترسيخها يف اذىاهنم ٔتا يضمن التعبَت السليم والكتابة الصحيحة .1

ا وصلت اليو ىذِه الثقافة من مستوى عارل يف ا١تنتدايت اللغوية واالدبية العربية . تبصَتىم بثقافتهم العربية  االصيلة من خالؿ م8
 والعا١تية 

 . ٤تاولة ا٬تاد طلبة  متميزوف يف موىبة الكتابة )شعراً  أو نثراً (  أو موىبة االلقاء أو موىبة ا٠تط .3

 

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 ستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق اال
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .87

 ١تعرفية  األىداؼ ا -أ

 توضيح ا٫تية اللغة العربية ابعتبارىا )سيدة اللغات ( بُت لغات العادل ابعتبارىا لغة القرأف الكرمي . -1أ

 بياف النطق الصحيح لعالمة االعراب ا١تناسبة  على أخر حرؼ يف الكلمة . -8أ

 وٖتليلو والفائدة منُو معرفة ا١تقاييس الدقيقة لصحة الكالـ من خالؿ فهم الطالب لًتاكيب الكالـ   -3أ

تعريف الطالب ّتميع الفنوف اللغوية واالدبية واالطالع على ا١تراحل ا١تتطورة وا١تتقدمة ٢تذه الفنوف ومعرفتو أبىم الكّتاب  -4أ
 واللغويُت الذين سا٫توا يف تطور اللغة واالدب وٚتيع الفنوف االخرى .

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 معرفة نظاـ اٞتملة العربية من قبل الطالب ليتسٌت لو معرفة صياغة اٞتملة اثناء اٟتديث . – 1ب

تنمية قدرة الطالب يف الكتابة وذلك لتهيئتو يف معرفة كتابة التقارير والبحوث اليت تطلب منو يف ٚتيع ا١تواد الذي يدرسها  – 8ب
 خالؿ العاـ الدراسي.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 . شرح ا١توضوع او شرح القاعدة .1      

 . اعطاء االمثلة ا١توضحة للقاعدة .8 

 . اعطاء ٘ترين خاص اب١توضوع ٭تل من قبل الطالب داخل القاعة وعلى اللوحة .3 

 

 طرائق التقييم      

 .االمتحاانت التحريرية  ) االختبارات ( .1

 الطالب للمادة . . اختبارات يومية ٖتريرية ١تعرفة درمة استيعاب8
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 األىداؼ الومدانية والقيمية . -ج

 تنمية مهارة التذوؽ واٟتس الومداين للطالب عند قراءتو ١تادة شعرية أو نثرية  . -1ج

 معرفة الطالب بطريقة كتابة اٞتمل بشكل صحيح امالئياً .. -8ج

ة  الشروط الوامب توفرىا عند كتابة اي موضوع تنمية قدرة الطالب على كتابة مقالة قصَتة يف اي موضوع من خالؿ معرف -3ج
.. 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

.اشرح كل فن من فنوف اللغة واالدب واالستعانة اب١تصادر لكي يراىا الطالب ويتعلم كيفية استخداـ ا١تصدر ابستخداـ اللوحة 1
 ) السبورة ( وامابة الطالب عن ٚتيع تساؤالتو .

 .. استخداـ ا١تكتبة 8

 

 طرائق التقييم    

 تعبَت ( ٖتريرية . –امالء  –ادب  –.اختبارات تشمل كافة الفنوف ) لغة 1     

 . اختبارات يومية ٖتريرية خاصة بنوع واحد من انواع اللغة .8

ه احملاوالت خط ( وتوميههم التوميو الصحيح والسليم لتطوير ىذ  -نثر   -. االطالع على احملاوالت الفردية للطالب ) شعر 3
. 

 

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تنمية مهارة القراءة الصحيحة ألي كتاب اخر وخاصة قراءة القرآف الكرمي . -1د

رفة االوزاف الشعرية والبحور الشعرية  من خالؿ حفظ تنمية قدرات الطالب ا١تهارية االخرى مثل كتابة الشعر من خالؿ مع -8د
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 البنية التحتية  .89

 ختصاصالكتب ا٠تاصة ابللغة العربية ألقساـ غَت اال ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 قصائد ٥تتلفة االزمنة .

 تنمية مهارة ا٠تط من خالؿ دراسة موضوعات يف مادة االمالء .  -3د

 بنية ا١تقرر .88

الساعا األسبوع
 ت

٥ترمات التعلم 
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

الشرح واستخداـ  اٞتملة االٝتية  والفعلية  اـ اٞتملة العربيةنظ 8  1/18/8115
 اللوحة

 االسئلة الشفوية والتحريرية

الشرح واستخداـ  تقدـ ا٠ترب –انواع ا٠ترب  نظاـ اٞتملة العربية 8  8/18/8115
 اللوحة

 االسئلة الشفوية والتحريرية

15/18/
8115 

الشرح واستخداـ  هتاكاف واخواهتا وإف وخوا نظاـ اٞتملة العربية 8
 اللوحة

 االسئلة الشفوية والتحريرية

83/18/
8115 

 اختبار ٖتريري كتابة نص شعري قراءة نقدية لنص شعري االدب والتعبَت 8

31/18/
8115 

االمالء واساليب  8
 الكتابة

ا٠تط القياسي وا٠تط غَت 
 القياسي

 ٘ترين ٖتريري كتابة نصوص قرأنية

ٚتع ا١تذكر سادل وٚتع  لعربيةقواعد اللغة ا 8 7/1/8116
 ا١تؤنث 

 ٘ترين ٖتريريي الشرح وكتابة االمثلة 

 اعطاء ٘ترين ٖتريري الشرح وكتابة االمثلة رفع الفعل ا١تضارع ونصبو قواعد اللغة العربية 8 13/1/8116
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 النحو الواضح  –مامع الدروس العربية  –شرح ابن عقيل  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 اليت يوصى هبا                  اػ الكتب وا١ترامع
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

 كل مالو عالقة ابللغة واالدب من اجملاالت االدبية واللغوية

  نية، مواقع االنًتنيت ....ب ػ ا١ترامع االلكًتو 

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .31

.لغرض االفادة من تدريس مادة اللغة العربية ألقساـ غَت االختصاص يفضل تزويد الطالب ٔتنهج دراسي مقرر )كتاب 1  
 منهجي( يستطيع اللجوء اليو يف دراستو .

س واحد وذلك ١تا ومدانه من مستوى علمي متدين يف مادة . معل ا١تقرر الدراسي يدرس ١تدة عاـ دراسي كامل وليس كور 8 
اللغة العربية ليتسٌت للتدريسي اعطاء مواد كثَتة ومكثفة ليصبح الطالب ملماً هبا لكي تعينو على كتابة التقارير والبحوث بنفسو 

 يق .......بدؿ من االعتماد على األخرين ) مكاتب اٟتاسوب واالنًتنت ( وكما تعلموف . وهللا ورل التوف
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 عمر ٧تم عبد هللا ـ.                               وصف ا١تقرر                                        

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .61

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / ا١تركز .62

 Univ1118 اسم / رمز ا١تقرر .63

 وؿ ا١تقرر اٟتضور اليومي ْتسب اٞتد أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .64

-8118الفصل الدراسي االوؿ +الفصل الدراسي الثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .65
8119 

 ساعة يف األسبوع  8بواقع ساعة  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .66

 8118/  11/ 1 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .67

 أىداؼ ا١تقرر  .68

 االقتصادية  ابستخداـ اللغة االنكليزية . أواًل: تعريف الطالب أبسس ومبادئ  االقتصاد واللغة

 اثنياً: توضيح للطالب كيف يتم الًتٚتة والتعبَت عن مصطلحات ومواضيع االقتصاد ابللغة االنكليزية   .

  اثلثاً: تفهيم الطالب اسلوب التعبَت بلغة بسيطة ومفهومة وترٚتة النصوص ابللغة االنكليزية

 فهم ا١تصطلحات االقتصادية والتعبَت عنها  رابعا : معل الطالب قادرا على 

قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .31

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد وأقسامو وانواعو ابللغة االنكليزية . -1أ

 يذكر نظرايت االقتصاد وابرز العلماء  .  -8أ

 اد ابلعلـو األخرى.يرسم شكالً يوضح فيو عالقة االقتص  -3أ

يبُت العوامل ا١تؤثرة يف اسباب ظهور ا١تشاكل االقتصادية كالعرض والطلب والتوازف للفرد وا١تنشاة والسوؽ وامكاانت   -4أ
 االنتاج واالدخار واالستهالؾ واالستثمار اخل 

 يفهم قواعد اللغة االنكليزية واسلوب الًتٚتة  .  -5أ

 يًتمم مقاالت ونصوص  .  -6أ

 يعرب  الطالب عن  سلوؾ بعض ا١تتغَتات االقتصادية  ابللغة االنكليزية  .   -7أ

 

   

 األىداؼ وا١تهارات  ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف التعبَت والًتٚتة  ابللغة االنكليزية ، العمل مع اآلخرين  - 1ب
 )حب العمل اٞتماعي(.

 

 /مهارات ٖتليلية: مهارات ٖتديد  ا١تفاىيم االقتصادية  وفهماىا والتعبَت عنها .  8ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .طريقة األلقاء  -1

 طريقة ا١تناقشة. -8

 طريقة ا١تشاركة -3

 

 طرائق التقييم      

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsئلة ا١توضوعية أواًل: األس

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -1

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -2

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -3

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -1

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -2

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -أ 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -ب 

 ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي االختبارات -ج 



  
 55الصفحت 

 
  

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 قدرة الطالب على فهم النص ا١توضوع. -1ج         

 مساعدة الطالب على ترٚتة  ا١توضوع. -8ج

 يفرؽ الطالب بُت ا١تصطلحات االقتصادية .  -3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارة ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن ا١تفاىيم والنظرايت االقتصادية  ابللغة االنكليزية  . -1د

 ا١تقاالت والبحوث   .مهارة االستغالؿ األمثل ١تا ىو متاح من مصادر ابللغة االنكليزية و  -8د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية التعبَت وكتابة مواضيع حوؿ  ا١تفاىيم االقتصادية   -3د 

 مهارة إعداد االوراؽ الًتٚتة االقتصادية الصحيحة    -4د 
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 بنية ا١تقرر .38

٥ترمات  الساعات األسبوع
التعلم 
 ا١تطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو ا١توضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

1 
تعاريف  2

 ومفاىيم
What is economics?       التقييم الذايت  ٤تاضرة

 وتقييم الزميل

8 

تعاريف  2
 ومفاىيم

The Economic problem  ٤تاضرةو
 مشاركة

 

 اختبارات شفوية

3 
تعاريف  2

 ومفاىيم
Economic resources ٤تاضرة 

 الوامبات ا١تنزلية

4 

 The three fundamental عرض وٖتليل 2
questions of economics: 

 

 ٤تاضرة

 الوامبات ا١تنزلية

5 

 ٤تاضرة The Nature of economics عرض وٖتليل 2
 مشاركة 

 

 الوامبات ا١تنزلية

6 
تعاريف  2

 ومفاىيم
The Relationship between 

Economics and  other 
sciences 

 ٤تاضرة
 اختبارات شفوية

7 
٤تاضرة  Parts of economics لعرض وٖتلي 2

 مشاركة
 وامبات منزلية

8 2  Production possibilities   اختبارClosed - 
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عصف 
 ذىٍت

book 

9 
تطبيقات  2

 و٘تارين
opportunity cost ٤تاضرة 

 اختبارات شفوية

11 
  عرض وٖتليل 2

Pareto efficiency 

 ٤تاضرة
 الوامبات ا١تنزلية

11 
تطبيقات  2

 و٘تارين
 

Increasing opportunity cost 

 ٤تاضرة

 ومشاركة
 اختبارات شفوية

18 
تطبيقات  2

 و٘تارين
 

the PPF 

 ٤تاضرة
 الوامبات ا١تنزلية

 الوامبات ا١تنزلية ٤تاضرة Full employment عرض وٖتليل 2 13

14 
 Optimal Unemployment عرض وٖتليل 2

Level 
 ٤تاضرة

 الوامبات ا١تنزلية

15 

2  Exam ار اختب Closed – 
book 

 

بنية ا١تقرر: 
 الفصل الثاين

    
 

      األسبوع

1 
تعاريف  2

 ومفاىيم
economic wants and 

resources 
 ٤تاضرة

 الوامبات ا١تنزلية

 الوامبات ا١تنزلية ٤تاضرة the commodity and utility عرض وٖتليل 2 8
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 زليةالوامبات ا١تن ٤تاضرة Demand theory عرض وٖتليل 2 3

4 
تطبيقات  2

 و٘تارين
Demand theory التقييم الذايت  ٤تاضرة

 وتقييم الزميل

5 

تعاريف  2
 ومفاىيم

 

The Factors affecting 
demand 

 ٤تاضرة

 اختبارات شفوية

6 
تطبيقات  2

 و٘تارين
The concept of Elasticity ٤تاضرة 

 الوامبات ا١تنزلية

 الوامبات ا١تنزلية رة٤تاض Kinds of demand عرض وٖتليل 2 7

8 
2  Exam  Closed - 

book 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ،Supply theory عرض وٖتليل 2 9

11 

تطبيقات  2
 و٘تارين

 

Supply theory 

 

 ٤تاضرة

 وامبات منزلية 

11 
  عرض وٖتليل 2

Factors affecting supply 

 ٤تاضرة
 اختبارات شفوية

18 

تعاريف  2
 ومفاىيم

 

What determines the 
market prices 

 ٤تاضرة

 اختبارات شفوية

 الوامبات ا١تنزلية ٤تاضرة Equilibrium عرض وٖتليل 2 13
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 البنية التحتية  .33

 Micro-economics    &    Macro-economics ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 Micro-economics/Dr. CRAIG ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8
A.DEPKEN/2006  

Economic since     

)      اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا            
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

1.   

 Macroeconomics & Micro-economics ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
concept    .googl  

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .34

  

 

14 

تطبيقات  2
 و٘تارين

 

The theory of consumer 
Equilibrium 

 ٤تاضرة

 اختبارات شفوية

15 

تطبيقات  2
 و٘تارين

 

The theory of consumer 
Equilibrium 

 ٤تاضرة

 فويةاختبارات ش

16 

2  Exam  Closed – 
book 
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 ملقررات اندراسيةوصف ا

 قسم االقتصاد

 املرحهة انثانية 

 ني()نهفصم اندراسي األول وانثا
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

  أ.ـ.د. اندية مهدي عبد القادر                                                 وصف ا١تقرر

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 رص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة القصوى من ف

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .69

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .71

 مادة االقتصاد اٞتزئي  / ا١ترحلة الثانية  / اسم / رمز ا١تقرر .71

   Econ 2309رمز ا١تقرر 

 مدمج احةأشكاؿ اٟتضور ا١تت .72

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .73

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

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .75

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .76

 فهم اإلطار النظري لالقتصاد اٞتزئي  -7

تعريف الطلبة على مفهـو االقتصاد اٞتزئي من خالؿ التعرؼ على ا١تشكلة االقتصادية واسباب ظهورىا ، فضاًل عن  -8
 قانوف العرض والطلب وا١تروانت وااليرادات والتكاليف واالسواؽ 

 لنا من خالؿ التحليل الواسع والشواىد اليت ٯتتلكها توضيح للطالب األ٫تية ا٠تاصة ١تا يتمتع بو من ميزات فهو يبُت -9
االقتصاديوف عرب العقود من التدقيق عن قرب يف التعميمات غَت الصحيحة ، وابلتارل االبتعاد عن الوقوع يف االخطاء ،  
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 كذلك اف دراسة االقتصاد اٞتزئي  ٘تكننا من بلورة ومهة نظر وفهم افضل للتحليل االقتصادي .

الب أبف ا٢تدؼ الرئيسة  لالقتصاد اٞتزئي  استعراض النظرية االقتصادية اٞتزئية  النظامية أو ا١تنهجية تبيُت للط -11
بطريقة اكادٯتية ، وأبسلوب واضح لكي يساعد الطلبة على فهم االقتصاد ا١تعاصر ، ويوفر ٢تم ومهة نظر يف فهم 

                           االفكار االقتصادية  ا١تختلفة .                            

 معرفة الطالب أبنواع االسواؽ   -11

 معرفة الطالب سياسة التمييز السعري   -18

 معل الطالب ملم ٓتصائص االسواؽ  -13

 إمكانية الطالب بتشخيص ا١تشاكل االقتصادية  -14

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .35

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 االقتصاد اٞتزئي . يعرؼ مفهـو -1أ

 يفسر للطالب أسباب ا١تشكلة االقتصادية . -8أ

 يُبُت للطالب انواع ا١تروانت  . -3أ

 يوضح للطالب تكاليف اإلنتاج  . -4أ

 يعدد للطالب انواع االسواؽ  . -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن االسواؽ  .  -6أ
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 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 علومات عن الظواىر وا١تشكالت االقتصادية  ٬تمع م – 1ب

 ٭تلل اسباب ىذه ا١تشاكل  – 8ب

 يقارف بُت االسواؽ   – 3ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -1

 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -8

 

 طرائق التقييم      

 

 نقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة األسئلة ا١توضوعية وت -16

 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -17

 االختبارات وتشمل : -18

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -

 اية كل شهر دراسي .االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هن -

 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -
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 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج

 يفرؽ بُت ا١تشكالت   -3ج

 يفسر و٭تلل الظواىر وا١تشكالت . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية  . -8

 رسم ا١تخططات التوضيحية . -9

 طريقة العصف الذىٍت . -11

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -5

 اليومية  - ت

 الشهرية  - ث

 الفصلية   - ج

 النهائية  - ح

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -6
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 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د   

 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8د

 امكاانت . مهارات استغالؿ ما متاح من -3د

 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د

 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 
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 بنية ا١تقرر .36

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 ختبارات شفويةا احملاضرة النظرية االقتصادية  تعاريف ومفاىيم 4 1

 استيعاب ا٠تصائص 4 8
االدوات الكمية ا١تستخدمة يف 

 التحليل اٞتزئي
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار نظرية الطلب وتوازف ا١تستهلك استيعاب ا٠تصائص 4 3

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ة اٟتدية ا١تنفعة الكلية وا١تنفع استيعاب ا٠تصائص 4 4

 اختبارات شفوية ٤تاضرة فائض ا١تستهلك  تعاريف ومفاىيم 4 5

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ٖتليل منحنيات السواء  عرض وٖتليل 4 6

 الزميل تقييم الذات وتقييم ا١تناقشة واٟتوار خط ا١تيزانية  عرض وٖتليل 4 7

   امتحاف الشهر األوؿ         4 8

 اختبارات شفوية ٤تاضرة الطلب وا١تروانت عرض وٖتليل 4 9

 اختبارات شفوية ٤تاضرة االيراد والطلب  عرض وٖتليل 4 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة نظرية العرض عرض وٖتليل 4 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة اإلنتاج  عرض وٖتليل 4 18

 اختبارات شفوية ٤تاضرة تكاليف اإلنتاج عرض وٖتليل 4 13

 عرض وٖتليل 4 14
تكاليف اإلنتاج يف األمد 

 الطويل 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار امتحاف الشهر الثاين عرض وٖتليل 4 15

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مرامعة الفصل الدراسي االوؿ ػػػػػػػػ 4 16



  
 67الصفحت 

 
  

 البنية التحتية  .37

 كتاب االقتصاد اٞتزئي ، للدكتور طارؽ العكيلي   ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 كتاب االقتصاد اٞتزئي  للدكتور ٤تمود داغر    ادر(  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تص8

 اختبارات شفوية ٤تاضرة االسواؽ  تعاريف ومفاىيم 4 17

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تنافسة التامة  عرض وٖتليل 4 18

 اختبارات شفوية ٤تاضرة االحتكار عرض وٖتليل 4 19

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تنافسة االحتكارية  عرض وٖتليل 4 81

 اختبارات شفوية ة٤تاضر  احتكار القلة  عرض وٖتليل 4 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة سوؽ مدخالت اإلنتاج  عرض وٖتليل 4 88

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ احتكار الشراء ػػػػػػػػػ 4 83

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ   4 84

 اختبارات شفوية ٤تاضرة التوازف العاـ واقتصاد الرفاىية  عرض وٖتليل 4 85

 اختبارات شفوية ٤تاضرة االقتصادية  الكفاءة عرض وٖتليل 4 86

 اختبارات شفوية ٤تاضرة اقتصاد الرفاىية  عرض وٖتليل 4 87

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار تعظيم الرفاىية ونقطة السعادة  عرض وٖتليل 4 88

 ييم الزميلتقييم الذات وتق ا١تناقشة واٟتوار ٖتدايت كميات ا١تستخدمات  عرض ومقارنة 4 89

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار االٙتاف الرمزية  عرض ومقارنة 4 31

  ػػػػػػػ مرامعة     

   امتحاف الشهر الثاين    
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اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 كتاب اقتصادايت الوحدة ) سلسلة شـو ( 

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 طوير ا١تقرر الدراسي خطة ت .38

 اف يشمل ا١تقرر الدراسي ٪تاذج االسواؽ ا٠تاصة ابلقطاع النفطي   
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

  علي طالب حسُت ـ.             وصف ا١تقرر                                            

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .77

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / ا١تركز .78

 (/ا١ترحلة الثانية Economic statisticsاالحصاء االقتصادي ) ادةاسم ا١ت .79

 Econ 2311اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .81

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .81

 األسبوعساعات يف  3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .82

 8118/  11/  18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .83

 أىداؼ ا١تقرر: .84

 أواًل: تعريف الطالب أبسس االحصاء االقتصادي.

اثنياً: توضيح للطالب كيف يتم استخداـ األساليب الرايضية واإلحصائية لقياس ا١تؤشرات والدواؿ االقتصادية واستخدامها يف  
 ٖتليل الظواىر االقتصادية .التحليل االقتصادي حىت ٘تكُت الطالب 

 اثلثاً: تبيُت للطالب أبف ا٢تدؼ األساسي لالحصاء االقتصادي  ىو حل ا١تشكالت االقتصادية 

ر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقر 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .39

 

 

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االحصاء االقتصادي.  -1أ

 يعدد اقساـ االحصاء االقتصادي.  -8أ

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

 يبُت العوامل ا١تؤثرة يف اسباب ظهور ا١تشاكل االقتصادية.  -4أ

 يوضح منهجية البحث يف االحصاء االقتصادي.  -5أ

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

 ىيم ومشاكل االحصاء االقتصادي. يُفسر الطالب مفا  -7أ

 

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 

أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف تكنولوميا ا١تعلومات، العمل مع اآلخرين )حب العمل 
 اٞتماعي(.
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 الرايضية واالحصائية.  اثنياً: مهارات ٖتليلية: مهارات ٖتديد العالقة بُت ا١تفاىيم

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -4

 طريقة ا١تناقشة. -5

 طرائق التقييم 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -4

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -5

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -6

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 ة ا١تصاحبة للخطط التدريسية.االختبارات التحصيلية البنائي -3

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -4

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -د 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -ٍ 

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -و 
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 األىداؼ الومدانية والقيمية:  -ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع. -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار مديدة حوؿ ا١توضوع. -8ج

 يفرؽ الطالب بُت ا١تشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -1

 طريقة ا١تناقشة. -8

 طرائق التقييم 

 ة:أومو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األسئل

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -7

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -8

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -9

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentالزميل اثلثاً: التقييم الذايت وتقييم 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -5
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 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -6

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -ز 

 اسياالختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل در  -ح 

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -ط 

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   

 فة.مهارة ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن ا١تفاىيم االحصائية والتفكَت بكيفية استخدامها يف ٣تاالت ٥تتل -1د 

 مهارة االستغالؿ األمثل ١تا ىو متاح من إمكانيات . -8د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق ا١تفاىيم االحصائية يف ٥تتلف اجملاالت . -3د 

 مهارة إعداد ا١تفاىيم االحصائية ا١تناسبة اليت تستخدـ يف ٥تتلف اجملاالت.   -4د 
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 بنية ا١تقرر: الفصل األوؿ .41

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 تعريف وأىداؼ االحصاء االقتصادي تعاريف ومفاىيم 3 1
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تعريف واىداؼ االحصاء الزراعي تعاريف ومفاىيم 3 8
ا١تناقشة 
 واٟتوار

لتقييم الذايت ا
 وتقييم الزميل

3 3 
استيعاب االسس 

يف االحصاء 
 الزراعي

 التعدادات الزراعية

 احصاء االراضي الزراعية

 احصاء الناتج الزراعي

 االحصاء اٟتيواين

 االحصاءات الزراعية يف العراؽ 

 

 اختبارات شفوية احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 4

 ا١تقايس االحصائية لالراضي ا١تستغلة.

قايس االحصائية النتامية االراضي ا١ت
 ا١تستغلة.

 ا١تقايس االحصائية لتغَت غلة الدوزل.

 االراضي ا١تستصلحة.

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيق ا١تقايس االحصائية الزراعية تطبيقات و٘تارين 3 5

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة الحصائية الزراعية تطبيق ا١تقايس ا تطبيق عملي  3 6

التقييم الذايت ا١تناقشة  مكوانت الناتج الزراعي عرض وٖتليل  3 7
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 وتقييم الزميل واٟتوار مقايس الناتج الزراعي

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيق احصاءات الناتج الزراعي  تطبيقات و٘تارين   8

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

book 

 عرض وٖتليل 3 11
 مقايس عدد اٟتيواانت

 مقايس تكاثر اٟتيواانت

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيق مقايس احصاء اٟتيواانت تطبيقات و٘تارين  3 11

 عرض وٖتليل  3 18
 لزراعية اٟتيوانية يف العراؽالتعدادات ا

 االحصاء الزراعي التجرييب

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات و٘تارين 3 13
 تطبيق االحصاءات الزراعية يف العراؽ

 
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 عرض وٖتليل  3 14

 االرقاـ القياسية للقطاع الزراعي

 خرىاالحصاءات الزراعية اال

 

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاين من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 15

Closed – 
book 

 

 

 بنية ا١تقرر: الفصل الثاين

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع
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 ومفاىيمتعاريف  3 1

 التعدادت الصناعية

 استعماؿ العينات يف التعدادت الصناعية

 احصاء الناتج الصناعي

 احصاء العمل يف الصناعة

 احصاء انتامية العمل

 احصاء االمور

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 عرض وٖتليل 3 8
 طرؽ اختيار العينة ومؤشراهتا

 دقة تقديرات العينة 
 اختبارات شفوية رةاحملاض

 تطبيقات و٘تارين  3 3
تطبيق طرؽ اختيار العينة ودقة تقديرات 

 العينة
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيق عملي 3 4
تطبيق طرؽ اختيار العينة ودقة تقديرات 

 العينة
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 عرض وٖتليل  3 5

 معٌت الناتج الصناعي

 مقايس الناتج الصناع 

 تغَت الناتج الصناعي

 اختبارات شفوية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 6
 تطبيق مقايس الناتج الصناعي

 
 اختبارات شفوية احملاضرة

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر األوؿ من الفصل الثاين ػػػػػػػػ 3 7
Closed – 

book 

 عرض وٖتليل  8
 ٖتديد قوة العمل ومقايسها

 تغَت قوة العمل 

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية
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 البنية التحتية:  .41

االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل الدكتور عبد اللطيف شوماف ،  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1
 .8111دار الدكتور للعلـو االدارية واالقتصادية 

 الكتب دار  مديرية ٬االحصاء االقتصادي  ٬الدكتور عبد اٟتسن الزيٍت   -1 رئيسية )ا١تصادر(  ػ ا١ترامع ال8
 .1945، ا١توصل، والنشر للطباعة

4-UN,stat offico,Principles of R 

 وقت العمل 

 سب استغالؿ وقت العملن

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيق احصاءات العمل  تطبيقات و٘تارين 3 9

 عرض وٖتليل  3 11

 مفهـو انتامية العمل

 طرؽ حساب انتامية العمل

 قياس تغَت انتامية العمل

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيق احصاءات انتاج العمل  تطبيقات و٘تارين  3 11

 عرض وٖتليل  3 18
 معٌت االمور ومعدالهتا 

 قياس تغَت االمور
 اختبارات شفوية احملاضرة

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيق احصاءات االمور تطبيقات و٘تارين 3 13

 ارات شفويةاختب احملاضرة حل اسئلة الفصل  أمثلة و٘تارين 3 14

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاين من الفصل الثاين ػػػػػػػػ 3 15

Closed – 
book 
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ecommendatios For the 1970 population 
Censuses ,Series,M,NO.44,N.Y 1967   

)                اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا  
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 .االحصاء االقتصادي اتليف د.دمحمصاحل الكبيسي

 

  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .48

 ٪توذج اال٨تدار ا٠تطي ا١تتعدد 
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 وذج وصف ا١تقرر٪ت

 علياء حسُت خلف الزركوش دـ. أ.                                                          وصف ا١تقرر

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد 
 ؛بينها وبُت وصف الربانمج. ا١تتاحة. والبد من الربطالتعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – مامعة دايذل ا١تؤسسة التعليمية .85

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .86

 / الثانية/ ا١ترحلة  اتريخ الفكر االقتصاديمادة  اسم / رمز ا١تقرر .87
 Econ 8311رمز ا١تقرر 

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .88

 8119-8118لدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي الفصل ا الفصل / السنة .89

 ساعات يف األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .91

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .91

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .92

 للفكر االقتصادي فهم اإلطار النظري  -15
 اتريخ الفكر االقتصادي تعريف الطلبة على مفهـو  -16
يكتسب موضوع اتريخ الفكر االقتصادي أ٫تية خاصة ١تا يتمتع بو من ميزات فهو يبُت لنا من خالؿ التحليل  -17

الواسع والشواىد اليت ٯتتلكها االقتصاديوف عرب العقود من التدقيق عن قرب يف التعميمات غَت الصحيحة ، وابلتارل 
 اد عن الوقوع يف االخطاء .االبتع

للطالب اف دراسة اتريخ الفكر االقتصادي ٘تكننا من بلورة ومهة نظر وفهم افضل للماضي ولألفكار تبيُت  -18
 االمتماعية ا١تتغَتة ا١ترافقة ٢تا  

 الفكر االقتصادي معرفة الطالب بنظرايت  -19
  اتريخ الفكر االقتصادي  معرفة الطالب بسياسات -81
 ابألفكار االقتصادية م معل الطالب مل -81



  
 81الصفحت 

 
  

 

 بناء على ٕتارب ا١تاضي إمكانية الطالب بتشخيص ا١تشاكل االقتصادية  -88

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات ا١تقرر٥ترم .43

  األىداؼ ا١تعرفية  -أ
 . اتريخ الفكر االقتصادي يعرؼ مفهـو  -1أ
 . اتريخ الفكر يفسر للطالب خصائص  -8أ
 . اتريخ الفكر  موفيُبُت للطالب مض -3أ
 . اتريخ الفكر االقتصادييوضح للطالب نظرايت  -4أ
 . اليت اتبعتها ا١تدارس الفكرية يعدد للطالب السياسات  -5أ
 . ا١تدارس الفكرية يعطى للطالب أمثلة عن ٕتارب   -6أ
  
  ا٠تاصة اب١تقرر. يةا١تهاراتاألىداؼ   -ب 

 االقتصادية   ٬تمع معلومات عن الظواىر وا١تشكالت – 1ب
 ٭تلل اسباب ىذه ا١تشاكل  – 8ب
 ا١تدارس الفكرية يقارف بُت التجارب  – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 استخداـ طريقة احملاضرة  -18
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -13
 

 طرائق التقييم      
 

 سئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : ا -19
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -81
 االختبارات وتشمل : -81

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -

 دراسي .االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر  -
 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -
 .االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي  -



  
 81الصفحت 

 
  

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج
 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج
 شكالت  يفرؽ بُت ا١ت -3ج
 .يفسر و٭تلل الظواىر وا١تشكالت  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية  . -11
 رسم ا١تخططات التوضيحية . -18
 طريقة العصف الذىٍت . -13
 
 طرائق التقييم    
 
 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -7

 اليومية  - خ
 الشهرية  - د
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -8
 
 
 

 ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية العامة و  ا١تهارات -د 
 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د   

 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د
 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د
 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 
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 بنية ا١تقرر .44

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 تعاريف ومفاىيم 3 1
فكر االقتصادي : مفهومو ال

،وأ٫تيتو وعالقتو ابلتاريخ 
 االقتصادي وبعلم االقتصاد

 اختبارات شفوية احملاضرة

تطور الفكر االقتصادي ، ومن  استيعاب ا٠تصائص 3 8
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار أين يبدا علم االقتصاد

 استيعاب ا٠تصائص 3 3
رات الفكر االقتصادي يف اٟتضا

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار القدٯتة

 استيعاب ا٠تصائص 3 4
االفكار االقتصادية يف اٟتضارة 

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار اليواننية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة االفكار االقتصادية الفالطوف تعاريف ومفاىيم 3 5
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار قتصادية الرسطواالفكار اال عرض وٖتليل 3 6

االفكار االقتصادية يف اببل  عرض وٖتليل 3 7
 ومصر

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

امتحاف الشهر األوؿ/ للفصل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8
 الدراسي االوؿ

 ػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الفكر االقتصادي يف العصور  عرض وٖتليل 3 9
 اختبارات شفوية ٤تاضرة الوسطى

 اختبارات شفوية ٤تاضرة معادل الفكر االقتصادي يف أوراب عرض وٖتليل 3 11

 عرض وٖتليل 3 11
الفكر االقتصادي االسالمي يف 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة العصور الوسطى

قتصادي اٟتديثالفكر اال عرض وٖتليل 3 18  اختبارات شفوية ٤تاضرة 

 عرض وٖتليل 3 13
الفكر االقتصادي ١تدرسة 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة الطبيعيُت

الفكر االقتصادي للمدرسة  عرض وٖتليل 3 14
 الكالسيكية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

الفكر االقتصادي للمدارس  عرض وٖتليل 3 15
 االشًتاكية

 الذات وتقييم الزميل تقييم ا١تناقشة واٟتوار

امتحاف الشهر الثاين/ للفصل  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16
 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ الدراسي االوؿ  
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 البنية التحتية  .45
 اتريخ الفكر االقتصادي للدكتور لبيب شقَت كتاب  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 القريشي  مدحتللدكتور تطور الفكر االقتصادي كتاب   )ا١تصادر(  ػ ا١ترامع الرئيسية 8

                ػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا  ا
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 تطور الفكر االقتصادي للدكتور مدحت القريشيكتاب 

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

الفكر االقتصادي ١تدرسة  تعاريف ومفاىيم 3 17
 الكالسيك احملدثُت

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

الفكر االقتصادي للمدرسة  عرض وٖتليل 3 18
 ا١تؤسسية

 فويةاختبارات ش ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تدرسة الكينزية عرض وٖتليل 3 19
 اختبارات شفوية ٤تاضرة مزااي النظرية الكينزية عرض وٖتليل 3 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرة تقييم افكار ا١تدرسة الكينزية عرض وٖتليل 3 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرة تطور ا١تدرسة الكينزية عرض وٖتليل 3 88
 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مرامعة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 83

84   
امتحاف الشهر االوؿ/ للفصل 

  ػػػػػػػػ الدراسي الثاين

 اختبارات شفوية ٤تاضرة الفكر االقتصادي ا١تعاصر عرض وٖتليل  85

 عرض وٖتليل 3 86
ا١تدارس االقتصادية الفكرية 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تعاصرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تدرسة النقدية عرض وٖتليل 3 87
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار مقارنة بُت ا١تدارس الفكرية عرض وٖتليل 3 88

ا١تدارس الفكرية االقتصادية  عرض ومقارنة 3 89
 االخرى

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 تقييم الذات وتقييم الزميل ة واٟتوارا١تناقش لراديكالية عرض ومقارنة 3 31

امتحاف الشهر الثاين/ للفصل    
 الدراسي الثاين 

  ػػػػػػػ
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 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .46
 . ا١تدارس االقتصادية ا١تعاصرة ا١تقرر الدراسي  اف يشمل  
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 عقيل ٛتيد فرحافـ.                                                                        وصف ا١تقرر 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .93

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / ا١تركز .94

 الرايضيات لالقتصاديُت ا١تقرر اسم / رمز .95

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .96

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .97

 ساعات يف األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .98

 8118/  11/  18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .99

 أىداؼ ا١تقرر: .111

 

 

 

 

 

و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .47

 

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يُعرؼ ا١تصفوفات.  -1أ

 يرسم شكالً يوضح فيو عالقة الرايضيات ابالقتصاد ابلعلـو .  -8أ

 يبُت خصائص احملددات.  -3أ

 يعطي أمثلة على قوانُت ا١تشتقة للنماذج .  -4أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل ا١تعادالت ا٠تطية.   -5أ

 

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 

أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف اشتقاؽ ا١تعادالت، العمل مع اآلخرين )حب العمل 
 اٞتماعي(.

 

 قة بُت ا١تفاىيم الرايضية واالقتصادية. اثنياً: مهارات ٖتليلية: مهارات ٖتديد العال

 

 طرائق التعليم والتعلم 
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 .طريقة ألقاء واحملاضرة -6

 طريقة ا١تناقشة -7

 طرائق التقييم 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsطأ أسئلة الصواب وا٠ت -11

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -11

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -12

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 تحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية.االختبارات ال -7

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -8

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -ٌ 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -ك 

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -ل 

 

 

 ية والقيمية: األىداؼ الومدان -ج
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 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع. -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار مديدة حوؿ ا١توضوع. -8ج

 يفرؽ الطالب بُت ا١تشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -3

 طريقة ا١تناقشة -4

 

 طرائق التقييم 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -13

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -14

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -15

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self – Assessmentالذايت وتقييم الزميل  اثلثاً: التقييم

 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -9

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -11
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 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -م 

 هناية كل فصل دراسي االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف -ى 

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -ش 

 

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   

 ا يف ٣تاالت ٥تتلفة.مهارة ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن ا١تفاىيم الرايضية والتفكَت بكيفية استخدامه -1د 

 مهارة االستغالؿ األمثل ١تا ىو متاح من إمكانيات . -8د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق الوسائل الرايضية يف االقتصاد . -3د 

 مهارة إعداد ا١تفاىيم الرايضية ا١تناسبة اليت تستخدـ يف ٥تتلف اجملاالت.   -4د 

  



  
 91الصفحت 

 
  

 األوؿ بنية ا١تقرر: الفصل .48

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 ا١تصفوفات تعريفها انواعها تعاريف ومفاىيم 3 1
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية احملاضرة مبدلة ا١تصفوفة –ا١تصفوفات ا١تتماثلة  استيعاب االسس  3 8

 العمليات اٞتربية للمصفوفات: ٚتع وطرح عرض وٖتليل 3 3
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة قوانُت ٚتع وطرح ا١تصفوفات تطبيقات و٘تارين 3 4

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة الضرب الكمي للمصفوفات تطبيق عملي 3 5

 اختبارات شفوية احملاضرة قوانُت ضرب ا١تصفوفات تطبيقات و٘تارين 3 6

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة احملددات تعريفها تطبيقات و٘تارين 3 7

 اختبارات شفوية احملاضرة ا٬تاد قيمة احملدد من الرتبة الثانية والثالثة تطبيقات و٘تارين  8

 ػػػػػػػ فصل األوؿاختبار الشهر األوؿ من ال ػػػػػػػػ 3 9
Closed - 

book 

 عرض وٖتليل 3 11
 خصائص احملددات

 

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 ا١تصفوفات ا١ترافقة وقوانينها عرض وٖتليل 3 11
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة معكوسة ا١تصفوفة تطبيقات و٘تارين 3 18

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة ا١تعادالت ا٠تطية ارينتطبيقات و٘ت 3 13
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 تطبيقات و٘تارين 3 14
طرؽ حل ا١تعادالت ا٠تطية: طريقة 

 احملددات)كراٯتر(
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 ػػػػػػػػ 3 15
طريقة مبدلة  –طريقة معكوس ا١تصفوفة 
 ا١تصفوفة

 ػػػػػػػ

Closed – 
book 

 

 

 بنية ا١تقرر: الفصل الثاين

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 ا١تتشقات تعريفها وقوانينها تعاريف ومفاىيم 3 1
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية احملاضرة امثلة على قوانُت ا١تشتقة عرض وٖتليل 3 8

 انواع ا١تشتقات عرض وٖتليل 3 3
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 الوامبات ا١تنزلية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة التفاضالت وا١تشتقات اٞتزئية تطبيقات و٘تارين 3 4

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة مشتقة الدالة اللوغاريتمية وقواعدىا تطبيق عملي 3 5

 اختبارات شفوية احملاضرة وقواعدىامشتقة الدالة اآلسية  تطبيقات و٘تارين 3 6

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

book 

 تطبيقات اقتصادية عل التفاضل وا١تشتقات عرض وٖتليل  8
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 بارات شفويةاختا١تناقشة  التكامل قوانُت التكامل احملدود عرض وٖتليل 3 9
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 البنية التحتية:  .49

  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 ر ا١تقرر الدراسي خطة تطوي .51

 معكوس ا١تصفوفة 

 

 واٟتوار

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيقات اقتصادية على التكامل غَت احملدد تطبيقات و٘تارين 3 11

 اختبارات شفوية احملاضرة تطبيقات اقتصادية على التكامل غَت احملدد أمثلة و٘تارين 3 11

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة قوانُت التكامل احملدود تطبيقات و٘تارين 3 18

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تطبيقات اقتصادية على التكامل احملدد تطبيقات و٘تارين 3 13

 تطبيقات و٘تارين 3 14
معادالت الفروؽ من الدرمة االوذل وطرؽ 

 حلها: طريقة التكرار والطريقة العامة.
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 ػػػػػػػ اينامتحاف الشهر الثاين من الفصل الث ػػػػػػػػ 3 15

Closed – 
book 
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

  طالؿ دمحم ليث ـ.                                                                 وصف ا١تقرر

 

إذا كاف قد  يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .111

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .112

 مادة اٟتاسوب / ا١ترحلة الثانية / اسم / رمز ا١تقرر .113

 Econ  2112رمز ا١تقرر 

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .114

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .115

 ساعات يف األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .116

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .117

 الدراسية قادراً على أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة  .118

 Microsoft Excel االلكًتونية  اٞتداوؿ برانمج على الطالب يتعرؼ اف .1

 االلكًتونية اٞتداوؿ مع التعامل كيفية على الطالب يتعلم اف .8

 والدواؿ ا١تعادالت مع التعامل كيفية الطالب يتعلم اف  .3

 وا١تخططات التنسيقات انواع على الطالب يتعلم اف .4
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 الربانمج اعدادات مع التعامل كيفية على طالبال يتعلم اف .5

 Excel 201 و Excel 2003 بُت الفروؽ الطالب يتعلم اف .6

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .51

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يعرؼ اساسيات نظاـ االكسل  . -1أ

 يفسر للطالب الية عمل برانمج اٞتداوؿ االلكًتونية. -8أ

 ( يف اٟتياة العملية  .Excelبُت للطالب دور برانمج )يُ  -3أ

 يوضح للطالب استخدامات الربانمج يف ٥تتلف اجملاالت . -4أ

 كيفية االستفادة ومواكبة تطور اصدارات الربانمج اٟتديثة.  -5أ

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 (  Excelلكًتونية )٬تمع معلومات عن الية عمل برانمج اٞتداوؿ اال – 1ب

 معرفة اىم ا١تشاكل اليت توامو ا١تستخدمُت   – 8ب

 تطبيق اٞتانب النظري عمليا يف ٥تترب اٟتاسوب  – 3ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل وتبادؿ ا١تعلومات التقنية     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -14

 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -15
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 طرائق التقييم      

 

 األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة  -88

 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -83

 االختبارات وتشمل : -84

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -

 ية وتتضمن :االختبارات التحصيلية ا٠تتام -

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج

 الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  قدرة -8ج

 ٖتليل ومعاٞتة ا١تشكالت   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 (  .Data showاستعماؿ طريقة العروض التقدٯتية اؿ ) -14

 استعماؿ امهزة اٟتاسوب وتنفيذ الربامج عمليا يف ٥تتربات اٟتاسوب -15
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 رسم ا١تخططات التوضيحية . -16

 

 . طريقة العصف الذىٍت -17

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -9

 اليومية  - ذ

 الشهرية  - ر

 الفصلية -ج                                      

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -11

 

 

 

 ألخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات ا -د 

 مهارات استخداـ برانمج االكسل . -1د   

 مهارات يف ٚتع البياانت وا١تعلومات وٖتليلها . -8د

 مهارات يف انشاء اٞتداوؿ وتطبيق كافة الدواؿ والصيغ الرايضية عليها . -3د

 ىية.مهارات يف سرعة الوصوؿ اذل النتائج وبدقة متنا  -4د
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 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 

   

 بنية ا١تقرر .58

٥ترمات التعلم  الساعات األسبوع
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 اختبارات شفوية احملاضرة مقدمة تعريفية عن برانمج االكسل تعاريف ومفاىيم 3 1

8 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

 لعناصر االساية يف وامهة برانمجا

 اٞتداوؿ االلكًتونية
 ا١تناقشة واٟتوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

3 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

 شريط العنواين واظهار ا١تختصرات

 واخفائها وقائمة ملف
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

4 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

شريط االدوات واجملموعات 
 )الرايبوف(

 وارا١تناقشة واٟت
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 تعاريف ومفاىيم 3 5
انشاء مدوؿ مديد وامكانية التحكم 

 يف اىم ا٠تصائص
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 6
 اظافة صفوؼ واعمدة مديدة وطريقة

 حذفها
 ا١تناقشة واٟتوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 عرض وٖتليل 3 7
 مدةعملية ٕتميد الصفوؼ واالع

 ا١تناقشة واٟتوار
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

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

 اختبارات شفوية ٤تاضرة option)  اىم اوامر) عرض وٖتليل 3 9
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 عرض وٖتليل 3 11
 الحتواءعمليات الًتقيم التلقائي وا

 التلقائي للخلية
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ادراج صور ورسـو وتنسيق النماذج عرض وٖتليل 3 11

 عرض وٖتليل 3 18
 عمليات التصفية والفرز والبحث

 واالستبداؿ
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 13
اضافة رموز ٛتاية للمصنفات 

 واٞتداوؿ 
 ختبارات شفويةا ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة استَتاد بياانت من برامج اؿ )وورد( عرض وٖتليل 3 14

 عرض وٖتليل 3 15
 حفظ ا١تصنفات بصيغ ٥تتلفة

 ا١تناقشة واٟتوار
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الفصل االوؿامتحاف الشهر الثاين/  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تعادالت الرايضية وٖتليل عرض 3 17

 اختبارات شفوية ٤تاضرة الدواؿ الرايضية عرض وٖتليل 3 18

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تخططات البيانية والنسب ا١تئوية عرض وٖتليل 3 19

 اختبارات شفوية ٤تاضرة استَتاد ا١تعلومات من تطبيقات اخرى عرض وٖتليل 3 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة اختصارات لوحة ا١تفاتيح رض وٖتليلع 3 81

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ التحكم يف اعدادات الصفحة ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 88

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ الفصل الثاين   83

 عرض وٖتليل  84
 power ( اساسيات برانمج

point ) 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة انشاء شرائح مديدة عرض وٖتليل 3 85
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 البنية التحتية  .53

 ( Excelكتاب برانمج اٞتداوؿ االلكًتونية ) ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 مصادر عن برانمج االكسل   ر(  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصاد8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                  
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  Kutubموقع  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .54

 صرة .ة ا١تعاالتقنيات االلكًتوني اف يشمل ا١تقرر الدراسي  

 
 
 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة عرض الشرائح والتصاميم عرض وٖتليل 3 86

 عرض وٖتليل 3 87
 ادراج النصوص والصور

 ا١تناقشة واٟتوار
تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 عرض ومقارنة 3 88
 تنسيق ٤تتوايت الشر٭تة والتحكم

 ابحملتوايت
 ا١تناقشة واٟتوار

تقييم الذات 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار مرامعة شاملة عرض وٖتليل 3 89

  ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاين/ الفصل الثاين    
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 ضياء عبد الرزاؽ  ــ.                             وصف ا١تقرر                 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .119

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / ا١تركز .111

 Econ 2314)اٟتساابت القومية /ا١ترحلة الثانية / الرمز ) اسم / رمز ا١تقرر .111

 ي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرراٟتضور اليوم أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .112

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .113

 ساعات يف األسبوع 8( ساعة دراسية بواقع 31) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .114

 8118/  11/  18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .115

 أىداؼ ا١تقرر: .116

واستخدامات اٟتساابت القومية وأبعادىا االقتصادية يف ٣تاؿ التخطيط ورسم  تعريف طالب االقتصاد بتاريخ وأ٫تية         
 السياسات االقتصادية وأسلوب تقييم الدخل ومشاكل وصعوابت تقديرات الدخل القومي. 

 

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 علم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة القصوى من فرص الت
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .55

 

 

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد الكلي.  -1أ

 يعدد فروع علم االقتصاد.  -8أ

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

 يبُت النموذج الكامل يف النظرية الكينزية.  -4أ

 يوضح اسلوب التحليل االقتصادي الكلي.  -5أ

 يعطي أمثلة على مضاعف االنفاؽ اٟتكومي.  -6أ

 القتصاد الكلي. يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل ا  -7أ

 

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 

أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف ٖتليل مفاىيم الدخل القومي، والعمل مع اآلخرين )حب 
 العمل اٞتماعي(.
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 والناتج واالنفاؽ القومي.  اثنياً: مهارات ٖتليلية: مهارات يف احملاسبة القومية ومتطابقة الدخل

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -8

 طريقة ا١تناقشة -9

 

 طرائق التقييم 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -16

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -17

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -18

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 نائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية.االختبارات التحصيلية الب -11

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -12

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -ع 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -ف 
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 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -ص 

 

 

 : األىداؼ الومدانية والقيمية -ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع. -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار مديدة حوؿ ا١توضوع. -8ج

 يفرؽ الطالب بُت ا١تشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -5

 طريقة ا١تناقشة. -6

 طرائق التقييم 

 سئلة:أومو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ىذه األ

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -19

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -21

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -21

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentييم الزميل اثلثاً: التقييم الذايت وتق

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:
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 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -13

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -14

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -ق 

 ل دراسياالختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فص -ر 

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -ش 

 

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   

 يف التخطيط.مهارة ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن ا١تتغَتات االقتصادية الكلية والتفكَت بكيفية استخدامها  -1د 

 مهارة إعداد اٟتساابت القومية للدولة واستخدامها يف ارسم السياسات االقتصادية.  -8د 

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

 مهارة االستغالؿ األمثل ١تا ىو متاح من إمكانيات . -4د 
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 بنية ا١تقرر: الفصل األوؿ .56

 لساعاتا األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 تعاريف ومفاىيم 8 1
فوائدىا –اٟتساابت القومية مفهوما)ا٫تيتها 

عالقتها ابلعلـو –اىدافها  –تطورىا  –
 االخرى

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

8 8 
استيعاب االسس 

ساابت يف اٟت
 القومية

العالقة بُت الدخل القومي الناتج القومي 
واالنفاؽ القومي ضمن الدوري للدخل يف 

 اقتصاد مغلف ومفتوح
 اختبارات شفوية احملاضرة

 مفاىيم الدخل القومي عرض وٖتليل 8 3
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 ظاـ الرأٝتارلمقايس الدخل القومي يف الن عرض وٖتليل 8 4
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 عرض وٖتليل 8 5
 ا١تفهـو احمللي والقومي

 الناتج االٚتارل والناتج الصايف

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات و٘تارين 8 6
 الناتج بسعر السوؽ وبسعر الكلفة

 مقايس اخرى 
 ت شفويةاختبارا احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 8 7
 الناتج احمللي الكلي)والقومي(

 الناتج القابل للتوزيع )٤تلي وقومي(
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 اختبارات شفوية احملاضرة الناتج القابل للتصرؼ )٤تلي وقومي( تطبيقات و٘تارين 8 8

 ػػػػػػػ اختبار الشهر األوؿ من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 8 9
Closed - 

book 
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 عرض وٖتليل 8 11
 طرؽ حساب الدخل القومي

 طريقة االنفاؽ االسبوع

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 طريقة اٟتصص ا١توزعة  عرض وٖتليل 8 11
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة طريقة الناتج )القيمة ا١تضافة(  تطبيقات و٘تارين 8 18

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة تكملة طريقة الناتج )القيمة ا١تضافة( تطبيقات و٘تارين 8 13

 اختبارات شفوية احملاضرة مشاكل قياس الدخل القومي االسبوع  عرض وٖتليل 8 14

 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاين من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 8 15

Closed – 
book 

 

 

 اينبنية ا١تقرر: الفصل الث

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 تقومي الناتج ابألسعار اٟتدية واالسعار الثابتة تعاريف ومفاىيم 8 1
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية ةاحملاضر  االرقاـ القياسية البسيطة عرض وٖتليل 8 8

 االرقاـ القياسية ا١تركبة عرض وٖتليل 8 3
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 الوامبات ا١تنزلية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة الطريقة الغَت مباشرة يف تقومي الدخل تطبيقات و٘تارين 8 4

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة طريقة العالقة بُت االرقاـ القياسية تطبيق عملي 8 5
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 اختبارات شفوية احملاضرة امثلة و٘تارين تطبيقات و٘تارين 8 6

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر األوؿ من الفصل الثاين ػػػػػػػػ 8 7
Closed - 

book 

 معدؿ دخل الفرد وطرؽ قياسو عرض وٖتليل 8 8
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 القروض ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة عرض وٖتليل 8 9
ة ا١تناقش
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 تطبيقات و٘تارين 8 11
 امثلة و٘تاين

 
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 أمثلة و٘تارين 8 11

 اٟتساابت القومية يف توصيات االمم ا١تتحدة

 ا١تختصرة )القدٯتة(

 8118ا١توسعة )اٟتديثة( 

 اختبارات شفوية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 8 18
وعاـ  1997ية لعاـ نظاـ اٟتساابت الدول

8118 
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة اٟتساابت القومية يف الدوؿ االشًتاكية تطبيقات و٘تارين 8 13

 تطبيقات و٘تارين 8 14
تطبيقات عملية عن حساابت الدخل القومي 

 يف العراؽ ومؤشرات الدخل قومي
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاين من الفصل الثاين ػػػػػػػػ 8 15

Closed – 
book 
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 البنية التحتية:  .57

الدكتور عبد اٟتسُت زيٍت، اٟتساابت القومية )إحصاء الدخل القومي(، مامعة  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1
 .8117، 8بغداد، ط

 8119عباس ألرماحي ، احملاسبة القومية، دار صفا ، عماف، الدكتور نواؼ دمحم  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8
. 

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

الدكتور حساـ داود والدكتور مصطفى سلماف والدكتور عماد الصعيدي 
صاد الكلي، دار والدكتور خضر عقل والدكتور ٭تِت ا٠تصاونة، مبادئ االقت

 . 8115ا١تسَتة، عماف، 

 

ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت 
.... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .58

 تقومي الناتج القومي 
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 عكاوي ٤تمود عمر ـ. أ.                                                    وصف ا١تقرر

 

 

 االقتصادمامعة دايذل / كلية اإلدارة و  ا١تؤسسة التعليمية .117

 قسم االقتصاد / ا١تركز علمي القسم ال .118

 Econ 2315 النقود وا١تصارؼ / ا١ترحلة الثانية / رمز ا١تقرر اسم / رمز ا١تقرر .119

 الزامي أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .121

 8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .121

 ساعة61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .122

 18/11/8118 ريخ إعداد ىذا الوصف ات .123

  أىداؼ ا١تقرر .124

 تعليم الطالب أساسيات ومبادئ اقتصادايت النقود وا١تصارؼ .1

 ابالنظمة النقدية.  تعليم الطالب 8

 . تعليم الطالب وظائف البنوؾ وكيفية استخداـ ادواهتا.3

 يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا

 

 ؛ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.التعلم كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرص   
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 لتاثَت على النشاط االقتصادي . تعليم الطالب وظائف البنوؾ ا١تركزية وكيفية استخداـ ادواهتا4

 . تعليم الطالب مفهـو السياسة النقدية وتعريف ادواهتا5

 . تعليم الطالب مفهـو سرعة دوراف النقود والعوامل ا١تؤثرة هبا6

 . تعليم الطالب مفهـو النقد االلكًتوين واشكالو ا١تعاصرة.7

 . تعليم الطالب مفهـو االئتماف ا١تصريف وانواعو8

 عليم الطالب مفهـو الصَتفة االسالمية.. ت9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قرر٥ترمات ا١ت .59

  ىداؼ ا١تعرفية األ -أ

 التعرؼ على دور البنوؾ التجارية وا١تركزية.  -1أ

 التعرؼ على الية عمل البنوؾ ا١تركزية. -8أ

 التعرؼ على مفهـو اسواؽ ا١تاؿ  -3أ

 قدي الدورلالتعرؼ على النظاـ الن  -4أ

 التعرؼ على سياسة االقتصادية الكلية  -5أ

 التعرؼ على الية معاٞتة التضخم واالنكماش   -6أ

  قرر.ا٠تاصة اب١ت يةا١تهاراتاألىداؼ   -ب 

 التكليف ابالْتاث والوامبات – 1ب

 التكليف ابعداد تقارير عن االزمات النقدية  - 8ب

 حلقات النقاش  - 3ب

 ابعداد تقارير عن عمل البنوؾ التجارية وا١تركزيةتكليف الطلبة    -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة اللقاء احملاضرة.

 استخداـ طريقة اٟتلقة النقاشية.

 استخداـ طريقة االسئلة واالموبة.

 طرائق التقييم      

 عرض الوامب ومناقشتو اثناء احملاضرة. -

 .شرح الطالب ٞتزء من احملاضرة -

 تقييم الوامبات -

 االختبارات وتقسم اذل اختبارات يومية وشهرية وهنائية -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج

 قدرة الطالب على تقيم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ -8ج

 يقسر الظاىرة ويعطي العالج ٢تا. -3ج

 ويقدـ اٟتل ٢تا. يفسر ا١تشكالت االقتصادية -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 تكليف ابلرموع اذل ا١تواقع االلكًتونية ذات الصلة. -

 مناقشة االوراؽ البحثية لطلبة بصورة ٚتاعية. -

 طريقة العصف الذىٍت -
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 طرائق التقييم    

 . استعماؿ االختبارات التحصيلية :1

 اليومية. -

 الشهرية. -

 الفصلية. -

 ة.النهائي -

 

 . استعماؿ االختبارات الشفوية8

 

 

 

 ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ا١تهارات العامة و  -د 

 مهارات اٟتوار النامح الفعاؿ. -1د

 القدرة على ادارة اٟتوارات. -8د

 .مهارات ٚتع البياانت حوؿ ا١تشكلة وتقدمي اٟتلوؿ ٢تا -3د

 مهارات اٟتوار اٞتماعي وكسر حامز ا٠توؼ.   -4د
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 بنية ا١تقرر .61

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 االختبارات الشفوية احملاضرة وانواعها مفهـو النقود تعاريف و مفاىيم 8 1

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة د و وظائفهاا٫تية النقو  استيعاب ا٠تصائص 8 8
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار النظم النقدية وانواعها عرض وٖتليل 8 3

 اختبارات شفوية احملاضرة القواعد النقدية وانواعها عرض وٖتليل 8 4

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة قيمة النقود  استيعاب ا٠تصائص 8 5
 الزميل

   اف الشهر االوؿامتح  8 6

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار عرض النقد وانواعو تعاريف ومفاىيم 8 7

 اختبارات شفوية  سرعة دوراف النقود تعاريف ومفاىيم 8 8

دور النقود يف النشاط  عرض وٖتليل 8 9
 االقتصادي

تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار الـالنقود يف االس عرض وٖتليل 8 11

 اختبارات شفوية احملاضرة النقود يف العراؽ عرض وٖتليل 8 11

 اختبارات شفوية احملاضرة قيمة النقود استيعاب ا٠تصائص 8 18

   امتحاف الشهر الثاين  8 13

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار مفهـو ا١تصارؼ التجارية تعاريف ومفاىيم 8 14

تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار اىداؼ ا١تصارؼ التجارية عرض وٖتليل 8 15
 الزميل
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 البنية التحتية  .61

 كتاب النقود والبنوؾ / للدكتور عوض فاضل اٝتاعيل الدليمي ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو السيولة ا١تصرفية عرض وٖتليل 8 16

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو البنوؾ ا١تركزية  عرض وٖتليل 8 17

 اختبارات شفوية اٟتوارمناقشة و  اىداؼ البنوؾ ا١تركزية استيعاب ا٠تصائص 8 18

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو السياسة النقدية تعاريف ومفاىيم 8 19

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار أداوت السياسة النقدية عرض وٖتليل 8 81

امتحاف الشهر االوؿ للفصل   8 81
 الثاين

  

لذات وتقيم تقيم ا احملاضرة مفهـو التضخم وانواعو تعاريف ومفاىيم 8 88
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار ااثر التضخم عرض وٖتليل 8 83

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو االئتماف وانواعو تعاريف ومفاىيم 8 84

 اختبارات شفوية احملاضرة اسواؽ االئتماف ا١تاؿ عرض وٖتليل 8 85

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة مفهـو ا١تصارؼ االسالمية عرض وٖتليل 8 86
 الزميل

عمل السياسة النقدية يف  عرض وٖتليل 8 87
 العراؽ

تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار
 الزميل

   امتحاف الشهر الثاين   8 88

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار استقاللية البنوؾ ا١تركزية عرض وٖتليل 8 89

 اختبارات شفوية اضرةاحمل مفهـو الطلب على النقود عرض وٖتليل 8 31
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 النقود وا١تصارؼ للدكتور عبد ا١تنعم السيد العلي ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 

)  اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                
 ( جملالت العلمية ، التقارير ،.... ا

 النقود وا١تصارؼ للدكتور سعيد سامي اٟتالؽ

 النقود وا١تصارؼ للدكتور اٛتد علي حسُت ا٢تييت

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .68

   

وظائفها وانواع عرض النقد مع ادراج بياانت واقعية لفهم الطالب ٢تا والتعرؼ على وظائف البنوؾ اف يشمل ا١تقرر انواع النقود و 
 ا١تركزية والية عملها.
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

  فرحاف دمحم نوريـ.                                                                     وصف ا١تقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد    –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .125

    قتصادقسم اال / ا١تركز علمي القسم ال .126

  الثانية/ ا١ترحلة  اقتصادايت ا١توارد البشرية اسم / رمز ا١تقرر .127

 Econ 2316 ( وْتسب اٞتدوؿ االسبوعي ا١تقررمدمجاٟتضور اليومي )  أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .128

  8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .129

 ( ساعة يف االسبوع  8( ساعة دراسية ، وبواقع )  61)   )الكلي(ت الدراسية عدد الساعا .131

 11/8118/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .131

 أىداؼ ا١تقرر .132

  اقتصادايت العمل تعريف الطالب أبىم أسس ومبادئ. 

  ٔتكوانت أنظمة اقتصادايت العملتعريف الطالب  . 

  اقتصادايت العمل بياف تطور. 

 بشكل خاص يف ا١تنظماتو  اقتصادايت العمل للدوؿ بشكل عاـ ة توضيح أ٫تي . 

ذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ى
 ؛ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 وتطبيقاهتا اقتصادايت العمل تشكل لو قاعدة معرفية عن  اقتصادايت العملعن  ٥تتلفة اتعو تزويد الطالب ٔتوض     
 يف ا١تنظمات .

  اقتصادايت العمل تعريف الطالب أبىم أسس ومبادئ. 

  صادايت العملٔتكوانت أنظمة اقتتعريف الطالب  . 

  اقتصادايت العمل بياف تطور. 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قرر٥ترمات ا١ت .63

 : معل الطالب قادراً على : ىداؼ ا١تعرفية األ -أ

 . أف يعرؼ أىم مكوانت ومفاىيم  اقتصادايت العمل -1أ

 . أف ٭تدد ا١تكوانت الرئيسة  القتصادايت العمل -8أ

 .  اىيم  اقتصادايت العملأف يفسر مف -3أ

 أف يعرؼ مفاىيم سوؽ العمل   . -4أ

  أف ٭تلل موضوعي عرض العمل والطلب عليو . -5أ

    .   أف يبُت رأيو ٔتفاىيم  اقتصادايت العمل -6أ

  قرر.ا٠تاصة اب١ت يةا١تهاراتاألىداؼ   -ب 

 والزمالء . مهارات تفاعلية : امتالؾ القدرة على التواصل مع استاذ ا١تادة – 1ب

  وتطبيقاهتا الواقعية .  مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصادايت العمل – 8ب

 مهارات ٖتليلية : القدرة على ٖتليل عرض العمل والطلب عليو والعالقات بينها . – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 احملاضرة . -5

 ا١تناقشة واٟتوار . -6

 االسئلة االثرائية . -7

 جواب ا١تباشر .االست -8

 طرائق التقييم      

 أسئلة ا٠تطأ والصواب . -7

 أسئلة االختيار من متعدد . -8

 أسئلة التوضيحات . -9

 الوامبات . -11

 التقييم الذايت . -11

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -18

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 القدرة على فحص  وتقييم ا١تواضيع ا١تطروحة . -1ج

 القدرة على نقد و٘تييز ا١تواضيع ا١تطروحة واالختيار بينها .  -8ج

 القدرة على إنتاج افكار مديدة .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذىٍت . – 1

 العرض التقدٯتي .  – 8

 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، هنائي ( – 1
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 ات شفوية .اختبار  – 8

 وامبات . – 3

 ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأىيلية ا١تهارات العامة و  -د 

 وكيفية استخدامها يف ا١تنظمات . مهارات ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن مفاىيم  اقتصادايت العمل -1د

 يفية ٖتليل سوؽ العمل .مهارات التدريب والتطوير الشخصي على ك -8د

   ا١تناسبة لالستخداـ يف اجملاالت ا١تختلفة .  اقتصادايت العمل  مهارات اعداد مفاىيم  -3د

 ) الفصل االوؿ ( بنية ا١تقرر .64

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

صاد العمل بعض اقت تعريفات ومفاىيم 8 1
 ا١تفاىيم األساسية

 

 

 

 

 

 

 

احملاضرة وا١تناقشة 
واٟتوار 

 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذايت وتقييم 
الزميل واالختبارات 
الشفوية والوامبات 

واالختبارات 
 الشهرية واليومية

 سوؽ العمل وآلياتو   اسس  اقتصادايت العمل 8 8

ار يف ا١تنافسة واالحتك فهم العالقات 8 3
 سوؽ العمل

مفاىيم أساسية يف عرض  مفاىيم رئيسة  8 4
 العمل والطلب عليو

 نظرايت عرض العمل  خطوات نظرية  8 5

نظرايت الطلب على  تطبيقات واقعية 8 6
 العمل

االٕتاىات الزمنية للطلب  تطبيقات واقعية 8 7
  على العمل
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ا  مفهـو قرار العمل  مفاىيم رئيسة 8 8
وأسس االختيار بُت العمل 

 والراحة  

 االمتحاف األوؿ اختبار شهري 8 9

التحليل البياين الختيار  مفاىيم رئيسة  8 11
العامل بُت العمل 
 وساعات الفراغ

نظرايت األمور يف الفكر  فهم العالقات 8 11
 االقتصادي

ٖتليل العالقة بُت األمور  مفاىيم رئيسة  8 18
 واألسعار

 األمور ونظاـ اٟتوافز فهم العالقات 8 13

ا  العالقة بُت األمور  مفاىيم رئيسة  8 14
 واألسعار واإلنتامية  

     االمتحاف الثاين اختبار شهري 8 15

 ) الفصل الثاين ( بنية ا١تقرر -11

 ريقة التقييمط طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

آاثر البطالة ووسائل     تعريفات ومفاىيم 8 1
  امعاٞتته

 

 

 

 

التقييم الذايت وتقييم 
الزميل واالختبارات 
الشفوية والوامبات 

واالختبارات 
 الشهرية واليومية

 األسس النظرية لإلنتامية   اسس ومفاىيم  8 8

       فهم العالقات 8 3

العوامل ا١تؤثرة يف إنتامية 
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  العمل

 

 

احملاضرة وا١تناقشة 
واٟتوار 

 واالستجواب

 واالثراء

الطريقة الطبيعية يف قياس     مفاىيم رئيسة  8 4
 إنتامية العمل 

 طريقة معامل التكافؤ خطوات نظرية  8 5

 طريقة ٕتميع الوقت تطبيقات واقعية 8 6

 الطريقة النقدية ٘تارين عملية 8 7

 االمتحاف األوؿ   ا اختبار شهري 8 8

 األ٫تية االقتصادية للسكاف ٘تارين نظرية 8 9

 ـ  ٗتطيط القوى العاملة  مفاىيم رئيسة  8 11

األساليب الكمية يف ٗتطيط   اسس ومفاىيم 8 11
 القوى العاملة 

٪تاذج ٗتطيط القوى العاملة     مفاىيم رئيسة  8 18
 وتقدير االحتيامات 

ٗتطيط العمالة على مستوى  القاتفهم الع 8 13
 ا١تشروع

االستثمار يف رأس ا١تاؿ  مفاىيم رئيسة  8 14
 البشري

   االمتحاف الثاين اختبار شهري 8 15
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 البنية التحتية  -18

 إقتصادايت العمل  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 األستاذ الدكتور: دمحم طاقة 

 األستاذ ا١تشارؾ : حسُت عجالف حسن

 اقتصاد العمل ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 الدكتور: عالء شفيق الراوي

 الدكتور : عبد الرسوؿ عبد ماسم

)  اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                
 ( اجملالت العلمية ، التقارير ،.... 

 )وزارة التخطيط _ اٞتهاز ا١تركزي لإلحصاء _ التقرير السنوي(

 مامع الكتب ا١تصورة مع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....ب ػ ا١ترا
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 وصف املقررات اندراسية

 قسم االقتصاد  

 املرحهة انثانثة

 )نهفصم األول وانثاني(
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 َت حامد سلمافد زىـ.                       وصف ا١تقرر                                                    

 

 

 ة اإلدارة واالقتصادكلي  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .133

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / ا١تركز .134

 Econ 3317)االقتصاد الكلي /ا١ترحلة الثالثة / الرمز ) اسم / رمز ا١تقرر .135

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .136

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .137

 ساعات يف األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) لساعات الدراسية )الكلي(عدد ا .138

 8118/  11/  18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .139

 أىداؼ ا١تقرر: .141

 أواًل: تعريف الطالب أبسس االقتصاد الكلي.

ا١تتغَتات الكلية دوف اثنياً: توضيح للطالب أىم ا١تشكالت االقتصادية اليت تشمل ٣تموع االقتصاد القومي مستخدماً الكميات و 
 النظر إذل مكوانهتا اٞتزئية.

تعليم الطالب ٖتليل النشاط الكلي ودور متغَتاتو يف خلق االختالالت االقتصادية، ومن مث معاٞتتها وصواًل للتوازف الكلي، اثلثاً: 
 وهتيئة بيئة االستقرار الكلي والنمو االقتصادي طويل األمد.

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 عليم والتعلم والتقييم:٥ترمات ا١تقرر وطرائق الت .65

 

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد الكلي.  -1أ

 يعدد فروع علم االقتصاد.  -8أ

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

 يبُت النموذج الكامل يف النظرية الكينزية.  -4أ

 لي.يوضح اسلوب التحليل االقتصادي الك  -5أ

 يعطي أمثلة على مضاعف االنفاؽ اٟتكومي.  -6أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل االقتصاد الكلي.   -7أ

 

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 

ين أواًل: مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف ا١تعادالت اٞتربية والرسـو البيانية، والعمل مع اآلخر 
 )حب العمل اٞتماعي(.

 

 اثنياً: مهارات ٖتليلية: مهارات ٖتديد العالقة بُت متغَتات االقتصاد الكلي. 
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 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -11

 طريقة ا١تناقشة. -11

 

 طرائق التقييم 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsة ا١توضوعية أواًل: األسئل

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -22

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -23

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -24

 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -15

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -16

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -ث 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -ث 
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 ٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسياالختبارات ا -خ 

 

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية:  -ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع. -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار مديدة حوؿ ا١توضوع. -8ج

 يفرؽ الطالب بُت ا١تشكالت. -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -7

 طريقة ا١تناقشة. -8

 طرائق التقييم 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -25

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -26

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -27

 Homework Assignmentsنياً: الوامبات ا١تنزلية اث

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:
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 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -17

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -18

 الشهرية يف هناية كل شهر دراسياالختبارات ا٠تتامية  -ر 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -ض 

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -غ 

 

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ل ا١تعلومات عن ا١تفاىيم االقتصادية والتفكَت بكيفية استخدامها يف ٣تاالت ٥تتلفة.مهارة ٚتع وٖتلي -1د 

 مهارة االستغالؿ األمثل ١تا ىو متاح من إمكانيات. -8د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق ا١تفاىيم االقتصادية الكلية يف ٥تتلف اجملاالت . -3د 

 االقتصادية ا١تناسبة اليت تستخدـ يف ٥تتلف اجملاالت.  مهارة إعداد ا١تفاىيم  -4د 
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 بنية ا١تقرر: الفصل األوؿ .66

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 تعاريف ومفاىيم 3 1

 ٘تهيد مفاىيمي وتعاريف 

بعض التطبيقات الرايضية/ ترافقها رسـو 
 يانيةب

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 عرض وٖتليل 3 8
 الدخل واالنتاج 

 بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها ٥تططات
 اختبارات شفوية احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 3
 تكملو 

 بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها ٥تططات

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 عرض وٖتليل 3 4

النظرية الكالسيكية واالنتقادات ا١تومهة ٢تا 
 من قبل كينز 

 بعض التطبيقات الرايضية/ترافقها رسـو بيانية

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تطبيق عملي 3 5

 الطلب والعرض عند الكالسيك 

بعض التطبيقات الرايضية/ ترافقها رسـو 
 بيانية

 الوامبات ا١تنزلية ةاحملاضر 

 تطبيقات و٘تارين 3 6

 الطلب والعرض عند كينز

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 اختبارات شفوية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 7

 تكملة 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة
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 عرض وٖتليل  8

 تهالؿ ودالة االدخار دالة االس

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

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

book 

 تطبيقات و٘تارين 3 11
دالة االستثمار النظرية وا١تضاعف بعض 

 ية / ترافقها رسـو بيانيةالتطبيقات الرايض
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 عرض وٖتليل 3 11

 تكملة دالة االستثمار ا١تعجل 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 تطبيقات و٘تارين 3 18

تكملة فًتات التأخَت والكفاءة اٟتديو 
 لالستثمار ولراس ا١تاؿ

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 

 

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 13

 دالة االنفاؽ اٟتكومي

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانيو

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 يقات و٘تارينتطب 3 14

 تكملة

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة
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 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاين من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 15

Closed – 
book 

 

 بنية ا١تقرر: الفصل الثاين

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم ريقة التعليمط اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 تطبيقات و٘تارين 3 1

 دالة التجارة ا٠تارمية 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات و٘تارين 3 8

 النقود واالنتاج 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 تبارات شفويةاخ احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 3

ملخص النظرية الكينزية واالنتقادات ا١تومهة 
 ٢تا

 بعض التطبيقات الرايضية / مع ٥تطط 

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 الوامبات ا١تنزلية

 تطبيقات و٘تارين 3 4
 النظرية الكينزية والدوؿ ا١تتقدمة والنامية 

 بعض التطبيقات الرايضية / مع ٥تطط
 لوامبات ا١تنزليةا احملاضرة

 تطبيق عملي 3 5
 تكملة

 بعض التطبيقات الرايضية / مع ٥تطط
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 6

 التوازف الكلي :

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية 

 اختبارات شفوية احملاضرة
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 ػػػػػػػ امتحاف الشهر األوؿ من الفصل الثاين ػػػػػػػػ 3 7
Closed - 

book 

 عرض وٖتليل  8
 تكملة

 بعض التطبيقات الرايضية / مع ٥تطط

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 عرض وٖتليل 3 9

 التوازف الكلي 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 تطبيقات و٘تارين 3 11

 دية وا١تاليةفعالية السياسة النق

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 أمثلة و٘تارين 3 11

 التضخم نظرايت وعوامل وااثر

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانية

 اختبارات شفوية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 18

 تكملة منحٌت فلبس 

لرايضية / ترافقها رسـو بعض التطبيقات ا
 بيانيو 

 

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 13

 التنمية والنمو ونظرية توزيع الدخل ٥تتصره

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسـو 
 بيانيو

 

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 اختبارات شفويةا١تناقشة  الدورات االقتصادية ا١تختصرة عرض وٖتليل 3 14
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 البنية التحتية:  .67

، مطبعة مامعة االقتصاد الكليالدكتور عبد السالـ ايسُت االدريسي،  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1
 .    1986يداع يف ا١تكتية الوطنية يف بغداد، البصرة، اال

، وكالة ا١تطبوعات، النظرية االقتصادية الكليةصقر صقر أٛتد صقر،  -8 ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8
 .1977الكويت، 

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

، ترٚتة وتعريب القتصاد الكلي النظرية والسياساتامايكل ابدٚتاف،  -1
 .1999دمحم ابراىي منصور، دار ا١تريخ للنشر، 

 .1994، الكويت، نظرية االقتصاد الكليسامي خليل،  الدكتور -8

 

  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .68

 خل والنقود٪توذج التدفق الدائري لإلنتاج والد 

 

 

 

 

رايضية / ترافقها رسـو بعض التطبيقات ال
 بيانية

 واٟتوار

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاين من الفصل الثاين ػػػػػػػػ 3 15

Closed – 
book 
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 فرحافدمحم نوري ـ.                                                            وصف ا١تقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد    –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .141

 قسم االقتصاد    القسم اٞتامعي / ا١تركز .142

 مادة االقتصاد الدورل / ا١ترحلة الثالثة  اسم / رمز ا١تقرر .143

 Econ 3318( مدمجر اليومي ) اٟتضو  أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .144

  8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .145

 ساعت يف االسبوع  3ساعة بواقع  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .146

 8118/  11/  18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .147

 أىداؼ ا١تقرر .148

  الدورل .تعريف الطالب أبىم ا١تفاىيم ا٠تاصة ابالقتصاد 

 الدورل .  االقتصاد تعريف الطالب أب٫تية 

 األساس ا١تادي لالقتصاد الدورل . بياف 

 والداخلية. الدولية االقتصادية العالقات بُت توميو الطالب على التمييز 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة 
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 والدولية . تزويد الطالب ٔتوضوعات ٥تتلفة عن االقتصاد الدورل تشكل لو قاعدة معرفية عن ىذا العلم وتطبيقاتو احمللية 

 

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .69

 األىداؼ ا١تعرفية  : معل الطالب قادراً على : -أ

 أف يعرؼ أىم مكوانت ومفاىيم االقتصاد الدورل . -1أ

 أف يعرؼ للطالب نظرايت االقتصاد الدورل . -8أ

 .  أف يومو الطالب للتمييز بُت مكوانت االقتصاد الدورل -3أ

 أف يوضح مفاىيم العمل ورأس ا١تاؿ . -4أ

 أف ٭تلل مواضيع حركات العمل ورأس ا١تاؿ ٤تلياً ودولياً .  -5أ

 أف يعطي أساسيات عن ا١تنظمات االقتصادية الدولية .    -6أ

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 ا١تادة والزمالء . مهارات تفاعلية : امتالؾ القدرة على التواصل مع استاذ – 1ب

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصادايت العمل  وتطبيقاهتا الواقعية .  – 8ب

 مهارات ٖتليلية : القدرة على ٖتليل عرض العمل والطلب عليو والعالقات بينها .    – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 احملاضرة . -9

 ا١تناقشة واٟتوار . -11

 ية .االسئلة االثرائ -11

 االستجواب ا١تباشر . -18
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 طرائق التقييم      

 أسئلة ا٠تطأ والصواب . -13

 أسئلة االختيار من متعدد . -14

 أسئلة التوضيحات . -15

 الوامبات . -16

 التقييم الذايت . -17

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -18

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 ١تطروحة .القدرة على فحص  وتقييم ا١تواضيع ا -1ج

 القدرة على نقد و٘تييز ا١تواضيع ا١تطروحة واالختيار بينها .  -8ج

 القدرة على إنتاج افكار مديدة .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذىٍت . – 1

 العرض التقدٯتي .  – 8

 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، هنائي ( – 1

 اختبارات شفوية . – 8

 وامبات . – 3

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن مفاىيم  اقتصادايت العمل وكيفية استخدامها يف ا١تنظمات . -1د
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 شخصي على كيفية ٖتليل سوؽ العمل .مهارات التدريب والتطوير ال -8د

 اقتصادايت العمل  ا١تناسبة لالستخداـ يف اجملاالت ا١تختلفة .    مهارات اعداد مفاىيم  -3د

 بنية ا١تقرر ) الفصل االوؿ ( .71

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

بعض ا١تفاىيم األساسية  مفاىيمتعريفات و  3 1
 لالقتصاد الدورل

 

 

 

 

 

 

 

احملاضرة وا١تناقشة 
واٟتوار 

 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذايت 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والوامبات 
واالختبارات 

الشهرية 
 واليومية

الًتكيب السلعي للتجارة  ٤تاضرة 3 8
 ا٠تارمية

 التبادؿ الدورلأساس  فهم العالقات 3 3

 دراسة يف اترٮتي مدخل مفاىيم رئيسة  3 4
 الدورل االقتصاد

مراحل تطور االقتصاد  خطوات نظرية  3 5
 الدورل

األ٪تاط الثالثة للنظاـ  تطبيقات واقعية 3 6
الرأٝتارل وعالقتها بتطور 

 العالقات االقتصادية

 الدولية

 مدخل نظري لدراسة تطبيقات واقعية 3 7
 االقتصاد الدورل

 ا٠تارمية التجارة نظرايت مفاىيم رئيسة 3 8

 االمتحاف األوؿ اختبار شهري 3 9
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 يف ىيـو ديفيد نظرية مفاىيم رئيسة  3 11
 التوازف ( ا٠تارمية التجارة

  ) التلقائي

 ا١تيزة يف ٝتيث ادـ نظرية فهم العالقات 3 11
 ا١تطلقة

 يف ريكاردو ديفيد ةنظري مفاىيم رئيسة  3 18
 النسبية ا١تيزة

نظرية كلفة الفرصة البديلة  فهم العالقات 3 13
 لػ)ىابرلر(

نظرية القيم الدولية )    مفاىيم رئيسة  3 14
الطلب ا١تتبادؿ ( ؿ 
 )موف ستيوارت مل(

   االمتحاف الثاين   اختبار شهري 3 15

 بنية ا١تقرر ) الفصل الثاين ( -18

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة اعاتالس األسبوع

النظرايت اٟتديثة يف التجارة   تعريفات ومفاىيم 3 1
 ا٠تارمية

نظرية ىكشر  أولُت :       
)نظرية توازف          األسعار 

 الدولية(  

 

 

 

 

 

 

التقييم الذايت 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والوامبات 
واالختبارات 

الشهرية 
 واليومية

 حركة عوامل اإلنتاج دولياً  اسس ومفاىيم  3 8

النظرية العامة ٟتركة رؤوس  فهم العالقات 3 3
 األمواؿ واالستثمار الدورل
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  انتقاؿ العمل دوليا مفاىيم رئيسة  3 4

احملاضرة وا١تناقشة 
واٟتوار 

 واالستجواب

 راءواالث

ا١تدفوعات الدولية )ميزاف  طوات نظرية خ 3 5
 ا١تدفوعات(

 ا  االمتحاف األوؿ  تطبيقات واقعية 3 6

 ىيكل ميزاف ا١تدفوعات ٘تارين عملية 3 7

التوازف واالختالؿ يف ميزاف  ـ اختبار شهري 3 8
 ا١تدفوعات  

التسوايت الدولية ) أسواؽ     ٘تارين نظرية 3 9
 وأسعار   الصرؼ (  

النظاـ النقدي الدورل )سعر  مفاىيم رئيسة  3 11
الصرؼ يف النظم النقدية 

 ا١تختلفة(

 السيولة الدولية اسس ومفاىيم 3 11

معدالت التبادؿ التجاري  مفاىيم رئيسة  3 18
 الدورل 

 السياسة التجارية  فهم العالقات 3 13

ية ا١تنظمات والتكتالت العرب مفاىيم رئيسة  3 14
 والدولية 

   االمتحاف الثاين اختبار شهري 3 15

 البنية التحتية  -13
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 اإلقتصاد الدورل  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 الدكتور: صاحل غازي الطائي

 اإلقتصاد الدورل ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 الدكتور: أمُت رشيد كنونة

)         اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا         
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 )وزارة التخطيط _ اٞتهاز ا١تركزي لإلحصاء _ التقرير السنوي(

 مامع الكتب ا١تصورة ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  -14

 العالقات االقتصادية الدولية  
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 أ.د مهدي صاحل دواي                             وصف ا١تقرر                             

 

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

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – مامعة دايذل ا١تؤسسة التعليمية .149

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .151

 / مادة التنمية االقتصادية / ا١ترحلة الثالثة اسم / رمز ا١تقرر .151
 Econ 3319رمز ا١تقرر 

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .152

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .153

 ساعات يف األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .154

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .155

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .156

 فهم اإلطار النظري للتنمية  -83
تعريػف الطلبػػة علػى مفهػػـو التنميػة مػػن خػالؿ التعػػرؼ علػى ظػػاىرة التخلػف )االخػػتالالت ا٢تيكلية(وخصائصػػو  -84

 ومعايَته. 
توضيح للطالب كيفية التخلص من ظاىرة التخلف، للوصوؿ إذل مفهـو التنمية وكذلك اىم النظرايت ا١تفسرة  -85

 دية  .للنمو االقتصادي فضالً عن السياسات ا١تتبعة للتنمية االقتصا
تبيُت للطالب أبف ا٢تدؼ الرئيسة للتنمية االقتصادية ىو مناقشة اكثر االمور اليت ٢تا ارتباطاً ْتياة الشعوب  -86

ومستقبلها ،الف التنمية تشكل ٤تور الطموحات واآلماؿ ،إذ بدوف التنمية تبقى الطموحات خارج أطار امكانية التحقيق 
. 

 معرفة الطالب بنظرايت التنمية  -87
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 ة الطالب بسياسات التنموية معرف -88
 معل الطالب ملم اب١تؤشرات التنموية  -89
 إمكانية الطالب بتشخيص ا١تشاكل االقتصادية  -31

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .71

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ
 يعرؼ مفهـو التنمية االقتصادية . -1أ
 يفسر للطالب خصائص التخلف . -8أ
 لطالب مضموف التنمية .يُبُت ل -3أ
 يوضح للطالب نظرايت التنمية االقتصادية . -4أ
 يعدد للطالب السياسات ا٠تاصة ابلتنمية . -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن ٕتارب تنموية .  -6أ
  
 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 ٬تمع معلومات عن الظواىر وا١تشكالت االقتصادية   – 1ب
 اسباب ىذه ا١تشاكل ٭تلل  – 8ب
 يقارف بُت التجارب التنموية  – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -3
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -4
 

 طرائق التقييم      
 

 ة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئل -85
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -86
 االختبارات وتشمل : -87

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -
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 فصلية يف هناية فصل دراسي .االختبارات ا٠تتامية  ال -
 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج
 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج
 يفرؽ بُت ا١تشكالت   -3ج
 وا١تشكالت . يفسر و٭تلل الظواىر -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية  . -18
 رسم ا١تخططات التوضيحية . -19
 طريقة العصف الذىٍت . -81
 
 طرائق التقييم    
 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -11
 اليومية  - ز

 الشهرية  - س
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 عماؿ االختبارات الشفوية .است -18
 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د   
 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8د
 ت .مهارات استغالؿ ما متاح من امكاان -3د
 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د
 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 
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 بنية ا١تقرر .78

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 اختبارات شفوية احملاضرة ما ىية التخلف تعاريف ومفاىيم 3 1
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار خصائص التخلف استيعاب ا٠تصائص 3 8
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ا٠تصائص االقتصادية استيعاب ا٠تصائص 3 3
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ا٠تصائص االمتماعية استيعاب ا٠تصائص 3 4

مضموف التنمية االقتصادية  مفاىيمتعاريف و  3 5
 ومفهومها

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار عوائق التنمية عرض وٖتليل 3 6

موامهة العوائق اليت تقف اماـ  عرض وٖتليل 3 7
 التنمية

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

/ للفصل امتحاف الشهر األوؿ  3 8
   الدراسي االوؿ 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة نظرايت التنمية االقتصادية عرض وٖتليل 3 9
 اختبارات شفوية ٤تاضرة النظرية ا١تاركسية عرض وٖتليل 3 11
 اختبارات شفوية ٤تاضرة النظرية النيوكالسيكية عرض وٖتليل 3 11
 ويةاختبارات شف ٤تاضرة نظرية شومبيًت عرض وٖتليل 3 18
 اختبارات شفوية ٤تاضرة نظرية مراحل النمو عرض وٖتليل 3 13
 اختبارات شفوية ٤تاضرة نظرية ارثر لويس عرض وٖتليل 3 14

 عرض وٖتليل 3 15
نظرايت اخرى ٗتص النمو ا١تتوازف 

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار و غَت ا١تتوازف

الثاين / للفصل  امتحاف الشهر ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16
 الدراسي االوؿ 

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ

 اختبارات شفوية ٤تاضرة السياسات التنموية تعاريف ومفاىيم 3 17
 اختبارات شفوية ٤تاضرة سياسة االدخار عرض وٖتليل 3 18
 اختبارات شفوية ٤تاضرة سياسة االستثمار عرض وٖتليل 3 19
 اختبارات شفوية رة٤تاض السياسة ا١تالية عرض وٖتليل 3 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرة السياسة النقدية عرض وٖتليل 3 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرة سياسة التجارة ا٠تارمية عرض وٖتليل 3 88
 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ مرامعة الشهر االوؿ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 83
  ػػػػػػػػامتحاف الشهر االوؿ/للفصل    84
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 البنية التحتية  .73
 كتاب التنمية االقتصادية ، للدكتور ٜتيس خلف موسى الف ىداوي  ا١تطلوبة ػ الكتب ا١تقررة 1

 كتاب التنمية االقتصادية للدكتور دمحم صاحل القريشي    ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 قتصاد التنمية للدكتور سادل توفيق النجفي كتاب مقدمة يف ا
 وكتاب التخطيط والتنمية االقتصادية للدكتور اٛتد عارؼ العساؼ

 تقارير األمم ا١تتحدة للتنمية البشرية 
 شبكة االقتصاديُت العراقيُت  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 
 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .74

 رر الدراسي مراحل تطور التنمية ، التنمية البشرية والتنمية ا١تستدامة  والتنمية البشرية ا١تستدامة . اف يشمل ا١تق  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسي الثاين 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة الزراعة و التنمية عرض وٖتليل  85
 اختبارات شفوية ٤تاضرة الصناعة و التنمية االقتصادية عرض وٖتليل 3 86
 اختبارات شفوية ٤تاضرة التجارة ا٠تارمية و التنمية عرض وٖتليل 3 87
 زميلتقييم الذات وتقييم ال ا١تناقشة واٟتوار ٗتطيط التنمية عرض وٖتليل 3 88
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ٪تاذج بديلة للتنمية عرض ومقارنة 3 89
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار النماذج االسيوية عرض ومقارنة 3 31

امتحاف الشهر الثاين/ للفصل    
 الدراسي الثاين 

  ػػػػػػػ
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 عكاوي  عكاوي ـ.عمر ٤تمودأ.                        وصف ا١تقرر                                                

 

 

 مامعة دايذل / كلية اإلدارة واالقتصاد ا١تؤسسة التعليمية .157

 قسم االقتصاد ي  / ا١تركزالقسم العلم .158

 Econ 3320 االقتصاد الرايضي / ا١ترحلة الثالثة / رمز ا١تقرر اسم / رمز ا١تقرر .159

 الزامي أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .161

 8117-8116الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .161

 ساعة45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .162

 18/11/8116  اتريخ إعداد ىذا الوصف .163

 أىداؼ ا١تقرر  .164

 تعليم الطالب يهدؼ ىذا ا١تقرر إذل تطبيق ما مت دراستو من علـو رايضية وبر٣تة خطية على النماذج االقتصادية. .1
 .  تعليم الطالب بعض الطرؽ الرايضية عن الدواؿ االقتصادية.8
 . تعليم الطالب دراسة ومعرفة تطبيقات ا١تصفوفات.3
 الب دراسة اٞترب ا٠تطي بشكل عاـ يف ا١تشاكل االقتصادية.. تعليم الط4
 
 
 

ا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذ
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 . تعليم الطالب مفهـو البنوؾ ا١تركزية.8

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .75

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ
 التعرؼ على الية التوازف بشكل رايضي بُت العرض والطلب.  -1أ
 لدخل وفق مفهـو النظرية الكنزية.التعرؼ على الية توازف ا -8أ
 التعرؼ على توازف السوؽ النقدي والسوؽ السلعي.  -3أ
 التعرؼ على حل الدواؿ من خالؿ ا١تشتقات.  -4أ
 التعر على حل خطوط االنتاج ابستخداـ طريقة الرب٣تة ا٠تطية  -5أ

 
 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 امباتالتكليف ابالْتاث والو  – 1ب
 التكليف ابعداد تقارير عن االزمات النقدية  - 8ب
 حلقات النقاش  - 3ب
 تكليف الطلبة ابعداد تقارير عن عمل البنوؾ ا١تركزية والسياسة النقدية.   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة اللقاء احملاضرة.
 استخداـ طريقة اٟتلقة النقاشية.

 ئلة واالموبة.استخداـ طريقة االس
 طرائق التقييم      

 عرض الوامب ومناقشتو اثناء احملاضرة. -
 شرح الطالب ٞتزء من احملاضرة. -
 تقييم الوامبات -
 االختبارات وتقسم اذل اختبارات يومية وشهرية وهنائية -
 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج
 طالب على تقيم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿقدرة ال -8ج
 يقسر الظاىرة ويعطي العالج ٢تا. -3ج
 يفسر ا١تشكالت االقتصادية ويقدـ اٟتل ٢تا. -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 تكليف ابلرموع اذل ا١تواقع االلكًتونية ذات الصلة. -
 مناقشة االوراؽ البحثية لطلبة بصورة ٚتاعية. -
 طريقة العصف الذىٍت -

 
 طرائق التقييم    
 . استعماؿ االختبارات التحصيلية :1
 اليومية. -
 الشهرية. -
 الفصلية. -
 النهائية. -
 

 . استعماؿ االختبارات الشفوية8
 
 
 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 النامح الفعاؿ.مهارات اٟتوار  -1د
 القدرة على ادارة اٟتوارات. -8د
 مهارات ٚتع البياانت حوؿ ا١تشكلة وتقدمي اٟتلوؿ ٢تا. -3د
 مهارات اٟتوار اٞتماعي وكسر حامز ا٠توؼ.   -4د
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 بنية ا١تقرر .76

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 االختبارات الشفوية احملاضرة توازف السوؽ عرض وٖتليل 3 1
تقيم الذات وتقيم  احملاضرة دواؿ العرض والطلب ا٠تطية استيعاب ا٠تصائص 3 8

 الزميل
 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار الدواؿ الغَت خطية عرض وٖتليل 3 3
ات وتقيم تقيم الذ احملاضرة التوازف يف سوؽ اكثر من سلعة عرض وٖتليل 3 4

 الزميل
 اختبارات شفوية احملاضرة توازف الدخل  استيعاب ا٠تصائص 3 5
   امتحاف الشهر االوؿ   6
توازف الدخل ابستخداـ  تعاريف ومفاىيم 3 7

 الضرائب
 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة توازف الدخل يف اقتصاد مفتوح تعاريف ومفاىيم 3 8
 ميلالز 

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار توازف الدخل بُت بلدين عرض وٖتليل 3 9
 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار ٪توذج مستخدـ ا١تنتج عرض وٖتليل 3 11
 اختبارات شفوية احملاضرة ٪توذج مستخدـ ا١تنج عرض وٖتليل 3 11
 اختبارات شفوية احملاضرة ا١تروانت استيعاب ا٠تصائص 3 18
   امتحاف الشهر الثاين  3 13
 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار االمثلية تعاريف ومفاىيم 3 14
االمثلية لدواؿ ذات متغَت  عرض وٖتليل 3 15

 واحد فقط
تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار

 الزميل
االمثلية لدواؿ ذات متغَت  عرض وٖتليل 3 16

 واحد فقط
 اختبارات شفوية احملاضرة

االمثلية لدواؿ االقتصاد اكثر  عرض وٖتليل 3 17
 من مثتغَت

 اختبارات شفوية احملاضرة

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار االمثلية لدواؿ ا١تقيدة استيعاب ا٠تصائص 3 18
 اختبارات شفوية احملاضرة مضاعف الكرانج تعاريف ومفاىيم 3 19
 اختبارات شفوية اٟتوارمناقشة و  تطبيقات دالة االنتاج عرض وٖتليل 3 81
   امتحاف الشهر االوؿ   81
 اختبارات شفوية احملاضرة ا١تعدؿ اٟتدي لالحالؿ تعاريف ومفاىيم 3 88
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 البنية التحتية  .77
 كتاب االقتصاد الرايضي / للدكتور حسُت علي ٓتيت ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 ٧تماالقتصاد الرايضي للدكتور عدانف كرمي  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8
 

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االقتصاد الرايضي للدكتور أٛتد ابن عبد هللا

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 
 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .78

   
 يع الدواؿ ١تتغَتات االقتصادية الكافة .اف يشمل ا١تقرر ٚت

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار ٖتديد مستوى النتاج عرض وٖتليل 3 83
 اختبارات شفوية احملاضرة استخداـ ا١تصفوفات تعاريف ومفاىيم 3 84
 اختبارات شفوية احملاضرة الكلفة اٟتدية ليلعرض وٖت 3 85
تقيم الذات وتقيم  احملاضرة ا١تعدؿ اٟتدي لالستدالؿ عرض وٖتليل 3 86

 الزميل
الرب٣تة ا٠تطية طريقة الرسم  عرض وٖتليل 3 87

 البياين
تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار

 الزميل
   امتحاف الشهر الثاين   88
 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار ة السمبلكسطريق عرض وٖتليل 3 89
 اختبارات شفوية احملاضرة حل التطبيقات عرض وٖتليل 3 31
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

  سعود ضياء حسُت ـ.                وصف ا١تقرر                                                         

 

ب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطال
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛

 كلية االدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .165

 قسم االقتصاد    القسم العلمي  / ا١تركز .166

 ـ.ـ ضياء حسُت  اسم التدريسي  .167

 ECON( 3381مادة ا١تالية العامة / ا١ترحلة الثالثة ) ا١تقرراسم / رمز  .168

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .169

 8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .171

 ساعات يف االسبوع 8( ساعة دراسية بواقع 61) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .171

 8118/ 11/  18 خ إعداد ىذا الوصف اتري .172

 أىداؼ ا١تقرر .173

 يوضح للطالب مدى أ٫تية دراسة مادة ا١تالية العامة وعالقتها ابلعلـو األخرى .  -7

 يعرؼ للطالب مفهـو علم ا١تالية العامة ونشأهتا وتطورىا حىت وقتنا اٟتاضر . -8

 ىي اإليرادات العامة والنفقات العامة وا١توازنة العامة  بياف للطالب ابف علم ا١تالية العامة يتضمن ثالثة عناصر أساسية -9
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 يعرؼ للطالب مانب اإليرادات العامة تقسيماهتا وأنواعها ومدى أ٫تيتها كمصدر ٘تويل للنفقات العامة . -11

يبُت للطالب مفهـو النفقات العامة أشكا٢تا وقواعدىا وما ىي الوسائل واإلمراءات اليت تتأخذ لتغطية تلك  -11
 ت . النفقا

يعرؼ للطالب مفهـو القروض العامة وطبيعتها وأنواعها وما ىي اآلاثر االقتصادية ا١تًتتبة عند االكتتاب يف  -18
 سندات القروض .

 يوضح للطالب مفهـو ا١توازنة العامة وأ٫تيتها وماىي أىم القواعد الرئيسية ٢تا .  -13

 

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .79

 ىداؼ ا١تعرفية  األ -أ

 يوضح مفهـو ا١تالية العامة . -1أ

 يفسر للطالب عناصر ا١تالية العامة  . -8أ

 يُبُت للطالب مضموف مانب اإليرادات والنفقات   . -3أ

 يعرؼ للطالب نظرايت عن ا١تالية العامة. -4أ

 يعدد للطالب تقسيمات االيرادات والنفقات العامة . -5أ

 ا١توازانت العامة .يوضح للطالب اعداد   -6أ

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 مهارات ٖتليلية من خالؿ طرح ا١توضوع بتحديد ا١تسببات والعوائق و٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا. - 1ب
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 مهارات االتصاؿ والتواصل . – 8ب

 مهارات تشجيع التعاوف وخلق روح ا١تبادرة والرغبة ابلعمل اٞتماعي . – 3ب

 مهارات االختبارات اليومية   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة -4

 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -5

 

 طرائق التقييم      

 أسئلة ا١تقابلة  -أسئلة الصواب وا٠تطأ ج –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة ا١توضوعية وتتألف من : أ -11

 التقييم الذايت وتقييم الزميل -18

 اختبارات التحصيل البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -13

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر. -14

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل . -15

 النهائية يف هناية العاـ الدراسي . االختبارات ا٠تتامية -16

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 يفسر و٭تلل الظواىر و٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسب ١تشكلة الظاىرة                                                            -1ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -8ج
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 يفرؽ بُت ا١تشكالت   -3ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ ا١تناسبة  -4ج         

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخداـ طريقة احملاضرة -4

 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -5

 

 

 طرائق التقييم    

 قابلة أسئلة ا١ت -أسئلة الصواب وا٠تطأ ج –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة ا١توضوعية وتتألف من : أ -17

 التقييم الذايت وتقييم الزميل -18

 اختبارات التحصيل البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -19

 االختبارات التحصيلية وتتضمن :-ب                                     

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر. -81

  هناية كل فصل .االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف -81

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي . -88

 

 

 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

 

 قولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تن -د 

 مهارات يف ٚتع البياانت وا١تؤشرات الرقمية حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -1د

 مهارات استغالؿ ما متاح من اإلمكاانت . -8د

 مهارات إمراء ا١تقارانت عن ا١توضوع . -3د

 صة ذات الصلة اب١توضوع .   مهارات إعداد ا١تفردات وا١تفاىيم ا٠تا -4د
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 بنية ا١تقرر .81

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو وتطور ا١تالية العامة تعاريف ومفاىيم 8 1

اٟتامات العامة واٟتامات  استيعاب ا٠تصائص 8 8
 ا٠تاصة

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار
 وتقييم الزميل

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار مراحل تطور ا١تالية العامة استيعاب ا٠تصائص 8 3
 وتقييم الزميل

عالقة ا١تالية العامة ابلعلـو  استيعاب ا٠تصائص 8 4
 األخرى

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية ٤تاضرة نفقات العامة وعناصرىاال استيعاب ا٠تصائص 8 5

أنواع  النفقات العامة   عرض وٖتليل 8 6
 وتقسيماهتا

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار
 وتقييم الزميل

اآلاثر االقتصادية للنفقات  عرض وٖتليل 8 7
 العامة

تقييم الذات  ٤تاضرة
 وتقييم الزميل

    امتحاف الشهر األوؿ   8 8

 اختبارات شفوية ٤تاضرة اإليرادات العامة ض وٖتليلعر  8 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة إيرادات الدولة من أمالكها عرض وٖتليل 8 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة الضريبة والرسم تعريف ومفاىيم  8 18

 اختبارات شفوية ٤تاضرة التنظيم الفٍت للضريبة عرض وٖتليل 8 13

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة الضرائب عرض وٖتليل 8 14
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اآلاثر العامة للضرائب على  عرض وٖتليل 8 15
 االقتصاد القومي

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار النظاـ الضرييب يف العراؽ عرض وٖتليل 8 16
 وتقييم الزميل

   امتحاف الشهر الثاين   

مصادر الدخل الذي تفرض   عرض وٖتليل 8 17
 عليو الضريبة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة تطور الضرائب يف العراؽ عرض وٖتليل 8 18

أتثَت ا٢تيكل االقتصادي على   عرض وٖتليل 8 19
 الضرائب

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة القروض العامة عرض وٖتليل 8 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة اإلصدار النقدي اٞتديد وٖتليل عرض 8 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة اإليرادات األخرى عرض وٖتليل 8 88

 اختبارات شفوية ٤تاضرة الغرامات ا١تالية   عرض وٖتليل 8 83

     امتحاف الفصل األوؿ   8 

 اختبارات شفوية ناقشة واٟتوارا١ت تعريف ا١توازنة العامة                    عرض ومقارنة 8 84

 اختبارات شفوية ١تناقشة واٟتوار تقسيمات ا١توازنة العامة  عرض ومقارنة 8 85

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار مراحل ا١توازنة العامة  عرض ومقارنة 8 86
 وتقييم الزميل

تقييم الذات  ١تناقشة واٟتوار السياسة ا١تالية  عرض وٖتليل 8 87
 الزميل وتقييم
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 البنية التحتية  .81

 الدكتور رضا صاحب ابو اٛتد اؿ علي –ا١تالية العامة  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 عادؿ افليح العلي –ا١تالية العامة  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 ،....  (اجملالت العلمية ، التقارير 

 الدكتور ىشاـ دمحم صفوت العمري –ا١تالية العامة 

 دمحم طاقة وىدى العزاوي –ا١تالية العامة 

 الدكتور طاىر اٞتنايب –ا١تالية العامة والتشريع ا١تارل 

 

 تقارير ونشرات وزارة ا١تالية ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت

تقييم الذات  ١تناقشة واٟتوار السياسة ا١تالية التقليدية  عرض وٖتليل 8 88
 وتقييم الزميل

 اختبارات شفوية احملاضرة السياسة ا١تالية اٟتديثة  عرض وٖتليل 8 89

تقييم الذات  ا١تناقشة واٟتوار أدوات السياسة ا١تالية  عرض وٖتليل 8 31
 وتقييم الزميل

     فصل الثاينامتحاف ال   

 طة تطوير ا١تقرر الدراسي خ .88

 

اف يشمل ا١تقرر الدراسي معرفة  التطور اٟتاصل يف تنويع مصادر الدخل ابعتبارىا ا١تصدر الرئيسي لإليرادات العامة لتمويل   
 عجز ا١توازنة و االٕتاىات اٟتديث يف إعداد ا١توازانت العامة للدولة    .



الصفحت   

159 
 

  

 

 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 عبدهللا علي وىيبـ.أ.                                                                     وصف ا١تقرر

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .174

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .175

 االقتصاد الصناعي / ا١ترحلة الثالثة 3388 اسم / رمز ا١تقرر .176

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .177

 8119-8118دراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي الفصل ال الفصل / السنة .178

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

 8118/ 11/  1 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .181

  أىداؼ ا١تقرر .181

 تعريف الطالب أبسس االقتصاد الصناعي .  -1

 الصناعي تشكل نقطة االنطالؽ للتوغل يف دراسة متقدمة عن االقتصاد .تزويد الطالب ٔتواضيع ومفاىيم خاصة ابالقتصاد  -8

 توضيح ا٫تية االقتصاد الصناعي ودوره يف ٖتليل البياانت للمشاريع الصناعية .  -3

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 ينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط ب
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 ا١تعرفة والفهم  -أ

 تصاد الصناعي . يُعرؼ مفهـو االق  -1أ

 يرسم شكالً يوضح فيو عالقة االقتصاد الصناعي ابلعلـو األخرى . -8أ

 يبُت العوامل ا١تؤثرة يف اسباب ظهور ا١تشاكل الصناعية .  -3أ

 يوضح منهجية البحث يف االقتصاد الصناعي .  -4أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل االقتصاد الصناعي .    -5أ

  

 هاراتية ا٠تاصة اب١تقرر. األىداؼ ا١ت  -ب 

مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف تكنولوميا ا١تعلومات، العمل مع اآلخرين )حب العمل  – 1ب
 اٞتماعي(

 مهارات ٖتليلية: مهارات ٖتديد العالقة بُت ا١تفاىيم الرايضية واالقتصادية .   – 8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة احملاضرة  -1

 طريقة ا١تناقشة واٟتوار -8
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 طرائق التقييم      

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsاألسئلة ا١توضوعية  -1

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -أ

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -ب

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -ج

 Homework Assignmentsالوامبات ا١تنزلية  -8

 Peer and Self - Assessmentالتقييم الذايت وتقييم الزميل  -3

 االختبارات وتقسم إذل: -4

 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -أ 

 ية ا١تتنوعة:االختبارات التحصيلية ا٠تتام -ب

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -1

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -8

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي-6

 

 

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 ا١تعروضة واختيار أفضل البدائل ا١تطروحة(التفكَت الناقد )قدرة الطالب على فحص وتقييم اٟتلوؿ  -1ج
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 التفكَت اإلبداعي ) قدرة الطالب على إنتاج أفكار يف االقتصاد الصناعي تعترب مديدة ( -8ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

  ( Brain Storming )  .استعماؿ طريقة العصف الذىٍت -1

 .استعماؿ  طريقة االلقاء مصحوبة أبسلوب االستجواب -8

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية -3     

 

 طرائق التقييم    

 التحصيلية ا١تتنوعة ) اليومية ، الشهرية ، الفصلية ، وا٠تتامية ( examinationsاستعماؿ االختبارات   -1

  orally testsاستعماؿ طريقة االختبارات الشفوية  -8

 homework assignmentsاستعماؿ طريقة الوامبات ا١تنزلية  -3

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارة ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن ا١تفاىيم االقتصادية الصناعية .  -1د

 مهارة االستغالؿ االمثل ١تا ىو متاح من امكانيات .  -8د

 طوير الشخصي على كيفية تطبيق ا١تفاىيم االقتصادية الصناعية يف ٥تتلف اجملاالت . مهارة التدريب والت -3د

 مهارة اعداد ا١تفاىيم االقتصادية ا١تناسبة اليت تستخدـ يف ٥تتلف اجملاالت    -4د
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 بنية ا١تقرر .83

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 تعاريف ومفاىيم 8  1
تعريف االقتصاد   

الصناعي ومفهـو ا١تشروع 
 الصناعي واىدافو

 ا١تناقشة واٟتوار
التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 8 8
مفهـو وعوامل التوطن 

 الصناعي  
 اختبارات شفوية احملاضرة

 عرض وٖتليل 8 3
ا١تعايَت العامة للتوطن   

   الصناعي
 ناقشة واٟتوارا١ت

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات و٘تارين 8 4
االساليب الفنية يف   

    التوطن
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيق عملي 8 5
اقتصادايت حجم ا١تشروع 

   الصناعي
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 8 6
ٖتديد حجم ا١تشروع   

الصناعي وا٫تيتو 
 قتصاديةاال

 اختبارات شفوية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 8 7
حجم ا١تشروع واثره   

 على التكاليف والعوائد
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 ػػػػػػػػ  8
اختبار الشهر األوؿ من 

 الفصل األوؿ
 ػػػػػػػ

Closed - 
book 

 عرض وٖتليل 8 9
اٟتجم االمثل للمشروع   

 الصناعي
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار
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 عرض وٖتليل 8 11
اثر التطور التكنولومي 

 على ٖتديد اٟتجم االمثل
  

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 8 11
١تشروعات الصغَتة  

 ودورىا يف االقتصاد
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 ت ا١تنزليةالوامبا احملاضرة اسس تقييم ا١تشروعات  تطبيقات و٘تارين 8 18

 عرض وٖتليل 8 13
ا٫تية ٗتطيط ا١تشروع 

   الصناعي
 الوامبات ا١تنزلية ا١تناقشة واٟتوار

 تطبيقات و٘تارين 8 14
االساليب الفنية   

للتخطيط يف ا١تنشأة 
 الصناعية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 ػػػػػػػ 8 15
اختبار الشهر الثاين من 
 الفصل الدراسي األوؿ

 ػػػػػػػػ
Closed – 

book 

 بنية ا١تقرر  )الفصل الثاين(

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 تعاريف ومفاىيم 8 1
مستلزمات تنفيذ 

 ا١تشروعات الصناعية
 ا١تناقشة واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 8 8
وتصنيفات القطاع مفهـو 

 الصناعي
 اختبارات شفوية احملاضرة

 عرض وٖتليل 8 3
مفهـو وا٫تية التخطيط 

 الصناعي
 الوامبات ا١تنزلية ا١تناقشة واٟتوار

 الوامبات ا١تنزلية ا١تناقشة واٟتوار    سًتاتيجية ا٠تطة الصناعية عرض وٖتليل   8 4
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 تطبيق عملي 8 5
االساليب الفنية لصياغة 

 صناعيةا٠تطة ال
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 عرض وٖتليل   8 6
سًتاتيجية الصناعات 

 ا٠تفيفة
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل    8 7
سًتاتيجية الصناعات 

 الثقيلة
 الوامبات ا١تنزلية ا١تناقشة واٟتوار

 ػػػػػػػػ  8
امتحاف الشهر األوؿ من 

 الفصل الثاين
 ػػػػػػػ

Closed - 
book 

 عرض وٖتليل 8 9
سًتاتيجية التصنيع من 
 امل احالؿ الواردات

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 8 11
سًتاتيجية التصنيع من 

 امل التصدير
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 8 11
سًتاتيجية التصنيع ا١تالئمة 

 لالقطار النامية
 بارات شفويةاخت ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 8 18
سًتاتيجية التصنيع ا١تالئمة 

 لالقطار العربية
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 8 13
نشوء الصناعة العراقية 

 وتطورىا
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 عرض وٖتليل 8 14
مشاكل القطاع الصناعي 

 يف العراؽ
 شفوية اختبارات ا١تناقشة واٟتوار

 ػػػػػػػ 8 15
امتحاف الشهر الثاين من 

 الفصل الثاين
 ػػػػػػػػ

Closed - 
book 



الصفحت   

166 
 

  

 البنية التحتية  .84

 االقتصاد الصناعي / د . ٛتيد ماسم ٛتيد اٞتميلي واخروف ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 االقتصاد الصناعي / د . مدحت القريشي  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

تب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) اػ الك
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي 
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

  . علي طالب حسُتـ                                                                     وصف ا١تقرر

 

 

 التعليم العارل والبحث العلميوزارة  ا١تؤسسة التعليمية .182

 كلية االدارة واالقتصاد / مامعة دايذل     القسم العلمي  / ا١تركز .183

  Econ3323االقتصاد الزراعي/ اسم / رمز ا١تقرر .184

 الزامي أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .185

 فصلي /السنة الثالثة  الفصل / السنة .186

 االسبوع بواقع ساعتاف يفساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .187

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .188

 أىداؼ ا١تقرر .189

 تغطية مادة االقتصاد الزراعي للمرحلة الثالثة للدراسات االولية  -1

 توسيع فهم طالب قسم االقتصاد يف مادة االقتصاد الزراعي فضال عن الفوائد العلمية والعملية  -8

 مت تعينهم يف الدوائر ا١تذكورة  اتىيل ا٠تر٬تُت للعمل يف الدوائر الزراعية اذا -3

 تصميم وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية  -4

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 اظهار القدرة االبداعية والفكرية يف مكافحة االفات الزراعية . -5

 تطبيق ا١تعرفة يف العلـو الزراعية .  -6

 

 

 

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .85

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 من مادة االقتصاد الزراعي ىو تغطية مادة االقتصاد الزراعي للمرحلة الثالثة للدراسة االولية ا٢تدؼ -1أ

 توسيع فهم طالب قسم االقتصاد للمادة فضال عن الفوائد  العلمية والعملية . -8أ

 فضال عن أتىيل ا٠تر٬تُت للعمل يف الدوائر الزراعية اذا مت تعيينهم يف الدوائر ا١تذكورة.  -3أ

 . تطبيق ا١تعرفة يف العلـو الزراعية من أمل معاٞتة ا١تشاكل الزراعية -4أ

 تصميم وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية. -5أ

 اظهار القدرة االبداعية واالبتكارية  يف وقاية النبااتت وإ٬تاد اٟتلوؿ الزراعية .  -6أ

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 قارير البحوث الزراعية .اعداد وتقدمي ت – 1ب

 أتىيل ا٠تر٬تُت للعمل يف الدوائر الزراعية اذا مت تعيينهم يف الدوائر ا١تذكورة.  - 8ب

 اظهار القدرة االبداعية واالبتكارية  يف وقاية النبااتت وإ٬تاد اٟتلوؿ الزراعية .  - 3ب

 . لزراعيةتطبيق ا١تعرفة يف العلـو الزراعية من أمل معاٞتة ا١تشاكل ا     -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

  التعليم والتعلم التقليدي )احملاضرة واإللقاء( -1

طريقة تدريس تقـو على إشراؾ الطلبة  يف عمل أشياء ٕتربىم على  : التعليم النشط :التعليم والتعلم الغَت تقليدية -8
 .التفكَت فيما يتعلمونو

 طريقة ا١تناقشة .  -3

 ريبات اٟتقلية وكتابة التقارير عنها وتقيمها.طريقة لعب االدوار والتد -4

 طريقة العروض التوضيحية . -5

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحاانت يومية وشهرية.-

 امتحاانت فصلية وهنائية.-

 درمات مشاركة ألسئلة ا١تنافسة للمواضيع الدراسية .-

 درمات للوامبات البيتية وكتابة التقارير .-

      

 دانية  والقيمية األىداؼ الوم -ج

 تطبيق ا١تعرفة العلمية والتكنولومية  يف العلـو الزراعية من أمل معاٞتة ا١تشاكل الزراعية. -1ج

تصميم نظاـ زراعي متكامل أو مزئي أو اتباع نظاـ معاٞتة لتلبية االحتيامات الزراعية ا١تطلوبة ضمن قيود واقعية متعلقة  -8ج
 مة.ابالقتصاد والبيئية والصحة والسال

 . التخطيط  وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية ، وكذلك ٖتليل وتفسَت البياانت  -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 تزويد الطلبة ابألساسيات وا١تواضيع اإلضافية ا١تتعلقة ٔتخرمات التعليم السابقة للمهارات ، ٟتل ا١تشاكل العملية . -1

 ا١تستوى العملي. تطبيق ا١تواضيع ا١تدروسة نظرايً وعلى -8

 الطلب من الطلبة خالؿ الدروس العملية إبمراء بعض التجارب التطبيقية وإبشراؼ أساتذهتم . -3

 

 

 طرائق التقييم    

 امتحاانت يومية أبسئلة متعددة ا٠تيارات اليت تتطلب مهارات عملية . -1

 امتحاانت يومية أبسئلة عملية .  - 8

 ة للمواضيع الدراسية .درمات مشاركة ألسئلة ا١تنافس - 3

 وضع درمات للوامبات البيتية والتقارير . - 4

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تشخيص وصياغة ومعاٞتة  ا١تشاكل الزراعية .  -1د

 . عد التخرج٘تكُت الطلبة من تطوير ذايت مستمر ١تا ب -8د

 .اكساب الطلبة  مهارات تطبيق الطرؽ العلمية فيما ٮتص ادارة اٟتقوؿ الزراعية  -3د

 .تدريب الطالب على انتاج احملاصيل الزراعية للوصوؿ اذل االنتامية العالية   -4د
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 بنية ا١تقرر .86

 طريقة التقييم عليمطريقة الت اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

مفهـو علم االقتصاد العاـ   بكالوريوس  نظري  8 االوؿ 
واالقتصاد الزراعي ، 

الفروع الرئيسية لالقتصاد 
 الزراعي 

  Quizzes نظري 

الزراعة ، مفهومها  بكالوريوس نظري 8 الثاين 
،خصائصها ،ا٫تيتها 
،انواعها ،خصائصها 
 ،انواعها ، تطورىا .

 Quizzes نظري

التكنيك والتكنولوميا  بكالوريوس نظري 8 لثالث ا
 الزراعية . 

 Quizzes نظري

الربامج ا١تقًتحة الدخاؿ  بكالوريوس نظري 8 الرابع 
ا١تعرفة التكنولومية يف 
الزراعة ، مشاكل نقل 

 التكنولوميا يف العراؽ . 

 Quizzes نظري

امتحاف  8 ا٠تامس 
 ٖتريري  

 

 ؿ امتحاف الشهر االو  بكالوريوس

+  العقبات يف استخداـ 
االالت اٟتديثة يف العراؽ 

. 

نظري +امتحاف  
 شهري 

امتحاف الشهر 
 االوؿ 

 Quizzes نظري اقتصادايت االنتاج لزاعي بكالوريوس نظري 8 السادس 
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التكاليف الزراعية.   بكالوريوس نظري 8 السابع
 الدخل الزراعي 

 Quizzes نظري

 النشاط الزراعي . بكالوريوس نطري  8 الثامن 

 

 Quizzes نظري 

 Quizzes نظري  اقتصادايت االنتاج الزاعي  بكالوريوس  نظري  8 التاسع

 Quizzes نظري االسعار الزراعية  بكالوريوس نظري  8 العاشر

 8نظري +  اٟتادي عشر 
امتحاف 
 ٖتريري 

امتحاف الشهر الثاين  بكالوريوس 
 +وظائف نظاـ االسعار

نظري +  
 اف شهريامتح

امتحاف الشهر 
 الثاين

مراحل االنتاج لقانوف  بكالوريوس نظري  8 الثاين عشر 
الغلة ا١تتناقصة ، مسائل 
رايضية عن قانوف الغلة 

 ا١تتناقصة .

 Quizzes نظري 

 Quizzes نظري اقتصادايت االرض  بكالوريوس نظري 8 الثالث عشر

القطاع  القوى العاملة يف بكالوريوس نظري 8 الرابع عشر
 الزراعي 

 Quizzes نظري

امتحاف شامل ) ٖتريري(  بكالوريوس نظري  8 ا٠تامس عشر
 ١تادة الفصل االوؿ 

نظري +امتحاف   
 ٖتريري 

امتحاف شامل 
 ٖتريري  

 Quizzes نظري  التسويق الزراعي بكالوريوس نظري  8 السادس عشر 

 Quizzes ينظر  التخطيط الزراعي  بكالوريوس نظري 8 السابع عشر 
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 Quizzes نظري االدارة ا١تزرعية  بكالوريوس نظري 8 الثامن عشر

 Quizzes نظري االرشاد الزراعي  بكالوريوس نظري 8 التاسع عشر

امتحاف الشهر االوؿ +  بكالوريوس  نظري  8 العشروف
 دوؿ االنتاج الزراعي

نظري +  
 امتحن ٖتريري 

امتحاف الشهر 
االوؿ من 

 الفصل الثاين 

الواحد 
 وعشروف

 Quizzes نظري التعاوف الزراعي بكالوريوس نظري 8

الثاين 
 والعشروف

 Quizzes نظري  البحوث الزراعية  بكالوريوس  نظري 8

الثالث 
 والعشروف 

 Quizzes نظري  التعاوف الزراعي   بكالوريوس نظري  8

الرابع 
 والعشروف

 Quizzes نظري  البحوث الزراعية  بكالوريوس  نظري  8

ا٠تامس 
 والعشروف 

 Quizzes نظري  التنمية الزراعية   بكالوريوس  نظري  8

السادس 
 والعشروف

امتحاف  8
 (8الشهر )

امتحاف الشهر الثاين +  بكالوريوس 
 التنمية الزراعية يف العراؽ 

نظري + امتحاف 
 ٖتريري 

امتحاف الشهر 
الثاين من الفصل 

 الثاين 

السابع 
 والعشروف 

معوقات التنمية الزراعية  بكالوريوس   نظري 8
 يف العراؽ 

 Quizzes نظري 

الثامن 
 والعشروف

 Quizzes نظري  السياسة الزراعية  بكالوريوس  نظري  8
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 البنية التحتية  .87

 االقتصاد الزراعي )االسس والتطبيق ( الدكتور ) سادل توفيق النجفي ( ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 االقتصاد الزراعي )االسس والتطبيق ( الدكتور ) سادل توفيق النجفي ( ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 د الزراعي ) الدكتور عبد الوىاب مطر الداىري( اسس مبادئ االقتصا

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 اسس مبادئ االقتصاد الزراعي ) الدكتور عبد الوىاب مطر الداىري(

 + اجملالت اسس مبادئ االقتصاد الزراعي ) الدكتورة نضاؿ ٤تمود علي(
 العلمية يف االختصاصات االساسية 

 موقع التعليم االلكًتوين ٞتامعة دايذل  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .88

   

نولومية لتحسن تطوير ا١تقررات الدراسية ٔتا يتالئم مع واقع ٤تافظتنا ابعتبارىا ٤تافظة زراعية من حيث نشرا١تعرفة العلمية التك
االنتاج بشقيو النبايت واٟتيواين ٔتا يتالئم مع اقتصادايت االنتاج وامراء موالت وسفرات للحقوؿ الزراعية وٖتديد نقاط القوة 

 والضعف فيها .

 

 

 

التاسع 
 والعشروف

االستثمار الزراعي يف  بكالوريوس  نظري  8
 العراؽ 

 Quizzes نظري 

 امتحاف شامل  امتحاف ٖتريري   امتحاف شامل للمادة بكالوريوس  نظري  8 الثالثوف
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 سُت سعودـ. ضياء ح                                                                    وصف ا١تقرر

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛

 ارة واالقتصادكلية اإلد  – مامعة دايذل ا١تؤسسة التعليمية .191

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .191

 / / ا١ترحلة الثالثة ١تالية العامةمادة ا اسم / رمز ا١تقرر .192
 Econ 3384رمز ا١تقرر 

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .193

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .194

 يف األسبوع ساعتاف( ساعة دراسية بواقع 61) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .195

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .196

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .197

 فهم اإلطار النظري للنقود والبنوؾ وا١تؤسسات ا١تالية -31
واىم ا١تؤسسات النقدية كالبنوؾ التجارية تعريف الطلبة على مفهـو النقودمن خالؿ التعرؼ على انواع النقود  -38

 والبنك ا١تركزي. 
توضيح للطالب كيفية التعامل مع ا١تصارؼ، للوصوؿ إذل ا٫تية ىذا التعامل يف اٟتياة العامة وما وصلت اليو  -33

 الدوؿ يف كيفية التعامل مع النقود االلكًتونية.
االمور اليت ٢تا ارتباطاً ْتياة الشعوب ومستقبلها  تبيُت للطالب أبف ا٢تدؼ الرئيسة للمصارؼ ىو مناقشة اكثر -34

،الف يستطيع الفرد من خالؿ التعامل مع ا١تؤسسات  ا١تاليةٛتاية اموالو من السرقات ،وبدوف  االقًتاض من ا١تصارؼ 
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 يصعب القياـ اب١تشاريع االستثمارية من قبل القطاع ا٠تاص. 
 معرفة الطالب بنظرايت النقود -35
 ياسات ا١تؤسسات ا١تالية والنقديةمعرفة الطالب بس -36
 معل الطالب ملم اب١تؤشرات النقدية -37
 إمكانية الطالب بتشخيص ا١تشاكل االقتصادية كالتضخم -38

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .89

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ
 يعرؼ مفهـو النقود وا١تؤسسات ا١تالية . -1أ
 ود.يفسر للطالب خصائص النق -8أ
 يُبُت للطالب انواع ا١تؤسسات ا١تالية . -3أ
 يوضح للطالب النظرايت النقدية . -4أ
 يعدد للطالب السياسات ا٠تاصة ابالبتكار ا١تارل واالدوات ا١تالية. -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن ٕتارب دولية الستخداـ النقود االلكًتونية.  -6أ
  
 . األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر  -ب 

 ٬تمع معلومات عن الظواىر وا١تشكالت االقتصادية   – 1ب
 ٭تلل اسباب ىذه ا١تشاكل  – 8ب
 يقارف بُت التجارب النقود االلكًتونية – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -5
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -6
 

 التقييم طرائق      
 

 األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة  -88
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -89
 االختبارات وتشمل : -31

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -
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 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -
 الختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي .ا -
 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -
 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج
 قييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ قدرة الطالب على ت -8ج
 يفرؽ بُت ا١تشكالت   -3ج
 يفسر و٭تلل الظواىر وا١تشكالت . -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية  . -81
 رسم ا١تخططات التوضيحية . -88
 طريقة العصف الذىٍت . -83
 
 طرائق التقييم    
 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -13
  اليومية - ش
 الشهرية  - ص
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -14
 
 
 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د   

 ات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها .مهار  -8د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د
 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د
   مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 
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 بنية ا١تقرر .91

 طريقة التقييم ة التعليمطريق اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 اختبارات شفوية احملاضرة ما ىية النقود تعاريف ومفاىيم 8 1
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار خصائص النقود استيعاب ا٠تصائص 8 8
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ا٠تصائص االقتصادية استيعاب ا٠تصائص 8 3
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ا٠تصائص االمتماعية ٠تصائصاستيعاب ا 8 4
 اختبارات شفوية ٤تاضرة انواع النقود ومفهومها تعاريف ومفاىيم 8 5
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار عرض النقود والطلب عليها عرض وٖتليل 8 6
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار النظرية الكمية يف النقود عرض وٖتليل 8 7

امتحاف الشهر األوؿ/ للفصل   8 8
 الدراسي االوؿ 

  

 اختبارات شفوية ٤تاضرة النظرية النقدية عرض وٖتليل 8 9
 اختبارات شفوية ٤تاضرة ا١تدرسة الكالسيكية عرض وٖتليل 8 11

النقود وسعر الفائدة يف اطار  عرض وٖتليل 8 11
ة الكنزيةالنظري  اختبارات شفوية ٤تاضرة 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة السياسة النقدية عرض وٖتليل 8 18
 اختبارات شفوية ٤تاضرة الطلب على النقود عرض وٖتليل 8 13

 عرض وٖتليل 8 14
الطلب على النقود والتحليل 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة الكالسيكي

د دوافع الطلب على النقو  عرض وٖتليل 8 15  تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار 

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16
امتحاف الشهر الثاين / للفصل 

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ الدراسي االوؿ 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة البنوؾ التجارية تعاريف ومفاىيم 8 17
 اختبارات شفوية ٤تاضرة وظائف البنوؾ التجارية عرض وٖتليل 8 18
 اختبارات شفوية ٤تاضرة انواع البنوؾ التجارية عرض وٖتليل 8 19
 اختبارات شفوية ٤تاضرة البنك ا١تركزي عرض وٖتليل 8 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرة ميزانية البنك ا١تركزي عرض وٖتليل 8 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرة وظائف البنك ا١تركزي عرض وٖتليل 8 88
عة الشهر االوؿمرام ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 83  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 

امتحاف الشهر االوؿ/للفصل    84
 الدراسي الثاين 

  ػػػػػػػػ
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 البنية التحتية  .91
كتاب اقتصادايت النقود والبنوؾ وا١تؤسسات ا١تالية للدكتور دمحم صاحل  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 القريشي 
كتاب النقود والبنوؾ وا١تتغَتات االقتصادية ا١تعاصرة للدكتور طاىر فاضل    ١تصادر(  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا8

 البيايت 

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 كتاب النقود والبنوؾ للدكتور عبد ا١تنعم السيد علي 
 تقارير البنك ا١تركزي 

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت  رامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....ب ػ ا١ت

 
 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .98

 اف يشمل ا١تقرر الدراسي مراحل تطور النقود ، والنقود االلكًتونية  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة البنك ا١تركزي االردين عرض وٖتليل  85

البنوؾ ا١تتخصصة وا١تؤسسات  عرض وٖتليل 3 86
 ا١تالية االخرى

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

االقتصادية االخرى ا١تتغَتات عرض وٖتليل 3 87  اختبارات شفوية ٤تاضرة 
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار غسيل االمواؿ عرض وٖتليل 3 88

اىم االاثر الناٚتة عن انتشار  عرض ومقارنة 3 89
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار مرٯتة غسيل االمواؿ

تزييف العملةمرائم التزوير و  عرض ومقارنة 3 31  تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار 

   
امتحاف الشهر الثاين/ للفصل 

  ػػػػػػػ الدراسي الثاين 



الصفحت   

181 
 

  

 

سية وصف املقررات اندرا 

 قسم االقتصاد 

 املرحهة انرابعة

 )نهفصم األول وانثاني(
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 وصف ا١تقرر٪توذج 

 

  أ.ـ.د علياء حسُت خلف                   وصف ا١تقرر                                                   

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .198

 قسم االقتصاد  القسم العلمي  / ا١تركز .199

 اسم / رمز ا١تقرر .211
(/ا١ترحلة الرابعة / الرمز ECONOMETRICSاالقتصاد القياسي )

((Econ 4325 

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر ر ا١تتاحةأشكاؿ اٟتضو  .211

 2019-2018الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .212

 ( ساعة دراسية بواقع ست ساعات يف األسبوع45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .213

 2018/  11/  18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .214

 أىداؼ ا١تقرر: .215

 أبسس االقتصاد القياسي. أواًل: تعريف الطالب

اثنياً: توضيح للطالب كيف يتم استخداـ األساليب الرايضية واإلحصائية لقياس ا١تؤشرات والدواؿ االقتصادية واستخدامها يف  
 التحليل االقتصادي حىت ٘تكُت الطالب ٖتليل الظواىر االقتصادية .

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛ حقق االستفادة القصوى من



الصفحت   

183 
 

  

 ىو اختبار النظرية االقتصادية اثلثاً: تبيُت للطالب أبف ا٢تدؼ األساسي لالقتصاد القياسي

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: .93

 

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو االقتصاد القياسي.  -1أ

 يعدد اقساـ االقتصاد القياسي.  -8أ

 يرسم شكالً يوضح فيو عالقة االقتصاد القياسي ابلعلـو األخرى.  -3أ

 ؤثرة يف اسباب ظهور ا١تشاكل القياسية.يبُت العوامل ا١ت  -4أ

 يوضح منهجية البحث يف االقتصاد القياسي.  -5أ

 يعطي أمثلة على االختبارات االحصائية للنماذج ا١تقدرة.  -6أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل االقتصاد القياسي.   -7أ

 

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 

ؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف تكنولوميا ا١تعلومات، العمل مع اآلخرين )حب العمل أواًل: مهارات االتصا
 اٞتماعي(.
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 اثنياً: مهارات ٖتليلية: مهارات ٖتديد العالقة بُت ا١تفاىيم الرايضية واالحصائية. 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -18

 طريقة ا١تناقشة -13

 

 التقييم طرائق 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -28

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -29

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -31

 Homework Assignmentsلوامبات ا١تنزلية اثنياً: ا

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. -19

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -21
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 يف هناية كل شهر دراسياالختبارات ا٠تتامية الشهرية  -ظ 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -أ أ 

 االختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراسي -ب ب 

 

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية:  -ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع. -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار مديدة حوؿ ا١توضوع. -8ج

 طالب بُت ا١تشكالت.يفرؽ ال -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم: 

 .طريقة ألقاء واحملاضرة -9

 طريقة ا١تناقشة. -11

 طرائق التقييم 

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

 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة ا١توضوعية 

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  -31

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -32

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  -33
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 Homework Assignmentsاثنياً: الوامبات ا١تنزلية 

 Peer and Self - Assessmentاثلثاً: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعاً: االختبارات وتقسم إذل:

 صاحبة للخطط التدريسية.االختبارات التحصيلية البنائية ا١ت -21

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: -22

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -ج ج 

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -د د 

 ياالختبارات ا٠تتامية النهائية يف هناية العاـ الدراس -ٍٍ  

 

 ة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقول -د 

 مهارة ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن ا١تفاىيم االحصائية والتفكَت بكيفية استخدامها يف ٣تاالت ٥تتلفة. -1د 

 مهارة االستغالؿ األمثل ١تا ىو متاح من إمكانيات . -8د 

 فية تطبيق ا١تفاىيم االحصائية يف ٥تتلف اجملاالت .مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كي -3د 

 مهارة إعداد ا١تفاىيم االحصائية ا١تناسبة اليت تستخدـ يف ٥تتلف اجملاالت.  -4د 
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 بنية ا١تقرر: الفصل األوؿ .94

 الساعات األسبوع
٥ترمات التعلم 

 ا١تطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 ف ومفاىيمتعاري 3 1
تعريف وأىداؼ االقتصاد القياسي واأل٪توذج 

 القياسي
ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

8 3 
استيعاب االسس 

يف االقتصاد 
 القياسي

 بناء النماذج االقتصادية القياسية

 مرحلة توصيف النماج

 مرحلة ٚتع البياانت االحصاية

 مرحلة تقدير النموج

 نماذجمرحلة تقدير ال

 مرحلة اختبارات النموذج

مرحلة استخداـ النموج للتنبؤ وبناء سياسات 
 اقتصادية

 اختبارات شفوية احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 3

 ٖتليل اال٨تدار البسيط

 طريقة ا١تربعات الصغرى وفرضيتها االساسية

 

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات و٘تارين 3 4
عامالت النموذج القياسي بطريقة تقدير م
 ا١تربعات

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيق عملي 3 5
تقدير معامالت النموذج القياسي بطريقة 

 ا١تربعات
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 اختبارات شفوية احملاضرةخصائص ا١تعامالت ا١تقدرة بطريقة ا١تربعات  تطبيقات و٘تارين 3 6
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 الصغرى

 قات و٘تارينتطبي 3 7
اختبارات الفروض للمعامالت ا١تقدرة 

 وللنموذج القياسي
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 اختبارات شفوية احملاضرة التنبؤ وبناء حدوث الثقة تطبيقات و٘تارين  8

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

book 

 دار ا١تتعددٖتليل اال٨ت عرض وٖتليل 3 11
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 عرض وٖتليل 3 11
تطبيق طريقة ا١تربعات الصغرى على اال٨تدار 

 ا١تتعدد
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 تطبيقات و٘تارين 3 18
خصاص مقدرات ا١تربعات الصغرى 

 ابستخداـ ا١تصفوفات
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 رينتطبيقات و٘تا 3 13
 اختبارات القروض

 
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 14
 اال٨تدار وٖتليل التباين

 
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 ػػػػػػػ اختبار الشهر الثاين من الفصل األوؿ ػػػػػػػػ 3 15

Closed – 
book 

 

 بنية ا١تقرر: الفصل الثاين

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع٥ترمات التعلم  الساعات األسبوع
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 طلوبةا١ت

 تعاريف ومفاىيم 3 1

 مشكلة االرتباط الذايت

 بياف ا١تشكلة واسباهبا

 ااثر ومود ا١تشكلة

ا١تناقشة 
 واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 عرض وٖتليل 3 8
 طرؽ الكشف عن ا١تشكلة

 طرؽ حل ا١تشكلة
 شفويةاختبارات  احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 3

 مشكلة االرتباط ا٠تطي ا١تتعدد

 بياف ا١تشكلة واسباهبا

 ااثر ومود ا١تشكلة 

 طرؽ الكشف عن ا١تشكلة

ا١تناقشة 
 واٟتوار

 الوامبات ا١تنزلية

 تطبيقات و٘تارين 3 4
 طرؽ حل ا١تشكلة

 التعدد ا٠تطي والتنبؤ
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيق عملي 3 5

 ـ ثبات التباين)عدـ التجانس(مشكلة عد

 بياف ا١تشكلة واسباهبا

 ااثر ومود ا١تشكلة 

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 6
 طرؽ الكشف عن ا١تشكلة

 طرؽ حل ا١تشكلة
 اختبارات شفوية احملاضرة

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

book 
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 البنية التحتية:  .95

مقدمة يف االقتصاد الدكتور حسُت علي ٓتيت والدكتورة سحر فتح هللا،  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1
 .    8118دار اٞتامعية للطباعة والنشر والًتٚتة، بغداد، ، الالقياسي

  مديرية ٬ مدخل إذل االقتصاد القياسي ٬الدكتور وليد إٝتاعيل السيفو  -3 ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 اخطاء ا١تتغَتات وٖتليلعرض   8
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 الزمن كمتغَت مستقل عرض وٖتليل 3 9
ا١تناقشة 
 واٟتوار

 اختبارات شفوية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة ا١تتغَتات الو٫تية تطبيقات و٘تارين 3 11

 يةاختبارات شفو  احملاضرة ا١تتغَتات ا١تتأخرة زمنياً  أمثلة و٘تارين 3 11

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة ا١تتغَتات ا١تتأخرة زمنياً  تطبيقات و٘تارين 3 18

 تطبيقات و٘تارين 3 13

 :1ا١تعادالت االنية

 بعض التعريفات ا١تستخدمة اب١تعادالت االنية

 التحيز يف ا١تعادالت االنية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 14

 :8ا١تعادالت االنية 

 التشخيص

 طرؽ حل ا١تعادالت االنية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاين من الفصل الثاين ػػػػػػػػ 3 15

Closed – 
book 
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 .1988، ا١توصل، والنشر للطباعة الكتب دار

ر دار وائل للنش ٬ طرؽ القياس االقتصادي ٬الدكتور أموري ىادي كاظم  -4
 .8118عماف، االردف ،  ٬

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

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

عادؿ الدكتور أ٪تار أمُت حامي والدكتور بساـ يونس إبراىيم واألستاذ  -3
، دار عزة للنشر والتوزيع، 8118، االقتصاد القياسيموسى يونس، 

، السوداف.  ا٠ترطـو

 دار  مديرية ٬ اال٨تدار ٖتليل إذل ا١تدخل ٬ الراوي ٤تمود خاشع الدكتور -4
 .1987ا١توصل ،  ٬ والنشر للطباعة الكتب

  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 لدراسي خطة تطوير ا١تقرر ا .96

 ٪توذج اال٨تدار ا٠تطي ا١تتعدد 
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 ٪توذج وصف ا١تقرر                                                

 

 ـ.ـ ضياء عبد الرزاؽ                                           وصف ا١تقرر                            

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .216

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .217

 ضياء عبد الرزاؽـ.ـ  اسم التدريسي  .218

 مادة دراسات اٞتدوى وتقييم ا١تشروعات / ا١ترحلة الرابعة4386 اسم / رمز ا١تقرر .219

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .211

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .211

 ( ساعة دراسية بواقع ثالث ساعات يف األسبوع45) الكلي(عدد الساعات الدراسية ) .212

 8118/  11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .213

  أىداؼ ا١تقرر .214

 تعريف الطالب أبسس تقييم ا١تشروعات  .  -1

 تزويد الطالب ٔتواضيع ومفاىيم خاصة بتقييم ا١تشروعات تشكل نقطة االنطالؽ للتوغل يف دراسة متقدمة عن االقتصاد . -8

 توضيح ا٫تية تقييم ا١تشروعات ودوره يف ٖتليل البياانت للمشاريع الصناعية .  -3

صائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خ
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.



الصفحت   

193 
 

  

 . ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم9

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يُعرؼ مفهـو تقييم ا١تشروعات .   -1أ

 شروعات .يبُت العوامل ا١تؤثرة يف اسباب ظهور مشاكل دراسات اٞتدوى وتقييم ا١ت  -8أ

 يوضح منهجية البحث يف تقييم ا١تشروعات .  -3أ

 يُفسر الطالب مفاىيم ومشاكل دراسات اٞتدوى وتقييم ا١تشروعات .    -4أ

  

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

اآلخرين )حب العمل  مهارات االتصاؿ والتواصل: امتالؾ مستوى عاؿ من ا١تهارات يف تكنولوميا ا١تعلومات، العمل مع – 1ب
 اٞتماعي(

 مهارات ٖتليلية: مهارات ٖتديد العالقة بُت ا١تفاىيم احملاسبية واالقتصادية .  – 8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة احملاضرة  -1

 طريقة ا١تناقشة واٟتوار -8

 

 طرائق التقييم      

 

 ذه األسئلة:أومو بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن ى
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 وتقسم إذل:  Objective Test Itemsاألسئلة ا١توضوعية  -5

  True / False Itemsأسئلة الصواب وا٠تطأ  - أ

   Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  - ب

 Matching Itemsأسئلة ا١تقابلة  - ت

 Homework Assignmentsالوامبات ا١تنزلية  -6

 Peer and Self - Assessmentالتقييم الذايت وتقييم الزميل  -7

 االختبارات وتقسم إذل: -8

 االختبارات التحصيلية البنائية ا١تصاحبة للخطط التدريسية. - أ

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية ا١تتنوعة: - ب

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي -3

 االختبارات ا٠تتامية الفصلية يف هناية كل فصل دراسي -4

 يـ الدراسة النهائية يف هناية العااالختبارات ا٠تتامي -5

 

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 التفكَت الناقد )قدرة الطالب على فحص وتقييم اٟتلوؿ ا١تعروضة واختيار أفضل البدائل ا١تطروحة( -1ج

 التفكَت اإلبداعي ) قدرة الطالب على إنتاج أفكار يف تقييم ا١تشروعات تعترب مديدة ( -8ج

 

 التعليم والتعلم  طرائق    

  ( Brain Storming )  .استعماؿ طريقة العصف الذىٍت  -1
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 استعماؿ  طريقة االلقاء مصحوبة أبسلوب االستجواب. -8

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية -3     

 

 طرائق التقييم    

 الفصلية ، وا٠تتامية ( التحصيلية ا١تتنوعة ) اليومية ، الشهرية ، examinationsاستعماؿ االختبارات   -1

  orally testsاستعماؿ طريقة االختبارات الشفوية  -8

 homework assignmentsاستعماؿ طريقة الوامبات ا١تنزلية  -3

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 علومات عن مفاىيم تقييم ا١تشروعات . مهارة ٚتع وٖتليل ا١ت -1د

 مهارة االستغالؿ االمثل ١تا ىو متاح من امكانيات .  -8د

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاىيم تقييم ا١تشروعات يف ٥تتلف اجملاالت .  -3د

 ت   مهارة اعداد ا١تفاىيم االقتصادية ا١تناسبة اليت تستخدـ يف ٥تتلف اجملاال -4د
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 بنية ا١تقرر )الفصل االوؿ( .97

٥ترمات التعلم  الساعات األسبوع
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 تعاريف ومفاىيم 3  1

طبيعة االستثمار ومقومات القرار 
 االستثماري للمشروع

.مفهـو االستثمار أ٫تيتو 1
 وأىدافو على مستوى ا١تشروع

 ع االستثمار.انوا 8

 .٤تددات االستثمار3

 ا١تناقشة واٟتوار
التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 8

ا١تقومات االساسية للقرار  -4
 االستثماري

االسس وا١تبادئ العامة  -5
 الٗتاذ القرار االستثماري

معدؿ الفائدة وكلفة  -6
 االستثمار

 اختبارات شفوية احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 3
رحلة ٖتديد ا١تشروع او م

 تشخيصو او ما يسمى ابألفكار
 ا١تناقشة واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 4

اساسيات ا١تشروع االقتصادي 
 ودراسات اٞتدوى

مفهـو ا١تشروع االقتصادي 
 واساسياتو

دراسة البيئة ا٠تارمية احمليطة 

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة
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 اب١تشروع

 تطبيق عملي 3 5

ا١تفاضلة بُت دراسات اٞتدوى 
ا٠تاصة ودراسة اٞتدوى 

واالمتماعية وطبيعة االستثمار 
 .ا١تؤسسي فيها

اواًل: ا١تفاضلة بُت دراسات 
 اٞتدوى ا١تختلفة

اثنيا: العوامل االقتصادية ا١تؤثرة 
 يف قرار االستثمار

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 6
دوى االولية دراسات اٞت

ودراسات اٞتدوى التفصيلية 
 ومراحل دراسة اٞتدوى

 احملاضرة
الوامبات   

 ا١تنزلية

 تطبيقات و٘تارين 3 7

ا١تدخل ا١تفاىيمي والفكري عن 
دراسات اٞتدوى االقتصادية 

 والفنية

طبيعة دراسة اٞتدوى ا٫تيتها 
 تصنيفها وانواعها

مربرات دراسة اٞتدوى 
 االقتصادية

 امبات ا١تنزليةالو  احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 8

اساليب ا١تفاضلة بُت ا١تشروعات 
 االقتصادية

مراحل دراسة اٞتدوى 
 االقتصادية

 اختبارات شفوية احملاضرة
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 تصنيفات دراسة اٞتدوى

 عرض وٖتليل 3 9

 مكوانت دراسة اٞتدوى

 دراسة التسويقية

 الدراسة الفنية وا٢تندسية

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 ا١تناقشة واٟتوار دراسة اٞتدوى ا١تالية تطبيقات و٘تارين   3 11
الوامبات   

 ا١تنزلية

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار التحليل االمتماعي للمشروع عرض وٖتليل 3 11

 عرض وٖتليل   3 18

 البنية التنظيمية وا١تؤسسية

 التحليل البيئي للمشروع

 اٞتوانب القانونية

 بارات شفوية  اخت احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 13

ا١تصطلحات الفنية ا١تستخدمة 
 يف التحليل ا١تارل واالقتصادي

 راس ا١تاؿ العامل

 وسائل ٘تويل  ا١تشروع

 اختبارات شفوية    ا١تناقشة واٟتوار

 تطبيقات و٘تارين 3 14
 ا١تيزانية العمومية

 التدفق النقدي الداخل وا٠تارج
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 تطبيقات و٘تارين 3 15

 معايَت الرْتية التجارية ا١تشروع

 ا١تعايَت البسيطة غَت ا١تخصومة

 ا١تعايَت ا١تخصومة

 امثلة تطبيقية حوؿ معايَت الرْتية

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة
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 . بنية ا١تقرر  )الفصل الثاين(11

٥ترمات التعلم  الساعات األسبوع
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم ضوعاسم الوحدة / أو ا١تو 

 تعاريف ومفاىيم 3  1
مفهـو ومؤشرات تقييم كفاءه 

 االداء االقتصادي
 ا١تناقشة واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 8

مضموف كفاءة االداء وعوامل 
 ٧تاح تقييم االداء االقتصادي

اوال: مضمـو تقييم كفاءة االداء 
 االقتصادي

 نياً: ا٫تية تقييم كفاءة االداءاث

 اختبارات شفوية احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 3
اىداؼ واسس تقييم كفاءة 

 االداء
 ا١تناقشة واٟتوار

التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 اسس ومفاىيم 3 4
مرحل تنفيذ عملية تقييم كفاءة 

 االداء
 اختبارات شفوية احملاضرة

 احملاضرة تقييم االداء عوامل ٧تاح عملية عرض وٖتليل 3 5
التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل

 تطبيقات و٘تارين 3 6

معايَت ومؤشرات تقييم كفاة 
 االداء االقتصادي

 معايَت الطاقة االنتامية

 معاير االنتامية

 معاير الربح ا١تارل

 احملاضرة
الوامبات   

 ا١تنزلية



الصفحت   

211 
 

  

 تطبيقات و٘تارين 3 7
معايَت العائد عل راس ا١تاؿ 

 تثمرا١تس
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة

 اختبارات شفوية احملاضرة معاير القيمة ا١تضافة عرض وٖتليل 3 8

 عرض وٖتليل 3 9
معيار معدؿ دوراف راس ا١تاؿ 

 ا١تستثمر
 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 ا١تناقشة واٟتوار معيار عاد الدينار الواحد تطبيقات و٘تارين   3 11
الوامبات   
 نزليةا١ت

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار معايَت ومؤشرات مالية اخر تطبيقات و٘تارين 3 11

 تطبيقات و٘تارين 3 18

معايَت الرْتية االمتماعية/القومية 
 يف تقييم مدوى ا١تشروع

 ا١تعايَت اٞتزئية

 كثافة عناصر االنتاج

حجم ا١تشروع ودرمة تعقيد 
 العمليات االنتامية

 بارات شفوية  اخت احملاضرة

 عرض وٖتليل 3 13

 االستفادة من النقد االمنيب

استخداـ ا٠تامات وا١توارد االولية 
 احمللية

 اختبارات شفوية    ا١تناقشة واٟتوار

 تطبيقات و٘تارين 3 14

 معايَت الرْتية االمتماعية

 معدؿ العائد االمتماعي

 االنتامية اٟتدية االمتماعية

 نيةصايف القيمة ا١تضافة الوط

 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة
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 البنية التحتية  .98

 دراسات اٞتدوى وتقييم كفاءة االداء / أ.د ٭تِت غٍت النجار  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 مي االداء ابستخداـ النسب ا١تالية / د. ٣تيد عبد معفر الكرخي تقو  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت 

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .99

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض وٖتليل 3 15
مشاكل ومعوقات التقييم 

 االقتصادي يف العراؽ
 الوامبات ا١تنزلية احملاضرة
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 ىشاـ فرعوف ـ.                 وصف ا١تقرر                                                          

 

 

 مامعة دايذل /كلية االدارة واالقتصاد. ا١تؤسسة التعليمية .215

 /االقتصادْتوث عمليات     القسم العلمي  / ا١تركز .216

 Econ 4327 اسم / رمز ا١تقرر .217

 اٟتضور اليومي للمحاضرات  )الزامي(. أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .218

 8119-8118لفصل الدراسي االوؿ والثاين /للعاـ الدراسي ا الفصل / السنة .219

 ( اسبوعيا3( ساعة لكل فصل  وبواقع ) 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .221

 18/11/8118 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .221

 أىداؼ ا١تقرر .222

 تعريف الطالب أبىم مبادئ علم التحليل الكمي وا٫تيتو . -
 االرقاـ النإتة من التحليل االحصائي وْتوث العمليات .ماذا تعٍت لغة االرقاـ وكيف ٖتلل  -
 ما ىي خطوات التحليل االكمي  واىم اساليب  . -
 ماىي اساليب التحليل الكمي . -
 تطوير اسلوب االستنتاج . -
 
 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد 
 تاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١ت
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .111

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ
 ة االحصائية .اف يعرؼ الطالب ا١تعلوم -1أ
 اف يعرؼ الطالب اىم اساسيات علم ْتوث العمليات . -8أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب اٟتصوؿ على البياانت .  -3أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب عرض وٖتليل البياانت . -4أ
 اف يعرؼ الطالب اسلوب التحليل واالستنتاج . -5أ
   -6أ
 األىداؼ ا١تهار آتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 مهارات تفاعلية /تفاعل الطالب  مع احمليط. – 1ب
 مهارات شخصية / القدرة على تشخيص ا١تعلومة  االحصائية  من الواقع . – 8ب
 مهارات ٖتليلية / القدرة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا . – 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 احملاضرة. -5
 ا١تناقشة واٟتوار . -6
 االثرائية . االسئلة -7
 االستجواب ا١تباشر. -8

 طرائق التقييم      
 اسئلة االختيارات . -1
 اسئلة التوضيحات . -8
 اسئلة ا١تعاينة والتحليل . -3
 الوامبات . -4
 التقييم الذايت . -5

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

 القدرة على الفحص والتقييم (. التفكَت البسيط )-1ج
 التفكَت  الناقد ) القدرة على التميز بُت ا١تواضيع (.-8ج
 التفكَت االبداعي ) القدرة على انتاج افكار حديثة (.-3ج
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 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذىٍت . -3
 العرض  التقدمي . -4
 
 طرائق التقييم    
 هرية ، فصلية ، هنائية (.اختبارات متنوعة )يومية، ش -8
 اختبارات عملية . -3
 
 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 مهارات ٚتع وٖتليل البياانت . -1د
 مهارات االستنتاج ووضع اٟتلوؿ  النظرية .  -8د
 مهارات ا١تالحظة والتقييم-3د
    -4د
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 بنية ا١تقرر .111

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

1 4 
معرفة ٔتجاالت ْتوث 

 العمليات
مقدمة يف ْتوث العمليات 

 )اىم اجملاالت(

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
كيفية صياغة اال٪توذج  4 8

 الرايضي للمشكلة
اال٪توذج الرايضي 

 وصياغتو

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
كيفية حل اال٪توذج  4 3

 ا٠تطي+عملي
 الرب٣تة ا٠تطية وطرؽ اٟتل

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
4 4 

خداـ است
 السمبلكس+عملي

اٟتل أبستخداـ 
 السمبلكس

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية/االثراء
استخداـ ا١تتغَتات  4 5

 Big-Mطريقة  االصطناعية يف اٟتل
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

6 4 
 التحويل من واذل اال٪توذج اال٪توذج ا١تقابل

 ا١تقابل

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
7 4 

 حل اال٪توذج ا١تقابل فوائد اال٪توذج ا١تقابل
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

العالقة بُت ا١تتغَتات يف  4 8
اال٪توذج االورل 
 وا١تقابل/امتحاف

حل ا٪توذج اورل 
 ومقابل/امتحاف

اضرة احمل
والنقاش/االمتحا

 ف

التقييم الذايت 
/االختبارات 

 /الشفوية
9 4 

 طرؽ حل مشاكل النقل مشاكل النقل وتطبيقاهتا
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

11 4 
 االمثلية يف ٪تاذج النقل

اختبار امثلية حلوؿ 
 مشاكل النقل

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
ختبارات /اال

 /الشفوية
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11 4 
 حل مشاكل التخصيص مشكلة التخصيص

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
18 4 

 نظرية اٗتاذ القرارات اٗتاذ القرارات
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

13 4 
مبدأ ا١تنافسة واٗتاذ 

 نظرية ا١تبارايت القرارات
التقييم الذايت  حملاضرة والنقاشا

/االختبارات 
 /الشفوية

14 4 
 طرؽ حل ا١تبارايت االسًتاتيجيات

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
15 4 

الرب٣تة ا٠تطية ونظرية 
 ا١تبارايت

حل مصفوفة مباراة من 
 nالرتبة 

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 شفوية/ال
ا١تخططات  4 16

 الشبكية/امتحاف
قواعد واساسيات بناء 
 شبكات االعماؿ/امتحاف

احملاضرة 
والنقاش/مث 
 االمتحاف

التقييم الذايت 
/االختبارات 

 /الشفوية
17 4 

 طريقة ا١تسار اٟترج حساب وقت ا١تشروع
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

18 4 
تقيم ومرامعة ا١تشاريع  تقيم ا١تشاريع

 )بَتت(

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
19 4 

 تكاليف الوقت للمشاريع
تقيم ومرامعة التكاليف 

 للمشروع

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
81 4 

خطوات تقليص وقت  تقليص وقت ا١تشروع
 ا١تشروع

التقييم الذايت  اشاحملاضرة والنق
/االختبارات 

 /الشفوية
81 4 

 اساسيات نظاـ ا٠تزين ماىي ٪تاذج ا٠تزين
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية
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88 4 
 ٪توذج شراء بدوف عجز الطلبية والعجز يف ا٠تزين

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
83 4 

 ٪توذج شراء بعجز د عجزالطلب بومو 
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

84 4 
٪توذج انتاج بدوف  االنتاج بدوف عجز/امتحاف

 عجز/امتحاف

احملاضرة 
 والنقاش/امتحاف

التقييم الذايت 
/االختبارات 

 /الشفوية
85 4 

 ٪توذج شراء بعجز االنتاج بومود عجز
احملاضرة 
 والنقاش/

يم الذايت التقي
/االختبارات 

 /الشفوية
86 4 

مقدمة عن ا٠تزين يف ضل  مفهـو ا٠تصم
 خصم االسعار

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
87 4 

 مقدمة يف صفوؼ االنتظار صفوؼ االنتظار
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

88 4 
 ٪تاذج صفوؼ االنتظار ظارتطبيقات صفوؼ االنت

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
89 4 

اال٪توذج الرايضي يف 
 صفوؼ االنتظار

حل مشاكل صفوؼ 
 االنتظار

التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش
/االختبارات 

 /الشفوية
31 4 

 مفهـو اال خطية
مقدمة يف الرب٣تة الغَت 

 خطية

التقييم الذايت  اشاحملاضرة والنق
/االختبارات 

 /الشفوية
31 4 

التقعر والتحدب يف 
 الدواؿ

 الدواؿ ا١تقعرة واحملدبة
التقييم الذايت  احملاضرة والنقاش

/االختبارات 
 /الشفوية

مفهـو الرب٣تة  4 38
 الديناميكية/امتحاف

مقدمة يف الرب٣تة 
 الديناميكية/امتحاف

احملاضرة 
 والنقاش/امتحاف

ذايت التقييم ال
/االختبارات 

 /الشفوية
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 البنية التحتية  .118

 مقدمة يف ْتوث العمليات /عدانف مشخي/ضوية سلماف ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

الكتب اٟتديثة يف االساليب الكمية /صناعة القرار  / وكتاب بر٣تة  ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8
winqsp 

)               اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا   
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

بناء النماذج الرايضية  //٣تالت ٤تلية ودولية ٥تتصة يف ٣تاؿ علم ْتوث 
 العمليات واالدارة الكمية .

 ا١تكتبة االفًتاضية العراقية /و ْتوث االنًتنت ا٠تارمية . ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 
 طوير ا١تقرر الدراسي خطة ت .113

 استخداـ الكتب ا١تنهجية اٟتديثة . - 
 التطبيق العملي لالختبارات .  -
 استخداـ برامج اٟتاسوب اٟتديثة . -

 االستفادة من البحوث اٞتديدة وتطبيقها . 
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

  زىَت حامد سلماف ـ.                 وصف ا١تقرر                                                       

 

 

 مامعة دايذل / كلية اإلدارة واالقتصاد ليميةا١تؤسسة التع .223

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .224

 Econ 4328 النظرية النقدية / ا١ترحلة الرابعة / رمز ا١تقرر اسم / رمز ا١تقرر .225

 الزامي أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .226

 8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .227

 ساعة45 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .228

 18/11/8118 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .229

 أىداؼ ا١تقرر  .231

 تعليم الطالب أساسيات ومبادئ اقتصادايت النقود . .1

 .  تعليم الطالب ابالنظمة النقدية والقواعد النقدية.8

 سعار.. تعليم الطالب ٔتفهـو نظرية كمية النقود والية ٖتديد ا١تستوى العاـ لال3

 . تعليم الطالب بنظرية الكمية اٟتديثة والعوامل ا١تؤثرة يف االسعار.4

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 . تعليم الطالب مفهـو السياسة النقدية وتعريف ادواهتا5

 . تعليم الطالب مفهـو نظرية التوقعات العالقنية6

 . تعليم الطالب مفهـو النظرية الكنزية.7

 . تعليم الطالب مفهـو البنوؾ ا١تركزية.8

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .114

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 التعرؼ على النظرايت ا١تفسرة لتقلبات ا١تستوى العاـ لالسعار.  -1أ

 التعرؼ على الية عمل البنوؾ ا١تركزية. -8أ

 التعرؼ على مفهـو السياسة النقدية.  -3أ

 التعرؼ على مفهـو اسعار الصرؼ .  -4أ

 التعرؼ على سياسة االقتصادية الكلية  -5أ

 التعرؼ على الية معاٞتة التضخم واالنكماش   -6أ

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 التكليف ابالْتاث والوامبات – 1ب

 التكليف ابعداد تقارير عن االزمات النقدية  - 8ب

 حلقات النقاش  - 3ب

 ن عمل البنوؾ ا١تركزية والسياسة النقدية.تكليف الطلبة ابعداد تقارير ع   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 استخداـ طريقة اللقاء احملاضرة.

 استخداـ طريقة اٟتلقة النقاشية.

 استخداـ طريقة االسئلة واالموبة.

 طرائق التقييم      

 عرض الوامب ومناقشتو اثناء احملاضرة. -

 شرح الطالب ٞتزء من احملاضرة. -

 الوامبات تقييم -

 االختبارات وتقسم اذل اختبارات يومية وشهرية وهنائية -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج

 قدرة الطالب على تقيم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ -8ج

 يقسر الظاىرة ويعطي العالج ٢تا. -3ج

 اٟتل ٢تا.يفسر ا١تشكالت االقتصادية ويقدـ  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 تكليف ابلرموع اذل ا١تواقع االلكًتونية ذات الصلة. -

 مناقشة االوراؽ البحثية لطلبة بصورة ٚتاعية. -

 طريقة العصف الذىٍت -
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 طرائق التقييم    

 . استعماؿ االختبارات التحصيلية :1

 اليومية. -

 الشهرية. -

 الفصلية. -

 النهائية. -

 

 استعماؿ االختبارات الشفوية. 8

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات اٟتوار النامح الفعاؿ. -1د

 القدرة على ادارة اٟتوارات. -8د

 مهارات ٚتع البياانت حوؿ ا١تشكلة وتقدمي اٟتلوؿ ٢تا. -3د

 ارات اٟتوار اٞتماعي وكسر حامز ا٠توؼ.مه   -4د
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 بنية ا١تقرر .115

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 االختبارات الشفوية احملاضرة وانواعها مفهـو النقود تعاريف و مفاىيم 3 1

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة اا٫تية النقود و وظائفه استيعاب ا٠تصائص 3 8
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار النظم النقدية وانواعها عرض وٖتليل 3 3

 اختبارات شفوية احملاضرة القواعد النقدية وانواعها عرض وٖتليل 3 4

عرض النقد والعوامل ا١تؤثرة  استيعاب ا٠تصائص 3 5
 فيو

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة
 الزميل

   امتحاف الشهر االوؿ   6

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار نظرية كمية النقود تعاريف ومفاىيم 3 7

 اختبارات شفوية  تقيم نظرية كمية النقود تعاريف ومفاىيم 3 8

تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار النظرية الكنزية عرض وٖتليل 3 9
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار لنقوددوافع الطلب على ا عرض وٖتليل 3 11

 اختبارات شفوية احملاضرة نظرية احملفظة االستثمارية عرض وٖتليل 3 11

 اختبارات شفوية احملاضرة النظرية النقدية اٟتدية استيعاب ا٠تصائص 3 18

   امتحاف الشهر الثاين  3 13

 اختبارات شفوية وارمناقشة واٟت النظرية الكمية اٟتديثة تعاريف ومفاىيم 3 14

تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار تقيم النظرية الكمية اٟتديثة عرض وٖتليل 3 15
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 الزميل

 اختبارات شفوية احملاضرة نظرية التوقعات العقالنية عرض وٖتليل 3 16

 اختبارات شفوية احملاضرة نظرايت اسعار الفائدة عرض وٖتليل 3 17

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار ظرية النقدية االسالميةالن استيعاب ا٠تصائص 3 18

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو السياسة النقدية تعاريف ومفاىيم 3 19

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار اداوت السياسة النقدية عرض وٖتليل 3 81

   امتحاف الشهر االوؿ   81

النقدية  العالقة بُت السياسة تعاريف ومفاىيم 3 88
 والسياسة ا١تالية

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة
 الزميل

 اختبارات شفوية مناقشة واٟتوار مفهـو اسعار الصرؼ عرض وٖتليل 3 83

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو ميزاف ا١تدفوعات تعاريف ومفاىيم 3 84

 اختبارات شفوية احملاضرة مفهـو التضخم وانواعو عرض وٖتليل 3 85

تقيم الذات وتقيم  احملاضرة السياسة النقدية يف العراؽ عرض وٖتليل 3 86
 الزميل

تقيم الذات وتقيم  مناقشة واٟتوار النظرية النقدية يف االسالـ عرض وٖتليل 3 87
 الزميل

   امتحاف الشهر الثاين   88

عمليات رايضية ٟتساب  عرض وٖتليل 3 89
 الرصيد النقدي

 ات شفويةاختبار  مناقشة واٟتوار

 اختبارات شفوية احملاضرة نظرايت االمور  عرض وٖتليل 3 31
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 البنية التحتية  .116

 كتاب النظرية النقدية / للدكتورة وداد يونس ٭تِت ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 النظرية النقدية للدكتور عبد ا١تنعم السيد العلي ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 

ع اليت يوصى هبا                 ) اػ الكتب وا١ترام
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 النقود والبنوؾ للدكتور عوض فاضل اٝتاعيل

 النقود وا١تصارؼ للدكتور اٛتد علي حسُت ا٢تييت

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .117

   

اف يشمل ا١تقرر انواع النقود ووظائفها وانواع النظرايت لنقدية ا١تفسرة للتقلبات االسعار والية عمل السياسة النقدية حملاربة 
 التضخم واستقرار االقتصاد القومي.
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 فرحاف  نوريـ.دمحم وصف ا١تقرر

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد   –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .231

 قتصاد  قسم اال       القسم اٞتامعي / ا١تركز .232

   Econ 4329 /اقتصادايت النفط / ا١ترحلة الرابعة  اسم / رمز ا١تقرر .233

 ( مدمجاٟتضور اليومي )  أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .234

  8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .235

 يف االسبوع   8ساعة بواقع  61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .236

 18/11/8118 داد ىذا الوصف اتريخ إع .237

 أىداؼ ا١تقرر .238

التعرؼ على االقتصاد النفطي وحدوده وكذلك على طبيعة الصناعة النفطية ومراحلها ومعرفة ا٠تزين النفطي واىم مصادر الطاقة 
 البديلة كذلك التطرؽ إذل مشكلة تلوث البيئة.

 

ائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خص
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .118

 اؼ ا١تعرفية  : معل الطالب قادراً على :األىد -أ

 يُعرؼ  للطالب مفهـو اقتصاد النفط  ،وأ٫تيتو وعالقتو ابلعلـو األخرى  -1أ         

 يفسر للطالب تطور الصناعة النفطية  ، ومراحلها     -8أ        

                                             خصائص الصناعة النفطية               يُبُت للطالب -3أ

 .مصادر الطاقة األخرى  يوضح للطالب -4أ

 يقارف للطالب بُت مصادر الطاقة األخرى . -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن ا١تنظمات النفطية الدولية .  -6أ

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 ادة والزمالء .مهارات تفاعلية : امتالؾ القدرة على التواصل مع استاذ ا١ت – 1ب

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصادايت العمل  وتطبيقاهتا الواقعية .  – 8ب

 مهارات ٖتليلية : القدرة على ٖتليل عرض العمل والطلب عليو والعالقات بينها . – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 احملاضرة . -13

 ا١تناقشة واٟتوار . -14

 االسئلة االثرائية . -15

 الستجواب ا١تباشر .ا -16

 طرائق التقييم      
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 أسئلة ا٠تطأ والصواب . -19

 أسئلة االختيار من متعدد . -81

 أسئلة التوضيحات . -81

 الوامبات . -88

 التقييم الذايت . -83

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -84

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 ة .القدرة على فحص  وتقييم ا١تواضيع ا١تطروح -1ج

 القدرة على نقد و٘تييز ا١تواضيع ا١تطروحة واالختيار بينها .  -8ج

 القدرة على إنتاج افكار مديدة .  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذىٍت . – 1

 العرض التقدٯتي .  – 8

 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، هنائي ( – 1

 تبارات شفوية .اخ – 8

 وامبات . – 3

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات ٚتع وٖتليل ا١تعلومات عن مفاىيم  اقتصادايت العمل وكيفية استخدامها يف ا١تنظمات . -1د
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 لى كيفية ٖتليل سوؽ العمل .مهارات التدريب والتطوير الشخصي ع -8د

 اقتصادايت العمل  ا١تناسبة لالستخداـ يف اجملاالت ا١تختلفة .    مهارات اعداد مفاىيم  -3د
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 بنية ا١تقرر ) الفصل االوؿ ( .119

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

1 8 
 تعاريف ومفاىيم

تعريف االقتصاد النفطي 
 وحدوده 

 

 

 

 

 

 

 

احملاضرة وا١تناقشة واٟتوار 
 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذايت وتقييم الزميل 
واالختبارات الشفوية والوامبات 

 واالختبارات الشهرية واليومية

أدوات دراسة اقتصاد  عرض وٖتليل 8 8
 النفط 

 طبيعة الصناعة النفطية  عرض وٖتليل 8 3

 رايت تكوين النفطنظ

 مراحل الصناعة النفطية  عرض وٖتليل 8 4

 

اقتصادايت مراحل  عرض وٖتليل 8 5
 الصناعة النفطية 

 

 عرض النفط ا٠تاـ  عرض وٖتليل 8 6

 

 اقتصاد مرحلة االستهالؾ  عرض وٖتليل 8 7

 

8 8 
 ػػػػػػػػ

امتحاف الشهر األوؿ/ 
 للفصل الدراسي االوؿ 

9 8 
 يلعرض وٖتل

الًتكيز االحتكاري يف 
 الصناعة النفطية 
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11 8 
 عرض وٖتليل

العوامل ا١توثرة يف 
 االحتكار 

11 8 
 عرض وٖتليل

 أ٪تاط االستثمار النفطي 

 

 السوؽ النفطية  عرض وٖتليل 8 18

13 8 

 عرض وٖتليل

االسعار النفطية والتحليل 
 االقتصادي 

 

14 8 
 عرض وٖتليل

 ٠تاـ قواعد تسعَت النفط ا

 

15 8 
- 

 امتحاف الشهر الثاين

 

 بنية ا١تقرر ) الفصل الثاين ( -13

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

1 8 
 عرض وٖتليل

 ا١تسارات ا١تؤثرة يف سعر النفط 

 

 

 

 

 

 

التقييم الذايت 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والوامبات 

واالختبارات 
الشهرية 

8 8 
 تعاريف ومفاىيم

ا٠تزين النفطي العا١تي مفهومو 
 وانواعو

3 8 
 عرض وٖتليل

العوامل ا١توثرة يف ا٠تزين واثره 
 يف السوؽ الدولية 
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  ة مصادر الطاقة البديل عرض وٖتليل 8 4

 

احملاضرة وا١تناقشة 
واٟتوار 

 واالستجواب

 ثراءواال

 واليومية

5 8 
 عرض وٖتليل

مصادر الطاقة وموقعها يف 
 ميزاف استهالؾ الطاقة العا١تي 

6 8 
 عرض وٖتليل

ا١تنظمات وا٢تيئات العربية 
 والدولية يف ٣تاؿ النفط

7 8 
 عرض وٖتليل

التحليل االقتصادي لسلوؾ 
 منظمة اوبك 

8 8 
 عرض وٖتليل

تصنيف الصناعات 
 البًتوكيمياوية و٦تيزاهتا 

9 8 
 ػػػػػػػػػ

امتحاف الشهر االوؿ/ للفصل 
 الدراسي الثاين  

 سياسات تقييد التلوث  عرض وٖتليل 8 11

 الصناعة النفطية يف العراؽ  عرض وٖتليل 8 11

18 8 
 عرض وٖتليل

موضوعات نظرية متقدمة يف 
 اقتصاد النفط  

13 8 
 عرض وٖتليل

موضوعات تطبيقية يف اقتصاد 
 النفط 

14 8 
 عرض ومقارنة

التنبؤ ٔتستقبل تطور مصادر 
 الطاقة الناضبة وا١تتجددة 

15 8 
 ػػػػػػػػػ

امتحاف الشهر الثاين / للفصل 
 الدراسي الثاين
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 البنية التحتية  -15

 إقتصادايت النفط  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 األستاذ الدكتور: أٛتد حسُت علي ا٢تييت 

 مبادئ اقتصاد البًتوؿ ة )ا١تصادر(  ػ ا١ترامع الرئيسي8

 الدكتور: دمحم أٛتد الدوري

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

الدكتور عبد هللا حبيب،  االٕتاىات اٟتديثة يف صناعة النفط العا١تية، ٣تلة 
 .1191981النفط والتنمية، ع

 مامع الكتب ا١تصورة مع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....ب ػ ا١ترا

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  -16

 طالتحدايت اليت توامو العراؽ بوصفو كعضو يف منظمة اوبك بعد ا٩تفاض اسعار النف  
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

  

 ـ.د اندية مهدي عبد القادر أ.                                                                    وصف ا١تقرر

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  التعليميةا١تؤسسة  .239

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .241

 مادة أساليب التخطيط االقتصادي / ا١ترحلة الرابعة / اسم / رمز ا١تقرر .241

 Coll 1815رمز ا١تقرر  

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .242

 8119-8118ي الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراس الفصل / السنة .243

 ساعات يف األسبوع 8( ساعة دراسية بواقع 61) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .244

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .245

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .246

 فهم اإلطار النظري ١تبادئ التخطيط االقتصادي  - ح

 ت علم التخطيطتعريف الطلبة على أساسيا - خ

تنمية قدرات الطالب يف التحليل العلمي لقضااي التخطيط من خالؿ تزويده أبدوات التحليل االساسية ومنها )   - د
 التحليل الوصفي والتحليل البياين والتحليل الرايضي ( .
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 ٘تكُت الطالب من معرفة البداايت التارٮتية لظهور التخطيط االقتصادي .   - ذ

 ى موىر النظرايت اٟتديثة لعلم التخطيط. االطالع االورل عل - ر

 ح. تنمية قدرات الطالب يف كشف وحل مشكالت التخطيط االقتصادي       

 خ.  هتيئة الطالب فكراي للتعاطي مع الفروع االخرى لالقتصاد يف ا١تراحل الالحقة .       

 

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .111

 عرفية  األىداؼ ا١ت -أ

 يعرؼ الطالب أبساسيات علم التخطيط. -1أ

 ٯتنح الطالب مرونة استيعاب التخطيط االقتصادي كأسلوب ٟتل ا١تشكالت االقتصادية واالمتماعية  . -8أ

 ينقل الطالب اذل بيئة فكرية اكثر ٗتصصا" يف اجملاؿ العلمي  . -3أ

 يزود الطالب أبدوات معرفية مديدة  . -4أ

 لب اكثر دراية بطرؽ التفكَت العلمي  وامكانية توظيفو للتخطيط االقتصادي.يصبح الطا -5أ

 ينقل الطالب اذل امواء معرفية تتواكب من خال٢تا اٞتهود النظرية والتطبيقية .  .  -6أ

  

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 تعزيز ا١تهارات التحليلية للظواىر االقتصادية .   – 1ب

 ابة ا١تشاكل االقتصادية ابستخداـ الطرؽ العلمية  هبدؼ وضع ا٠تطط بواقعية ومشولية . اص – 8ب
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 اتمُت درمة عالية من التخصص الذي يقود اذل ا١تهارات ا١تهنية .  – 3ب

 التواصل الفاعل مع االخرين .      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -16

 اؿ واٞتواب استخداـ اسلوب السؤ  -17

 استخداـ تقنيات توضيحية . -18

 

 طرائق التقييم      

 

 األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة  -31

 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -38

 االختبارات وتشمل : -33

 تدريسية .االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط ال -

 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 دة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالبطرح افكار مدي -1ج
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 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج

 يفرؽ بُت ا١تشكالت   -3ج

 يفسر و٭تلل الظواىر وا١تشكالت . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية  . -84

 رسم ا١تخططات التوضيحية . -85

 طريقة العصف الذىٍت . -86

 

 ق التقييم طرائ   

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -15

 اليومية  - ض

 الشهرية  - ط

 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -16

 

 



الصفحت   

228 
 

  

 

 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د   

 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8د

 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د

 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د

 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 

 

 

 

 بنية ا١تقرر .111

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ات التعلم ا١تطلوبة٥ترم الساعات األسبوع

 اختبارات شفوية احملاضرة طبيعة التخطيط االقتصادي تعاريف ومفاىيم 3 1

 استيعاب ا٠تصائص 3 8
التطور التارٮتي للتخطيط 

 االقتصادي
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار –انواع التخطيط االقتصادي  صاستيعاب ا٠تصائ 3 3
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 مدخل

 استيعاب ا٠تصائص 3 4
التخطيط وفقا" لألبعاد الزمانية 

 وا١تكانية
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 اختبارات شفوية ٤تاضرة عناصر ا٠تطة االقتصادية تعاريف ومفاىيم 3 5

 ٖتليلعرض و  3 6
مستلزمات التخطيط 

 االقتصادي
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار مدخل -التخطيط التاشَتي  عرض وٖتليل 3 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3 8
امتحاف الشهر االوؿ / الفصل 

 الدراسي االوؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عرض وٖتليل 3 9
 –التخطيط االسًتاتيجي 

 مدخل
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة متطلبات التخطيط التاشَتي عرض وٖتليل 3 11

 عرض وٖتليل 3 11
ا١تقارنة بُت اساليب التخطيط 

 التقليدية واٟتديثة
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 18
الوصفية  –التخطيط  اساليب
 والكمية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ٗتطيط القوى العاملة عرض وٖتليل 3 13

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ٗتطيط االسعار عرض وٖتليل 3 14
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 البنية التحتية  .118

 د. ٚتاؿ الدليمي –كتاب اساليب التخطيط االقتصادي  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 . وزارة التخطيط  8117 -8113ا٠تطة الوطنية   مع الرئيسية )ا١تصادر(  ػ ا١ترا8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                  
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ٕتارب دولية يف التخطيط االقتصادي –ا١تواقع االلكًتونية 

 بكة االقتصاديُت العراقيُت ش ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم الزميلتقييم الذات و  ا١تناقشة واٟتوار اىداؼ ا٠تطة الوطنية عرض ومقارنة 3 89
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امتحاف الشهر الثاين/ للفصل 

 الدراسي الثاين 
  ػػػػػػػ
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

  سعود ضياء حسُت ـ.                                                               وصف ا١تقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .247

 قسم االقتصاد    القسم العلمي  / ا١تركز .248

 ـ.ـ ضياء حسُت  اسم التدريسي  .249

 ECON(  4331صادية ) مادة النظم االقت اسم / رمز ا١تقرر .251

 اٟتضور اليومي ْتسب اٞتدوؿ ا١تقرر أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .251

 8119-8118الفصل الدراسي االوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .252

 ساعات يف األسبوع  8( ساعة دراسية بواقع 61)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .253

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .254

 داؼ ا١تقررأى .255

تعريف الطالب على ا٢تدؼ من دراسة مادة النظم االقتصادية ا١تقارنة بعد التعرؼ على واقع االنظمة االقتصادية اليت شهدهنا -1
 العصور ا١تختلفة .

 يقها.بياف الكيفية اليت يعمل هبا كل نظاـ ، وما ىي االٕتاىات العامة ٟتركة تطوره وتقدمو واالىداؼ اليت يسعا اذل ٖتق -8

ا كاف قد يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذ
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛
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لنامية يف النظاـ االقتصادي الدورل من خالؿ االطالع على مراحل تطور النظاـ االقتصادي ٤تاولة التعرؼ على موقع البلداف ا-5
 الدورل.

 معرفة الطالب ٔتراحل االنتقاؿ بُت االنظمة االقتصادية  -6
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 ن نظاـ اقتصادي إذل آخر .يعرؼ للطالب على مراحل االنتقاؿ م -4أ
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 يستعرض للطالب ٕتاب األخرين يف األنظمة االقتصادية .      -6أ

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 ببات والعوائق و٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا.مهارات ٖتليلية من خالؿ طرح ا١توضوع بتحديد ا١تس – 1ب
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 استخداـ االختبارات الشفوية . -6

 



الصفحت   

236 
 

  

 

 هارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١ت -د 
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 بنية ا١تقرر .114

الساعا األسبوع
 ت

٥ترمات التعلم 
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 اختبارات شفوية احملاضرة مفاىيم اولية تعاريف ومفاىيم 8 1

 قييم الزميلتقييم الذات وت ا١تناقشة واٟتوار عناصر النظاـ االقتصادي  استيعاب ا٠تصائص 8 8

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار نشأة وتطور الظاـ الرأٝتارل استيعاب ا٠تصائص 8 3

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار الرأٝتالية االحتكارية استيعاب ا٠تصائص 8 4

 ةاختبارات شفوي ٤تاضرة نظرية ا١تنافسة االحتكارية استيعاب ا٠تصائص 8 5

ظاىرة الشركات ا١تتعددة  عرض وٖتليل 8 6
 اٞتنسية

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

ا١تؤشرات االقتصادية  عرض وٖتليل 8 7
 للنظاـ الرأٝتارل

 تقييم الذات وتقييم الزميل ٤تاضرة

    امتحاف الشهر األوؿ  8 8

تكييف الرأٝتالية للظروؼ  عرض وٖتليل 8 9
 ا١تعاصرة

 اختبارات شفوية اضرة٤ت

االٕتاىات النظرية لتحليل  عرض وٖتليل 8 11
 تكيف الرأٝتالية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

التفسَت الكنزي لالزمة  تعريف ومفاىيم  8 11
 االقتصادية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

معاٞتة كينز لالزمة  عرض وٖتليل 8 18
 االقتصادية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة
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عناصر القوة يف النظاـ  وٖتليلعرض  8 13
 الرأٝتارل

 اختبارات شفوية ٤تاضرة
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 الرأٝتارل
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 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار مستقبل النظاـ الرأٝتارل عرض وٖتليل 8 15

   امتحاف الشهر الثاين  8 16

ٖتليل ىانس وكالرؾ  ٖتليلعرض و  8 17
 للدورات االقتصادية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

مرحلة االنتقاؿ من  عرض وٖتليل 8 18
 الرأٝتالية اذل االشًتاكية

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

خصائص النظاـ  عرض وٖتليل 8 19
 االقتصادي االشًتاكي

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

القانوف األساسي  عرض وٖتليل 8 81
 شًتاكيةلال

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة آليات اقتصاد االشًتاكي عرض وٖتليل 8 81

األسعار يف النظاـ  عرض وٖتليل 8 88
 االشًتاكي

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

    امتحاف الفصل األوؿ  8 83

التخطيط يف االقتصاد  عرض وٖتليل 8 84
 االشًتاكي

 ارات شفويةاختب ا١تناقشة واٟتوار

االنتقادات ا١تومهة  عرض ومقارنة 8 85
 للنموذج االشًتاكي

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار
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 البنية التحتية  .115

الدكتور عبد الكرمي كامل عبد  –مادة النظم االقتصادية ا١تقارنة -1 ب ا١تقررة ا١تطلوبة ػ الكت1
 الكاظم

 الدكتور عبد الوىاب األمُت –دراسة مقارنة  –النظم االقتصادية -1 ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 الدكتور دمحم إبراىيم أبو شادي –النظم االقتصادية -8

ليت يوصى هبا                 ) اػ الكتب وا١ترامع ا
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 الدكتور موف كينت مالربت –اتريخ الفكر االقتصادي  -1

 الدكتور عبد علي كاظم ا١تعموري –اتريخ األفكار االقتصادية  -8

 شبكة االقتصاديُت العراقيُت -1 ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 كتور حاـز الببالوي يف النظاـ االقتصاديمذكرات الد  -8

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  -1

اف يشمل ا١تقرر الدراسي مواكبة  التطور اٟتاصل يف األنظمة االقتصادية  ا١تختلفة يف دوؿ العادل ا١تختلفة و٤تاولة االستفادة منها   
 قدر ا١تستطاع من امل النهوض ابلواقع االقتصادي للبلد.

التقارب بُت النظامُت  عرض ومقارنة 8 86
 الرأٝتارل واالشًتاكي

 اختبارات شفوية ا١تناقشة واٟتوار

 لذات وتقييم الزميلتقييم ا ١تناقشة واٟتوار النظاـ االقتصادي ا١تختلط عرض ومقارنة 8 87

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار خصائص االقتصاد ا١تخلط عرض وٖتليل 8 87

موقع البلداف النامية من  عرض وٖتليل 8 89
 االقتصاد الدورل

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

   امتحاف الفصل الثاين  8 31
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 ف ا١تقرر٪توذج وص

  طالؿ دمحم ليث ـ.                                                                      وصف ا١تقرر

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازاً مقتضياً ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد 
 تعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة القصوى من فرص ال

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –مامعة دايذل  ا١تؤسسة التعليمية .256

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .257

 مادة قواعد البياانت / ا١ترحلة الرابعة / اسم / رمز ا١تقرر .258

 Econ 4132رمز ا١تقرر 

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .259

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .261

 ساعات يف األسبوع 8( ساعة دراسية بواقع 61) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .261

 8118/ 11/ 18 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .262

 أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على  .263

 ظري والعملي لقواعد البياانت فهم اإلطار الن -39

 تعريف الطلبة على ا٫تية قواعد البياانت وا١تعلومات  -41

 التعرؼ على العناصر االساسية لقواعد البياانت -41
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 كيفية الوصوؿ اذل البياانت وا١تعلومات وٖتديثها -48

 اٞتداوؿ وكيفية ربطها ببعضها البعض بُت العالقات معرفة -43

 والنماذج والتقارير واالستعالـاٞتانب العملي وانشاء اٞتداوؿ  -44

 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .116

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ

 يعرؼ اساسيات قواعد البياانت  . -1أ

 يفسر للطالب الية خزف البياانت وا١تعلومات وٖتديثها. -8أ

 يُبُت للطالب دور نظاـ قواعد البياانت يف اٟتياة العملية  . -3أ

 يوضح للطالب استخدامات انظمة قواعد البياانت يف ٥تتلف اجملاالت . -4أ

 كيفية االستفادة من نظاـ قواعد البياانت يف ٚتع البياانت ومعاٞتتها وخزهنا على شكل مداوؿ ، ٪تاذج، تقارير .  -5أ

 

 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 البياانت   ٬تمع معلومات عن الية عمل نظاـ قواعد  – 1ب

 معرفة اىم ا١تشاكل اليت توامو ا١تستخدمُت يف ٚتع البياانت وا١تعلومات   – 8ب

 تطبيق اٞتانب النظري عمليا يف ٥تترب اٟتاسوب  – 3ب

 مهارات االتصاؿ والتواصل وتبادؿ ا١تعلومات التقنية     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      
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 استخداـ طريقة احملاضرة  -19

 لوب السؤاؿ واٞتواب استخداـ اس -81

 طرائق التقييم      

 

 األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئلة ا١تقابلة  -34

 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -35

 االختبارات وتشمل : -36

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -

 ات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن :االختبار  -

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل دراسي . -

 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج

 قبل الطالبطرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من  -1ج

 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج

 ٖتليل ومعاٞتة ا١تشكالت   -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 (  .Data showاستعماؿ طريقة العروض التقدٯتية اؿ ) -87

 استعماؿ امهزة اٟتاسوب وتنفيذ الربامج عمليا يف ٥تتربات اٟتاسوب -88

 رسم ا١تخططات التوضيحية . -89

 طريقة العصف الذىٍت . -31

 

 طرائق التقييم    

 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -17

 اليومية  - ظ

 الشهرية  - ع

 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 استعماؿ االختبارات الشفوية . -18

 

 

 

 ية التوظيف والتطور الشخصي (.ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابل -د 

 مهارات استخداـ التقنيات اٟتديثة يف ٣تاؿ اٟتاسوب . -1د   

 مهارات يف ٚتع البياانت وا١تعلومات وٖتليلها . -8د
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 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د

 مهارات امراء ا١تقارانت عن ا١توضوع .  -4د

 ضوع.مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١تو  5د 
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 بنية ا١تقرر .117

٥ترمات التعلم  الساعات األسبوع
 ا١تطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع

 اختبارات شفوية احملاضرة مقدمة تعريفية عن قواعد البياانت تعاريف ومفاىيم 3 1

8 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

 ا٫تية قواعد البياانت وا١تعلومات
 تقييم الذات وتقييم الزميل وارا١تناقشة واٟت

3 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

نظم ادارة قواعد البياانت 
(DBM) 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

4 3 
استيعاب 
 ا٠تصائص

( واٟتقوؿ Recordالسجالت )
(Field) 

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 تعاريف ومفاىيم 3 5
مدير قواعد البياانت 

(Administrator) 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 6
مصممي قواعد البياانت 

(Designers) 
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ٖتليل البياانت عرض وٖتليل 3 7

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

 اختبارات شفوية ٤تاضرة العناصر االساسية لقواعد البياانت عرض وٖتليل 3 9

 اختبارات شفوية ٤تاضرة Tables) انشاء اٞتداوؿ ) عرض وٖتليل 3 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة Report)  االستعالمات ) عرض وٖتليل 3 11

 اختبارات شفوية ٤تاضرة ( Forms)  ماذجالن عرض وٖتليل 3 18

 اختبارات شفوية ٤تاضرة (Reportالتقارير  ) عرض وٖتليل 3 13
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 اختبارات شفوية ٤تاضرة امراءات الفرز والتصفية عرض وٖتليل 3 14

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ٕتميد اٟتقوؿ واخفائها عرض وٖتليل 3 15

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ  الفصل االوؿامتحاف الشهر الثاين/  ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16

17 3 - 
 النموذج ا٢ترمي

(Hierarchical Model) 
- - 

 عرض وٖتليل 3 18
 Network) ( النموذج الشبكي

model 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 19
 النموذج العالئقي ٌ( 

(Relational Mod 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 عرض وٖتليل 3 81
 النموذج ا١تومو للكينوانت

(Object Oriented 
Model) 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة one to oneالعالقة  عرض وٖتليل 3 81

 اختبارات شفوية ٤تاضرة one to manyالعالقة  عرض وٖتليل 3 88

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ many to manyالعالقة  ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ 83

  ػػػػػػػػ امتحاف الشهر االوؿ الفصل الثاين   84

 عرض وٖتليل  85
 Primary ا١تفتاح االساسي

key 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة Foreign key ا١تفتاح الثانوي عرض وٖتليل 3 86

 يةاختبارات شفو  ٤تاضرة االنًتنت و٪تاذج قواعد البياانت عرض وٖتليل 3 87

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار ا٫تية قواعد البياانت يف بناء ا١تواقع عرض وٖتليل 3 88
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 البنية التحتية  .118

 االردف -كتاب اساسيات قواعد البياانت / ايسر مطيع / عماف ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

 االردف -نظم ادارة قواعد البياانت / سعد غالب ايسُت / عماف

 ( DBMSكتاب )   )ا١تصادر(  ػ ا١ترامع الرئيسية 8

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                  
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

  Kutubموقع  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ا١تقرر الدراسي  .119

 . لتقنيات االلكًتونية ا١تعاصرة ا اف يشمل ا١تقرر الدراسي  

 

 

 

 

 

 االلكًتونية

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار تصميم قاعدة بياانلت ١توقع تعليمي عرض ومقارنة 3 89

 اختبارات شفوية اقشة واٟتوارا١تن انشاء ٥تططات بيانية واحصائية عرض وٖتليل 3 31

  ػػػػػػػ امتحاف الشهر الثاين/ الكورس الثاين    
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 ٪توذج وصف ا١تقرر

 

 أ.د مهدي صاحل دواي                                                      وصف ا١تقرر           

 

يوفر وصف ا١تقرر ىذا إ٬تازًا مقتضيًا ألىم خصائص ا١تقرر و٥ترمات التعلم ا١تتوقعة من الطالب ٖتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد 
 قصوى من فرص التعلم ا١تتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربانمج.؛حقق االستفادة ال

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – مامعة دايذل ا١تؤسسة التعليمية .264

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / ا١تركز .265

 / / ا١ترحلة الرابعةأساليب واخالقيات البحث العلميمادة  اسم / رمز ا١تقرر .266
 Econ 4333رمز ا١تقرر 

 مدمج أشكاؿ اٟتضور ا١تتاحة .267

 8119-8118الفصل الدراسي األوؿ والثاين للعاـ الدراسي  الفصل / السنة .268

 ساعة يف األسبوع 8( ساعة دراسية بواقع 61) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .269

 8118/ 11/ 16 اتريخ إعداد ىذا الوصف  .271

 قادراً على أىداؼ ا١تقرر: إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية  .271

 فهم اإلطار كيفية كتابة البحث العلمي  -45
 تعريف الطلبة على مفهـو البحث العلمي من خالؿ التعرؼ على كيفية كتابة البحث العلمي لدى الطلبة.  -46
 تفسَت ا١تخرمات والتعليق عليها. -47
 ٭تاوؿ الباحث من خالؿ ْتثو اشباع حامتو من ا١تعرفة وتوسيعها . -48
ة ظاىرة معينة او مشكلة ما للتعرؼ على العوامل اليت أدت اذل وقوعها وا٠تروج  بنتيجة معرفة الطالب بدراس -49

 او عالج للمشكلة 
 تعلم الطالب  الصرب وٖتمل ا١تشاؽ وعدـ االستسالـ للمصاعب بسهولة -51
 معل الطالب ملم ٔتوضوع البحث  -51
 لم يف حل ا١تشكالت.إمكانية الطالب بتشخيص ا١تشاكل االقتصادية ، ويكوف مؤمناً بدور الع -58
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 ٥ترمات ا١تقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .181

 األىداؼ ا١تعرفية   -أ
 يعرؼ مفهـو البحث العلمي -1أ
 يفسر للطالب خصائص الباحث والبحث العلمي -8أ
 يُبُت للطالب طرؽ الوصوؿ للمعرفة -3أ
  اٟتقيقةيوضح للطالب الطريقة العلمية او ا١تنهج العلمي للوصوؿ اذل -4أ
 يعدد للطالب الطرؽ ا٠تاصة ابلبحث العلمي -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن كيفيو كتابة البحث ومصادره  -6أ
  
 األىداؼ ا١تهاراتية ا٠تاصة اب١تقرر.   -ب 

 ٬تمع معلومات عن الظواىر وا١تشكالت االقتصادية   – 1ب
 ٭تلل اسباب ىذه ا١تشاكل  – 8ب
 تكوف علية االحداث يف ا١تستقبلالتنبؤ ابلظواىر وما س – 3ب
  مهارات االتصاؿ والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخداـ طريقة احملاضرة  -7
 استخداـ اسلوب السؤاؿ واٞتواب  -8
 

 طرائق التقييم      
 

 لة ا١تقابلة األسئلة ا١توضوعية وتنقسم إذل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب وا٠تطأ ، وأسئ -37
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -38
 االختبارات وتشمل : -39

 االختبارات التحصيلية البنائية  ا١تصاحبة للخطط التدريسية . -
 االختبارات التحصيلية ا٠تتامية وتتضمن : -

 االختبارات ا٠تتامية الشهرية يف هناية كل شهر دراسي . -
 سي .االختبارات ا٠تتامية  الفصلية يف هناية فصل درا -
 االختبارات ا٠تتامية النهائية  يف هنائية العاـ الدراسي . -



الصفحت   

251 
 

  

 األىداؼ الومدانية والقيمية  -ج
 طرح افكار مديدة حوؿ ا١توضوع من قبل الطالب -1ج
 قدرة الطالب على تقييم ا١توضوع واعطاء اٟتلوؿ  -8ج
 يفرؽ بُت ا١تشكالت   -3ج
 يفسر و٭تلل الظواىر وا١تشكالت . -4ج
 ق التعليم والتعلم طرائ    
 

 استعماؿ طريقة العروض التقدٯتية  . -31
 رسم ا١تخططات التوضيحية . -38
 طريقة العصف الذىٍت . -33
 
 طرائق التقييم    
 

 استعماؿ االختبارات التحصيلية: -19
 اليومية  - غ
 الشهرية  - ؼ
 الفصلية -ج

 النهائية  -ء                                    

 ة .استعماؿ االختبارات الشفوي -81
 
 ا١تهارات العامة والتأىيلية ا١تنقولة ) ا١تهارات األخرى ا١تتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخداـ ا١ترامع وا١تصطلحات . -1د   
 مهارات يف ٚتع البياانت حوؿ ا١توضوع وٖتليلها . -8د
 مهارات استغالؿ ما متاح من امكاانت . -3د
 ء ا١تقارانت عن ا١توضوع .مهارات امرا  -4د
 مهارات إعداد ا١تفاىيم ا٠تاصة عن ا١توضوع. 5د 
   



الصفحت   

251 
 

  

 بنية ا١تقرر .181

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو ا١توضوع ٥ترمات التعلم ا١تطلوبة الساعات األسبوع

 اختبارات شفوية احملاضرة مفاىيم عامة  تعاريف ومفاىيم 3 1
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار البحث العلمي عند العرب استيعاب ا٠تصائص 3 8

ا٠تصائص االساسية للبحث  استيعاب ا٠تصائص 3 3
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار العلمي

 استيعاب ا٠تصائص 3 4
طرائق ومناىج  عامة للبحث 
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار العلمي

 تعاريف ومفاىيم 3 5
خطوات ومراحل البحث 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة العلمي

 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار اىم ٝتات البحث اٞتيد عرض وٖتليل 3 6
 تقييم الذات وتقييم الزميل ا١تناقشة واٟتوار خصائص الباحث اٞتيد عرض وٖتليل 3 7

صل امتحاف الشهر األوؿ/ للف  3 8
 الدراسي االوؿ 

  

 اختبارات شفوية ٤تاضرة طرائق وادوات ٚتع البياانت عرض وٖتليل 3 9

 عرض وٖتليل 3 11
ٖتليل البياانت واختبار 

الفرضيات                       
    

 اختبارات شفوية ٤تاضرة

 اختبارات شفوية ٤تاضرة تصنيف البياانت وعرضها عرض وٖتليل 3 11
 اختبارات شفوية ٤تاضرة امثلة تطبيقية                  يلعرض وٖتل 3 18

 عرض وٖتليل 3 13
كيفية كتابة مصادر البحث       

 اختبارات شفوية ٤تاضرة العلمي

 اختبارات شفوية ٤تاضرة مناقشة االسئلة اليت يتم طرحها عرض وٖتليل 3 14
 تقييم الذات وتقييم الزميل وارا١تناقشة واٟت طرائق وادوات ٚتع البياانت عرض وٖتليل 3 15

 ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ 16
امتحاف الشهر الثاين / للفصل 

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ الدراسي االوؿ 

 اختبارات شفوية ٤تاضرة التوثيق يف البحث العلمي تعاريف ومفاىيم 3 17
 اختبارات شفوية ٤تاضرة التوثيق يف النص عرض وٖتليل 3 18
ئق التوثيق          طرا عرض وٖتليل 3 19  اختبارات شفوية ٤تاضرة 
 اختبارات شفوية ٤تاضرة استخداـ نظاـ التاشَتة عرض وٖتليل 3 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرة استخداـ نظاـ ىارفلد عرض وٖتليل 3 81
 اختبارات شفوية ٤تاضرةاستخداـ نظاـ ٚتعية علماء  عرض وٖتليل 3 88
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 البنية التحتية  .188
، كتاب اساليب  البحث العلمي، للدكتور دمحم أزىر السماؾ وآخروف  ػ الكتب ا١تقررة ا١تطلوبة 1

1989 
كتاب اساليب البحث العلمي )منظور تطبيقي( للدكتور نبيل ٚتعة النجار    ػ ا١ترامع الرئيسية )ا١تصادر(  8

 واخروف 

اػ الكتب وا١ترامع اليت يوصى هبا                 ) 
 اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

ونية للدكتور البحث العلمي واستخداـ مصادر ا١تعلومات التقليدية وااللكًت 
 (.8117عامر قنديلجي)

 شبكات ومواقع عديدة على االنًتنت  ب ػ ا١ترامع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....
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