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 وصف البرنامج األكاديمي  
 

قيقها  لب حتالطا يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم االقتصاد   القسم العلمي / املركز   .2

 اداقتص –علوم اقتصاد   اسم الربانمج األكادميي او املهين   .3

 اقتصاد –بكالوريوس إدارة واقتصاد   اسم الشهادة النهائية   .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي  
 الفصل الثاين ( –الفصل األول )

 معايري احتاد اجلامعات العربية  برانمج االعتماد املعتمد    .6

 وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي     ألخرىجية ااملؤثرات اخلار  .7

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 اعداد الكوادر االدارية واالقتصادية ، الذين ميتلكون  املهارات الالزمة للعمل يف خمتلف دوائر الدولة   -1

 لقدرة على التطوير يف دراستهم العليا  ات واء الذتنمية االجتاهات العلمية لدى الطلبة مبا ميكنهم من بنا  -2
اكساب الطلبة املهارات القيادية إلدارة املشاريع الصغرية واملتوسطة وبناء اخلربات من اجل التطوير حنو إدارة اي نوع   -3

 من املشاريع . 
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 اكساب الطلبة املعرفة يف التخطيط وإقامة اجلدوى االقتصادية للمشاريع .  -4
 دراسية خاصة يف جمال  التنمية والتخطيط . هج ال املناحتديث وتطوير   -5
 التعاون مع اقسام الكلية يف جمال تبادل املعلومات واخلربات .  -6

 
 تشجيع احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية .  -7

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 .   املقرروم ف مفهيعر  -1أ
 .   املقرر يفسر للطالب خصائص   -2أ
 .  املقرر     يُبني للطالب مضمون -3أ
 .   عن املقرريوضح للطالب نظرايت  -4أ
 . اليت اتبعها املقرر يعدد للطالب السياسات  -5أ
 . االخرين  يعطى للطالب أمثلة عن جتارب    -6أ

 
 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 عن الظواهر واملشكالت  ومات ع معلجيم  –  1ب
 حيلل اسباب هذه املشاكل  –  2ب
 يقارن بني التجارب    –  3ب
          مهارات االتصال والتواصل     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 استخدام طريقة احملاضرة   -1
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -2

 
 طرائق التقييم       

 
 اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة  ل :  قسم إاألسئلة املوضوعية وتن  -1
 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -2
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 االختبارات وتشمل :  -3
 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -
 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -
 دراسي .  ل شهراية كاالختبارات اخلتامية الشهرية يف ن  -
 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 . االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج         
 ول  احلل  قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء -2ج
 يفرق بني املشكالت    -3ج

 . يفسر وحيلل الظواهر واملشكالت   -4ج         

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام طريقة احملاضرة   -3
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -4
 

 

 
 طرائق التقييم     

 
 وأسئلة املقابلة   طأ ،ب واخل األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصوا -4
 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -5
 االختبارات وتشمل :  -6

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -
 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -
 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -
 ل دراسي . ية فص نااالختبارات اخلتامية  الفصلية يف  -

 . االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي 
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 املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. التأهيلية  املهارات العامة و -د 
 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .   -1د

 ا . ليلهوع وحت مهارات يف مجع البياانت حول املوض  -2د
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .   -3د
 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .    -4د
 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  5د 
    
 طرائق التعليم والتعلم           

 
 استخدام طريقة احملاضرة   -5
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -6

 
   طرائق التقييم          

 
 

 األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة   -7
 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -8
 االختبارات وتشمل :  -9

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -
 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -
 ية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي . خلتامرات ا االختبا -
 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي . 
 
 
 

 بنية الربانمج   .11
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 ة الساعات املعتمد             اسم املقرر أو املساق  رمز املقرر أو املساق  املرحلة الدراسية  
 عملي      نظري       

 األول 
Coll 1205 Principles of economy 3 

- 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .  -1
 مهارات يف مجع البياانت حول املوضوع وحتليلها .  -2
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .  -3
 ع . ملوضو مهارات اجراء املقارانت عن ا  -4
 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  -5
 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

 معيار املعدل  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 الدراسي    ملقررريس االكتب ، الدورايت ، الرسائل اجلامعية ، شبكة املعلومات الدولية ، اخلربة الشخصية للقائم بتد 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر 

أم 

 اختياري 

  يةتالمهارااألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج اصة باللخا

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( والتطور الشخصي

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

 األول 

 

Coll 1205 Principles of economy  أساسي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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وصف املقررات الدراسية  

 قسم االقتصاد  

 املرحلة األول 

 )الكورس االول والثاني( 
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 منوذج وصف املقرر 

 

 علياء حسني خلف الزركوشي م أ. د.                                                               وصف املقرر 

 

اً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  ذا إجياز املقرر هيوفر وصف  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .1

 قسم االقتصاد ركز ي  / املسم العلمالق .2

 مادة مبادئ االقتصاد / املرحلة االول /  اسم / رمز املقرر  .3

 Coll  1205رمز املقرر   

 حضوري  أشكال احلضور املتاحة  .4

 20221-2021اسي األول والثاين للعام الدراسيالفصل الدر  الفصل / السنة  .5

 يف األسبوع اعات س 3ع ( ساعة دراسية بواق90) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .6

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ناية السنة الدراسية قادراً على  .8

 فهم اإلطار النظري ملبادئ االقتصاد  -أ

 تعريف الطلبة على أساسيات علم االقتصاد   -ب

يده أبدوات التحليل االساسية ومنها )  ل تزو ن خالتنمية قدرات الطالب يف التحليل العلمي لقضااي االقتصاد م  -ت
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 التحليل الوصفي والتحليل البياين والتحليل الرايضي ( . 

 متكني الطالب من معرفة البداايت التارخيية لظهور علم االقتصاد .    -ث

 االطالع االويل على جوهر النظرايت الكالسيكية واحلديثة لعلم االقتصاد .   -ج

  كشف وحل املشكالت االقتصاديةالب يفت الطح. تنمية قدرا       

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

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 األهداف املعرفية     -أ

 يعرف الطالب أبساسيات علم االقتصاد .  -1أ

 فكري االقتصادي  .  التونة يف مينح الطالب مر  -2أ

 ينقل الطالب ال بيئة فكرية اكثر ختصصا" يف اجملال العلمي  .  -3أ

 يزود الطالب أبدوات معرفية جديدة  .  -4أ

 يصبح الطالب اكثر دراية بطرق التفكري العلمي  .  -5أ

 .  .  ينقل الطالب ال اجواء معرفية تتواكب من خالهلا اجلهود النظرية والتطبيقية    -6أ

   

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 تعزيز املهارات التحليلية للظواهر االقتصادية .     –  1ب

 اصابة املشاكل االقتصادية ابستخدام الطرق العلمية .    –  2ب

 اتمني درجة عالية من التخصص الذي يقود ال املهارات املهنية .   –  3ب
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 ن .   التواصل الفاعل مع االخري    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -7

 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -8

 استخدام تقنيات توضيحية .  -9

 

 طرائق التقييم       

 

 األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة   -10

 زميل  يم الالتقييم الذايت وتقي -11

 االختبارات وتشمل :  -12

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -

 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 ية العام الدراسي . نائ  ة  يفاالختبارات اخلتامية النهائي -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول   -2ج
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 يفرق بني املشكالت    -3ج

 يفسر وحيلل الظواهر واملشكالت .  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التقدميية  . عروض قة ال استعمال طري -1

 رسم املخططات التوضيحية .  -2

 طريقة العصف الذهين .  -3

 

 طرائق التقييم     

 

 استعمال االختبارات التحصيلية:  -1

 اليومية   -

 

 الشهرية  -

 

 الفصلية     -                   

 

 النهائية    -

 استعمال االختبارات الشفوية .  -2
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 خرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ات األملهار املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) ا -د 

 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .  -1د   

 مهارات يف مجع البياانت حول املوضوع وحتليلها .   -2د

 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .   -3د

 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .   -4د

 ن املوضوع. اصة عم اخلمهارات إعداد املفاهي 5د 
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 بنية املقرر  .11

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 تعاريف ومفاهيم  3 1
املشكلة   –طبيعة علم االقتصاد 

الفعاليات   –االقتصادية 
 االقتصادية 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 استيعاب اخلصائص  3 2
  –قانون الطلب    –ب  الطل

 منحىن الطلب    –جدول الطلب  
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 استيعاب اخلصائص  3 3
انواع    –العوامل احملددة للطلب  

 الطلب  
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 استيعاب اخلصائص  3 4
  –انواع املرونة    –مرونة الطلب  

 رونة   املثرة يف العوامل املؤ 
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 اختبارات شفوية  حماضرة  نظرية سلوك املستهلك  تعاريف ومفاهيم  3 5

 عرض وحتليل 3 6
النظرية احلديثة لسلوك  

 املستهلك 
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل 3 7
العوامل املؤثرة يف   –العرض 

 عرض  ال
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 ـــــــــــــــــ  3 8
امتحان الشهر األول/ للفصل  

 الدراسي االول 
 ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ 

 عرض وحتليل 3 9
قانون الغلة  –نظرية االنتاج  

 املتناقصة 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  نتاج مل االعوا عرض وحتليل 3 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  املفهوم واالنواع  –التكاليف   عرض وحتليل 3 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  املفهوم واالنواع  –االيرادات  عرض وحتليل 3 12
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 اختبارات شفوية  حماضرة  االسواق وحتديد االسعار  عرض وحتليل 3 13

 عرض وحتليل 3 14
هوم وطرق  املف –ومي  الدخل الق

 االحتساب
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 15
النظرية احلديثة يف الدخل  

 واالستخدام 
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 ــــــــ  ــــــــ  16
امتحان الشهر الثاين/ للفصل  

 الدراسي االول   
 ـــــــــ  ــــــــ 

 اختبارات شفوية  حماضرة  ومي ل القالدخ  توزيع تعاريف ومفاهيم  3 17

 اختبارات شفوية  حماضرة  املفهوم واالنواع  –النقود  عرض وحتليل 3 18

 اختبارات شفوية  حماضرة  املفهوم واالنواع  –املصارف  عرض وحتليل 3 19

 عرض وحتليل 3 20
التطور   –التجارة اخلارجية 
 التارخيي 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  التجارة اخلارجية اب اسب لعرض وحتلي 3 21

 اختبارات شفوية  حماضرة  نظرايت التجارة اخلارجية  عرض وحتليل 3 22

 ــــــــ  ــــــــ  مراجعة  ـــــــــ  ـــــــــ  23

24   
امتحان الشهر االول/ للفصل  

 الدراسي الثاين 
  ــــــــ 

 عرض وحتليل  25
م  املفهو  –ميزان املدفوعات  

 عناصر وال
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 26
املفهوم    –سعر الصرف  

 واالنواع 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة املفهوم   –السياسة التجارية   عرض وحتليل 3 27
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 البنية التحتية   .12

 د. كرمي مهدي احلسناوي  –كتاب مبادئ علم االقتصاد   ملطلوبة  ررة ااملق ـ الكتب1

 كتاب مبادئ االقتصاد . د. عبد املنعم السيد علي     ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                   
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 سونسامل  كتاب االقتصاد . د. بول

 شبكة االقتصاديني العراقيني   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 

 

 

 

 

 

 والتطور 

 ل تقييم الذات وتقييم الزمي املناقشة واحلوار  انواع السياسة التجارية  عرض وحتليل 3 28

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  ادوات السياسة التجارية  عرض ومقارنة  3 29

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  تطبيقات السياسة التجارية  عرض ومقارنة  3 30

   
امتحان الشهر الثاين/ للفصل  

 الدراسي الثاين  
  ـــــــ 
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 منوذج وصف املقرر                                                 

 حممد . وهاب سال م.                                                                           وصف املقرر 

 صاد.واالقت جامعة دايل /كلية االدارة  املؤسسة التعليمية  .9

 االحصاء.      القسم العلمي  / املركز  .10

 . coll1204مبادئ االحصاء/ اسم / رمز املقرر  .11

 احلضور اليومي للمحاضرات  )الزامي(.  أشكال احلضور املتاحة  .12

 2022-2021الكورس الثاين  /للعام الدراسي   الفصل / السنة  .13

 ا اسبوعي( 3ع ) ( ساعة لكل فصل  وبواق   45) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .14

 2021/ 18/11 اتريخ إعداد هذا الوصف   .15

 أهداف املقرر  .16

 تعريف الطالب أبهم مبادئ علم االحصاء وامهيته .  -
 ماذا تعين لغة االرقام وكيف حتلل االرقام الناجتة من التحليل االحصائي.  -
 ما هي خطوات التحليل االحصائي واهم اساليب املعاينة .  -
 ت . ماهي اساليب عرض البياان -
 تطوير اسلوب االستنتاج .  -
 
 
 

 
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .13

 األهداف املعرفية     -أ
 ان يعرف الطالب املعلومة االحصائية .  -1أ
 ان يعرف الطالب اهم اساسيات علم االحصاء.  -2أ
 ان يعرف الطالب اسلوب احلصول على البياانت .   -3أ
 عرض وحتليل البياانت . اسلوب  لطالب  ان يعرف ا -4أ
 ان يعرف الطالب اسلوب التحليل واالستنتاج .  -5أ
    -6أ
 األهداف املهار آتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 مهارات تفاعلية /تفاعل الطالب  مع احمليط.   –  1ب
 مهارات شخصية / القدرة على تشخيص املعلومة  االحصائية  من الواقع .   –  2ب
 لقدرة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا . ية / احتليل  مهارات  –  3ب
      -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 احملاضرة.  -1
 املناقشة واحلوار .  -2
 االسئلة االثرائية .  -3
 االستجواب املباشر.  -4

 طرائق التقييم       
 اسئلة االختيارات .  -1
 اسئلة التوضيحات .  -2
 اسئلة املعاينة والتحليل .  -3
 . اجبات  الو  -4
 التقيم الذايت .  -5

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

 التفكري البسيط ) القدرة على الفحص والتقييم (. -1ج
 التفكري  الناقد ) القدرة على التميز بني املواضيع (. -2ج
 ثة (. ار حديالتفكري االبداعي ) القدرة على انتاج افك-3ج
    -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم      
 طريقة العصف الذهين .  -1
 العرض  التقدمي .  -2
 
 طرائق التقييم     
 اختبارات متنوعة )يومية, شهرية , فصلية , نائية (.  -1
 
 
 

 خصي (. املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الش -د 
 مهارات مجع وحتليل البياانت .   -1د
 مهارات االستنتاج ووضع احللول  النظرية .    -2د
 مهارات اختاذ القرار العلمي.  -3
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 الكورس الثاين   .14

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

نشوء وتطور علم   عاريف سية /تمفاهيم  اسا 4 1
 االحصاء

احملاضرة  
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية/االثراء /
مجع وتصنيف وتبويب   مجع  البياانت  4 2

 البياانت 
احملاضرة  
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية/االثراء /
احملاضرة   اسلوب العينات املعاينة  4 3

 والنقاش 
  الذايت التقييم 

تبارات  االخ/
 الشفوية/االثراء /

احملاضرة   عمل االستبيان االستبانة  4 4
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية/االثراء /
تصنيف البياانت و   4 5

 التوزيعات التكرارية 
تصنيف  انواع التوزيعات  

التكرارية واملنحنيات  
 وتبويب البياانت 

احملاضرة  
 والنقاش 

ايت  التقييم الذ 
رات  الختباا/

 الشفوية /
رموز ومصطلحات   رموز عامة+ اختبار شهري  4 6

 رايضية/االمتحان  
احملاضرة  
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /
مقايس النزعة املركزية   مقايس /وخصائص  4 7

 الوسط احلساب /
احملاضرة  
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /
  احملاضرة االوساط احلسابية/املرجحة  ص وخصائ مقايس  4 8

 والنقاش 
التقييم الذايت  

االختبارات  /
 الشفوية /

التوافقي / الرتبيعي   مقايس وخصائص  4 9
 اهلندسي /

احملاضرة  
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /
احملاضرة   مقايس التشتت مفهوم التشتت  4 11

 والنقاش 
يت  التقييم الذا

ات  ختبار اال/
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 مبادئ االحصاء /حممد حسن /امري حنا هرمز  ة  ملطلوبقررة اـ الكتب امل 1

 SPSSكتب مبادئ االحصاء احلديثة / وكتاب برجمة  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

دولية  ة و ليالت حم /جم 2008مبادئ االحصاء /امحد عبد السميع طيبة  
 خمتصة يف جمال علم االحصاء واالدارة الكمية . 

 املكتبة االفرتاضية العراقية /و حبوث االنرتنت اخلارجية .  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 شفوية ال/
مقاييس لعزوم وااللتواء   العزوم وااللتواء والتفلطح  4 11

 والتفلطح 
احملاضرة  
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /
مفهوم االرتباط/متغريات   4 12

 مستقلة ومتغريات معتمدة 
االرتباط اخلطي البسيط  

 واجلزئي 
احملاضرة  
 والنقاش 

التقييم الذايت  
ارات  االختب/

 ة فويالش /
احملاضرة   معامل االرتباط املتعدد  االرتباط املتعدد  4 13

 والنقاش 
التقييم الذايت  

االختبارات  /
 الشفوية /

احملاضرة   حل متارين /امتحان  حل متارين /امتحان  4 14
 والنقاش 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /
  مفهوم االحندار اخلطي   مفهوم االحندار  4 15

 ط البسي
ة  احملاضر 

 اش والنق
التقييم الذايت  

االختبارات  /
 الشفوية /

مقايس التشتت/االمتحان   4 16
 الشهري 

االحنراف / التباين  
معامالت   /

التشتت/االمتحان  
 الشهري 

احملاضرة  
والنقاش/مث  
 االمتحان 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /

 بنية املقرر) الفصل  الثاين( 
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 خطة تطوير املقرر الدراسي   .15
 استخدام الكتب املنهجية احلديثة .  - 

 ت .  ختباراالتطبيق العملي لال -
 م برامج احلاسوب االحصائية احلديثة . تخدااس -

 االستفادة من البحوث اجلديدة وتطبيقها .  
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 منوذج وصف املقرر 

 

 د نزار معن عبد الكرمي م.ا.                    وصف املقرر                             

 

 

 جامعة دايل / كلية االدارة واالقتصاد املؤسسة التعليمية  .17

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .18

 مادة مبادئ احملاسبة  Coll 1207   املقرر م / رمز  سا .19

 ضوري ح أشكال احلضور املتاحة  .20

 نظام الكورسات   الفصل / السنة  .21

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

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .23

 أهداف املقرر  .24

 اسبة مبادئ احمل جعل الطالب قادر على فهم اهداف ومهام 

 

 

 

 

ت التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  وخمرجاملقرر  ص اصائيوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خ
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .16

 األهداف املعرفية     -أ

 أهم املبادئ واالساسيات  يف حبوث العمليات  .  -1أ

 اهم االساليب الرايضية املستخدمة  يف معاجلة املشاكل الكمية.  -2أ

 بناء االمنوذج الرايضي للمشكلة وحله .  -3أ

 على الواقع .   طبق احللنتائج وت لا تفسري  -4أ

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

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

 القدرة على حتليل وتشخيص املشاكل.  -مهارات شخصية :   -  2ب

 أستخدام  الربامج يف حل املشاكل .  -مهارات  حتليلية :   –  3ب

 

 لم  يم والتعلع طرائق الت     

 االستجواب املباشر    -4االسئلة االفرتاضية        -3املناقشة واحلوار     -2احملاضرة     -1
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 طرائق التقييم       

 

 أسئلة توضيحية   -3التقيم الذايت        -2حل االسئلة والواجبات       -1

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 ع ( املواضي   فحص وتقيم  التفكري البسيط )القدرة على -1ج

 التفكري الناقد )القدرة  على دراسة ومتيز املواضيع (  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستجواب املباشر    -4االسئلة االفرتاضية        -3املناقشة واحلوار     -2احملاضرة     -1

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 وضيحية أسئلة ت  -3     يت االتقيم الذ    -2حل االسئلة والواجبات       -1
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 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات مجع وحتليل املعلومات .   -1د

 مهارات  التدريب والتطوير الشخصي .   -2د

 مهارات اعداد املفاهيم االدارية.   -3د
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 بنية املقرر  .17

اسم الوحدة / أو   خمرجات التعلم املطلوبة  عاتالسا بوع ساأل
 املوضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 نشأت وتطور احملاسبة  معرفة اتريخ  احملاسبة  3 1
احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات + امتحان  
 نظري 

 ة احملاسبي  ضالفرو  معرفة الفروض  3 2
احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات + امتحان  
 نظري 

 املبادئ احملاسبية  معرفة املبادئ احملاسبية  3 3
احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات + امتحان  
 نظري 

4 3 
رايضية  الطرق الأستخدام 

 لنظرية القيد املفرد 
 نظرية القيد املفرد 

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات + امتحان  
 نظري 

5 3 
استخدام نظرية القيد  

 املزدوج 
 نظرية القيد املزدوج 

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

الذايت   م يالتق
رات الشفوية /  االختبا/

الواجبات + امتحان  
 نظري 

6 3 
أستخدام نظرية القيد  

 املزدوج 
العمليات احملاسبية  
 لعمليات رأس املال 

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات + امتحان  
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 نظري 

7 3 
معاجلة املصاريف  

 الشخصية 
بية  ة احملاسجلاملعا

 حوابت الشخصية للمس
احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات + امتحان  
 نظري 

 االمتحان  امتحان  أمتحان  تقيم املستوى العلمي   3 8

 شراء املوجودات الثابتة  حتديد كلفة املوجود 3 9

احملاضرة واملناقشة  
 جواب تسواحلوار واال

الذايت   قيم الت
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات+ امتحان  
 نظري 

11 3 
كيفية أجراء التسوايت  

 للموجودات 
بيع واستبدال املوجودات  

 الثابتة 

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات+ امتحان  
 نظري 

 ا ومردوداهتشرتايت ملا حتديد كلفة املشرتايت  3 11

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات+ امتحان  
 نظري 

 املبيعات ومردوداهتا  استخراج صايف املبيعات  3 12

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات+ امتحان  
 ري ظن

 املصاريف  حتديد كلفة املصروف  3 13
احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

 الواجبات+ امتحاانت 
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 البنية التحتية   .18

 احملاسبة  ئمباد ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 

 مقدمة يف مبادئ احملاسبة  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 حماسبة متقدمة 

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 

 

 اخلصم التجاري  معرفة مفهوم اخلصم 3 14

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

ان  حتالواجبات+ ام
 نظري 

15 3 
أستخدام املعادلة الرايضية  
 الستخراج اخلصم النقدي 

 اخلصم النقدي 

احملاضرة واملناقشة  
 واحلوار واالستجواب 

التقيم الذايت  
االختبارات الشفوية /  /

الواجبات+ امتحان  
 نظري 

 

16 

 

 االمتحان  التقيم  3

 

 امتحان 
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 منوذج وصف املقرر  

 كرم  . كرمي صيهودداستاذ املادة: م.                                                         املقرر  وصف
 

 

 كلية االدارة واالقتصاد    –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .25

 قسم االقتصاد   القسم اجلامعي / املركز  .26

 Coll 1207مادة مبادئ االدارة / املرحلة االول   اسم / رمز املقرر  .27

 بكالوريوس علوم اقتصاد  الربامج اليت يدخل فيها .28

 ( وحبسب اجلدول االسبوعي املقرر االلكرتوين  )    ضور حلا املتاحة  أشكال احلضور .29

   2022-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي الفصل / السنة  .30

 ( ساعة يف االسبوع    2( ساعة دراسية ، وبواقع )    30) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .31

 11/2021/  18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .32
 قرر أهداف امل .33

 م أسس ومبادئ علم االدارة . طالب أبهتعريف ال •
 تعريف الطالب ابلوظائف االدارية الرئيسة ووظائف املنظمة الرئيسة والثانوية .   •
 بيان تطور العلوم االدارية وتسلسلها التارخيي .  •
 توضيح أمهية علم االدارة ودورها يف املنظمات .  •
 ارة وتطبيقاهتا يف املنظمات . رفية عن االدله قاعدة مع تزويد الطالب مبواضيع خمتلفة عن االدارة تشكل  •

 
 
 
 
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
  وصف الربانمج . بينها وبنيمن الربط   حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد
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 خمرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .34

 جعل الطالب قادراً على :  -املعرفة والفهم :    -أ
 أن يعرف أهم املبادئ واملفاهيم االدارية االساس .  -1أ
 ظمة . لثانوية للمنف الرئيسة واأن حيدد الوظائف الرئيسة لإلدارة ، والوظائ -2أ
 أن يفسر املفاهيم االدارية .  -3أ
 أن يطبق املفاهيم االدارية أبمثلة واقعية وحاالت دراسية .  -4أ
 أن حيلل صحة النظرايت االدارية مع الواقع العملي .   -5أ
 أن يبني رأيه ابملفاهيم االدارية .     -6أ
 املهارات اخلاصة ابملوضوع    -ب 

 قدرة على التواصل مع استاذ املادة والزمالء . : امتالك ال   ارات تفاعليةمه  –  1ب
 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظرايت االدارية وتطبيقاهتا الواقعية .    –  2ب
 مهارات حتليلية : قدرة حتليل املفاهيم االدارية والعالقات بينها .      –  3ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 ة . احملاضر  -1
 .   واحلوار املناقشة  -2
 االسئلة االثرائية .  -3
 االستجواب املباشر .  -4

    -طرائق التقييم :      
 أسئلة اخلطأ والصواب .  -1
 أسئلة االختيار من متعدد .  -2
 أسئلة التوضيحات .  -3
 الواجبات .  -4
 التقييم الذايت .  -5
 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( .  -6



  
 31الصفحة  

 
  

 

 مهارات التفكري   -ج
 ى فحص  وتقييم املواضيع املطروحة ( . ) القدرة عل  كري البسيط :التف   -1ج
 التفكري الناقد : ) القدرة على نقد ومتييز املواضيع املطروحة واالختيار بينها ( .  -2ج
 التفكري االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة ( .   -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      
 هين . طريقة العصف الذ  –  1
 صنع القرارات الختبار البديل االفضل . تعمال اس  –  2
 العرض التقدميي .   –  3
 طرائق التقييم     
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نائي (   –  1
 اختبارات شفوية .   –  2
 واجبات .  –  3

 ي (. التطور الشخصاملهارات  العامة واملنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف و  -د 
 مهارات مجع وحتليل املعلومات عن املفاهيم االدارية وكيفية استخدامها يف ادارة املنظمات .   -1د
 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق املفاهيم االدارية يف اجملاالت املختلفة .   -2د
 ختلفة .    اجملاالت املمهارات اعداد املفاهيم االدارية املناسبة لالستخدام يف    -3د
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 بنية املقرر  ) الفصل االول (   .35

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / املساق أو املوضوع

 طبيعة اإلدارة  تعريفات ومفاهيم  2 1

احملاضرة  
واملناقشة واحلوار  

 واالستجواب 
 واالثراء 

التقييم الذايت  
م الزميل  وتقيي
ختبارات  واال

فوية  الش
والواجبات  
واالختبارات  

 الشهرية واليومية 

 مهمات املدير  اسس ادارية   2 2
 اإلدارة يف البيئة املتغرية  فهم العالقات  2 3
 األهداف والتخطيط  مفاهيم رئيسة   2 4
 التخطيط االسرتاتيجي  خطوات نظرية   2 5
 شغيلي التخطيط الت تطبيقات واقعية  2 6
 األساليب الكمية يف التخطيط  متارين عملية  2 7
 امتحان الشهر األول   اختبار شهري  2 8
 األساليب الكمية يف القرار   متارين عملية  2 9

 تصميم الوظيفة  مفاهيم رئيسة   2 11
 اهليكل التنظيمي  اسس ادارية  2 11
 الصالحية  مفاهيم رئيسة   2 12
 نظيمية الداخلية ات التالعالق القات فهم الع 2 13
 املنظمة منظومة اجتماعية  مفاهيم رئيسة   2 14
 الثقافة املنظمية  مفاهيم رئيسة  2 15
 امتحان الشهر الثاين  اختبار شهري  2 16

 بنية املقرر  ) الفصل الثاين (   .36

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  ليم التع  طريقة ملوضوعاسم الوحدة / املساق أو ا

 القيادة  تعريفات ومفاهيم  2 1

احملاضرة  
واملناقشة واحلوار  

 واالستجواب 
 واالثراء 

التقييم الذايت  
وتقييم الزميل  
واالختبارات  

الشفوية  
والواجبات  
واالختبارات  

 الشهرية واليومية 

 التحفيز  اسس ادارية   2 2
 يز نظرايت التحف فهم العالقات  2 3
 الرضا الوظيفي  يم رئيسة  اهمف 2 4
 االتصال خطوات نظرية   2 5
 اجلماعات يف املنظمات  تطبيقات واقعية  2 6
 طبيعة الرقابة وأنواعها  متارين عملية  2 7
 امتحان الشهر األول  اختبار شهري  2 8
 األفاق اإلسرتاتيجية للرقابة  متارين عملية  2 9
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 رقابة ساليب الأدوات وأ سة  مفاهيم رئي 2 11
 إدارة التسويق و إدارة العمليات اسس ادارية  2 11
 إدارة املوارد البشريةو املالية  مفاهيم رئيسة   2 12
   إدارة البحث والتطوير فهم العالقات  2 13
 القيادة  مفاهيم رئيسة   2 14
 التحفيز  مفاهيم رئيسة  2 15
 ين ن الشهر الثاامتحا اختبار شهري  2 16
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 منوذج وصف املقرر 

 

 م.م. حممد طارق عبد                   وصف املقرر                                                     

 

 

ربهناً عما إذا كان قد  لب حتقيقها م وقعة من الطايوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املت
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 

 كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .37

     قسم االقتصاد  القسم العلمي  / املركز  .38

 Univ( 1113حلة األول ) وحرايت/ املر مادة حقوق   اسم / رمز املقرر  .39

 حبسب اجلدول املقرر   اللكرتويناحلضور ا أشكال احلضور املتاحة  .40

 2022-2021الكورس الدراسي الثاين للعام الدراسي  الفصل / السنة  .41

 ( ساعة دراسية بواقع ساعتني يف االسبوع 30) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .42

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .43

 قرر ف املأهدا .44

 اعداد كوادر علمية مؤهلة للعمل يف هيئات اجملتمع املدين.   -1
 رفع مستوى مسامهته السياسية وتعزيز مشاركته يف احليات العامة..  -2
 تربيته على حل املشكالت مع نظرائه بروح العدالة واملساواة.  -3
 تعريف الطالب أبسس حقوق االنسان واحلرايت العامة.  -4
ر حقوق االنسان على الصعيد الدويل واحمللي ليتمكن الطالب من فهم حقوق االنسان  راحل تطو لعامة ومسس ا بيان اال -5

 وحرايته االساسية. 
 تبني للطالب ابن اهلدف االساسي للمادة هو التعريف والتطبيق حلقوق االنسان واحلرايت.  -6
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .19

 فية   ملعر األهداف ا  -أ
 يبني للطالب مفهوم حقوق االنسان واحلرايت العامة.  -1أ
 حيدد للطالب أنواع احلضارات القدمية حلقوق االنسان.  -2أ
 يفسر للطالب حقوق االنسان يف املواثيق الدولية.  -3أ
 يبني للطالب حقوق االنسان يف الثورات العاملية.  -4أ
 يبني للطالب مفهوم االنتخاابت.  -5أ
 ق االنسان. نواع حقو للطالب اوضح  ي   -6أ
 حيدد للطالب الضماانت االساسية للحرايت  -7أ
 يعطي أمثلة عن أهم املنظمات املدافعة عن حقوق االنسان يف العال.  -8أ
 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 خيتار املواضيع بتحديد املسببات والعوائق واجياد احللول املناسبة هلا.  –  1ب
 مساعدة الزمالء والتعاون معهم.. مهارات   يتطوع يف  –  2ب
 ممارسة انواع  حقوق االنسان يف الواقع الفعلي.  –  3ب
 يقيم املهارات املكتسبة اليومية .   -4ب
 امتالك مستوى عايل من املهارات يف جمال حقوق االنسان والعمل مع االخرين)حب العمل اجلماعي(.  -5ب
 نسان واحلرايت العامة. حقوق االمفاهيم  بني مهارات لتحديد العالقة -6ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة.  -1
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب .  -2
 استخدام طريقة املناقشة.  -3

 
 طرائق التقييم       

 أسئلة الصواب واخلطأ   –أسئلة اختيارية  ب    -األسئلة املوضوعية وتتألف من : أ -1
 م الزميل يت وتقييالذاالتقييم  -2
 اختبارات التحصيل البنائية املصاحبة للخطط التدريسية   -االختبارات وتتضمن :  أ -3

 االختبارات التحصيلية وتتضمن : -ب                                      
 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر.  -4
 سي . لدرااالختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام ا -5
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 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج
 ينتبه وحيلل الظواهر اخلاصة ابملوضوع.  -1ج
 يقرتح الطالب افكار جديدة حول املوضوع .  -2ج
 يساهم يف حل املشكالت    -3ج

 املناسبة    يعمل الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول  -4ج         
   

 طرائق التعليم والتعلم      
 اضرة. يقة احملم طر استخدا -1
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -2
 استخدام طريقة املناقشة.  -3
 
 
 
 طرائق التقييم     
 أسئلة الصواب واخلطأ   –أسئلة اختيارية  ب    -األسئلة املوضوعية وتتألف من : أ -6
 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -7
 يسية  طط التدر للخ  اختبارات التحصيل البنائية املصاحبة -االختبارات وتتضمن :  أ -8

 االختبارات التحصيلية وتتضمن : -ب                                      
 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر.  -9

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي .  -10
 

 
 استخدام االختبارات التحصيلية التالية :  -1

 االختبارات اليومية  -أ
 شهرية ت الاالختبارا -ب
 تبارات النهائية خاال -ت

 استخدام االختبارات الشفوية .  -2
 
 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات يف التعرف على حقوق االفراد وحرايهتم.   -1د
 مهارات تنظيم العالقة بني الفرد واجملتمع.   -2د
 قات املشرتكة عن املوضوع . راء العال هارات إجم  -3د
 مهارات معرفة املفاهيم اخلاصة ذات الصلة ابملوضوع .      -4د
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 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم حقوق االنسان يف خمتلف اجملاالت.  -5د
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 بنية املقرر  .20

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  وضوع أو امل  /حدة  اسم الو  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

مفهوم حقوق االنسان واجلذور   تعاريف ومفاهيم  1 1
 التارخيية 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

حقوق االنسان يف العصور   استيعاب اخلصائص  1 2
 الوسطى واحلديثة 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار 
 وتقييم الزميل 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار  ن ق االنساحقو  مضامني استيعاب اخلصائص  1 3
 وتقييم الزميل 

العهدين الدولني اخلاصني   استيعاب اخلصائص  1 4
 حبقوق االنسان 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار 
 وتقييم الزميل 

املواثيق اإلقليمية والتشريعات   استيعاب اخلصائص  1 5
 الوطنية 

حماضرة  
+اسلوب  

 السؤال واجلواب 

 ة شفوياختبارات 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار  اشكال واجيال حقوق االنسان  ض وحتليلر ع 1 6
 وتقييم الزميل 

   امتحان الشهر االول   1 7
الضماانت االساسية لنجاح   عرض وحتليل 1 8

 احلرايت 
تقييم الذات   حماضرة 

 وتقييم الزميل 
مفهوم ومدخل التطور التارخيي   عرض وحتليل 1 9

 ت ع احلرايانوا للدميقراطية و 
  حماضرة 

+اسلوب  
 السؤال واجلواب 

 اختبارات شفوية 

مفهوم االنتخاابت وتكييفها   عرض وحتليل 1 11
 القانوين 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  ظاهرة الفساد االداري  تعريف ومفاهيم   1 11
  حماضرة  تقييم النظام الدميقراطي  عرض وحتليل 1 12

+اسلوب  
 جلواب ل واالسؤا

 ارات شفوية تباخ

الرأي العام ودوره يف ضمان   عرض وحتليل 1 13
 حقوق االنسان 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

العالقة بني احلقوق واحلرايت   عرض وحتليل 1 14
 العامة 

 اختبارات شفوية  حماضرة 
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 البنية التحتية   .21

 ر ماهر صربي كاظم الدكتو   –العامة   ت راياحل ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 الدكتور محيد جميد احلدراوي  –احلرايت العامة والدميقراطية   ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2
 الدكتور عباس فاضل الدليمي   –حقوق االنسان الفكر واملمارسة  

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 (   ر ,....  قارياجملالت العلمية , الت

 تقارير ونشرات منظمة حقوق االنسان يف االمم املتحدة 
 

 مواقع الكرتونية خمتلفة  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 
 خطة تطوير املقرر الدراسي   .22

    
 ان يشمل املقرر الدراسي معرفة  أنواع الدميقراطية وكذلك معرفة حقوق االنسان يف االسالم.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   امتحان الشهر الثاين   1 15
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 منوذج وصف املقرر 

   طالل  حممد ليث   م. وصف املقرر                                                                     

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 لم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ فرص التع  القصوى مندة حقق االستفا

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .45

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .46

 مادة احلاسوب / املرحلة االول /  اسم / رمز املقرر  .47

  Univ 1111رمز املقرر 

 ين و االلكرت  حة تاأشكال احلضور امل .48

 2022-2021الكورس األول والثاين للعام الدراسي  الفصل / السنة  .49

 ساعات يف األسبوع  3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .50

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .51

 أهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ناية السنة الدراسية قادراً على  .52

 والعملي ألجهزة وبراجميات احلاسوب  ري لنظ طار ا اإل  فهم -1

 تعريف الطلبة على اهم وحدات جهاز احلاسوب   -2

 (.  Decimal system( والنظام العشري )  Binary systemفهم النظام الثنائي ) -3

 يف جهاز احلاسوب Control Pane)  التحكم ) لوحة  برامج  وخصائصبيان امهية  -4

 ( Microsoft Word)  املستنداتالتعرف على برانمج طباعة  -5

 وتطبيق ذلك عمليا يف خمترب احلاسوب    (Wordان يفهم الطالب خصائص برانمج ال ) -6
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .23

 األهداف املعرفية     -أ

 يعرف اساسيات جهاز احلاسوب  .  -1أ

 ب.از احلاسو يفسر للطالب الية عمل االجهزة والرباجميات يف جه -2أ

 يُبني للطالب دور جهاز احلاسوب يف احلياة العملية  .  -3أ

 يوضح للطالب استخدامات جهاز احلاسوب يف خمتلف اجملاالت .  -4أ

 كيفية االستفادة ومواكبة التطور يف عال التقنيات والرباجميات  .   -5أ

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 جهاز احلاسوب     دات وح الية عمل  جيمع معلومات عن –  1ب

 معرفة اهم املشاكل اليت تواجه املستخدمني     –  2ب

 تطبيق اجلانب النظري عمليا يف خمترب احلاسوب    –  3ب

 مهارات االتصال والتواصل وتبادل املعلومات التقنية      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -10

 اب  ؤال واجلو استخدام اسلوب الس -11

 

 طرائق التقييم       
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 األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة   -13

 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -14

 االختبارات وتشمل :  -15

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -

 وتتضمن :  مية تا حصيلية اخلاالختبارات الت -

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 طالب طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل ال  -1ج

 لطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول  ة اقدر  -2ج

 حتليل ومعاجلة املشكالت    -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 (  . Data showاستعمال طريقة العروض التقدميية ال ) -4

 استعمال اجهزة احلاسوب وتنفيذ الربامج عمليا يف خمتربات احلاسوب -5

 رسم املخططات التوضيحية .  -6

 .   هينالذالعصف طريقة   -7
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 طرائق التقييم     

 

 استعمال االختبارات التحصيلية:   -3

 اليومية   •

 الشهرية   •

 الفصلية   -ج

 النهائية    -ء                                     

 استعمال االختبارات الشفوية .  -4

 صي (. لشخر ايف والتطو املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظ -د 

 مهارات استخدام التقنيات احلديثة يف جمال احلاسوب .  -1د   

 مهارات يف مجع البياانت واملعلومات وحتليلها .   -2د

 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .   -3د

 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .   -4د

 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.    5د 
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 ر قر بنية امل .24

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 تعاريف ومفاهيم  3 1
 مقدمة تعريفية عن جهاز احلاسوب

 وشرح اجيال احلاسبة 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

2 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

العناصر االساية يف تكوين جهاز  
 باحلاسو 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  وار احلة و املناقش

3 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

انواع الذاكرة و اجهزة التخزين  
 الداخلية واخلارجية 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

4 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

( واجهزة  inputاجهزة االدخال( )
 ( outputاالخراج )

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 اختبارات شفوية  حماضرة  (CPU) ( وحدة املعاجلة املركزية يم ومفاه ريف تعا 3 5

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  كيفية نفل البياانت ومعاجلتها عرض وحتليل 3 6

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  حتليل البياانت  عرض وحتليل 3 7

 ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  كورس االول( )الولاال  الشهر امتحان  ـــــــــــــــــ  3 8

 عرض وحتليل 3 9
  ( اللوح االم( 

(Mother Board 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 11
 الرباجميات 

  (Software ( 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 شفوية اختبارات  حماضرة  نواقل البياانت  عرض وحتليل 3 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  لوحة التحكم عرض وحتليل 3 12
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(Control Panel ( 

 عرض وحتليل 3 13
اضافة برامج جديدة وعملية حذف 

 الربامج القدمية 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 14
تعرف االجهزة امللحقة جبهاز  

 احلاسوب
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  ري  ادار النتعريف اجل عرض وحتليل 3 15

 ـــــــــ  ــــــــ    الكورس االولامتحان الشهر الثاين/   ــــــــ  ــــــــ  16

 - - االمتحان النهائي )الكورس االول(  - 3 17

 عرض وحتليل 3 18
 برامج القائمة 

  (Start ( 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  والعشري ئي ثناالنظام ال عرض وحتليل 3 19

 اختبارات شفوية  حماضرة  النظام الثماين  عرض وحتليل 3 20

 اختبارات شفوية  حماضرة  النظام السادس عشر  عرض وحتليل 3 21

 اختبارات شفوية  حماضرة  تعريف بطاقات الشاشة والصوت  عرض وحتليل 3 22

 ــــــــ  ــــــــ  حقة جهزة املل تعاريف اال ـــــــــ  ـــــــــ  23

  ــــــــ  امتحان الشهر االول الكورس الثاين   24

 عرض وحتليل  25
 ( اساسيات نظام التشغيل

Windows Seven) 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 26
 انشاء جملدات جديدة وانشاء 

 املختصرات 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  معينة  ماتلو مع ال  صوللو وا  البحث  عرض وحتليل 3 27
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 البنية التحتية   .25

 كتاب مبادىء اساسيات احلاسوب   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 كتاب انظمة التشغيل     ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

راجع اليت يوصى هبا                   امل ب و اـ الكت
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

   Kutubموقع   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .26

 كرتونية املعاصرة . التقنيات االل ان يشمل املقرر الدراسي  

 

 

                                                        

 

 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  Run) اهم ايعازات ال ران (   عرض وحتليل 3 28

 عرض ومقارنة  3 29
 ( برانمج طباعة النصوص 

Microsoft Word 2011) 
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل 3 30
 املفاتيح وعملية  وحة ت لاختصارام اه

 البحث والتعديل 
 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

  ـــــــ  امتحان الشهر الثاين/ الكورس الثاين     
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 منوذج وصف املقرر 

 

 م.م. مروة مهدي صاحل                                                                       وصف املقرر 

 

 كلية االدارة واالقتصاد املؤسسة التعليمية  .53

 االقتصاد     القسم العلمي  / املركز  .54

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

 االلكرتوين  أشكال احلضور املتاحة  .56

 الكورسات  نة سالفصل / ال .57

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .58

 2021/ 18/11 اتريخ إعداد هذا الوصف   .59

 أهداف املقرر  .60

 .يهدف املقرر ال تذكري طلبتنا االعزاء بقواعد اللغة العربية وترسيخها يف اذهانم مبا يضمن التعبري السليم والكتابة الصحيحة . 1

صيلة من خالل ما وصلت اليه هذِه الثقافة من مستوى عايل يف املنتدايت اللغوية واالدبية العربية  العربية  اال   . تبصريهم بثقافتهم2
 والعاملية  

 . حماولة اجياد طلبة  متميزون يف موهبة الكتابة )شعراً  أو نثراً (  أو موهبة االلقاء أو موهبة اخلط . 3

 

 

  قد   كانعما إذا   يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 م تعلم والتقييخمرجات املقرر وطرائق التعليم وال  .27

 األهداف املعرفية     -أ

 توضيح امهية اللغة العربية ابعتبارها )سيدة اللغات ( بني لغات العال ابعتبارها لغة القرأن الكرمي .  -1أ

 بيان النطق الصحيح لعالمة االعراب املناسبة  على أخر حرف يف الكلمة .  -2أ

 رتاكيب الكالم وحتليله والفائدة منُه  لفهم الطالب  معرفة املقاييس الدقيقة لصحة الكالم من خالل   -3أ

تعريف الطالب جبميع الفنون اللغوية واالدبية واالطالع على املراحل املتطورة واملتقدمة هلذه الفنون ومعرفته أبهم الكّتاب   -4أ
 واللغويني الذين سامهوا يف تطور اللغة واالدب ومجيع الفنون االخرى . 

 ملقرر.  اباتية اخلاصة األهداف املهار   -ب 

 معرفة نظام اجلملة العربية من قبل الطالب ليتسىن له معرفة صياغة اجلملة اثناء احلديث .   –  1ب

تنمية قدرة الطالب يف الكتابة وذلك لتهيئته يف معرفة كتابة التقارير والبحوث اليت تطلب منه يف مجيع املواد الذي يدرسها    –  2ب
 خالل العام الدراسي.   

 ليم والتعلم  ع طرائق الت      

 . شرح املوضوع او شرح القاعدة . 1       

 . اعطاء االمثلة املوضحة للقاعدة . 2 

 . اعطاء مترين خاص ابملوضوع حيل من قبل الطالب داخل القاعة وعلى اللوحة . 3 

 

 طرائق التقييم       

 .االمتحاانت التحريرية  ) االختبارات ( . 1

 ة درجة استيعاب الطالب للمادة . فحتريرية ملعر . اختبارات يومية 2
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 األهداف الوجدانية والقيمية .   -ج

 تنمية مهارة التذوق واحلس الوجداين للطالب عند قراءته ملادة شعرية أو نثرية  .  -1ج

 معرفة الطالب بطريقة كتابة اجلمل بشكل صحيح امالئياً ..  -2ج

ع من خالل معرفة  الشروط الواجب توفرها عند كتابة اي موضوع  و ة يف اي موضتنمية قدرة الطالب على كتابة مقالة قصري  -3ج
 .. 

   

 طرائق التعليم والتعلم      

.اشرح كل فن من فنون اللغة واالدب واالستعانة ابملصادر لكي يراها الطالب ويتعلم كيفية استخدام املصدر ابستخدام اللوحة  1
 ؤالته . ) السبورة ( واجابة الطالب عن مجيع تسا

 تخدام املكتبة . س. ا2

 

 طرائق التقييم     

 تعبري ( حتريرية .   –امالء   –ادب  –.اختبارات تشمل كافة الفنون ) لغة  1     

 . اختبارات يومية حتريرية خاصة بنوع واحد من انواع اللغة . 2

سليم لتطوير هذه احملاوالت  ليه الصحيح واخط ( وتوجيههم التوج  -نثر   -. االطالع على احملاوالت الفردية للطالب ) شعر  3
 . 

 

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

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

شعر من خالل معرفة االوزان الشعرية والبحور الشعرية  من خالل حفظ  لمثل كتابة ا  تنمية قدرات الطالب املهارية االخرى  -2د
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 البنية التحتية   .29

 ألقسام غري االختصاص  ة للغة العربيالكتب اخلاصة اب ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 قصائد خمتلفة االزمنة . 

 تنمية مهارة اخلط من خالل دراسة موضوعات يف مادة االمالء .    -3د

 بنية املقرر  .28

الساعا األسبوع 
 ت

خمرجات التعلم  
 املطلوبة 

 التقييم قة  طري طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

الشرح واستخدام   اجلملة االمسية  والفعلية   نظام اجلملة العربية  2  12/2015/ 1
 اللوحة 

 االسئلة الشفوية والتحريرية 

الشرح واستخدام   تقدم اخلرب  –انواع اخلرب  نظام اجلملة العربية  2  12/2015/ 8
 اللوحة 

 االسئلة الشفوية والتحريرية 

15/12 /
2015 

الشرح واستخدام   واهتا وإن وخواهتا خكان وا عربية نظام اجلملة ال  2
 اللوحة 

 االسئلة الشفوية والتحريرية 

23/12 /
2015 

 اختبار حتريري  كتابة نص شعري  قراءة نقدية لنص شعري  االدب والتعبري  2

31/12 /
2015 

االمالء واساليب   2
 الكتابة 

اخلط القياسي واخلط غري  
 القياسي 

 ي مترين حترير  كتابة نصوص قرأنية 

مجع املذكر سال ومجع   قواعد اللغة العربية  2 2016/ 1/ 7
 املؤنث  

 مترين حتريريي  الشرح وكتابة االمثلة  

 اعطاء مترين حتريري  الشرح وكتابة االمثلة  رفع الفعل املضارع ونصبه  قواعد اللغة العربية  2 13/1/2016
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 النحو الواضح   –جامع الدروس العربية   –شرح ابن عقيل  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

  اليت يوصى هبا                  اـ الكتب واملراجع 
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

 لغوية كل ماله عالقة ابللغة واالدب من اجملاالت االدبية وال

  راجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... مل ب ـ ا

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .30

.لغرض االفادة من تدريس مادة اللغة العربية ألقسام غري االختصاص يفضل تزويد الطالب مبنهج دراسي مقرر )كتاب  1   
 منهجي( يستطيع اللجوء اليه يف دراسته . 

كامل وليس كورس واحد وذلك ملا وجدانه من مستوى علمي متدين يف مادة    يدة عام دراس. جعل املقرر الدراسي يدرس مل2 
اللغة العربية ليتسىن للتدريسي اعطاء مواد كثرية ومكثفة ليصبح الطالب ملماً هبا لكي تعينه على كتابة التقارير والبحوث بنفسه  

 هللا ويل التوفيق ....... وما تعلمون . بدل من االعتماد على األخرين ) مكاتب احلاسوب واالنرتنت ( وك
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 منوذج وصف املقرر 

 

 عمر جنم عبد هللا  م.                                 وصف املقرر                                         

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .61

 قسم االقتصاد   القسم العلمي  / املركز  .62

 Univ1118 اسم / رمز املقرر  .63

 حبسب اجلدول املقرر    لكرتوينالااحلضور  احة أشكال احلضور املت .64

-2021الفصل الدراسي االول +الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .65
2022 

 ساعة يف األسبوع   2بواقع ساعة  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .66

 2021/    11/ 1 اتريخ إعداد هذا الوصف   .67

 أهداف املقرر   .68

 القتصاد واللغة االقتصادية  ابستخدام اللغة االنكليزية . دئ  الب أبسس ومبا أواًل: تعريف الطا

 اثنيًا: توضيح للطالب كيف يتم الرتمجة والتعبري عن مصطلحات ومواضيع االقتصاد ابللغة االنكليزية   . 

   اثلثًا: تفهيم الطالب اسلوب التعبري بلغة بسيطة ومفهومة وترمجة النصوص ابللغة االنكليزية 

 الب قادرا على فهم املصطلحات االقتصادية والتعبري عنها   ل الطرابعا : جع

 عما إذا كان قد  اً قيقها مربهنيوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حت
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .31

 األهداف املعرفية     -أ

 يُعرف مفهوم االقتصاد وأقسامه وانواعه ابللغة االنكليزية .  -1أ

 يذكر نظرايت االقتصاد وابرز العلماء  .    -2أ

 ه عالقة االقتصاد ابلعلوم األخرى. ضح فيسم شكاًل يو ر ي   -3أ

يبني العوامل املؤثرة يف اسباب ظهور املشاكل االقتصادية كالعرض والطلب والتوازن للفرد واملنشاة والسوق وامكاانت     -4أ
 االنتاج واالدخار واالستهالك واالستثمار اخل  

 . يفهم قواعد اللغة االنكليزية واسلوب الرتمجة      -5أ

 ت ونصوص  . مقاال  يرتجم   -6أ

 يعرب  الطالب عن  سلوك بعض املتغريات االقتصادية  ابللغة االنكليزية  .     -7أ

 

    

 األهداف واملهارات  اخلاصة ابملقرر.    -ب 

مع اآلخرين  مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من املهارات يف التعبري والرتمجة  ابللغة االنكليزية , العمل   -  1ب
 عمل اجلماعي(. حب ال)

 

 /مهارات حتليلية: مهارات حتديد  املفاهيم االقتصادية  وفهماها والتعبري عنها .    2ب
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 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . طريقة األلقاء   -1

 طريقة املناقشة.  -2

 طريقة املشاركة  -3

 

 طرائق التقييم       

 ة: ألسئل رس ومن هذه اأوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للد 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -1

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -2

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -3

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentالزميل ييم قيم الذايت وتاثلثًا: التقي

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -1

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -2

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 اسي صل در  ناية كل فاالختبارات اخلتامية الفصلية يف •

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •
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 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 قدرة الطالب على فهم النص املوضوع.   -1ج         

 مساعدة الطالب على ترمجة  املوضوع.  -2ج

 يفرق الطالب بني املصطلحات االقتصادية .   -3ج

   

 التعلم  طرائق التعليم و     

 

 ئق التقييم  طرا   

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارة مجع وحتليل املعلومات عن املفاهيم والنظرايت االقتصادية  ابللغة االنكليزية  .   -1د

 ة االنكليزية واملقاالت والبحوث   . ابللغ اح من مصادر مهارة االستغالل األمثل ملا هو مت -2د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية التعبري وكتابة مواضيع حول  املفاهيم االقتصادية    -3د 

 مهارة إعداد االوراق الرتمجة االقتصادية الصحيحة     -4د 
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 بنية املقرر  .32

خمرجات   الساعات األسبوع 
 التعلم املطلوبة 

طريقة   املوضوع أو   /اسم الوحدة  
 التعليم 

 طريقة التقييم 

1 
تعاريف   2

 ومفاهيم 
What is economics?         التقييم الذايت   حماضرة

 وتقييم الزميل 

2 

تعاريف   2
 ومفاهيم 

The Economic problem   حماضرةو
 مشاركة 

 

 اختبارات شفوية 

3 
تعاريف   2

 ومفاهيم 
Economic resources  حماضرة 

 ة املنزلي   جباتالوا

4 

 The three fundamental عرض وحتليل 2
questions of economics: 

 

 حماضرة 

 الواجبات املنزلية 

5 

  حماضرة  The Nature of economics عرض وحتليل 2
 مشاركة  

 

 الواجبات املنزلية 

6 
تعاريف   2

 ومفاهيم 
The Relationship between 

Economics and  other 
sciences 

 ة حماضر 
 فوية اختبارات ش

7 
حماضرة   Parts of economics عرض وحتليل 2

 مشاركة 
 واجبات منزلية 

8 
2  Production possibilities    اختبار

عصف 
Closed - 

book 
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 ذهين

9 
تطبيقات   2

 ومتارين 
opportunity cost  حماضرة 

 اختبارات شفوية 

11 
  عرض وحتليل 2

Pareto efficiency 

 حماضرة 
 نزلية الواجبات امل

11 
قات  تطبي 2

 ومتارين 
 

Increasing opportunity cost 

 حماضرة 

 ومشاركة 
 اختبارات شفوية 

12 
تطبيقات   2

 ومتارين 
 

the PPF 

 حماضرة 
 الواجبات املنزلية 

 الواجبات املنزلية  حماضرة  Full employment عرض وحتليل 2 13

14 
 Optimal Unemployment عرض وحتليل 2

Level 
 حماضرة 

 ية ات املنزلاجبالو 

15 

2  Exam   اختبار Closed – 
book 

 

بنية املقرر:  
 الفصل الثاين 

    
 

      األسبوع 

1 
تعاريف   2

 ومفاهيم 
economic wants and 

resources 
 حماضرة 

 الواجبات املنزلية 

 الواجبات املنزلية  حماضرة  the commodity and utility عرض وحتليل 2 2
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 الواجبات املنزلية  اضرة حم Demand theory عرض وحتليل 2 3

4 
تطبيقات   2

 ومتارين 
Demand theory  التقييم الذايت   حماضرة

 وتقييم الزميل 

5 

تعاريف   2
 ومفاهيم 

 

The Factors affecting 
demand 

 حماضرة 

 اختبارات شفوية 

6 
تطبيقات   2

 ومتارين 
The concept of Elasticity  حماضرة 

 الواجبات املنزلية 

 الواجبات املنزلية  حماضرة  Kinds of demand عرض وحتليل 2 7

8 
2  Exam  Closed - 

book 

 اختبارات شفوية  حماضرة  , Supply theory عرض وحتليل 2 9

11 

تطبيقات   2
 ومتارين 

 

Supply theory 

 

 حماضرة 

 واجبات منزلية  

11 
  عرض وحتليل 2

Factors affecting supply 

 حماضرة 
 اختبارات شفوية 

12 

  تعاريف  2
 هيم ومفا

 

What determines the 
market prices 

 حماضرة 

 اختبارات شفوية 

 الواجبات املنزلية  حماضرة  Equilibrium عرض وحتليل 2 13
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 البنية التحتية   .33

 Micro-economics    &    Macro-economics ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 Micro-economics/Dr. CRAIG ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2
A.DEPKEN/2006  

Economic since     

ا                 )  وصى هبراجع اليت ياـ الكتب وامل 
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

1.    

 Macroeconomics & Micro-economics ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 
concept    .googl  

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .34

   

 

14 

تطبيقات   2
 ومتارين 

 

The theory of consumer 
Equilibrium 

 حماضرة 

 اختبارات شفوية 

15 

تطبيقات   2
 ومتارين 

 

The theory of consumer 
Equilibrium 

 ضرة حما

 اختبارات شفوية 

16 

2  Exam  Closed – 
book 
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 ملقررات الدراسية وصف ا 

 قسم االقتصاد 

 انية املرحلة الث   

 سي األول والثاني( الدرا )للفصل  



  
 61الصفحة  

 
  

 

 منوذج وصف املقرر 

 

   أ.م.د. اندية مهدي عبد القادر                                                  وصف املقرر 

 

ان قد  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا ك
 دة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ ستفاحقق اال

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .69

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .70

 مادة االقتصاد اجلزئي  / املرحلة الثانية  /  اسم / رمز املقرر  .71

    Econ 2309ر رمز املقر  

 حضوري ال احلضور املتاحة أشك .72

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .73

 يف األسبوع  ساعات 3( ساعة دراسية بواقع  90) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .74

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .75

 قادراً على   دراسيةاية السنة الأهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ن .76

 فهم اإلطار النظري لالقتصاد اجلزئي   -7

تعريف الطلبة على مفهوم االقتصاد اجلزئي من خالل التعرف على املشكلة االقتصادية واسباب ظهورها ، فضاًل عن   -8
 قانون العرض والطلب واملروانت وااليرادات والتكاليف واالسواق  

ميزات فهو يبني لنا من خالل التحليل الواسع والشواهد اليت ميتلكها   به من  صة ملا يتمتع توضيح للطالب األمهية اخلا -9
االقتصاديون عرب العقود من التدقيق عن قرب يف التعميمات غري الصحيحة ، وابلتايل االبتعاد عن الوقوع يف االخطاء ،  
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 ي . قتصادل للتحليل االكذلك ان دراسة االقتصاد اجلزئي  متكننا من بلورة وجهة نظر وفهم افض

تبيني للطالب أبن اهلدف الرئيسة  لالقتصاد اجلزئي  استعراض النظرية االقتصادية اجلزئية  النظامية أو املنهجية   -10
بطريقة اكادميية ، وأبسلوب واضح لكي يساعد الطلبة على فهم االقتصاد املعاصر ، ويوفر هلم وجهة نظر يف فهم  

                                                 فة .         االفكار االقتصادية  املختل

 معرفة الطالب أبنواع االسواق    -11

 معرفة الطالب سياسة التمييز السعري    -12

 جعل الطالب ملم خبصائص االسواق   -13

 إمكانية الطالب بتشخيص املشاكل االقتصادية   -14

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .35

 فية   اف املعر ألهد ا  -أ

 يعرف مفهوم االقتصاد اجلزئي .  -1أ

 يفسر للطالب أسباب املشكلة االقتصادية .  -2أ

 يُبني للطالب انواع املروانت  .  -3أ

 يوضح للطالب تكاليف اإلنتاج  .  -4أ

 يعدد للطالب انواع االسواق  .  -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن االسواق  .    -6أ
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 .  ملقرر تية اخلاصة اباألهداف املهارا  -ب 

 جيمع معلومات عن الظواهر واملشكالت االقتصادية    –  1ب

 حيلل اسباب هذه املشاكل  –  2ب

 يقارن بني االسواق     –  3ب

 مهارات االتصال والتواصل       -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -1

 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -2

 

 التقييم   طرائق      

 

 ة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة  األسئل -16

 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -17

 االختبارات وتشمل :  -18

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -

 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -

 ة الشهرية يف ناية كل شهر دراسي . خلتامياالختبارات ا  -

 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -
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 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج

 اء احللول  ع واعطتقييم املوضو قدرة الطالب على  -2ج

 يفرق بني املشكالت    -3ج

 يفسر وحيلل الظواهر واملشكالت .  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال طريقة العروض التقدميية  .  -8

 رسم املخططات التوضيحية .  -9

 طريقة العصف الذهين .  -10

 

 طرائق التقييم     

 

 استعمال االختبارات التحصيلية:  -5

 ة  اليومي  •

 الشهرية   •

 ة   الفصلي •

 النهائية   •

 استعمال االختبارات الشفوية .  -6
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 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .  -1د   

 .  مهارات يف مجع البياانت حول املوضوع وحتليلها  -2د

 الل ما متاح من امكاانت . ت استغ مهارا  -3د

 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .   -4د

 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  5د 
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 بنية املقرر  .36

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  ية  قتصادالنظرية اال م تعاريف ومفاهي 4 1

 استيعاب اخلصائص  4 2
االدوات الكمية املستخدمة يف  

 التحليل اجلزئي
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  نظرية الطلب وتوازن املستهلك  استيعاب اخلصائص  4 3

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  الكلية واملنفعة احلدية  فعة  نامل ائص ب اخلصاستيعا 4 4

 اختبارات شفوية  حماضرة  فائض املستهلك   تعاريف ومفاهيم  4 5

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  حتليل منحنيات السواء   عرض وحتليل 4 6

 م الذات وتقييم الزميل تقيي ر شة واحلوا ناقامل خط امليزانية   عرض وحتليل 4 7

   امتحان الشهر األول          4 8

 اختبارات شفوية  حماضرة  الطلب واملروانت  عرض وحتليل 4 9

 اختبارات شفوية  حماضرة  االيراد والطلب   عرض وحتليل 4 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  نظرية العرض  عرض وحتليل 4 11

 ت شفوية تباراخا حماضرة  اج  اإلنت عرض وحتليل 4 12

 اختبارات شفوية  حماضرة  تكاليف اإلنتاج  عرض وحتليل 4 13

 عرض وحتليل 4 14
تكاليف اإلنتاج يف األمد  

 الطويل  
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  امتحان الشهر الثاين  عرض وحتليل 4 15

 ـــــــــ  ـــــــ ـ ول الا صل الدراسي مراجعة الف ــــــــ  4 16
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 البنية التحتية   .37

 يلي   كتاب االقتصاد اجلزئي ، للدكتور طارق العك ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 كتاب االقتصاد اجلزئي  للدكتور حممود داغر     الرئيسية )املصادر(    راجع ـ امل 2

 اختبارات شفوية  حماضرة  االسواق   تعاريف ومفاهيم  4 17

 اختبارات شفوية  حماضرة  املنافسة التامة   عرض وحتليل 4 18

 اختبارات شفوية  حماضرة  االحتكار عرض وحتليل 4 19

 اختبارات شفوية  حماضرة  املنافسة االحتكارية   عرض وحتليل 4 20

 اختبارات شفوية  حماضرة  ر القلة  احتكا عرض وحتليل 4 21

 اختبارات شفوية  حماضرة  سوق مدخالت اإلنتاج   عرض وحتليل 4 22

 ــــــــ  ــــــــ  احتكار الشراء  ـــــــــ  4 23

  ــــــــ  امتحان الشهر االول    4 24

 ت شفوية اختبارا حماضرة  التوازن العام واقتصاد الرفاهية   عرض وحتليل 4 25

 اختبارات شفوية  حماضرة  الكفاءة االقتصادية   وحتليلعرض  4 26

 اختبارات شفوية  حماضرة  اقتصاد الرفاهية   عرض وحتليل 4 27

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  تعظيم الرفاهية ونقطة السعادة   عرض وحتليل 4 28

 قييم الذات وتقييم الزميل ت وار املناقشة واحل حتدايت كميات املستخدمات   عرض ومقارنة  4 29

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  االمثان الرمزية   عرض ومقارنة  4 30

  ـــــــ  مراجعة      

   امتحان الشهر الثاين     
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اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 كتاب اقتصادايت الوحدة ) سلسلة شوم (  

 اقيني   العر القتصادينية اشبك ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .38

 ان يشمل املقرر الدراسي مناذج االسواق اخلاصة ابلقطاع النفطي    
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 منوذج وصف املقرر 

 

   علي طالب حسني  م.              وصف املقرر                                             

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .77

 تصاد  االقم قس / املركز   القسم العلمي  .78

 (/املرحلة الثانية  Economic statisticsاالحصاء االقتصادي ) اسم املادة  .79

 Econ 2311احلضور اليومي حبسب اجلدول املقرر أشكال احلضور املتاحة  .80

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .81

 ساعات يف األسبوع  3قع ية بوا( ساعة دراس45) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .82

 2021/    11/  18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .83

 أهداف املقرر:  .84

 أواًل: تعريف الطالب أبسس االحصاء االقتصادي. 

اثنيًا: توضيح للطالب كيف يتم استخدام األساليب الرايضية واإلحصائية لقياس املؤشرات والدوال االقتصادية واستخدامها يف   
 متكني الطالب حتليل الظواهر االقتصادية .  دي حت حليل االقتصاالت

 اثلثًا: تبيني للطالب أبن اهلدف األساسي لالحصاء االقتصادي  هو حل املشكالت االقتصادية  

هم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  ياً ألإجيازاً مقتضيوفر وصف املقرر هذا  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:  .39

 

 

 األهداف املعرفية     -أ

 يُعرف مفهوم االحصاء االقتصادي.   -1أ

 صاء االقتصادي.م االحيعدد اقسا   -2أ

 يرسم شكاًل يوضح فيه عالقة االحصاء االقتصادي ابلعلوم األخرى.    -3أ

 يبني العوامل املؤثرة يف اسباب ظهور املشاكل االقتصادية.    -4أ

 يوضح منهجية البحث يف االحصاء االقتصادي.    -5أ

 القتصادية. يعطي أمثلة على االرقام القياسية  جلميع الظواهر ا   -6أ

 فسر الطالب مفاهيم ومشاكل االحصاء االقتصادي.  يُ    -7أ

 

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 

أواًل: مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من املهارات يف تكنولوجيا املعلومات, العمل مع اآلخرين )حب العمل  
 اجلماعي(. 
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 ة بني املفاهيم الرايضية واالحصائية.  العالقهارات حتديد اثنيًا: مهارات حتليلية: م

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -4

 طريقة املناقشة.  -5

 طرائق التقييم  

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsطأ ب واخلأسئلة الصوا -4

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -5

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -6

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentاثلثًا: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 ل: رابعًا: االختبارات وتقسم إ

 حصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية. ات التاالختبار  -3

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -4

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي  •

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •
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 ة والقيمية:  وجدانياألهداف ال  -ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع.  -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول املوضوع.  -2ج

 يفرق الطالب بني املشكالت.  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم:  

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -1

 طريقة املناقشة.  -2

 طرائق التقييم  

 ومن هذه األسئلة: للدرس فهم الطلبة  أوجه بعض األسئلة للتأكد من 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -7

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -8

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -9

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentالذايت وتقييم الزميل تقييم  اثلثًا: ال

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -5
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 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -6

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 اية كل فصل دراسي يف ن ة  تامية الفصلياالختبارات اخل •

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

    

 يف جماالت خمتلفة. دامها  بكيفية استخ مهارة مجع وحتليل املعلومات عن املفاهيم االحصائية والتفكري -1د 

 مهارة االستغالل األمثل ملا هو متاح من إمكانيات .  -2د 

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق املفاهيم االحصائية يف خمتلف اجملاالت .  -3د 

   مهارة إعداد املفاهيم االحصائية املناسبة اليت تستخدم يف خمتلف اجملاالت.   -4د 
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 : الفصل األول راملقر بنية   .40

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 تعريف وأهداف االحصاء االقتصادي تعاريف ومفاهيم  3 1
املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 يحصاء الزراع تعريف واهداف اال تعاريف ومفاهيم  3 2
اقشة  املن

 واحلوار 
التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

3 3 
استيعاب االسس  

يف االحصاء  
 الزراعي 

 التعدادات الزراعية 

 احصاء االراضي الزراعية 

 احصاء الناتج الزراعي 

 االحصاء احليواين 

 االحصاءات الزراعية يف العراق  

 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 عرض وحتليل 3 4

 املستغلة.  يالراضئية ل االحصا  املقايس

املقايس االحصائية النتاجية االراضي 
 املستغلة. 

 املقايس االحصائية لتغري غلة الدومن. 

 االراضي املستصلحة. 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  تطبيق املقايس االحصائية الزراعية تطبيقات ومتارين  3 5

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  طبيق املقايس االحصائية الزراعية  ت ملي  تطبيق ع 3 6

التقييم الذايت  املناقشة   مكوانت الناتج الزراعي  عرض وحتليل   3 7
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 وتقييم الزميل  واحلوار  مقايس الناتج الزراعي

 نزلية الواجبات امل احملاضرة  تطبيق احصاءات الناتج الزراعي   تطبيقات ومتارين    8

 ـــــــ  اختبار الشهر األول من الفصل األول ـ ـــــ ــ 3 9
Closed – 

book 

 عرض وحتليل 3 11
 مقايس عدد احليواانت 

 مقايس تكاثر احليواانت 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 ية الواجبات املنزل احملاضرة  تطبيق مقايس احصاء احليواانت  تطبيقات ومتارين   3 11

 ل  ليوحت  عرض 3 12
 التعدادات الزراعية احليوانية يف العراق 

 االحصاء الزراعي التجريب 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 تطبيقات ومتارين  3 13
 تطبيق االحصاءات الزراعية يف العراق 

 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 عرض وحتليل   3 14

 ع الزراعي االرقام القياسية للقطا 

 ت الزراعية االخرى صاءاحاال

 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 ـــــــ  اختبار الشهر الثاين من الفصل األول ــــــــ  3 15

Closed – 
book 

 

 

 بنية املقرر: الفصل الثاين 

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 م التقييطريقة   تعليم طريقة ال اسم الوحدة / أو املوضوع 
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 تعاريف ومفاهيم  3 1

 التعدادت الصناعية

 استعمال العينات يف التعدادت الصناعية

 احصاء الناتج الصناعي

 احصاء العمل يف الصناعة 

 احصاء انتاجية العمل

 احصاء االجور 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 عرض وحتليل 3 2
 راهتا طرق اختيار العينة ومؤش 

 العينة  ديرات  دقة تق 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين   3 3
تطبيق طرق اختيار العينة ودقة تقديرات  

 العينة 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيق عملي 3 4
تطبيق طرق اختيار العينة ودقة تقديرات  

 العينة 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 عرض وحتليل   3 5

 ي تج الصناعمعىن النا

 لناتج الصناع  ايس اقم

 تغري الناتج الصناعي

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 6
 تطبيق مقايس الناتج الصناعي

 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 ـــــــ  امتحان الشهر األول من الفصل الثاين  ــــــــ  3 7
Closed – 

book 

 عرض وحتليل  8
 سها حتديد قوة العمل ومقاي

   العمل  تغري قوة

املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 
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 البنية التحتية:   .41

االحصاء االقتصادي واحصاءات حقل العمل  الدكتور عبد اللطيف شومان ,   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1
 . 2011واالقتصادية دار الدكتور للعلوم االدارية 

 الكتب دار   مديرية  ٬االحصاء االقتصادي    ٬الدكتور عبد احلسن الزيين    -1 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2
 . 1945, املوصل, والنشر للطباعة 

4-UN,stat offico,Principles of R 

 وقت العمل  

 نسب استغالل وقت العمل

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  تطبيق احصاءات العمل   تطبيقات ومتارين  3 9

 عرض وحتليل   3 11

 مفهوم انتاجية العمل 

 طرق حساب انتاجية العمل

 قياس تغري انتاجية العمل

 ة املنزلي   الواجبات احملاضرة 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  تطبيق احصاءات انتاج العمل   بيقات ومتارين  تط 3 11

 عرض وحتليل   3 12
 معىن االجور ومعدالهتا  

 قياس تغري االجور 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  تطبيق احصاءات االجور  تطبيقات ومتارين  3 13

 اختبارات شفوية  احملاضرة  الفصل  حل اسئلة  ين أمثلة ومتار  3 14

 ـــــــ  امتحان الشهر الثاين من الفصل الثاين  ــــــــ  3 15

Closed – 
book 

 



  
 78الصفحة  

 
  

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

ليت يوصى هبا                 )  راجع ا الكتب وامل  ـا
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 .االحصاء االقتصادي اتليف د.حممدصاحل الكبيسي

 

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .42

 منوذج االحندار اخلطي املتعدد  
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 صف املقرر ج و وذ من

 سني ضياء ح دم. أ.                                                            ملقرر وصف ا

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 ؛ والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.ة. تاح املالتعلم ص حقق االستفادة القصوى من فر 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .85

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .86

 /  الثانية / املرحلة  اتريخ الفكر االقتصاديمادة  اسم / رمز املقرر  .87
 Econ  2311رمز املقرر 

 وين االلكرت  تاحة أشكال احلضور امل .88

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   السنة   الفصل / .89

يف   يف الفصل الثاين   2  األوليف الفصل   ساعات 3( ساعة دراسية بواقع 75) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .90
 األسبوع 

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .91

  أهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ناية السنة الدراسية قادراً على .92

 كر االقتصادي للفر النظري فهم اإلطا -15
 اتريخ الفكر االقتصادي تعريف الطلبة على مفهوم  -16
يكتسب موضوع اتريخ الفكر االقتصادي أمهية خاصة ملا يتمتع به من ميزات فهو يبني لنا من خالل التحليل   -17

ابلتايل  الصحيحة ، و   لتعميمات غريالواسع والشواهد اليت ميتلكها االقتصاديون عرب العقود من التدقيق عن قرب يف ا 
 االبتعاد عن الوقوع يف االخطاء . 

للطالب ان دراسة اتريخ الفكر االقتصادي متكننا من بلورة وجهة نظر وفهم افضل للماضي ولألفكار  تبيني  -18
 االجتماعية املتغرية املرافقة هلا   

 الفكر االقتصادي  معرفة الطالب بنظرايت  -19
   االقتصادي اتريخ الفكر  معرفة الطالب بسياسات -20
 ابألفكار االقتصادية  جعل الطالب ملم  -21
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 بناء على جتارب املاضي إمكانية الطالب بتشخيص املشاكل االقتصادية  -22

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  ات املقرر خمرج .43

   األهداف املعرفية    -أ
 .   اتريخ الفكر االقتصادي يعرف مفهوم  -1أ
 .   فكر اتريخ الائص  يفسر للطالب خص -2أ
 .  اتريخ الفكر    بني للطالب مضمونيُ  -3أ
 .  اتريخ الفكر االقتصادي يوضح للطالب نظرايت   -4أ
 .   اليت اتبعتها املدارس الفكرية يعدد للطالب السياسات  -5أ
 .   املدارس الفكرية يعطى للطالب أمثلة عن جتارب    -6أ
   
   اخلاصة ابملقرر.  يةاملهاراتاألهداف   -ب 

 واهر واملشكالت االقتصادية   الظلومات عن  جيمع مع  –  1ب
 حيلل اسباب هذه املشاكل  –  2ب
 املدارس الفكرية  يقارن بني التجارب   –  3ب
   مهارات االتصال والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       
 استخدام طريقة احملاضرة   -12
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -13
 

 يم  طرائق التقي     
 

 وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة  ضوعية ة املو األسئل -19
 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -20
 االختبارات وتشمل :  -21

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -
 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -

 ناية كل شهر دراسي .  رية يفة الشهخلتاميارات ا االختب -
 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -
 . االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي  -
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 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج
 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج
 اء احللول  املوضوع واعطقدرة الطالب على تقييم   -2ج
 يفرق بني املشكالت    -3ج
 . يفسر وحيلل الظواهر واملشكالت  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 استعمال طريقة العروض التقدميية  .  -11
 رسم املخططات التوضيحية .  -12
 طريقة العصف الذهين .  -13
 
 طرائق التقييم     
 
 استعمال االختبارات التحصيلية:  -7

 اليومية   •
 ة  هري الش •
 صلية الف  -ج

 النهائية    -ء                                     

 استعمال االختبارات الشفوية .  -8
 
 
 

 املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و   املهارات -د 
 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .  -1د   

 ع وحتليلها . حول املوضو ت انمجع البيا مهارات يف  -2د
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .   -3د
 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .    -4د
 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  5د 
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 بنية املقرر  .44

 ييم طريقة التق م طريقة التعلي اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 ريف ومفاهيم تعا 3 1
الفكر االقتصادي : مفهومه  
،وأمهيته وعالقته ابلتاريخ  
 االقتصادي وبعلم االقتصاد

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 استيعاب اخلصائص  3 2
تطور الفكر االقتصادي ، ومن  

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  أين يبدا علم االقتصاد

 ص عاب اخلصائتياس 3 3
تصادي يف احلضارات  الفكر االق

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  القدمية 

االفكار االقتصادية يف احلضارة   استيعاب اخلصائص  3 4
 اليواننية 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 شفوية  اراتاختب حماضرة  االفكار االقتصادية الفالطون  تعاريف ومفاهيم  3 5
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  االفكار االقتصادية الرسطو  يلعرض وحتل 3 6

االفكار االقتصادية يف اببل   عرض وحتليل 3 7
 ومصر

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

امتحان الشهر األول/ للفصل   ـــــــــــــــــ  3 8
 ــــــــــــــــــــت ـــــــ  ــــ ــــــــــــــــــ الدراسي االول 

 عرض وحتليل 3 9
الفكر االقتصادي يف العصور  

 اختبارات شفوية  حماضرة  الوسطى 

 اختبارات شفوية  حماضرة  معال الفكر االقتصادي يف أوراب  عرض وحتليل 3 11

 عرض وحتليل 3 11
الفكر االقتصادي االسالمي يف  

 ات شفوية بار اخت حماضرة  العصور الوسطى 

 اختبارات شفوية  حماضرة  الفكر االقتصادي احلديث  ليلعرض وحت  3 12

الفكر االقتصادي ملدرسة   عرض وحتليل 3 13
 الطبيعيني 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

الفكر االقتصادي للمدرسة   عرض وحتليل 3 14
 الكالسيكية 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

دارس  الفكر االقتصادي للم عرض وحتليل 3 15
كية االشرتا   تقييم الذات وتقييم الزميل  واحلوار  املناقشة  

 ــــــــ  ــــــــ  16
امتحان الشهر الثاين/ للفصل  

 ـــــــــ  ــــــــ  الدراسي االول   
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 البنية التحتية   .45
 اتريخ الفكر االقتصادي للدكتور لبيب شقري  كتاب  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 القريشي    مدحتللدكتور ي قتصادفكر االتطور الكتاب    )املصادر(   ـ املراجع الرئيسية  2

                  ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا   ا
 (   اجملالت العلمية , التقارير ,....  

 تطور الفكر االقتصادي للدكتور مدحت القريشي كتاب 

 شبكة االقتصاديني العراقيني   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

الفكر االقتصادي ملدرسة   تعاريف ومفاهيم  3 17
 الكالسيك احملدثني 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

ادي للمدرسة  الفكر االقتص عرض وحتليل 3 18
 اختبارات شفوية  ضرة حما املؤسسية 

 اختبارات شفوية  حماضرة  املدرسة الكينزية  عرض وحتليل 3 19
 اختبارات شفوية  حماضرة  مزااي النظرية الكينزية  عرض وحتليل 3 20
 اختبارات شفوية  حماضرة  تقييم افكار املدرسة الكينزية  عرض وحتليل 3 21
ة سة الكينزي تطور املدر  عرض وحتليل 3 22  رات شفوية اختبا حماضرة  
 ــــــــ  ــــــــ  مراجعة  ـــــــــ  ـــــــــ  23

24   
امتحان الشهر االول/ للفصل  

  ــــــــ  الدراسي الثاين 

 اختبارات شفوية  حماضرة  الفكر االقتصادي املعاصر  عرض وحتليل  25

املدارس االقتصادية الفكرية   عرض وحتليل 3 26
 املعاصرة 

 ية ات شفو اختبار  اضرة حم

 اختبارات شفوية  حماضرة  املدرسة النقدية  عرض وحتليل 3 27
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  مقارنة بني املدارس الفكرية  عرض وحتليل 3 28

املدارس الفكرية االقتصادية   عرض ومقارنة  3 29
 االخرى 

 ل تقييم الذات وتقييم الزمي املناقشة واحلوار 

يكالية لراد  رنة ومقا عرض  3 30  تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  

امتحان الشهر الثاين/ للفصل     
  ـــــــ  الدراسي الثاين  
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 سي  رااملقرر الدخطة تطوير  .46
 . املدارس االقتصادية املعاصرة ان يشمل املقرر الدراسي   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 85الصفحة  

 
  

 منوذج وصف املقرر 

 

 وهاب سال م.                                                                          وصف املقرر 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .93

 اد  تصاالققسم  املركز   القسم العلمي  / .94

 الرايضيات لالقتصاديني  اسم / رمز املقرر  .95

 احلضور اليومي حبسب اجلدول املقرر  أشكال احلضور املتاحة  .96

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .97

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

 2021/    11/  18 لوصف  هذا ا  اتريخ إعداد  .99

 أهداف املقرر:  .100

 

 

 

 

 

خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد    ألهمازاً مقتضياً يوفر وصف املقرر هذا إجي
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:  .47

 

 األهداف املعرفية     -أ

 يُعرف املصفوفات.    -1أ

 يرسم شكاًل يوضح فيه عالقة الرايضيات ابالقتصاد ابلعلوم .    -2أ

 يبني خصائص احملددات.    -3أ

 ة للنماذج . شتقامل على قوانني   يعطي أمثلة   -4أ

 يُفسر الطالب مفاهيم ومشاكل املعادالت اخلطية.     -5أ

 

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 

أواًل: مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من املهارات يف اشتقاق املعادالت, العمل مع اآلخرين )حب العمل  
 اجلماعي(. 

 

 ات حتديد العالقة بني املفاهيم الرايضية واالقتصادية.  مهار :  ية ارات حتليلاثنيًا: مه

 

 طرائق التعليم والتعلم  
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 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -6

 طريقة املناقشة  -7

 طرائق التقييم  

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: 

 ل: وتقسم إ  Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsئلة الصواب واخلطأ أس -10

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -11

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -12

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentاثلثًا: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 إل:   مسختبارات وتقرابعًا: اال

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -7

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -8

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي  •

 ام الدراسي االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية الع •

 

 

 ألهداف الوجدانية والقيمية:  ا  -ج



  
 88الصفحة  

 
  

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع.  -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول املوضوع.  -2ج

 يفرق الطالب بني املشكالت.  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم:  

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -3

 طريقة املناقشة  -4

 

 طرائق التقييم  

 م الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: من فه  د سئلة للتأكأوجه بعض األ

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -13

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -14

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -15

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self – Assessmentلثًا: التقييم الذايت وتقييم الزميل اث

 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -9

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -10
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 ي االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراس •

 مية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي اخلتا االختبارات •

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •

 

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

    

 كيفية استخدامها يف جماالت خمتلفة. فكري بلرايضية والتمهارة مجع وحتليل املعلومات عن املفاهيم ا  -1د 

 مهارة االستغالل األمثل ملا هو متاح من إمكانيات .  -2د 

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

 االت.  مهارة إعداد املفاهيم الرايضية املناسبة اليت تستخدم يف خمتلف اجمل  -4د 
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 املقرر: الفصل األول   بنية .48

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 املصفوفات تعريفها انواعها  تعاريف ومفاهيم  3 1
املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  صفوفة ة امل ل مبد  –تماثلة  املصفوفات امل استيعاب االسس   3 2

 العمليات اجلربية للمصفوفات: مجع وطرح  عرض وحتليل 3 3
املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  قوانني مجع وطرح املصفوفات  تطبيقات ومتارين  3 4

 ات املنزلية الواجب احملاضرة  اتالضرب الكمي للمصفوف تطبيق عملي 3 5

 اختبارات شفوية  احملاضرة  قوانني ضرب املصفوفات تطبيقات ومتارين  3 6

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  احملددات تعريفها تطبيقات ومتارين  3 7

 اختبارات شفوية  احملاضرة  اجياد قيمة احملدد من الرتبة الثانية والثالثة  تطبيقات ومتارين   8

 ـــــــ  هر األول من الفصل األوللشار ا اختب ــــــ ــ 3 9
Closed - 

book 

 عرض وحتليل 3 11
 خصائص احملددات 

 

املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 املصفوفات املرافقة وقوانينها  عرض وحتليل 3 11
املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 لية جبات املنز واال احملاضرة  معكوسة املصفوفة  تطبيقات ومتارين  3 12

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  املعادالت اخلطية  تطبيقات ومتارين  3 13
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 تطبيقات ومتارين  3 14
طرق حل املعادالت اخلطية: طريقة  

 احملددات)كرامير( 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 ــــــــ  3 15
طريقة مبدلة   –طريقة معكوس املصفوفة 
 املصفوفة 

 ـــــــ 

Closed – 
book 

 

 

 : الفصل الثاين راملقر بنية  

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 املتشقات تعريفها وقوانينها تعاريف ومفاهيم  3 1
املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 ات شفوية اختبار  احملاضرة  قة امثلة على قوانني املشت عرض وحتليل 3 2

 انواع املشتقات  عرض وحتليل 3 3
املناقشة  
 واحلوار 

 الواجبات املنزلية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  التفاضالت واملشتقات اجلزئية  تطبيقات ومتارين  3 4

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  مشتقة الدالة اللوغاريتمية وقواعدها تطبيق عملي 3 5

 اختبارات شفوية  احملاضرة  الدالة اآلسية وقواعدها مشتقة  ومتارين قات تطبي 3 6

 ـــــــ  امتحان الشهر األول من الفصل الثاين  ــــــــ  3 7
Closed - 

book 

 تطبيقات اقتصادية عل التفاضل واملشتقات  عرض وحتليل  8
املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 اختبارات شفوية شة  املناق امل احملدود التكامل قوانني التك عرض وحتليل 3 9
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 البنية التحتية:   .49

  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

  .. نيت .. مواقع االنرت ب ـ املراجع االلكرتونية,  

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .50

 معكوس املصفوفة  

 

 واحلوار 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  تطبيقات اقتصادية على التكامل غري احملدد  تطبيقات ومتارين  3 11

 اختبارات شفوية  احملاضرة  تطبيقات اقتصادية على التكامل غري احملدد  أمثلة ومتارين  3 11

 اجبات املنزلية الو  رة احملاض دود قوانني التكامل احمل تطبيقات ومتارين  3 12

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  تطبيقات اقتصادية على التكامل احملدد  تطبيقات ومتارين  3 13

 تطبيقات ومتارين  3 14
معادالت الفروق من الدرجة االول وطرق  

 حلها: طريقة التكرار والطريقة العامة. 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 ـــــــ   من الفصل الثاين الثاين   امتحان الشهر ــــــــ  3 15

Closed – 
book 
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 منوذج وصف املقرر 

   طالل  حممد ليث   م.                                                                  وصف املقرر 

 

ها مربهناً عما إذا كان قد  حتقيق  عة من الطالبيوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوق 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .101

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .102

 /   نيةاملرحلة الثامادة احلاسوب /   اسم / رمز املقرر  .103

 Econ  2112رمز املقرر  

 وين كرت االل أشكال احلضور املتاحة  .104

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .105

 ساعات يف األسبوع  3( ساعة دراسية بواقع 45) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .106

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .107

  ناية السنة الدراسية قادراً على طالب يفكون ال: إن ياملقررأهداف  .108

 Microsoft Excel االلكرتونية  اجلداول  برانمج على الطالب يتعرف  ان .1

 االلكرتونية  اجلداول مع  التعامل كيفية على  الطالب  يتعلم ان .2

 والدوال  املعادالت مع التعامل كيفية الطالب يتعلم  ان   .3

 ت واملخططا قاتالتنسي انواع على  الطالب  يتعلم ان .4
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 الربانمج  اعدادات مع  التعامل كيفية على  الطالب  يتعلم ان .5

 Excel 201 و Excel 2003 بني الفروق الطالب  يتعلم ان .6

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .51

 األهداف املعرفية     -أ

 يعرف اساسيات نظام االكسل  .  -1أ

 رتونية. لكجلداول اال عمل برانمج ايفسر للطالب الية  -2أ

 ( يف احلياة العملية  . Excelيُبني للطالب دور برانمج )  -3أ

 يوضح للطالب استخدامات الربانمج يف خمتلف اجملاالت .  -4أ

 كيفية االستفادة ومواكبة تطور اصدارات الربانمج احلديثة.   -5أ

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 (   Excelمج اجلداول االلكرتونية )ة عمل برانلي ا  معلومات عنجيمع   –  1ب

 معرفة اهم املشاكل اليت تواجه املستخدمني     –  2ب

 تطبيق اجلانب النظري عمليا يف خمترب احلاسوب    –  3ب

 مهارات االتصال والتواصل وتبادل املعلومات التقنية      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 اضرة  استخدام طريقة احمل -14

 سؤال واجلواب  اسلوب الدام استخ -15
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 طرائق التقييم       

 

 األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة   -22

 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -23

 االختبارات وتشمل :  -24

 لتدريسية . االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط ا -

 تحصيلية اخلتامية وتتضمن : ختبارات الالا -

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 لطالب من قبل اضوع يدة حول املو طرح افكار جد -1ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول   -2ج

 حتليل ومعاجلة املشكالت    -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 (  . Data showاستعمال طريقة العروض التقدميية ال ) -14

 استعمال اجهزة احلاسوب وتنفيذ الربامج عمليا يف خمتربات احلاسوب -15
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 يحية . التوض  خططاترسم امل  -16

 

 ة العصف الذهين . طريق  -17

 

 طرائق التقييم     

 

 استعمال االختبارات التحصيلية:  -9

 اليومية   •

 الشهرية   •

 الفصلية  -ج                                      

 النهائية    -ء                                     

 استعمال االختبارات الشفوية .  -10

 

 

 

 ة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ية املنقوليللعامة والتأهاملهارات ا -د 

 مهارات استخدام برانمج االكسل .  -1د   

 مهارات يف مجع البياانت واملعلومات وحتليلها .   -2د

 مهارات يف انشاء اجلداول وتطبيق كافة الدوال والصيغ الرايضية عليها .   -3د

 ائج وبدقة متناهية. ول ال النتصو يف سرعة ال مهارات   -4د
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 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  5د 

    

 بنية املقرر  .52

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 وية اختبارات شف احملاضرة  مقدمة تعريفية عن برانمج االكسل تعاريف ومفاهيم  3 1

2 3 
يعاب  است

 اخلصائص 

 العناصر االساية يف واجهة برانمج 

 اجلداول االلكرتونية 
 املناقشة واحلوار 

تقييم الذات  
 وتقييم الزميل 

3 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

 شريط العنواين واظهار املختصرات

 واخفائها وقائمة ملف
 اختبارات شفوية  حماضرة 

4 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

ات  موعوات واجملشريط االد
 ( )الرايبون

 املناقشة واحلوار 
تقييم الذات  
 وتقييم الزميل 

 تعاريف ومفاهيم  3 5
انشاء جدول جديد وامكانية التحكم  

 يف اهم اخلصائص 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 6
 اظافة صفوف واعمدة جديدة وطريقة 

 حذفها 
 املناقشة واحلوار 

تقييم الذات  
 وتقييم الزميل 

 لعرض وحتلي 3 7
 د الصفوف واالعمدة عملية جتمي 

 املناقشة واحلوار 
تقييم الذات  
 وتقييم الزميل 

 ـــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــ  امتحان الشهر االول )الفصل االول(  ـــــــــــــــــ  3 8

 اختبارات شفوية  حماضرة  option)  اهم اوامر) عرض وحتليل 3 9
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 عرض وحتليل 3 11
 يم التلقائي واالحتواء عمليات الرتق 

 التلقائي للخلية 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  ادراج صور ورسوم وتنسيق النماذج عرض وحتليل 3 11

 عرض وحتليل 3 12
 عمليات التصفية والفرز والبحث 

 واالستبدال 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 13
ت  لمصنفااية لرموز محاضافة  

 داول  واجل
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  استرياد بياانت من برامج ال )وورد(  عرض وحتليل 3 14

 عرض وحتليل 3 15
 حفظ املصنفات بصيغ خمتلفة 

 املناقشة واحلوار 
تقييم الذات  
 وتقييم الزميل 

 ــــ ـــــ ــــ ــ ــ   االولصل الفامتحان الشهر الثاين/   ــــــــ  ــــــــ  16

 اختبارات شفوية  حماضرة  املعادالت الرايضية  عرض وحتليل 3 17

 اختبارات شفوية  حماضرة  الدوال الرايضية  عرض وحتليل 3 18

 اختبارات شفوية  حماضرة  املخططات البيانية والنسب املئوية عرض وحتليل 3 19

 شفوية  اختبارات ضرة حما قات اخرىاسترياد املعلومات من تطبي  عرض وحتليل 3 20

 اختبارات شفوية  حماضرة  اختصارات لوحة املفاتيح  عرض وحتليل 3 21

 ــــــــ  ــــــــ  التحكم يف اعدادات الصفحة  ـــــــــ  ـــــــــ  22

  ــــــــ  امتحان الشهر االول الفصل الثاين   23

 عرض وحتليل  24
 power ( اساسيات برانمج 

point ) 
 ية ات شفو اختبار  اضرة حم

 اختبارات شفوية  حماضرة  انشاء شرائح جديدة  عرض وحتليل 3 25
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 البنية التحتية   .53

 (  Excel)  كتاب برانمج اجلداول االلكرتونية ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 مصادر عن برانمج االكسل    رئيسية )املصادر(   ـ املراجع ال2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                   
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

   Kutubموقع   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .54

 ة املعاصرة . لكرتوني التقنيات اال قرر الدراسيان يشمل امل   

 
 
 

 اختبارات شفوية  حماضرة  عرض الشرائح والتصاميم  عرض وحتليل 3 26

 عرض وحتليل 3 27
 ادراج النصوص والصور 

 املناقشة واحلوار 
تقييم الذات  
 وتقييم الزميل 

 عرض ومقارنة  3 28
 ة والتحكم تنسيق حمتوايت الشرحي 

 حملتوايتاب
 ناقشة واحلوار امل

تقييم الذات  
 وتقييم الزميل 

 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار  مراجعة شاملة  عرض وحتليل 3 29

  ـــــــ  امتحان الشهر الثاين/ الفصل الثاين     
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 منوذج وصف املقرر 

 

 ضياء عبد الرزاق   مم.                               وصف املقرر                  

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .109

 قسم االقتصاد   القسم العلمي  / املركز  .110

 Econ 2314)احلساابت القومية /املرحلة الثانية / الرمز )  اسم / رمز املقرر  .111

 احلضور اليومي حبسب اجلدول املقرر  ة ملتاح حلضور اأشكال ا .112

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .113

 ساعات يف األسبوع  2( ساعة دراسية بواقع 30) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .114

 2021/    11/  18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .115

 أهداف املقرر:  .116

بتاريخ وأمهية واستخدامات احلساابت القومية وأبعادها االقتصادية يف جمال التخطيط ورسم    الب االقتصاد تعريف ط          
 السياسات االقتصادية وأسلوب تقييم الدخل ومشاكل وصعوابت تقديرات الدخل القومي.  

 

 

كان قد  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا  
 صوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ الستفادة القحقق ا
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:  .55

 

 

 ية   األهداف املعرف  -أ

 قتصاد الكلي. ف مفهوم االعر يُ    -1أ

 يعدد فروع علم االقتصاد.    -2أ

 يرسم شكاًل يوضح فيه التدفق الدائري لإلنتاج والدخل والنقود.    -3أ

 يبني النموذج الكامل يف النظرية الكينزية.    -4أ

 يوضح اسلوب التحليل االقتصادي الكلي.    -5أ

 ومي. يعطي أمثلة على مضاعف االنفاق احلك   -6أ

 فاهيم ومشاكل االقتصاد الكلي.  ر الطالب مفسيُ    -7أ

 

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 

أواًل: مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من املهارات يف حتليل مفاهيم الدخل القومي, والعمل مع اآلخرين )حب  
 العمل اجلماعي(. 
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 ومتطابقة الدخل والناتج واالنفاق القومي.  سبة القومية رات يف احملااثنيًا: مهارات حتليلية: مها

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -8

 طريقة املناقشة  -9

 

 طرائق التقييم  

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsواخلطأ ئلة الصواب سأ -16

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -17

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -18

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentاثلثًا: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 : ات وتقسم إل رابعًا: االختبار 

 التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  االختبارات -11

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -12

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي  •
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 دراسي االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام ال •

 

 

 دانية والقيمية:  هداف الوجاأل  -ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع.  -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول املوضوع.  -2ج

 يفرق الطالب بني املشكالت.  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم:  

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -5

 طريقة املناقشة.  -6

 طرائق التقييم  

 درس ومن هذه األسئلة: لطلبة للهم اللتأكد من ف أوجه بعض األسئلة 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -19

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -20

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -21

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentييم الذايت وتقييم الزميل اثلثًا: التق

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 
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 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -13

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -14

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 يف ناية كل فصل دراسي لية  مية الفصات اخلتاتبار االخ •

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •

 

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

    

 فية استخدامها يف التخطيط. والتفكري بكيادية الكلية مهارة مجع وحتليل املعلومات عن املتغريات االقتص -1د 

 مهارة إعداد احلساابت القومية للدولة واستخدامها يف ارسم السياسات االقتصادية.   -2د 

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

 مهارة االستغالل األمثل ملا هو متاح من إمكانيات .  -4د 
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 ول األ رر: الفصلبنية املق .56

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 تعاريف ومفاهيم  2 1
فوائدها  –احلساابت القومية مفهوما)امهيتها 

عالقتها ابلعلوم  –اهدافها    –تطورها    –
 االخرى 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 ل وتقييم الزمي

2 2 
اب االسس  استيع

يف احلساابت  
 القومية 

العالقة بني الدخل القومي الناتج القومي  
واالنفاق القومي ضمن الدوري للدخل يف  

 اقتصاد مغلف ومفتوح 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 مفاهيم الدخل القومي  عرض وحتليل 2 3
املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 القومي يف النظام الرأمسايل  مقايس الدخل عرض وحتليل 2 4
املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 عرض وحتليل 2 5
 املفهوم احمللي والقومي 

 الناتج االمجايل والناتج الصايف 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 تطبيقات ومتارين  2 6
 عر الكلفةالناتج بسعر السوق وبس

 س اخرى  ايمق
 اختبارات شفوية  اضرة احمل

 تطبيقات ومتارين  2 7
 الناتج احمللي الكلي)والقومي( 

 الناتج القابل للتوزيع )حملي وقومي( 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  الناتج القابل للتصرف )حملي وقومي(  تطبيقات ومتارين  2 8

 ـــــــ  ألولفصل ا ل من ال هر األو ر الشاختبا ــــــــ  2 9
Closed - 

book 
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 عرض وحتليل 2 11
 طرق حساب الدخل القومي 

 طريقة االنفاق االسبوع 

املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 طريقة احلصص املوزعة   عرض وحتليل 2 11
املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 جبات املنزلية الوا اضرة حملا املضافة(   طريقة الناتج )القيمة  تطبيقات ومتارين  2 12

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  تكملة طريقة الناتج )القيمة املضافة(  تطبيقات ومتارين  2 13

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مشاكل قياس الدخل القومي االسبوع   عرض وحتليل 2 14

 ـــــــ  اختبار الشهر الثاين من الفصل األول ــــــــ  2 15

Closed – 
book 

 

 

 قرر: الفصل الثاين بنية امل

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 تقومي الناتج ابألسعار احلدية واالسعار الثابتة  تعاريف ومفاهيم  2 1
املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  لبسيطة اسية ا م القياالرقا حتليلعرض و  2 2

 االرقام القياسية املركبة  عرض وحتليل 2 3
املناقشة  
 واحلوار 

 الواجبات املنزلية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  الطريقة الغري مباشرة يف تقومي الدخل تطبيقات ومتارين  2 4

 بات املنزلية الواج اضرة احمل القياسية  طريقة العالقة بني االرقام  تطبيق عملي 2 5
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 اختبارات شفوية  احملاضرة  امثلة ومتارين  تطبيقات ومتارين  2 6

 ـــــــ  امتحان الشهر األول من الفصل الثاين  ــــــــ  2 7
Closed - 

book 

 معدل دخل الفرد وطرق قياسه  عرض وحتليل 2 8
املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 باشرة ملاشرة وغري االقروض املب عرض وحتليل 2 9
املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 تطبيقات ومتارين  2 11
 امثلة ومتاين 

 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 أمثلة ومتارين  2 11

 احلساابت القومية يف توصيات االمم املتحدة 

 املختصرة )القدمية( 

 2008املوسعة )احلديثة(  

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 متارين تطبيقات و  2 12
وعام   1997احلساابت الدولية لعام نظام  

2008 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  احلساابت القومية يف الدول االشرتاكية  تطبيقات ومتارين  2 13

 تطبيقات ومتارين  2 14
تطبيقات عملية عن حساابت الدخل القومي  

 قومي   يف العراق ومؤشرات الدخل
 املنزلية الواجبات   رة احملاض

 ـــــــ  امتحان الشهر الثاين من الفصل الثاين  ــــــــ  2 15

Closed – 
book 
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 البنية التحتية:   .57

الدكتور عبد احلسني زيين, احلساابت القومية )إحصاء الدخل القومي(, جامعة   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1
 . 2007,  2بغداد, ط

تور نواف حممد عباس ألرماحي , احملاسبة القومية, دار صفا , عمان,  الدك صادر(   لرئيسية )املـ املراجع ا 2
2009  . 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                  
 ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

الدكتور حسام داود والدكتور مصطفى سلمان والدكتور عماد الصعيدي  
ة, مبادئ االقتصاد الكلي، دار  حيىي اخلصاون قل والدكتور والدكتور خضر ع

 .  2005املسرية، عمان،  

 

ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت  
 .... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .58

 تقومي الناتج القومي  
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 منوذج وصف املقرر 

 

 م.م رايم علي طالب                                                     وصف املقرر 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  /دايل جامعة  ليمية املؤسسة التع  .117

 قسم االقتصاد / املركز   علمي القسم ال .118

 Econ 2315 النقود واملصارف / املرحلة الثانية / رمز املقرر  اسم / رمز املقرر  .119

 االلكرتوين  أشكال احلضور املتاحة  .120

 2022-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .121

 ساعة 60 كلي( )الالدراسية  عدد الساعات  .122

 2021/ 18/11 اتريخ إعداد هذا الوصف   .123

   أهداف املقرر .124

 تعليم الطالب أساسيات ومبادئ اقتصادايت النقود واملصارف  . 1

 ابالنظمة النقدية .  تعليم الطالب 2

 . تعليم الطالب وظائف البنوك وكيفية استخدام ادواهتا. 3

 يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا 

 

 ؛ املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص    
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 ستخدام ادواهتا لتاثري على النشاط االقتصادي ا  زية وكيفيةالبنوك املرك. تعليم الطالب وظائف  4

 . تعليم الطالب مفهوم السياسة النقدية وتعريف ادواهتا 5

 . تعليم الطالب مفهوم سرعة دوران النقود والعوامل املؤثرة هبا 6

 . تعليم الطالب مفهوم النقد االلكرتوين واشكاله املعاصرة. 7

 وانواعه  ان املصريف تمب مفهوم االئ. تعليم الطال8

 . تعليم الطالب مفهوم الصريفة االسالمية. 9

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  قرر خمرجات امل  .59

   هداف املعرفية  األ  -أ

 التعرف على دور البنوك التجارية واملركزية.    -1أ

 التعرف على الية عمل البنوك املركزية.  -2أ

 اسواق املال التعرف على مفهوم    -3أ

 على النظام النقدي الدويل التعرف    -4أ

 التعرف على سياسة االقتصادية الكلية    -5أ

 التعرف على الية معاجلة التضخم واالنكماش    -6أ

   قرر.اخلاصة ابمل  يةاملهاراتاألهداف   -ب 

 التكليف ابالحباث والواجبات  –  1ب

 التكليف ابعداد تقارير عن االزمات النقدية    -  2ب

 النقاش حلقات    -  3ب

 تكليف الطلبة ابعداد تقارير عن عمل البنوك التجارية واملركزية     -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة اللقاء احملاضرة. 

 استخدام طريقة احللقة النقاشية. 

 استخدام طريقة االسئلة واالجوبة. 

 طرائق التقييم       

 احملاضرة.   عرض الواجب ومناقشته اثناء -

 زء من احملاضرة. ح الطالب جلر ش -

 تقييم الواجبات  -

 االختبارات وتقسم ال اختبارات يومية وشهرية ونائية  -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج

 قدرة الطالب على تقيم املوضوع واعطاء احللول -2ج

 عالج هلا. يقسر الظاهرة ويعطي ال -3ج

 الت االقتصادية ويقدم احلل هلا. يفسر املشك -4ج

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 تكليف ابلرجوع ال املواقع االلكرتونية ذات الصلة.  -

 مناقشة االوراق البحثية لطلبة بصورة مجاعية.  -

 طريقة العصف الذهين  -
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 طرائق التقييم     

 . استعمال االختبارات التحصيلية : 1

 ة. يومي ال -

 هرية. الش -

 لية. الفص  -

 النهائية.  -

 

 . استعمال االختبارات الشفوية 2

 

 

 

 املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية املهارات العامة و  -د 

 مهارات احلوار الناجح الفعال.  -1د

 القدرة على ادارة احلوارات.   -2د

 دمي احللول هلا. املشكلة وتق  البياانت حولمهارات مجع    -3د

 مهارات احلوار اجلماعي وكسر حاجز اخلوف.    -4د
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 بنية املقرر  .60

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 شفوية االختبارات ال احملاضرة  وانواعها  مفهوم النقود تعاريف و مفاهيم  2 1

تقيم الذات وتقيم   احملاضرة  امهية النقود و وظائفها ئص تيعاب اخلصاسا 2 2
 الزميل

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  النظم النقدية وانواعها عرض وحتليل 2 3

 اختبارات شفوية  احملاضرة  القواعد النقدية وانواعها  عرض وحتليل 2 4

  ات وتقيمتقيم الذ ضرة احملا قيمة النقود   استيعاب اخلصائص  2 5
 ميلالز 

   امتحان الشهر االول   2 6

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  عرض النقد وانواعه  تعاريف ومفاهيم  2 7

 اختبارات شفوية   سرعة دوران النقود  تعاريف ومفاهيم  2 8

دور النقود يف النشاط   عرض وحتليل 2 9
 االقتصادي

تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار 
 الزميل

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  النقود يف االسالم  عرض وحتليل 2 11

 اختبارات شفوية  احملاضرة  النقود يف العراق  عرض وحتليل 2 11

 اختبارات شفوية  احملاضرة  قيمة النقود  استيعاب اخلصائص  2 12

   امتحان الشهر الثاين   2 13

 ارات شفوية اختب واحلوار مناقشة  ارية مفهوم املصارف التج تعاريف ومفاهيم  2 14

تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار  اهداف املصارف التجارية  عرض وحتليل 2 15
 الزميل



الصفحة    

114 
 

  

 البنية التحتية   .61

 كتاب النقود والبنوك / للدكتور عوض فاضل امساعيل الدليمي  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفهوم السيولة املصرفية  عرض وحتليل 2 16

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفهوم البنوك املركزية   عرض وحتليل 2 17

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  ركزية بنوك امل ف ال اهدا اخلصائص استيعاب   2 18

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفهوم السياسة النقدية  تعاريف ومفاهيم  2 19

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  أداوت السياسة النقدية  عرض وحتليل 2 20

امتحان الشهر االول للفصل    2 21
 الثاين 

  

تقيم الذات وتقيم   حملاضرة ا خم وانواعه مفهوم التض  م تعاريف ومفاهي 2 22
 الزميل

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  ااثر التضخم  عرض وحتليل 2 23

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفهوم االئتمان وانواعه  تعاريف ومفاهيم  2 24

 اختبارات شفوية  احملاضرة  اسواق االئتمان املال  عرض وحتليل 2 25

تقيم الذات وتقيم   احملاضرة  المية ف االساملصار مفهوم   حتليلعرض و  2 26
 الزميل

عمل السياسة النقدية يف   عرض وحتليل 2 27
 العراق 

تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار 
 الزميل

   امتحان الشهر الثاين    2 28

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  استقاللية البنوك املركزية  عرض وحتليل 2 29

 اختبارات شفوية  احملاضرة  على النقود مفهوم الطلب عرض وحتليل 2 30
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 النقود واملصارف للدكتور عبد املنعم السيد العلي  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 

)              ى هبا       صراجع اليت يو اـ الكتب وامل 
 (   اجملالت العلمية , التقارير ,....  

 النقود واملصارف للدكتور سعيد سامي احلالق 

 النقود واملصارف للدكتور امحد علي حسني اهلييت 

 شبكة االقتصاديني العراقيني  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 اسي  خطة تطوير املقرر الدر  .62

    

انواع النقود ووظائفها وانواع عرض النقد مع ادراج بياانت واقعية لفهم الطالب هلا والتعرف على وظائف البنوك  ل املقرر  يشمان  
 املركزية والية عملها. 
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 منوذج وصف املقرر 

 

   فرحان  يحممد نور م.                                                                      وصف املقرر 

 

 

 صاد ارة واالقتداالكلية     – جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .125

     قتصادقسم اال  / املركز   علمي القسم ال .126

   الثانية/ املرحلة    اقتصادايت املوارد البشرية  اسم / رمز املقرر  .127

 Econ 2316 وحبسب اجلدول االسبوعي املقرر  لكرتويناحلضور اال أشكال احلضور املتاحة  .128

   2022-2021عام الدراسي  الفصل الدراسي االول والثاين لل الفصل / السنة  .129

 ( ساعة يف االسبوع    2( ساعة دراسية ، وبواقع )    60)   )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .130

 11/2021  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .131

 أهداف املقرر  .132

 . اقتصادايت العمل  تعريف الطالب أبهم أسس ومبادئ  •

 .   مبكوانت أنظمة اقتصادايت العملتعريف الطالب   •

 .   لت العماقتصادايتطور بيان  •

 .  بشكل خاص  يف املنظمات و   اقتصادايت العمل للدول بشكل عام توضيح أمهية  •

ر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  يوف
 ؛ املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص 
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      وتطبيقاهتا اقتصادايت العمل تشكل له قاعدة معرفية عن   اقتصادايت العملعن   خمتلفة اتعو تزويد الطالب مبوض •
 يف املنظمات . 

 .   اقتصادايت العملتعريف الطالب أبهم أسس ومبادئ  •

 .   وانت أنظمة اقتصادايت العملمبكطالب  تعريف ال •

 . اقتصادايت العمل  بيان تطور  •

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  قرر خمرجات امل  .63

 : جعل الطالب قادراً على :  هداف املعرفية  األ  -أ

 .   أن يعرف أهم مكوانت ومفاهيم  اقتصادايت العمل -1أ

 .   العملالقتصادايت   أن حيدد املكوانت الرئيسة   -2أ

 .    أن يفسر مفاهيم  اقتصادايت العمل -3أ

 أن يعرف مفاهيم سوق العمل   .  -4أ

   أن حيلل موضوعي عرض العمل والطلب عليه .  -5أ

     .    أن يبني رأيه مبفاهيم  اقتصادايت العمل -6أ

   قرر.اخلاصة ابمل  يةاملهاراتاألهداف   -ب 

 ع استاذ املادة والزمالء . لتواصل م القدرة على امهارات تفاعلية : امتالك   –  1ب

   وتطبيقاهتا الواقعية .    مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصادايت العمل  –  2ب

 مهارات حتليلية : القدرة على حتليل عرض العمل والطلب عليه والعالقات بينها .   –  3ب

 طرائق التعليم والتعلم       
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 احملاضرة .  -5

 احلوار . املناقشة و  -6

 ثرائية . ة اال سئلاال -7

 االستجواب املباشر .  -8

 طرائق التقييم       

 أسئلة اخلطأ والصواب .  -7

 أسئلة االختيار من متعدد .  -8

 أسئلة التوضيحات .  -9

 الواجبات .  -10

 التقييم الذايت .  -11

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( .  -12

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 يع املطروحة . املواضم ييى فحص  وتقالقدرة عل -1ج

 القدرة على نقد ومتييز املواضيع املطروحة واالختيار بينها .    -2ج

 القدرة على إنتاج افكار جديدة .    -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة العصف الذهين .   –  1

 العرض التقدميي .   –  2

 طرائق التقييم     

 ي ( ي ، نائ، شهري ، فصلاختبارات متنوعة ) يومي    –  1
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 اختبارات شفوية .   –  2

 واجبات .  –  3

 املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية املهارات العامة و  -د 

 وكيفية استخدامها يف املنظمات .  مهارات مجع وحتليل املعلومات عن مفاهيم  اقتصادايت العمل  -1د

 ر الشخصي على كيفية حتليل سوق العمل . والتطوي ت التدريبارامه  -2د

    املناسبة لالستخدام يف اجملاالت املختلفة .    اقتصادايت العمل   مهارات اعداد مفاهيم    -3د

 ) الفصل االول (   بنية املقرر .64

 تقييم ة الطريق  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

اقتصاد العمل بعض   ات ومفاهيم تعريف 2 1
 املفاهيم األساسية 

 

 

 

 

 

 

 

احملاضرة واملناقشة  
واحلوار  

 واالستجواب 

 واالثراء 

التقييم الذايت وتقييم  
الزميل واالختبارات  
الشفوية والواجبات  

واالختبارات  
 الشهرية واليومية 

 سوق العمل وآلياته     اسس  اقتصادايت العمل 2 2

نافسة واالحتكار يف  امل القات فهم الع 2 3
 سوق العمل

مفاهيم أساسية يف عرض   مفاهيم رئيسة   2 4
 العمل والطلب عليه 

 نظرايت عرض العمل   خطوات نظرية   2 5

نظرايت الطلب على   تطبيقات واقعية  2 6
 العمل 

االجتاهات الزمنية للطلب   تطبيقات واقعية  2 7
  على العمل
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وم قرار العمل  ا  مفه ة مفاهيم رئيس  2 8
وأسس االختيار بني العمل  

 والراحة   

 االمتحان األول  اختبار شهري  2 9

التحليل البياين الختيار   مفاهيم رئيسة   2 11
العامل بني العمل  
 وساعات الفراغ 

نظرايت األجور يف الفكر   فهم العالقات  2 11
 االقتصادي

جور  بني األ ليل العالقة حت مفاهيم رئيسة   2 12
 واألسعار 

 األجور ونظام احلوافز  فهم العالقات  2 13

ا  العالقة بني األجور   مفاهيم رئيسة   2 14
 واألسعار واإلنتاجية   

      االمتحان الثاين اختبار شهري  2 15

 ) الفصل الثاين (   بنية املقرر -11

 طريقة التقييم  ريقة التعليم ط ملوضوع / أو ا  لوحدةاسم ا  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

آاثر البطالة ووسائل      تعريفات ومفاهيم  2 1
   امعاجلته

 

 

 

 

التقييم الذايت وتقييم  
الزميل واالختبارات  
الشفوية والواجبات  

واالختبارات  
 الشهرية واليومية 

 لإلنتاجية  ة النظري األسس    هيم  اسس ومفا 2 2

       فهم العالقات  2 3

العوامل املؤثرة يف إنتاجية  
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  العمل 

 

 

احملاضرة واملناقشة  
واحلوار  

 واالستجواب 

 واالثراء 

الطريقة الطبيعية يف قياس       مفاهيم رئيسة   2 4
 إنتاجية العمل  

 طريقة معامل التكافؤ  خطوات نظرية   2 5

 طريقة جتميع الوقت  تطبيقات واقعية  2 6

 ة يقة النقدي طر ال متارين عملية  2 7

 ا  االمتحان األول   اختبار شهري  2 8

 األمهية االقتصادية للسكان  متارين نظرية  2 9

 م  ختطيط القوى العاملة   مفاهيم رئيسة   2 11

األساليب الكمية يف ختطيط    اسس ومفاهيم  2 11
 القوى العاملة  

مناذج ختطيط القوى العاملة      مفاهيم رئيسة   2 12
 ياجات  وتقدير االحت

ختطيط العمالة على مستوى   فهم العالقات  2 13
 املشروع 

االستثمار يف رأس املال   مفاهيم رئيسة   2 14
 البشري 

   االمتحان الثاين  اختبار شهري  2 15
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 البنية التحتية   -12

 إقتصادايت العمل   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 األستاذ الدكتور: حممد طاقة  

 ني عجالن حسن ارك : حساألستاذ املش

 اقتصاد العمل  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 الدكتور: عالء شفيق الراوي 

 الدكتور : عبد الرسول عبد جاسم

)   اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
 (   اجملالت العلمية , التقارير ,....  

 وي( رير السن حصاء _ التق )وزارة التخطيط _ اجلهاز املركزي لإل

 جامع الكتب املصورة  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 
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 وصف املقررات الدراسية 

 قسم االقتصاد   

 املرحلة الثالثة 

 )للفصل األول والثاني( 
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 منوذج وصف املقرر 

 

 علياء حسني خلف الزركوشي م.د .إ                             وصف املقرر                                               

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –عة دايل جام ة التعليمياملؤسسة   .133

 قسم االقتصاد   القسم العلمي  / املركز  .134

 Econ 3317)االقتصاد الكلي /املرحلة الثالثة / الرمز )  اسم / رمز املقرر  .135

 احلضور اليومي حبسب اجلدول املقرر  أشكال احلضور املتاحة  .136

 2022-2021اسي  ام الدر والثاين للع  الفصل الدراسي األول الفصل / السنة  .137

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

 2021/    11/  18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .139

 أهداف املقرر:  .140

 أواًل: تعريف الطالب أبسس االقتصاد الكلي. 

دماً الكميات واملتغريات الكلية دون  خد القومي مست موع االقتصااثنيًا: توضيح للطالب أهم املشكالت االقتصادية اليت تشمل جم
 النظر إل مكوانهتا اجلزئية. 

تعليم الطالب حتليل النشاط الكلي ودور متغرياته يف خلق االختالالت االقتصادية، ومن مث معاجلتها وصواًل للتوازن الكلي،  اثلثًا: 
 ويل األمد. وهتيئة بيئة االستقرار الكلي والنمو االقتصادي ط

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 قرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: خمرجات امل  .65

 

 األهداف املعرفية     -أ

 يُعرف مفهوم االقتصاد الكلي.    -1أ

 يعدد فروع علم االقتصاد.    -2أ

 يرسم شكاًل يوضح فيه التدفق الدائري لإلنتاج والدخل والنقود.    -3أ

 . يبني النموذج الكامل يف النظرية الكينزية   -4أ

 االقتصادي الكلي.  التحليل اسلوب يوضح     -5أ

 يعطي أمثلة على مضاعف االنفاق احلكومي.    -6أ

 يُفسر الطالب مفاهيم ومشاكل االقتصاد الكلي.     -7أ

 

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 

العمل مع اآلخرين  و م البيانية, ربية والرسو أواًل: مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من املهارات يف املعادالت اجل
 )حب العمل اجلماعي(. 

 

 اثنيًا: مهارات حتليلية: مهارات حتديد العالقة بني متغريات االقتصاد الكلي.  
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 طرائق التعليم والتعلم  

 

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -10

 طريقة املناقشة.  -11

 

 طرائق التقييم  

 : هذه األسئلة بة للدرس ومنأوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطل

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -22

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -23

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -24

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentزميل تقييم الايت و م الذالتقيي اثلثًا: 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -15

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -16

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 ي اسة كل فصل در صلية يف ناياالختبارات اخلتامية الف •
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 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية:    -ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع.  -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول املوضوع.  -2ج

 يفرق الطالب بني املشكالت.  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم:  

 . واحملاضرة   طريقة ألقاء -7

 ريقة املناقشة. ط -8

 طرائق التقييم  

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -25

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -26

 Matching Itemsقابلة ة امل أسئل -27

 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentاثلثًا: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 
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 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -17

 تنوعة: اخلتامية امل االختبارات التحصيلية  -18

 ارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي االختب •

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي  •

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •

 

 

 والتطور الشخصي (.  املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف -د 

 هارة مجع وحتليل املعلومات عن املفاهيم االقتصادية والتفكري بكيفية استخدامها يف جماالت خمتلفة. م -1د 

 مهارة االستغالل األمثل ملا هو متاح من إمكانيات.  -2د 

 ف اجملاالت . مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق املفاهيم االقتصادية الكلية يف خمتل -3د 

 إعداد املفاهيم االقتصادية املناسبة اليت تستخدم يف خمتلف اجملاالت.  مهارة    -4د 
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 بنية املقرر: الفصل األول  .66

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 تعاريف ومفاهيم  3 1

 متهيد مفاهيمي وتعاريف  

ترافقها رسوم  بعض التطبيقات الرايضية/ 
 بيانية 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 عرض وحتليل 3 2
 الدخل واالنتاج  

 بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها خمططات 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 عرض وحتليل 3 3
 تكمله  

 بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها خمططات 

شة  املناق
 وار واحل

  التقييم الذايت 
 وتقييم الزميل 

 عرض وحتليل 3 4

النظرية الكالسيكية واالنتقادات املوجهة هلا  
 من قبل كينز  

 بعض التطبيقات الرايضية/ترافقها رسوم بيانية 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 تطبيق عملي 3 5

 الطلب والعرض عند الكالسيك  

ترافقها رسوم  ت الرايضية/ بعض التطبيقا
 بيانية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 6

 الطلب والعرض عند كينز 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 7

 تكملة  

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

 ات املنزلية اجبالو  احملاضرة 
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 ليلعرض وحت   8

 دالة االستهالل ودالة االدخار  

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 ـــــــ  اختبار الشهر األول من الفصل األول ــــــــ  3 9
Closed - 

book 

 تطبيقات ومتارين  3 11
ضاعف بعض  ر النظرية واملدالة االستثما

 تطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم بيانية ال
املناقشة  

 واحلوار 
 اختبارات شفوية 

 عرض وحتليل 3 11

 تكملة دالة االستثمار املعجل  

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 تطبيقات ومتارين  3 12

حلديه  أخري والكفاءة ا تكملة فرتات الت
 لالستثمار ولراس املال 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

 

 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 13

 دالة االنفاق احلكومي

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانيه 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 يقات ومتارين تطب 3 14

 ملة تك

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 
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 ـــــــ  اختبار الشهر الثاين من الفصل األول ــــــــ  3 15

Closed – 
book 

 

 بنية املقرر: الفصل الثاين 

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 يقة التقييم طر  ريقة التعليم ط اسم الوحدة / أو املوضوع 

 تطبيقات ومتارين  3 1

 دالة التجارة اخلارجية  

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 تطبيقات ومتارين  3 2

 النقود واالنتاج  

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

 تبارات شفوية اخ احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 3

ملخص النظرية الكينزية واالنتقادات املوجهة  
 هلا

 بعض التطبيقات الرايضية / مع خمطط  

املناقشة  
 واحلوار 

 الواجبات املنزلية 

 تطبيقات ومتارين  3 4
 النظرية الكينزية والدول املتقدمة والنامية  

 بعض التطبيقات الرايضية / مع خمطط 
 ة لواجبات املنزلي ا احملاضرة 

 تطبيق عملي 3 5
 تكملة 

 بعض التطبيقات الرايضية / مع خمطط 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 6

 التوازن الكلي : 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية  

 اختبارات شفوية  احملاضرة 
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 ــــــ ـ امتحان الشهر األول من الفصل الثاين  ــــــــ  3 7
Closed - 

book 

 عرض وحتليل  8
 تكملة 

 بعض التطبيقات الرايضية / مع خمطط 

املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 عرض وحتليل 3 9

 التوازن الكلي  

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 تطبيقات ومتارين  3 11

 دية واملالية فعالية السياسة النق

ض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  بع
 بيانية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 أمثلة ومتارين  3 11

 التضخم نظرايت وعوامل وااثر 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانية 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 12

 تكملة منحىن فلبس  

ها رسوم  لرايضية / ترافق بعض التطبيقات ا
 بيانيه  

 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 عرض وحتليل 3 13

 التنمية والنمو ونظرية توزيع الدخل خمتصره 

بعض التطبيقات الرايضية / ترافقها رسوم  
 بيانيه 

 

املناقشة  
 واحلوار 

 اختبارات شفوية 

 اختبارات شفوية املناقشة   الدورات االقتصادية املختصرة  عرض وحتليل 3 14
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 البنية التحتية:   .67

, مطبعة جامعة  االقتصاد الكلي الدكتور عبد السالم ايسني االدريسي,  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1
 .     1986الوطنية يف بغداد,  يداع يف املكتية البصرة, اال

, وكالة املطبوعات,  النظرية االقتصادية الكلية صقر صقر أمحد صقر,   -2 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2
 . 1977الكويت, 

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

, ترمجة وتعريب لنظرية والسياساتالقتصاد الكلي اامايكل ابدمجان,   -1
 . 1999حممد ابراهي منصور, دار املريخ للنشر, 

 . 1994, الكويت,  نظرية االقتصاد الكلي سامي خليل,  الدكتور  -2

 

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .68

 خل والنقود منوذج التدفق الدائري لإلنتاج والد 

 

 

 

 

ا رسوم  رايضية / ترافقهبعض التطبيقات ال
 بيانية 

 واحلوار 

 ـــــــ  امتحان الشهر الثاين من الفصل الثاين  ــــــــ  3 15

Closed – 
book 
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 منوذج وصف املقرر 

 

 فرحان حممد نوري م.                                                              وصف املقرر 

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد    –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .141

 قسم االقتصاد     القسم اجلامعي / املركز  .142

 مادة االقتصاد الدويل / املرحلة الثالثة   اسم / رمز املقرر  .143

 Econ 3318(  لكرتويناال)   أشكال احلضور املتاحة  .144

   2022-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .145

 يف االسبوع  ات ساع 2ساعة بواقع  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .146

 2021/    11/  18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .147

 أهداف املقرر  .148

 . الدويل  تعريف الطالب أبهم املفاهيم اخلاصة ابالقتصاد   •

 الدويل .   االقتصاد ب أبمهيةتعريف الطال •

 األساس املادي لالقتصاد الدويل .  بيان •

 والداخلية.  الدولية  االقتصادية العالقات بني توجيه الطالب على التمييز •

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 لتعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ القصوى من فرص احقق االستفادة 
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 ية . والدول تزويد الطالب مبوضوعات خمتلفة عن االقتصاد الدويل تشكل له قاعدة معرفية عن هذا العلم وتطبيقاته احمللية  •

 

 ت املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجا .69

 األهداف املعرفية  : جعل الطالب قادراً على :   -أ

 أن يعرف أهم مكوانت ومفاهيم االقتصاد الدويل .  -1أ

 أن يعرف للطالب نظرايت االقتصاد الدويل .  -2أ

 .   أن يوجه الطالب للتمييز بني مكوانت االقتصاد الدويل -3أ

 م العمل ورأس املال . أن يوضح مفاهي -4أ

 أن حيلل مواضيع حركات العمل ورأس املال حملياً ودولياً .   -5أ

 أن يعطي أساسيات عن املنظمات االقتصادية الدولية .     -6أ

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 والزمالء .  املادة مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ  –  1ب

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصادايت العمل  وتطبيقاهتا الواقعية .    –  2ب

 مهارات حتليلية : القدرة على حتليل عرض العمل والطلب عليه والعالقات بينها .      –  3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 احملاضرة .  -9

 املناقشة واحلوار .  -10

 ية . االسئلة االثرائ -11

 ر . ستجواب املباشاال -12
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 طرائق التقييم       

 أسئلة اخلطأ والصواب .  -13

 أسئلة االختيار من متعدد .  -14

 أسئلة التوضيحات .  -15

 الواجبات .  -16

 التقييم الذايت .  -17

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( .  -18

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 .  ملطروحة القدرة على فحص  وتقييم املواضيع ا -1ج

 على نقد ومتييز املواضيع املطروحة واالختيار بينها .  القدرة    -2ج

 القدرة على إنتاج افكار جديدة .    -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة العصف الذهين .   –  1

 العرض التقدميي .   –  2

 طرائق التقييم     

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

 بارات شفوية . اخت  –  2

 واجبات .  –  3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات مجع وحتليل املعلومات عن مفاهيم  اقتصادايت العمل وكيفية استخدامها يف املنظمات .   -1د
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 سوق العمل . ى كيفية حتليل شخصي علمهارات التدريب والتطوير ال  -2د

 اقتصادايت العمل  املناسبة لالستخدام يف اجملاالت املختلفة .      مهارات اعداد مفاهيم    -3د

 بنية املقرر ) الفصل االول (  .70

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

ألساسية  بعض املفاهيم ا مفاهيم تعريفات و  3 1
 لالقتصاد الدويل 

 

 

 

 

 

 

 

احملاضرة واملناقشة  
واحلوار  

 واالستجواب 

 واالثراء 

التقييم الذايت  
وتقييم الزميل  
واالختبارات  

الشفوية  
والواجبات  
واالختبارات  

الشهرية  
 واليومية 

الرتكيب السلعي للتجارة   حماضرة  3 2
 اخلارجية 

 الدويل  التبادلأساس  فهم العالقات  3 3

 دراسة يف اترخيي مدخل مفاهيم رئيسة   3 4
 الدويل  االقتصاد

مراحل تطور االقتصاد   خطوات نظرية   3 5
 الدويل 

األمناط الثالثة للنظام   تطبيقات واقعية  3 6
الرأمسايل وعالقتها بتطور  

 العالقات االقتصادية 

 الدولية 

  مدخل نظري لدراسة  تطبيقات واقعية  3 7
 اد الدويل االقتص

 اخلارجية  التجارة نظرايت  مفاهيم رئيسة  3 8

 االمتحان األول  اختبار شهري  3 9
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 يف  هيوم  ديفيد نظرية مفاهيم رئيسة   3 11
 التوازن  ( اخلارجية  التجارة 

  ) التلقائي

 امليزة يف مسيث ادم نظرية فهم العالقات  3 11
 املطلقة 

 يف ريكاردو  ديفيد ةنظري  مفاهيم رئيسة   3 12
 النسبية  يزة امل

نظرية كلفة الفرصة البديلة   فهم العالقات  3 13
 لـ)هابرلر( 

نظرية القيم الدولية )     مفاهيم رئيسة   3 14
الطلب املتبادل ( ل  
 )جون ستيوارت مل( 

   االمتحان الثاين    اختبار شهري  3 15

 بنية املقرر ) الفصل الثاين (  -12

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  طلوبة رجات التعلم املخم اعاتالس األسبوع 

النظرايت احلديثة يف التجارة    تعريفات ومفاهيم  3 1
 اخلارجية 

نظرية هكشر  أولني :        
)نظرية توازن          األسعار  

 الدولية(   

 

 

 

 

 

 

قييم الذايت  الت
قييم الزميل  وت

واالختبارات  
الشفوية  

والواجبات  
واالختبارات  

الشهرية  
 واليومية 

 حركة عوامل اإلنتاج دولياً  اسس ومفاهيم   3 2

النظرية العامة حلركة رؤوس   فهم العالقات  3 3
 األموال واالستثمار الدويل 
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  انتقال العمل دوليا  مفاهيم رئيسة   3 4

احملاضرة واملناقشة  
واحلوار  

 واالستجواب 

 راء واالث

الدولية )ميزان    املدفوعات رية  طوات نظخ 3 5
 املدفوعات( 

 ا  االمتحان األول   تطبيقات واقعية  3 6

 هيكل ميزان املدفوعات متارين عملية  3 7

التوازن واالختالل يف ميزان   م اختبار شهري  3 8
 املدفوعات   

التسوايت الدولية ) أسواق       متارين نظرية  3 9
 وأسعار   الصرف (   

النظام النقدي الدويل )سعر     مفاهيم رئيسة 3 11
الصرف يف النظم النقدية  

 املختلفة( 

 السيولة الدولية  اسس ومفاهيم  3 11

معدالت التبادل التجاري   مفاهيم رئيسة   3 12
 الدويل  

 السياسة التجارية   فهم العالقات  3 13

ية  املنظمات والتكتالت العرب مفاهيم رئيسة   3 14
 ولية  والد

   االمتحان الثاين  اختبار شهري  3 15

 البنية التحتية   -13
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 اإلقتصاد الدويل   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 الدكتور: صاحل غازي الطائي 

 اإلقتصاد الدويل  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 الدكتور: أمني رشيد كنونة 

)           اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا         
 لمية , التقارير ,....  ( اجملالت الع

 )وزارة التخطيط _ اجلهاز املركزي لإلحصاء _ التقرير السنوي( 

 جامع الكتب املصورة  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   -14

 العالقات االقتصادية الدولية   
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 منوذج وصف املقرر 

 

 أ.د مهدي صاحل دواي                                                  ملقرر          وصف ا

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق  
 ؛ وصف الربانمج.  ربط بينها وبي د من الاالستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والب

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .149

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .150

 /  مادة التنمية االقتصادية / املرحلة الثالثة  اسم / رمز املقرر  .151
 Econ  3319رمز املقرر 

 االلكرتوين  أشكال احلضور املتاحة  .152

 2022-2021ألول والثاين للعام الدراسي  لفصل الدراسي اا الفصل / السنة  .153

يف الفصل   2  األول الفصل  ساعات يف األسبوع  3( ساعة دراسية بواقع 75) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .154
 الثاين 

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .155

 أهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ناية السنة الدراسية قادراً على  .156

 فهم اإلطار النظري للتنمية  -23
ى مفهــوم التنميــة مـن خــالل التعـرف علــى ظــاهرة التخلـف )االخــتالالت اهليكلية(وخصائصــه عريـف الطلبــة علـت -24

 ومعايريه. 
توضيح للطالب كيفية التخلص من ظاهرة التخلف، للوصول إل مفهوم التنمية وكذلك اهم النظرايت املفسرة   -25

 ية  . دللنمو االقتصادي فضالً عن السياسات املتبعة للتنمية االقتصا
لطالب أبن اهلدف الرئيسة للتنمية االقتصادية هو مناقشة اكثر االمور اليت هلا ارتباطاً حبياة الشعوب  تبيني ل  -26

ومستقبلها ،الن التنمية تشكل حمور الطموحات واآلمال ،إذ بدون التنمية تبقى الطموحات خارج أطار امكانية التحقيق  
 . 
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 معرفة الطالب بنظرايت التنمية   -27
 ت التنموية  الطالب بسياسا  ةمعرف  -28
 جعل الطالب ملم ابملؤشرات التنموية   -29
 إمكانية الطالب بتشخيص املشاكل االقتصادية   -30

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .71

 األهداف املعرفية     -أ
 يعرف مفهوم التنمية االقتصادية .  -1أ
 يفسر للطالب خصائص التخلف .  -2أ
 نمية . طالب مضمون التليُبني ل  -3أ
 يوضح للطالب نظرايت التنمية االقتصادية .  -4أ
 يعدد للطالب السياسات اخلاصة ابلتنمية .  -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن جتارب تنموية .    -6أ
   
 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 جيمع معلومات عن الظواهر واملشكالت االقتصادية    –  1ب
 كل سباب هذه املشا احيلل   –  2ب
 يقارن بني التجارب التنموية    –  3ب
   مهارات االتصال والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -3
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -4
 

 طرائق التقييم       
 

 ، وأسئلة املقابلة    الصواب واخلطأ  ةاألسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئل -25
 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -26
 االختبارات وتشمل :  -27

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -
 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -
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 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -
 فصل دراسي . صلية يف ناية  فاالختبارات اخلتامية  ال  -
 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج
 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج
 قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول   -2ج
 يفرق بني املشكالت    -3ج
 واملشكالت .  يفسر وحيلل الظواهر -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 استعمال طريقة العروض التقدميية  .  -18
 رسم املخططات التوضيحية .  -19
 طريقة العصف الذهين .  -20
 
 طرائق التقييم     
 

 استعمال االختبارات التحصيلية:  -11
 اليومية   •
 الشهرية   •

 الفصلية   -ج
 النهائية    -ء                                     

 الشفوية .  مال االختبارات عاست -12
 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .  -1د   
 مهارات يف مجع البياانت حول املوضوع وحتليلها .   -2د
 ت . مهارات استغالل ما متاح من امكاان  -3د
 ت اجراء املقارانت عن املوضوع . مهارا   -4د
 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  5د 
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 بنية املقرر  .72

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  ما هية التخلف  تعاريف ومفاهيم  3 1
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  خصائص التخلف  صائص استيعاب اخل 3 2
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  اخلصائص االقتصادية  استيعاب اخلصائص  3 3
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  اخلصائص االجتماعية استيعاب اخلصائص  3 4

تنمية االقتصادية  مضمون ال  فاهيم م تعاريف و  3 5
 ومفهومها 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  عوائق التنمية  عرض وحتليل 3 6

مواجهة العوائق اليت تقف امام   عرض وحتليل 3 7
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  التنمية 

8 3  
للفصل   / امتحان الشهر األول

االول   الدراسي     

 اختبارات شفوية  حماضرة  نظرايت التنمية االقتصادية  عرض وحتليل 3 9
 اختبارات شفوية  حماضرة  النظرية املاركسية  عرض وحتليل 3 11
 اختبارات شفوية  حماضرة  النظرية النيوكالسيكية  عرض وحتليل 3 11
 ية و اختبارات شف حماضرة  نظرية شومبيرت  عرض وحتليل 3 12
 اختبارات شفوية  حماضرة  نظرية مراحل النمو  حتليلعرض و  3 13
 اختبارات شفوية  حماضرة  نظرية ارثر لويس  عرض وحتليل 3 14

نظرايت اخرى ختص النمو املتوازن   عرض وحتليل 3 15
 و غري املتوازن 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

  الثاين / للفصل  امتحان الشهر ــــــــ  ــــــــ  16
 الدراسي االول  

 ـــــــــ  ــــــــ 

 اختبارات شفوية  حماضرة  السياسات التنموية  تعاريف ومفاهيم  3 17
 اختبارات شفوية  حماضرة  سياسة االدخار  عرض وحتليل 3 18
 اختبارات شفوية  حماضرة  سياسة االستثمار  عرض وحتليل 3 19
 ية اختبارات شفو  ة ر حماض السياسة املالية  عرض وحتليل 3 20
 اختبارات شفوية  حماضرة  السياسة النقدية  عرض وحتليل 3 21
 اختبارات شفوية  حماضرة  سياسة التجارة اخلارجية  عرض وحتليل 3 22
 ــــــــ  ــــــــ  مراجعة الشهر االول  ـــــــــ  ـــــــــ  23
  ــــــــ امتحان الشهر االول/للفصل     24
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 البنية التحتية   .73
 التنمية االقتصادية ، للدكتور مخيس خلف موسى الف هداوي  كتاب  ملطلوبة  اـ الكتب املقررة  1

 كتاب التنمية االقتصادية للدكتور حممد صاحل القريشي     ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 لدكتور سال توفيق النجفي  تصاد التنمية ل قكتاب مقدمة يف ا
 وكتاب التخطيط والتنمية االقتصادية للدكتور امحد عارف العساف 

 تقارير األمم املتحدة للتنمية البشرية  
 شبكة االقتصاديني العراقيني   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 
 خطة تطوير املقرر الدراسي   .74

 ل تطور التنمية ، التنمية البشرية والتنمية املستدامة  والتنمية البشرية املستدامة . ر الدراسي مراحر ان يشمل املق  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسي الثاين  
زراعة و التنمية ال عرض وحتليل  25  اختبارات شفوية  حماضرة  
 اختبارات شفوية  حماضرة  الصناعة و التنمية االقتصادية  عرض وحتليل 3 26
 اختبارات شفوية  حماضرة  التجارة اخلارجية و التنمية  عرض وحتليل 3 27
 ميل ز تقييم الذات وتقييم ال املناقشة واحلوار  ختطيط التنمية  عرض وحتليل 3 28
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  مناذج بديلة للتنمية  ومقارنة عرض  3 29
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  النماذج االسيوية  عرض ومقارنة  3 30

امتحان الشهر الثاين/ للفصل     
  ـــــــ  الدراسي الثاين  
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 منوذج وصف املقرر 

 

 عكاوي   عكاوي م.عمر حممودأ.                         وصف املقرر                                                 

 

 

 جامعة دايل / كلية اإلدارة واالقتصاد املؤسسة التعليمية  .157

 االقتصاد قسم / املركز    يالقسم العلم .158

 Econ 3320 االقتصاد الرايضي / املرحلة الثالثة / رمز املقرر  اسم / رمز املقرر  .159

 الزامي  أشكال احلضور املتاحة  .160

 2022-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .161

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .162

 2021/ 18/11   اتريخ إعداد هذا الوصف .163

 أهداف املقرر   .164

 تعليم الطالب يهدف هذا املقرر إل تطبيق ما مت دراسته من علوم رايضية وبرجمة خطية على النماذج االقتصادية.  . 1
 .  تعليم الطالب بعض الطرق الرايضية عن الدوال االقتصادية. 2
 . تعليم الطالب دراسة ومعرفة تطبيقات املصفوفات. 3
  اخلطي بشكل عام يف املشاكل االقتصادية. ب دراسة اجلربال. تعليم الط4
 
 
 

اً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  إجيازاً مقتضي  ايوفر وصف املقرر هذ 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 . تعليم الطالب مفهوم البنوك املركزية. 8

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .75

 األهداف املعرفية     -أ
 التعرف على الية التوازن بشكل رايضي بني العرض والطلب.   -1أ
 النظرية الكنزية.  دخل وفق مفهوم ل التعرف على الية توازن ا -2أ
 التعرف على توازن السوق النقدي والسوق السلعي.    -3أ
 التعرف على حل الدوال من خالل املشتقات.    -4أ
 التعر على حل خطوط االنتاج ابستخدام طريقة الربجمة اخلطية   -5أ

 
 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 جباتا التكليف ابالحباث والو   –  1ب
 تكليف ابعداد تقارير عن االزمات النقدية ال  -  2ب
 حلقات النقاش   -  3ب
 تكليف الطلبة ابعداد تقارير عن عمل البنوك املركزية والسياسة النقدية.    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة اللقاء احملاضرة. 
 استخدام طريقة احللقة النقاشية. 

 لة واالجوبة. ئ استخدام طريقة االس
 طرائق التقييم       

 عرض الواجب ومناقشته اثناء احملاضرة.  -
 شرح الطالب جلزء من احملاضرة.  -
 تقييم الواجبات  -
 االختبارات وتقسم ال اختبارات يومية وشهرية ونائية  -
 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج
 املوضوع واعطاء احللولالب على تقيم  طقدرة ال -2ج
 يقسر الظاهرة ويعطي العالج هلا.  -3ج
 يفسر املشكالت االقتصادية ويقدم احلل هلا.  -4ج

   
 طرائق التعليم والتعلم      
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 تكليف ابلرجوع ال املواقع االلكرتونية ذات الصلة.  -
 مناقشة االوراق البحثية لطلبة بصورة مجاعية.  -
 طريقة العصف الذهين  -

 
 لتقييم  طرائق ا    
 . استعمال االختبارات التحصيلية : 1
 اليومية.  -
 الشهرية.  -
 الفصلية.  -
 النهائية.  -
 

 . استعمال االختبارات الشفوية 2
 
 
 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 
 لناجح الفعال.ا مهارات احلوار   -1د
 القدرة على ادارة احلوارات.   -2د
 مهارات مجع البياانت حول املشكلة وتقدمي احللول هلا.   -3د
 مهارات احلوار اجلماعي وكسر حاجز اخلوف.    -4د
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 بنية املقرر  .76

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 االختبارات الشفوية  احملاضرة  ازن السوق تو  عرض وحتليل 3 1
تقيم الذات وتقيم   احملاضرة  دوال العرض والطلب اخلطية  استيعاب اخلصائص  3 2

 الزميل
 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  الدوال الغري خطية  عرض وحتليل 3 3
ت وتقيم  اتقيم الذ احملاضرة  التوازن يف سوق اكثر من سلعة  عرض وحتليل 3 4

 لالزمي
 اختبارات شفوية  احملاضرة  توازن الدخل   استيعاب اخلصائص  3 5
   امتحان الشهر االول    6
توازن الدخل ابستخدام   تعاريف ومفاهيم  3 7

 الضرائب 
 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار 

تقيم الذات وتقيم   احملاضرة  توازن الدخل يف اقتصاد مفتوح  تعاريف ومفاهيم  3 8
 يلم الز 

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  توازن الدخل بني بلدين  حتليلعرض و  3 9
 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  منوذج مستخدم املنتج  عرض وحتليل 3 11
 اختبارات شفوية  احملاضرة  منوذج مستخدم املنج  عرض وحتليل 3 11
 اختبارات شفوية  احملاضرة  املروانت  استيعاب اخلصائص  3 12
   شهر الثاين امتحان ال  3 13
 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  االمثلية  تعاريف ومفاهيم  3 14
االمثلية لدوال ذات متغري   عرض وحتليل 3 15

 واحد فقط 
تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار 

 الزميل
االمثلية لدوال ذات متغري   عرض وحتليل 3 16

 واحد فقط 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

المثلية لدوال االقتصاد اكثر  ا عرض وحتليل 3 17
 من مثتغري 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  االمثلية لدوال املقيدة  استيعاب اخلصائص  3 18
 اختبارات شفوية  احملاضرة  مضاعف الكرانج  تعاريف ومفاهيم  3 19
 ت شفوية اختبارا حلوار امناقشة و  تطبيقات دالة االنتاج  عرض وحتليل 3 20
   امتحان الشهر االول    21
 اختبارات شفوية  احملاضرة  املعدل احلدي لالحالل  تعاريف ومفاهيم  3 22
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 البنية التحتية   .77
 كتاب االقتصاد الرايضي / للدكتور حسني علي خبيت ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 م جناالقتصاد الرايضي للدكتور عدانن كرمي  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2
 

واملراجع اليت يوصى هبا                   اـ الكتب 
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 االقتصاد الرايضي للدكتور أمحد ابن عبد هللا 

 شبكة االقتصاديني العراقيني  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 
 خطة تطوير املقرر الدراسي   .78

    
 ريات االقتصادية الكافة . ع الدوال ملتغ ي ان يشمل املقرر مج

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  حتديد مستوى النتاج  عرض وحتليل 3 23
 اختبارات شفوية  احملاضرة  استخدام املصفوفات  تعاريف ومفاهيم  3 24
 اختبارات شفوية  احملاضرة  دية الكلفة احل  ليلعرض وحت  3 25
تقيم الذات وتقيم   احملاضرة  املعدل احلدي لالستدالل  عرض وحتليل 3 26

 الزميل
الربجمة اخلطية طريقة الرسم   عرض وحتليل 3 27

 البياين 
تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار 

 الزميل
   امتحان الشهر الثاين    28
 اختبارات شفوية  قشة واحلوار منا السمبلكس   ةطريق  عرض وحتليل 3 29
 اختبارات شفوية  احملاضرة  حل التطبيقات  عرض وحتليل 3 30
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 منوذج وصف املقرر 

 

   سعود ضياء حسني د م.ا.                 وصف املقرر                                                          

 

ربهناً عما إذا كان قد  ب حتقيقها م اليوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الط
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 

 كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .165

 قسم االقتصاد     القسم العلمي  / املركز  .166

 م.م ضياء حسني   اسم التدريسي   .167

 ECON(  3321املالية العامة / املرحلة الثالثة )   مادة املقرر ز  اسم / رم .168

 احلضور اليومي حبسب اجلدول املقرر  أشكال احلضور املتاحة  .169

 2022-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .170

يف الفصل   3  األول الفصل  األسبوع ساعات يف  2( ساعة دراسية بواقع 75) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .171
 الثاين 

 2021 / 11/  18 الوصف   خ إعداد هذا ريات .172

 أهداف املقرر  .173

 يوضح للطالب مدى أمهية دراسة مادة املالية العامة وعالقتها ابلعلوم األخرى .   -7

 يعرف للطالب مفهوم علم املالية العامة ونشأهتا وتطورها حت وقتنا احلاضر .  -8
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 ات العامة والنفقات العامة واملوازنة العامة  هي اإليراد  ية بيان للطالب ابن علم املالية العامة يتضمن ثالثة عناصر أساس -9

 يعرف للطالب جانب اإليرادات العامة تقسيماهتا وأنواعها ومدى أمهيتها كمصدر متويل للنفقات العامة .  -10

يبني للطالب مفهوم النفقات العامة أشكاهلا وقواعدها وما هي الوسائل واإلجراءات اليت تتأخذ لتغطية تلك   -11
 ت .  قاالنف 

للطالب مفهوم القروض العامة وطبيعتها وأنواعها وما هي اآلاثر االقتصادية املرتتبة عند االكتتاب يف  يعرف   -12
 سندات القروض . 

 يوضح للطالب مفهوم املوازنة العامة وأمهيتها وماهي أهم القواعد الرئيسية هلا .   -13

 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .79

 ية   هداف املعرفألا  -أ

 يوضح مفهوم املالية العامة .  -1أ

 يفسر للطالب عناصر املالية العامة  .  -2أ

 يُبني للطالب مضمون جانب اإليرادات والنفقات   .  -3أ

 يعرف للطالب نظرايت عن املالية العامة.  -4أ

 يعدد للطالب تقسيمات االيرادات والنفقات العامة .  -5أ

 لعامة . املوازانت اد يوضح للطالب اعدا   -6أ
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 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 مهارات حتليلية من خالل طرح املوضوع بتحديد املسببات والعوائق وجياد احللول املناسبة هلا.  -  1ب

 مهارات االتصال والتواصل .   –  2ب

 مهارات تشجيع التعاون وخلق روح املبادرة والرغبة ابلعمل اجلماعي .   –  3ب

 الختبارات اليومية  مهارات ا  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة  -4

 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -5

 

 طرائق التقييم       

 أسئلة املقابلة    -أسئلة الصواب واخلطأ ج  –أسئلة اختيارية  ب    -األسئلة املوضوعية وتتألف من : أ -11

 يل التقييم الذايت وتقييم الزم -12

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

 االختبارات التحصيلية وتتضمن : -ب                                      

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر.  -14

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل .  -15

  ناية العام الدراسي . النهائية يف  ية االختبارات اخلتام -16
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 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 يفسر وحيلل الظواهر وجياد احللول املناسب ملشكلة الظاهرة                                                             -1ج

 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -2ج

   يفرق بني املشكالت  -3ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول املناسبة    -4ج         

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة احملاضرة  -4

 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -5

 

 

 طرائق التقييم     

 قابلة  املأسئلة    -أسئلة الصواب واخلطأ ج  –أسئلة اختيارية  ب    -األسئلة املوضوعية وتتألف من : أ -17

 قييم الذايت وتقييم الزميل الت -18

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

 االختبارات التحصيلية وتتضمن : -ب                                      

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر.  -20

 فصل .  ناية كل يف  االختبارات اخلتامية الفصلية -21

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي .  -22
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 استخدام االختبارات التحصيلية التالية :  -3

 االختبارات اليومية  -ث

 االختبارات الشهرية  -ج

 االختبارات الفصلية  -ح

 االختبارات النهائية  -خ

 استخدام االختبارات الشفوية .  -4

 

 ارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. قولة ) املهناملهارات العامة والتأهيلية امل  -د 

 مهارات يف مجع البياانت واملؤشرات الرقمية حول املوضوع وحتليلها .   -1د

 مهارات استغالل ما متاح من اإلمكاانت .   -2د

 مهارات إجراء املقارانت عن املوضوع .   -3د

 ة ابملوضوع .    صة ذات الصلامهارات إعداد املفردات واملفاهيم اخل  -4د
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 بنية املقرر  .80

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفهوم وتطور املالية العامة  تعاريف ومفاهيم  2 1

احلاجات العامة واحلاجات   استيعاب اخلصائص  2 2
 ة اخلاص

تقييم الذات   حلوار املناقشة وا
 وتقييم الزميل 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار  مراحل تطور املالية العامة  استيعاب اخلصائص  2 3
 وتقييم الزميل 

عالقة املالية العامة ابلعلوم   استيعاب اخلصائص  2 4
 األخرى 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار 
 وتقييم الزميل 

 اختبارات شفوية  حماضرة  ة وعناصرهانفقات العام ال استيعاب اخلصائص  2 5

أنواع  النفقات العامة    عرض وحتليل 2 6
 وتقسيماهتا 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار 
 وتقييم الزميل 

اآلاثر االقتصادية للنفقات   عرض وحتليل 2 7
 العامة 

تقييم الذات   حماضرة 
 وتقييم الزميل 

     امتحان الشهر األول    2 8

 اختبارات شفوية  حماضرة  يرادات العامة اإل ض وحتليلعر  2 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  إيرادات الدولة من أمالكها  عرض وحتليل 2 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  الضريبة والرسم  تعريف ومفاهيم   2 12

 اختبارات شفوية  حماضرة  التنظيم الفين للضريبة  عرض وحتليل 2 13

 اختبارات شفوية  حماضرة  غري املباشرة املباشرة و   ئبالضرا عرض وحتليل 2 14
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اآلاثر العامة للضرائب على   عرض وحتليل 2 15
 االقتصاد القومي 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

تقييم الذات   املناقشة واحلوار  النظام الضريب يف العراق  عرض وحتليل 2 16
 وتقييم الزميل 

   امتحان الشهر الثاين    

الذي تفرض   مصادر الدخل  عرض وحتليل 2 17
 عليه الضريبة 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  تطور الضرائب يف العراق  عرض وحتليل 2 18

أتثري اهليكل االقتصادي على    عرض وحتليل 2 19
 الضرائب 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  القروض العامة  عرض وحتليل 2 20

 اختبارات شفوية  حماضرة  صدار النقدي اجلديد اإل وحتليل رضع 2 21

 اختبارات شفوية  حماضرة  اإليرادات األخرى  عرض وحتليل 2 22

 اختبارات شفوية  حماضرة  الغرامات املالية    عرض وحتليل 2 23

       امتحان الفصل األول     2 

 اختبارات شفوية  وار ناقشة واحلامل تعريف املوازنة العامة                     عرض ومقارنة  2 24

 اختبارات شفوية  ملناقشة واحلوار  تقسيمات املوازنة العامة   عرض ومقارنة  2 25

تقييم الذات   املناقشة واحلوار  مراحل املوازنة العامة   عرض ومقارنة  2 26
 وتقييم الزميل 

تقييم الذات   ملناقشة واحلوار  السياسة املالية   عرض وحتليل 2 27
 الزميل  يم وتقي
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 البنية التحتية   .81

 الدكتور رضا صاحب ابو امحد ال علي   –املالية العامة   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 عادل افليح العلي –املالية العامة   ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 ,....  ( ر  اجملالت العلمية , التقاري

 الدكتور هشام حممد صفوت العمري   –الية العامة  امل

 حممد طاقة وهدى العزاوي   –املالية العامة  

 الدكتور طاهر اجلناب  –املالية العامة والتشريع املايل 

 

 تقارير ونشرات وزارة املالية  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 شبكة االقتصاديني العراقيني 

تقييم الذات   ملناقشة واحلوار  السياسة املالية التقليدية   عرض وحتليل 2 28
 وتقييم الزميل 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  السياسة املالية احلديثة   عرض وحتليل 2 29

تقييم الذات   املناقشة واحلوار  أدوات السياسة املالية   عرض وحتليل 2 30
 وتقييم الزميل 

       فصل الثاين الامتحان    

 قرر الدراسي  طة تطوير املخ .82

 

ان يشمل املقرر الدراسي معرفة  التطور احلاصل يف تنويع مصادر الدخل ابعتبارها املصدر الرئيسي لإليرادات العامة لتمويل    
 عجز املوازنة و االجتاهات احلديث يف إعداد املوازانت العامة للدولة    . 
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 منوذج وصف املقرر 

 

 عبدهللا  علي وهيب م.أ.                                                                          وصف املقرر 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .174

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .175

 االقتصاد الصناعي / املرحلة الثالثة  3322 اسم / رمز املقرر  .176

 حبسب اجلدول املقرر   لكرتويناحلضور اال أشكال احلضور املتاحة  .177

 2022-2021ألول والثاين للعام الدراسي  دراسي افصل ال ال الفصل / السنة  .178

 ( ساعة دراسية بواقع ساعتان يف األسبوع 60) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .179

 2021  /11/    1 اتريخ إعداد هذا الوصف   .180

  أهداف املقرر  .181

 تعريف الطالب أبسس االقتصاد الصناعي .   -1

 تشكل نقطة االنطالق للتوغل يف دراسة متقدمة عن االقتصاد .   الصناعيقتصاد تزويد الطالب مبواضيع ومفاهيم خاصة ابال  -2

 توضيح امهية االقتصاد الصناعي ودوره يف حتليل البياانت للمشاريع الصناعية .   -3

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 صف الربانمج.؛ ينها وبني و ب حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 األهداف املعرفية     -أ

 املعرفة والفهم    -أ

 صناعي .  تصاد ال م االقيُعرف مفهو    -1أ

 يرسم شكالً يوضح فيه عالقة االقتصاد الصناعي ابلعلوم األخرى .  -2أ

 يبني العوامل املؤثرة يف اسباب ظهور املشاكل الصناعية .    -3أ

 يوضح منهجية البحث يف االقتصاد الصناعي .    -4أ

 يُفسر الطالب مفاهيم ومشاكل االقتصاد الصناعي .     -5أ

   

 اخلاصة ابملقرر.    هاراتيةاف املاألهد  -ب 

مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من املهارات يف تكنولوجيا املعلومات, العمل مع اآلخرين )حب العمل    –  1ب
 اجلماعي( 

 مهارات حتليلية: مهارات حتديد العالقة بني املفاهيم الرايضية واالقتصادية .     –  2ب

 م  طرائق التعليم والتعل     

 احملاضرة  طريقة  -1

 طريقة املناقشة واحلوار  -2
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 طرائق التقييم       

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsاألسئلة املوضوعية  -1

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ   -أ

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد   -ب

 Matching Itemsأسئلة املقابلة   -ج

 Homework Assignmentsالواجبات املنزلية   -2

 Peer and Self - Assessmentالتقييم الذايت وتقييم الزميل   -3

 االختبارات وتقسم إل:  -4

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -أ 

 نوعة: ية املتاخلتاماالختبارات التحصيلية  -ب

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  -1

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي  -2

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي -6

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 ة واختيار أفضل البدائل املطروحة( املعروضحللول  التفكري الناقد )قدرة الطالب على فحص وتقييم ا  -1ج
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 التفكري اإلبداعي ) قدرة الطالب على إنتاج أفكار يف االقتصاد الصناعي تعترب جديدة (  -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  ( Brain Storming )  .استعمال طريقة العصف الذهين -1

 . ستجواباستعمال  طريقة االلقاء مصحوبة أبسلوب اال -2

 استعمال طريقة العروض التقدميية  -3     

 

 طرائق التقييم     

 التحصيلية املتنوعة ) اليومية ، الشهرية ، الفصلية ، واخلتامية (  examinationsاستعمال االختبارات   -1

   orally testsاستعمال طريقة االختبارات الشفوية   -2

 homework assignmentsاستعمال طريقة الواجبات املنزلية  -3

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارة مجع وحتليل املعلومات عن املفاهيم االقتصادية الصناعية .    -1د

 مهارة االستغالل االمثل ملا هو متاح من امكانيات .    -2د

 شخصي على كيفية تطبيق املفاهيم االقتصادية الصناعية يف خمتلف اجملاالت .  طوير ال ب والتمهارة التدري  -3د

 مهارة اعداد املفاهيم االقتصادية املناسبة اليت تستخدم يف خمتلف اجملاالت      -4د
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 بنية املقرر  .83

 التقييم طريقة   طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 تعاريف ومفاهيم  2  1
تعريف االقتصاد    

الصناعي ومفهوم املشروع  
 الصناعي واهدافه 

 املناقشة واحلوار 
التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اسس ومفاهيم  2 2
مفهوم وعوامل التوطن  

 الصناعي   
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 عرض وحتليل 2 3
املعايري العامة للتوطن    

   الصناعي
 احلوار ناقشة و امل

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 تطبيقات ومتارين  2 4
االساليب الفنية يف    

    التوطن 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيق عملي 2 5
اقتصادايت حجم املشروع  

   الصناعي
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  2 6
حتديد حجم املشروع    

يته  الصناعي وامه
 ة قتصادياال

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  2 7
حجم املشروع واثره    

 على التكاليف والعوائد 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 ــــــــ   8
اختبار الشهر األول من  

 الفصل األول 
 ـــــــ 

Closed - 
book 

 عرض وحتليل 2 9
احلجم االمثل للمشروع    

 الصناعي
 ت شفوية اختبارا حلوار املناقشة وا
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 عرض وحتليل 2 11
اثر التطور التكنولوجي  

 على حتديد احلجم االمثل 
  

 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل 2 11
ملشروعات الصغرية   

 ودورها يف االقتصاد 
 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 لية ت املنز لواجباا احملاضرة  اسس تقييم املشروعات   تطبيقات ومتارين  2 12

 عرض وحتليل 2 13
امهية ختطيط املشروع  

   الصناعي
 الواجبات املنزلية  املناقشة واحلوار 

 تطبيقات ومتارين  2 14
االساليب الفنية    

للتخطيط يف املنشأة  
 الصناعية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 ـــــــ  2 15
اختبار الشهر الثاين من  
 الفصل الدراسي األول 

 ـــ ـــــ
Closed – 

book 

 بنية املقرر  )الفصل الثاين( 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 تعاريف ومفاهيم  2 1
مستلزمات تنفيذ  

 املشروعات الصناعية 
 املناقشة واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اسس ومفاهيم  2 2
ت القطاع  وتصنيفامفهوم  

 الصناعي
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 عرض وحتليل 2 3
مفهوم وامهية التخطيط  

 الصناعي
 الواجبات املنزلية  املناقشة واحلوار 

 الواجبات املنزلية  املناقشة واحلوار     سرتاتيجية اخلطة الصناعية  عرض وحتليل    2 4
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 تطبيق عملي 2 5
االساليب الفنية لصياغة  

 صناعية طة الاخل
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 عرض وحتليل    2 6
سرتاتيجية الصناعات  

 اخلفيفة 
 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل     2 7
سرتاتيجية الصناعات  

 الثقيلة 
 الواجبات املنزلية  املناقشة واحلوار 

 ــــــــ   8
امتحان الشهر األول من  

 الفصل الثاين 
 ـــــــ 

Closed - 
book 

 عرض وحتليل 2 9
سرتاتيجية التصنيع من  
 اجل احالل الواردات 

 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل 2 11
سرتاتيجية التصنيع من  

 اجل التصدير 
 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل 2 11
سرتاتيجية التصنيع املالئمة  

 لالقطار النامية 
 فوية بارات شاخت ار املناقشة واحلو 

 عرض وحتليل 2 12
سرتاتيجية التصنيع املالئمة  

 لالقطار العربية 
 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل 2 13
نشوء الصناعة العراقية  

 وتطورها
 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 عرض وحتليل 2 14
مشاكل القطاع الصناعي  

 يف العراق 
 شفوية  تباراتاخ املناقشة واحلوار 

 ـــــــ  2 15
امتحان الشهر الثاين من  

 الفصل الثاين 
 ــــــــ 

Closed - 
book 
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 البنية التحتية   .84

 االقتصاد الصناعي / د . محيد جاسم محيد اجلميلي واخرون  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 االقتصاد الصناعي / د . مدحت القريشي   ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

راجع اليت يوصى هبا                 )  تب وامل اـ الك
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت  

 خطة تطوير املقرر الدراسي  
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 منوذج وصف املقرر 

 

   م ضياء عبد الرزاق . م                                                                        وصف املقرر 

 

 

 ليم العايل والبحث العلميالتعوزارة   املؤسسة التعليمية  .182

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة دايل      القسم العلمي  / املركز  .183

   Econ3323االقتصاد الزراعي/  اسم / رمز املقرر  .184

 االلكرتوين  أشكال احلضور املتاحة  .185

 فصلي /السنة الثالثة   الفصل / السنة  .186

 االسبوع  ع ساعتان يف بواقساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .187

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .188

 أهداف املقرر  .189

 تغطية مادة االقتصاد الزراعي للمرحلة الثالثة للدراسات االولية   -1

 توسيع فهم طالب قسم االقتصاد يف مادة االقتصاد الزراعي فضال عن الفوائد العلمية والعملية   -2

 مت تعينهم يف الدوائر املذكورة   ا لزراعية اذاتهيل اخلرجيني للعمل يف الدوائر ا  -3

 تصميم وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية   -4

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 اظهار القدرة االبداعية والفكرية يف مكافحة االفات الزراعية .  -5

 تطبيق املعرفة يف العلوم الزراعية .   -6

 

 

 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .85

   األهداف املعرفية    -أ

 من مادة االقتصاد الزراعي هو تغطية مادة االقتصاد الزراعي للمرحلة الثالثة للدراسة االولية   اهلدف -1أ

 توسيع فهم طالب قسم االقتصاد للمادة فضال عن الفوائد  العلمية والعملية .  -2أ

 ملذكورة. فضال عن أتهيل اخلرجيني للعمل يف الدوائر الزراعية اذا مت تعيينهم يف الدوائر ا   -3أ

 .  تطبيق املعرفة يف العلوم الزراعية من أجل معاجلة املشاكل الزراعية -4أ

 تصميم وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية.  -5أ

 اظهار القدرة االبداعية واالبتكارية  يف وقاية النبااتت وإجياد احللول الزراعية .    -6أ

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 قارير البحوث الزراعية . تاد وتقدمي  اعد  –  1ب

 أتهيل اخلرجيني للعمل يف الدوائر الزراعية اذا مت تعيينهم يف الدوائر املذكورة.   -  2ب

 اظهار القدرة االبداعية واالبتكارية  يف وقاية النبااتت وإجياد احللول الزراعية .    -  3ب

 .  لزراعيةاة املشاكل تطبيق املعرفة يف العلوم الزراعية من أجل معاجل       -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم       

   التعليم والتعلم التقليدي )احملاضرة واإللقاء(  -1

طريقة تدريس تقوم على إشراك الطلبة  يف عمل أشياء جتربهم على   : التعليم النشط :التعليم والتعلم الغري تقليدية -2
 .التفكري فيما يتعلمونه

 طريقة املناقشة .   -3

 ريبات احلقلية وكتابة التقارير عنها وتقيمها.د دوار والتطريقة لعب اال -4

 طريقة العروض التوضيحية .  -5

 

 طرائق التقييم       

 

 امتحاانت يومية وشهرية. -

 امتحاانت فصلية ونائية. -

 درجات مشاركة ألسئلة املنافسة للمواضيع الدراسية . -

 درجات للواجبات البيتية وكتابة التقارير . -

       

 دانية  والقيمية  جألهداف الو ا  -ج

 تطبيق املعرفة العلمية والتكنولوجية  يف العلوم الزراعية من أجل معاجلة املشاكل الزراعية.  -1ج

تصميم نظام زراعي متكامل أو جزئي أو اتباع نظام معاجلة لتلبية االحتياجات الزراعية املطلوبة ضمن قيود واقعية متعلقة   -2ج
 مة. لصحة والسالابالقتصاد والبيئية وا 

 .  التخطيط  وتنفيذ التجارب العلمية الزراعية ، وكذلك حتليل وتفسري البياانت   -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة ابألساسيات واملواضيع اإلضافية املتعلقة مبخرجات التعليم السابقة للمهارات , حلل املشاكل العملية .  -1

 املستوى العملي.  ىنظرايً وعلتطبيق املواضيع املدروسة  -2

 الطلب من الطلبة خالل الدروس العملية إبجراء بعض التجارب التطبيقية وإبشراف أساتذهتم .  -3

 

 

 طرائق التقييم     

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

 امتحاانت يومية أبسئلة عملية .   -  2

 ة للمواضيع الدراسية . سئلة املنافدرجات مشاركة ألس -  3

 وضع درجات للواجبات البيتية والتقارير .  -  4

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 تشخيص وصياغة ومعاجلة  املشاكل الزراعية .   -1د

 . عد التخرجبمستمر ملا  متكني الطلبة من تطوير ذايت   -2د

 .اكساب الطلبة  مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما خيص ادارة احلقول الزراعية   -3د

 .تدريب الطالب على انتاج احملاصيل الزراعية للوصول ال االنتاجية العالية    -4د
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 بنية املقرر  .86

 طريقة التقييم  عليم ت طريقة ال ع اسم الوحدة / أو املوضو  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

مفهوم علم االقتصاد العام    بكالوريوس   نظري   2 االول  
واالقتصاد الزراعي ,  

الفروع الرئيسية لالقتصاد  
 الزراعي  

   Quizzes نظري  

الزراعة , مفهومها   بكالوريوس  نظري  2 الثاين  
,خصائصها ,امهيتها  
,انواعها ,خصائصها  
 ,انواعها , تطورها . 

 Quizzes نظري 

التكنيك والتكنولوجيا   بكالوريوس  نظري  2 لثالث  ا
 الزراعية .  

 Quizzes نظري 

الربامج املقرتحة الدخال   بكالوريوس  نظري  2 الرابع  
املعرفة التكنولوجية يف  
الزراعة , مشاكل نقل  

 التكنولوجيا يف العراق .  

 Quizzes نظري 

امتحان   2 اخلامس  
 حتريري   

 

 ل  و الشهر اال امتحان  بكالوريوس 

+  العقبات يف استخدام  
االالت احلديثة يف العراق  

 . 

نظري +امتحان   
 شهري  

امتحان الشهر  
 االول  

 Quizzes نظري  اقتصادايت االنتاج لزاعي بكالوريوس  نظري  2 السادس  
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التكاليف الزراعية.    بكالوريوس  نظري  2 السابع 
 الدخل الزراعي  

 Quizzes نظري 

 النشاط الزراعي .  بكالوريوس  نطري   2 الثامن  

 

 Quizzes نظري  

 Quizzes نظري   اقتصادايت االنتاج الزاعي   بكالوريوس   نظري   2 التاسع 

 Quizzes نظري  االسعار الزراعية   بكالوريوس  نظري   2 العاشر 

  2نظري +  احلادي عشر  
امتحان  
 حتريري  

امتحان الشهر الثاين   بكالوريوس  
 +وظائف نظام االسعار 

نظري +   
 ان شهري حامت

امتحان الشهر  
 الثاين 

مراحل االنتاج لقانون   بكالوريوس  نظري   2 الثاين عشر  
الغلة املتناقصة , مسائل  
رايضية عن قانون الغلة  

 املتناقصة . 

 Quizzes نظري  

 Quizzes نظري  اقتصادايت االرض   بكالوريوس  نظري  2 الثالث عشر

القطاع   العاملة يف  القوى بكالوريوس  نظري  2 الرابع عشر 
 الزراعي  

 Quizzes نظري 

امتحان شامل ) حتريري(   بكالوريوس  نظري   2 اخلامس عشر 
 ملادة الفصل االول  

نظري +امتحان    
 حتريري  

امتحان شامل  
 حتريري   

 Quizzes نظري   التسويق الزراعي  بكالوريوس  نظري   2 السادس عشر  

 Quizzes ي ر نظ لزراعي  التخطيط ا  بكالوريوس  نظري  2 السابع عشر  
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 Quizzes نظري  االدارة املزرعية   بكالوريوس  نظري  2 الثامن عشر 

 Quizzes نظري  االرشاد الزراعي   بكالوريوس  نظري  2 التاسع عشر

امتحان الشهر االول +   بكالوريوس   نظري   2 العشرون 
 دول االنتاج الزراعي 

نظري +   
 امتحن حتريري  

امتحان الشهر  
االول من  

 صل الثاين  الف

الواحد  
 وعشرون 

 Quizzes نظري  التعاون الزراعي  بكالوريوس  نظري  2

الثاين  
 والعشرون 

 Quizzes نظري   البحوث الزراعية   بكالوريوس   نظري  2

الثالث  
 والعشرون  

 Quizzes نظري   التعاون الزراعي    بكالوريوس  نظري   2

الرابع  
 والعشرون 

 Quizzes نظري   ة  البحوث الزراعي بكالوريوس   نظري   2

اخلامس  
 والعشرون  

 Quizzes نظري   التنمية الزراعية    بكالوريوس   نظري   2

السادس  
 والعشرون 

امتحان   2
 ( 2الشهر )

امتحان الشهر الثاين +   بكالوريوس  
 التنمية الزراعية يف العراق  

نظري + امتحان  
 حتريري  

امتحان الشهر  
الثاين من الفصل  

 الثاين  

السابع  
 رون  والعش

معوقات التنمية الزراعية   بكالوريوس     ي نظر  2
 يف العراق  

 Quizzes نظري  

الثامن  
 والعشرون 

 Quizzes نظري   السياسة الزراعية   بكالوريوس   نظري   2
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 البنية التحتية   .87

 االقتصاد الزراعي )االسس والتطبيق ( الدكتور ) سال توفيق النجفي (  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 االقتصاد الزراعي )االسس والتطبيق ( الدكتور ) سال توفيق النجفي (  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 د الزراعي ) الدكتور عبد الوهاب مطر الداهري(  اادئ االقتصاسس مب

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 اسس مبادئ االقتصاد الزراعي ) الدكتور عبد الوهاب مطر الداهري( 

  ت+ اجملال ( اسس مبادئ االقتصاد الزراعي ) الدكتورة نضال حممود علي
 العلمية يف االختصاصات االساسية  

 موقع التعليم االلكرتوين جلامعة دايل   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .88

    

نولوجية لتحسن  كلعلمية التتطوير املقررات الدراسية مبا يتالئم مع واقع حمافظتنا ابعتبارها حمافظة زراعية من حيث نشراملعرفة ا
االنتاج بشقيه النبايت واحليواين مبا يتالئم مع اقتصادايت االنتاج واجراء جوالت وسفرات للحقول الزراعية وحتديد نقاط القوة  

 والضعف فيها . 

 

 

 

التاسع  
 والعشرون 

االستثمار الزراعي يف   بكالوريوس   نظري   2
 العراق  

 Quizzes نظري  

 امتحان شامل   امتحان حتريري     ة شامل للمادامتحان  بكالوريوس   نظري   2 الثالثون 
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 منوذج وصف املقرر 

 

 سني سعوداء حضي د م.ا.                                                                    وصف املقرر 

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 

 ارة واالقتصاداإلدكلية   – ل جامعة داي املؤسسة التعليمية  .190

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .191

 /  / املرحلة الثالثة   ملالية العامةمادة ا اسم / رمز املقرر  .192
 Econ  3324رمز املقرر 

 مدمج  أشكال احلضور املتاحة  .193

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .194

 يف األسبوع  ساعتان( ساعة دراسية بواقع 60) ( سية )الكليعدد الساعات الدرا .195

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .196

 أهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ناية السنة الدراسية قادراً على  .197

 فهم اإلطار النظري للنقود والبنوك واملؤسسات املالية -31
واهم املؤسسات النقدية كالبنوك التجارية قود انواع الن تعريف الطلبة على مفهوم النقودمن خالل التعرف على -32

 والبنك املركزي. 
توضيح للطالب كيفية التعامل مع املصارف، للوصول إل امهية هذا التعامل يف احلياة العامة وما وصلت اليه   -33

 الدول يف كيفية التعامل مع النقود االلكرتونية. 
االمور اليت هلا ارتباطاً حبياة الشعوب ومستقبلها    اكثرهو مناقشة تبيني للطالب أبن اهلدف الرئيسة للمصارف  -34

،الن يستطيع الفرد من خالل التعامل مع املؤسسات  املاليةمحاية امواله من السرقات ،وبدون  االقرتاض من املصارف  
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 يصعب القيام ابملشاريع االستثمارية من قبل القطاع اخلاص.  
 معرفة الطالب بنظرايت النقود  -35
 ياسات املؤسسات املالية والنقدية ب بسعرفة الطالم -36
 جعل الطالب ملم ابملؤشرات النقدية  -37
 إمكانية الطالب بتشخيص املشاكل االقتصادية كالتضخم  -38

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .89

 األهداف املعرفية     -أ
 يعرف مفهوم النقود واملؤسسات املالية .  -1أ
 ود. النقالب خصائص  يفسر للط -2أ
 يُبني للطالب انواع املؤسسات املالية .  -3أ
 يوضح للطالب النظرايت النقدية .  -4أ
 يعدد للطالب السياسات اخلاصة ابالبتكار املايل واالدوات املالية.  -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن جتارب دولية الستخدام النقود االلكرتونية.    -6أ
   
 .  قرر اخلاصة ابملاألهداف املهاراتية    -ب 

 جيمع معلومات عن الظواهر واملشكالت االقتصادية    –  1ب
 حيلل اسباب هذه املشاكل  –  2ب
 يقارن بني التجارب النقود االلكرتونية   –  3ب
   مهارات االتصال والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -5
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -6
 

 التقييم  ائق طر      
 

 األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة   -28
 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -29
 االختبارات وتشمل :  -30

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -
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 :  مية وتتضمناالختبارات التحصيلية اخلتا  -
 الختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي . ا -
 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -
 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج
 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج
 قييم املوضوع واعطاء احللول  لى ت ة الطالب عقدر  -2ج
 يفرق بني املشكالت    -3ج
 يفسر وحيلل الظواهر واملشكالت .  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 استعمال طريقة العروض التقدميية  .  -21
 رسم املخططات التوضيحية .  -22
 طريقة العصف الذهين .  -23
 
 طرائق التقييم     
 

 صيلية: استعمال االختبارات التح -13
   وميةالي •
 الشهرية   •
 الفصلية   -ج

 النهائية    -ء                                     

 استعمال االختبارات الشفوية .  -14
 
 
 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 
 حات . مهارات استخدام املراجع واملصطل -1د   

 ات يف مجع البياانت حول املوضوع وحتليلها . مهار   -2د
 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .   -3د
 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .    -4د
    مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع. 5د 
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 بنية املقرر  .90

 طريقة التقييم  ة التعليم طريق  و املوضوع اسم الوحدة / أ خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  ما هية النقود  تعاريف ومفاهيم  2 1
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  خصائص النقود استيعاب اخلصائص  2 2
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  اخلصائص االقتصادية  استيعاب اخلصائص  2 3
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  اخلصائص االجتماعية خلصائص اب ااستيع 2 4
 اختبارات شفوية  حماضرة  انواع النقود ومفهومها  تعاريف ومفاهيم  2 5
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  عرض النقود والطلب عليها  عرض وحتليل 2 6
نقودكمية يف الالنظرية ال عرض وحتليل 2 7  تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  

امتحان الشهر األول/ للفصل    2 8
 الدراسي االول  

  

 اختبارات شفوية  حماضرة  النظرية النقدية  عرض وحتليل 2 9
 اختبارات شفوية  حماضرة  املدرسة الكالسيكية  عرض وحتليل 2 11

 عرض وحتليل 2 11
يف اطار  النقود وسعر الفائدة 

ة الكنزية نظريال  اختبارات شفوية  حماضرة  

 اختبارات شفوية  حماضرة  السياسة النقدية  عرض وحتليل 2 12
 اختبارات شفوية  حماضرة  الطلب على النقود  عرض وحتليل 2 13

 عرض وحتليل 2 14
الطلب على النقود والتحليل  

 اختبارات شفوية  حماضرة  الكالسيكي 

د  لنقو لطلب على ادوافع ا عرض وحتليل 2 15  تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  

امتحان الشهر الثاين / للفصل   ــــــــ  ــــــــ  16
 الدراسي االول  

 ـــــــــ  ــــــــ 

 اختبارات شفوية  حماضرة  البنوك التجارية  تعاريف ومفاهيم  2 17
 ت شفوية اختبارا حماضرة  وظائف البنوك التجارية  عرض وحتليل 2 18
 اختبارات شفوية  حماضرة  انواع البنوك التجارية  عرض وحتليل 2 19
 اختبارات شفوية  حماضرة  البنك املركزي  عرض وحتليل 2 20
 اختبارات شفوية  حماضرة  ميزانية البنك املركزي  عرض وحتليل 2 21
 اختبارات شفوية  حماضرة  وظائف البنك املركزي  عرض وحتليل 2 22
عة الشهر االول مراج  ـــــــــ  ـــــــــ  23  ــــــــ  ــــــــ  

امتحان الشهر االول/للفصل     24
 الدراسي الثاين  

  ــــــــ 
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 البنية التحتية   .91
كتاب اقتصادايت النقود والبنوك واملؤسسات املالية للدكتور حممد صاحل   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 القريشي  
كتاب النقود والبنوك واملتغريات االقتصادية املعاصرة للدكتور طاهر فاضل     ملصادر(   ة )اجع الرئيسي ـ املرا2

 البيايت  

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 كتاب النقود والبنوك للدكتور عبد املنعم السيد علي  
 ركزي  تقارير البنك امل

 شبكة االقتصاديني العراقيني   راجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... امل  ب ـ

 
 خطة تطوير املقرر الدراسي   .92

 ان يشمل املقرر الدراسي مراحل تطور النقود ، والنقود االلكرتونية  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اختبارات شفوية  حماضرة  البنك املركزي االردين  عرض وحتليل  25

البنوك املتخصصة واملؤسسات   عرض وحتليل 3 26
 املالية االخرى 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

االقتصادية االخرى   رياتاملتغ ليلعرض وحت  3 27  اختبارات شفوية  حماضرة  
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  غسيل االموال  عرض وحتليل 3 28

 عرض ومقارنة  3 29
اهم االاثر النامجة عن انتشار  

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  جرمية غسيل االموال 

تزييف العملة ير و رائم التزو ج عرض ومقارنة  3 30  تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  

   
امتحان الشهر الثاين/ للفصل  

  ـــــــ  الدراسي الثاين  
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سية  وصف املقررات الدرا 

 قسم االقتصاد  

 املرحلة الرابعة 

 ثاني( )للفصل األول وال 
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 وصف املقرر وذج من

 

   م.علي طالب حسني                    وصف املقرر                                                   

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .198

 قسم االقتصاد   القسم العلمي  / املركز  .199

 اسم / رمز املقرر  .200
(/املرحلة الرابعة / الرمز  ECONOMETRICSاالقتصاد القياسي ) 

((Econ 4325 

 احلضور اليومي حبسب اجلدول املقرر  املتاحة  ركال احلضو أش .201

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .202

 ( ساعة دراسية  90) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .203

 2021/    11/  18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .204

 أهداف املقرر:  .205

 أبسس االقتصاد القياسي.   يف الطالبأواًل: تعر 

نيًا: توضيح للطالب كيف يتم استخدام األساليب الرايضية واإلحصائية لقياس املؤشرات والدوال االقتصادية واستخدامها يف   اث
 التحليل االقتصادي حت متكني الطالب حتليل الظواهر االقتصادية . 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛   القصوى منحقق االستفادة 
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 دية هو اختبار النظرية االقتصا د القياسياثلثًا: تبيني للطالب أبن اهلدف األساسي لالقتصا

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:  .93

 

 األهداف املعرفية     -أ

 يُعرف مفهوم االقتصاد القياسي.   -1أ

 يعدد اقسام االقتصاد القياسي.   -2أ

 يرسم شكاًل يوضح فيه عالقة االقتصاد القياسي ابلعلوم األخرى.    -3أ

 ل القياسية. ؤثرة يف اسباب ظهور املشاكلعوامل امليبني ا   -4أ

 يوضح منهجية البحث يف االقتصاد القياسي.    -5أ

 يعطي أمثلة على االختبارات االحصائية للنماذج املقدرة.    -6أ

 يُفسر الطالب مفاهيم ومشاكل االقتصاد القياسي.     -7أ

 

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 

ال من املهارات يف تكنولوجيا املعلومات, العمل مع اآلخرين )حب العمل  ل والتواصل: امتالك مستوى عات االتصاأواًل: مهار 
 اجلماعي(. 
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 اثنيًا: مهارات حتليلية: مهارات حتديد العالقة بني املفاهيم الرايضية واالحصائية.  

 

 طرائق التعليم والتعلم  

 

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -12

 طريقة املناقشة  -13

 

 التقييم  طرائق  

 للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة:  أوجه بعض األسئلة 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -28

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -29

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -30

 Homework Assignmentsلواجبات املنزلية  اثنيًا: ا

 Peer and Self - Assessmentاثلثًا: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -19

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -20
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 يف ناية كل شهر دراسي الشهرية   االختبارات اخلتامية  •

 تبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي االخ •

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي  •

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية:    -ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع.  -1ج

 مساعدة الطالب على طرح أفكار جديدة حول املوضوع.  -2ج

 طالب بني املشكالت. يفرق ال -3ج

 

 التعليم والتعلم:    طرائق

 . طريقة ألقاء واحملاضرة  -9

 طريقة املناقشة.  -10

 طرائق التقييم  

 أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة للدرس ومن هذه األسئلة: 

 وتقسم إل:   Objective Test Itemsأواًل: األسئلة املوضوعية  

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -31

    Multiple Choice Itemsدد أسئلة االختيار من متع -32

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -33
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 Homework Assignmentsاثنيًا: الواجبات املنزلية  

 Peer and Self - Assessmentاثلثًا: التقييم الذايت وتقييم الزميل 

 رابعًا: االختبارات وتقسم إل: 

 صاحبة للخطط التدريسية. بنائية امل االختبارات التحصيلية ال -21

 ختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة: اال -22

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  •

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي  •

 ي االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراس •

 

 قة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ة ) املهارات األخرى املتعل ة املنقولاملهارات العامة والتأهيلي -د 

 مهارة مجع وحتليل املعلومات عن املفاهيم االحصائية والتفكري بكيفية استخدامها يف جماالت خمتلفة.  -1د 

 مهارة االستغالل األمثل ملا هو متاح من إمكانيات .  -2د 

 ية يف خمتلف اجملاالت . فية تطبيق املفاهيم االحصائصي على كيمهارة التدريب والتطوير الشخ -3د 

 مهارة إعداد املفاهيم االحصائية املناسبة اليت تستخدم يف خمتلف اجملاالت.   -4د 
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 بنية املقرر: الفصل األول  .94

 الساعات األسبوع 
خمرجات التعلم  

 املطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 ف ومفاهيم تعاري 3 1
قتصاد القياسي واألمنوذج  تعريف وأهداف اال

 القياسي 
املناقشة  

 واحلوار 
التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

2 3 
استيعاب االسس  

يف االقتصاد  
 القياسي 

 بناء النماذج االقتصادية القياسية 

 مرحلة توصيف النماج 

 مرحلة مجع البياانت االحصاية 

 مرحلة تقدير النموج 

 نماذج تقدير ال مرحلة

 ذجمرحلة اختبارات النمو 

مرحلة استخدام النموج للتنبؤ وبناء سياسات  
 اقتصادية 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 عرض وحتليل 3 3

 حتليل االحندار البسيط 

 طريقة املربعات الصغرى وفرضيتها االساسية 

 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 ن تطبيقات ومتاري 3 4
يقة  عامالت النموذج القياسي بطر تقدير م
 املربعات 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيق عملي 3 5
تقدير معامالت النموذج القياسي بطريقة  

 املربعات 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 اختبارات شفوية  احملاضرة خصائص املعامالت املقدرة بطريقة املربعات   تطبيقات ومتارين  3 6
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 الصغرى 

 قات ومتارين تطبي 3 7
ض للمعامالت املقدرة  اختبارات الفرو 

 وللنموذج القياسي
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  التنبؤ وبناء حدوث الثقة  تطبيقات ومتارين   8

 ـــــــ  اختبار الشهر األول من الفصل األول ــــــــ  3 9
Closed - 

book 

 دار املتعدد ليل االحنحت عرض وحتليل 3 11
املناقشة  

 ار واحلو 
 اختبارات شفوية 

 عرض وحتليل 3 11
تطبيق طريقة املربعات الصغرى على االحندار  

 املتعدد 
املناقشة  

 واحلوار 
 اختبارات شفوية 

 تطبيقات ومتارين  3 12
خصاص مقدرات املربعات الصغرى  

 ابستخدام املصفوفات 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 رين يقات ومتا تطب 3 13
 اختبارات القروض 

 
 الواجبات املنزلية  ضرة احملا

 تطبيقات ومتارين  3 14
 االحندار وحتليل التباين 

 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 ـــــــ  اختبار الشهر الثاين من الفصل األول ــــــــ  3 15

Closed – 
book 

 

 بنية املقرر: الفصل الثاين 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  ضوع اسم الوحدة / أو املو لتعلم  خمرجات ا  الساعات األسبوع 
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 طلوبة امل

 تعاريف ومفاهيم  3 1

 مشكلة االرتباط الذايت 

 بيان املشكلة واسباهبا 

 ااثر وجود املشكلة 

املناقشة  
 واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 عرض وحتليل 3 2
 طرق الكشف عن املشكلة 

 طرق حل املشكلة 
 شفوية اختبارات  احملاضرة 

 عرض وحتليل 3 3

 ة االرتباط اخلطي املتعدد مشكل

 بيان املشكلة واسباهبا 

 ااثر وجود املشكلة  

 طرق الكشف عن املشكلة 

املناقشة  
 واحلوار 

 الواجبات املنزلية 

 تطبيقات ومتارين  3 4
 طرق حل املشكلة 

 التعدد اخلطي والتنبؤ 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيق عملي 3 5

 ( م ثبات التباين)عدم التجانسمشكلة عد

 بيان املشكلة واسباهبا 

 ااثر وجود املشكلة  

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 6
 طرق الكشف عن املشكلة 

 طرق حل املشكلة 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 ـــــــ  امتحان الشهر األول من الفصل الثاين  ــــــــ  3 7
Closed - 

book 
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 البنية التحتية:   .95

مقدمة يف االقتصاد الدكتور حسني علي خبيت والدكتورة سحر فتح هللا,   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1
 .     2002ر والرتمجة, بغداد,  دار اجلامعية للطباعة والنش, القياسي ال

  مديرية   ٬  مدخل إل االقتصاد القياسي  ٬الدكتور وليد إمساعيل السيفو  -3 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 اخطاء املتغريات  وحتليلعرض   8
ناقشة  امل

 واحلوار 
 اختبارات شفوية 

 الزمن كمتغري مستقل عرض وحتليل 3 9
املناقشة  

 واحلوار 
 اختبارات شفوية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  املتغريات الومهية  تطبيقات ومتارين  3 11

 ية بارات شفو اخت احملاضرة  املتغريات املتأخرة زمنياً  أمثلة ومتارين  3 11

 الواجبات املنزلية  احملاضرة  ملتغريات املتأخرة زمنياً ا تطبيقات ومتارين  3 12

 تطبيقات ومتارين  3 13

 : 1املعادالت االنية 

 بعض التعريفات املستخدمة ابملعادالت االنية 

 التحيز يف املعادالت االنية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 14

 : 2االنية املعادالت 

 التشخيص 

 االنية طرق حل املعادالت 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 ـــــــ  امتحان الشهر الثاين من الفصل الثاين  ــــــــ  3 15

Closed – 
book 
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 . 1988, املوصل, والنشر  للطباعة الكتب دار

ر  وائل للنشدار  ٬ طرق القياس االقتصادي  ٬الدكتور أموري هادي كاظم   -4
 . 2002عمان, االردن ,   ٬

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

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

عادل واألستاذ الدكتور أمنار أمني حاجي والدكتور بسام يونس إبراهيم  -3
, دار عزة للنشر والتوزيع,  2002, لقياسي االقتصاد اموسى يونس,  

 اخلرطوم, السودان. 

 دار   مديرية ٬ االحندار حتليل إل املدخل ٬ الراوي  حممود خاشع الدكتور  -4
 . 1987املوصل ,  ٬ والنشر  للطباعة الكتب

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 لدراسي  املقرر ا خطة تطوير  .96

 خلطي املتعدد منوذج االحندار ا 
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 منوذج وصف املقرر                                                 

 

 م.م ضياء عبد الرزاق                                             وصف املقرر                             

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .206

 االقتصادقسم  القسم العلمي  / املركز  .207

 د الرزاق ضياء عبم.م  اسم التدريسي   .208

 مادة دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات / املرحلة الرابعة 4326 اسم / رمز املقرر  .209

 احلضور اليومي حبسب اجلدول املقرر  أشكال احلضور املتاحة  .210

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .211

 اقع ثالث ساعات يف األسبوع ( ساعة دراسية بو 90) الكلي( لدراسية )عدد الساعات ا .212

 2021/  11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .213

  أهداف املقرر  .214

 تعريف الطالب أبسس تقييم املشروعات  .   -1

 القتصاد . تزويد الطالب مبواضيع ومفاهيم خاصة بتقييم املشروعات تشكل نقطة االنطالق للتوغل يف دراسة متقدمة عن ا -2

 روعات ودوره يف حتليل البياانت للمشاريع الصناعية .  توضيح امهية تقييم املش -3

املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد   صائص املقرر وخمرجات التعلم اً ألهم خيوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضي
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج. 
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 . خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 9

 األهداف املعرفية     -أ

 يُعرف مفهوم تقييم املشروعات .     -1أ

 شروعات . وتقييم امليبني العوامل املؤثرة يف اسباب ظهور مشاكل دراسات اجلدوى    -2أ

 البحث يف تقييم املشروعات .   يوضح منهجية   -3أ

 يُفسر الطالب مفاهيم ومشاكل دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات .     -4أ

   

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

اآلخرين )حب العمل    العمل مع مهارات االتصال والتواصل: امتالك مستوى عال من املهارات يف تكنولوجيا املعلومات,   –  1ب
 ( اجلماعي

 مهارات حتليلية: مهارات حتديد العالقة بني املفاهيم احملاسبية واالقتصادية .    –  2ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة احملاضرة   -1

 طريقة املناقشة واحلوار  -2

 

 طرائق التقييم       

 

 ذه األسئلة: درس ومن ه أوجه بعض األسئلة للتأكد من فهم الطلبة لل
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 وتقسم إل:   Objective Test Itemsعية األسئلة املوضو  -5

  True / False Itemsأسئلة الصواب واخلطأ  -أ

    Multiple Choice Itemsأسئلة االختيار من متعدد  -ب

 Matching Itemsأسئلة املقابلة  -ت

 Homework Assignmentsالواجبات املنزلية   -6

 Peer and Self - Assessmentل  التقييم الذايت وتقييم الزمي -7

 ارات وتقسم إل: االختب -8

 االختبارات التحصيلية البنائية املصاحبة للخطط التدريسية.  -أ

 االختبارات التحصيلية اخلتامية املتنوعة:  -ب

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي  -3

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل دراسي  -4

 ي الدراسم  ة النهائية يف ناية العات اخلتامياالختبارا -5

 

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 التفكري الناقد )قدرة الطالب على فحص وتقييم احللول املعروضة واختيار أفضل البدائل املطروحة(  -1ج

 التفكري اإلبداعي ) قدرة الطالب على إنتاج أفكار يف تقييم املشروعات تعترب جديدة (  -2ج

 

 التعليم والتعلم    طرائق    

  ( Brain Storming )  .طريقة العصف الذهين   استعمال -1
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 استعمال  طريقة االلقاء مصحوبة أبسلوب االستجواب.  -2

 استعمال طريقة العروض التقدميية  -3     

 

 طرائق التقييم     

 الفصلية ، واخلتامية (   الشهرية ،التحصيلية املتنوعة ) اليومية ،  examinationsاستعمال االختبارات   -1

   orally testsاستعمال طريقة االختبارات الشفوية   -2

 homework assignmentsاستعمال طريقة الواجبات املنزلية  -3

 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 شروعات .  علومات عن مفاهيم تقييم املحتليل امل مهارة مجع و   -1د

 مهارة االستغالل االمثل ملا هو متاح من امكانيات .    -2د

 مهارة التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق مفاهيم تقييم املشروعات يف خمتلف اجملاالت .    -3د

 ت    لف اجملاالمهارة اعداد املفاهيم االقتصادية املناسبة اليت تستخدم يف خمت  -4د
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 صل االول( بنية املقرر )الف .97

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 تعاريف ومفاهيم  3  1

طبيعة االستثمار ومقومات القرار  
 االستثماري للمشروع 

.مفهوم االستثمار أمهيته  1
 وع وأهدافه على مستوى املشر 

 ع االستثمار .انوا 2

 ثمار .حمددات االست3

 املناقشة واحلوار 
التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اسس ومفاهيم  3 2

املقومات االساسية للقرار   -4
 االستثماري

االسس واملبادئ العامة   -5
 الختاذ القرار االستثماري

معدل الفائدة وكلفة   -6
 االستثمار

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 وحتليل عرض 3 3
رحلة حتديد املشروع او  م

 صه او ما يسمى ابألفكار تشخي
 املناقشة واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اسس ومفاهيم  3 4

اساسيات املشروع االقتصادي  
 ودراسات اجلدوى 

مفهوم املشروع االقتصادي  
 واساسياته 

دراسة البيئة اخلارجية احمليطة  

 نزلية الواجبات امل احملاضرة 
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 ابملشروع

 تطبيق عملي 3 5

دراسات اجلدوى  املفاضلة بني 
اخلاصة ودراسة اجلدوى  

واالجتماعية وطبيعة االستثمار  
 .املؤسسي فيها

اواًل: املفاضلة بني دراسات  
 اجلدوى املختلفة 

اثنيا: العوامل االقتصادية املؤثرة  
 يف قرار االستثمار 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 6
دوى االولية  دراسات اجل 

ى التفصيلية  ودراسات اجلدو 
 ومراحل دراسة اجلدوى 

 احملاضرة 
الواجبات    

 املنزلية 

 تطبيقات ومتارين  3 7

املدخل املفاهيمي والفكري عن  
دراسات اجلدوى االقتصادية  

 والفنية 

طبيعة دراسة اجلدوى امهيتها  
 تصنيفها وانواعها 

مربرات دراسة اجلدوى  
 االقتصادية 

 اجبات املنزلية الو  اضرة احمل

 ليلعرض وحت  3 8

اساليب املفاضلة بني املشروعات  
 االقتصادية 

مراحل دراسة اجلدوى  
 االقتصادية 

 اختبارات شفوية  احملاضرة 
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 تصنيفات دراسة اجلدوى 

 عرض وحتليل 3 9

 مكوانت دراسة اجلدوى 

 دراسة التسويقية 

 الدراسة الفنية واهلندسية 

 ات شفوية اختبار  املناقشة واحلوار 

 املناقشة واحلوار  اسة اجلدوى املالية در  تطبيقات ومتارين    3 11
الواجبات    

 املنزلية 

 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار  التحليل االجتماعي للمشروع  عرض وحتليل 3 11

 عرض وحتليل    3 12

 البنية التنظيمية واملؤسسية 

 التحليل البيئي للمشروع 

 اجلوانب القانونية 

 بارات شفوية   اخت اضرة احمل

 ليلعرض وحت  3 13

املصطلحات الفنية املستخدمة  
 يف التحليل املايل واالقتصادي 

 راس املال العامل 

 وسائل متويل  املشروع 

 اختبارات شفوية     املناقشة واحلوار 

 تطبيقات ومتارين  3 14
 امليزانية العمومية 

 التدفق النقدي الداخل واخلارج 
 املنزلية   الواجبات احملاضرة 

 تطبيقات ومتارين  3 15

 يري الرحبية التجارية املشروع معا

 املعايري البسيطة غري املخصومة 

 املعايري املخصومة 

 امثلة تطبيقية حول معايري الرحبية 

 الواجبات املنزلية  احملاضرة 
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 . بنية املقرر  )الفصل الثاين( 11

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 تقييم طريقة ال طريقة التعليم  ضوع أو املو   /اسم الوحدة  

 تعاريف ومفاهيم  3  1
مفهوم ومؤشرات تقييم كفاءه  

 االداء االقتصادي
 املناقشة واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اسس ومفاهيم  3 2

مضمون كفاءة االداء وعوامل  
 جناح تقييم االداء االقتصادي

اوال: مضموم تقييم كفاءة االداء  
 قتصادياال

 داء نيًا: امهية تقييم كفاءة االاث

 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 عرض وحتليل 3 3
اهداف واسس تقييم كفاءة  

 االداء 
 املناقشة واحلوار 

التقييم الذايت  
 وتقييم الزميل 

 اسس ومفاهيم  3 4
مرحل تنفيذ عملية تقييم كفاءة  

 االداء 
 اختبارات شفوية  احملاضرة 

 احملاضرة  تقييم االداء   اح عمليةعوامل جن عرض وحتليل 3 5
قييم الذايت  الت

 وتقييم الزميل 

 تطبيقات ومتارين  3 6

معايري ومؤشرات تقييم كفاة  
 االداء االقتصادي

 معايري الطاقة االنتاجية 

 معاير االنتاجية 

 معاير الربح املايل 

 احملاضرة 
الواجبات    

 املنزلية 
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 تطبيقات ومتارين  3 7
ملال  معايري العائد عل راس ا

 تثمراملس
 نزلية الواجبات امل احملاضرة 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  معاير القيمة املضافة  عرض وحتليل 3 8

 عرض وحتليل 3 9
معيار معدل دوران راس املال  

 املستثمر
 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار 

 املناقشة واحلوار  معيار عاد الدينار الواحد  تطبيقات ومتارين    3 11
واجبات  ال  
 نزلية امل

 اختبارات شفوية  املناقشة واحلوار  معايري ومؤشرات مالية اخر  ين تطبيقات ومتار  3 11

 تطبيقات ومتارين  3 12

معايري الرحبية االجتماعية/القومية  
 يف تقييم جدوى املشروع 

 املعايري اجلزئية 

 كثافة عناصر االنتاج 

حجم املشروع ودرجة تعقيد  
 العمليات االنتاجية 

 بارات شفوية   اخت اضرة احمل

 ليلعرض وحت  3 13

 االستفادة من النقد االجنب 

استخدام اخلامات واملوارد االولية  
 احمللية 

 اختبارات شفوية     املناقشة واحلوار 

 تطبيقات ومتارين  3 14

 معايري الرحبية االجتماعية 

 معدل العائد االجتماعي

 االنتاجية احلدية االجتماعية

 نية ضافة الوطصايف القيمة امل

 زلية الواجبات املن احملاضرة 
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 البنية التحتية   .98

 دراسات اجلدوى وتقييم كفاءة االداء / أ.د حيىي غين النجار   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 ملالية / د. جميد عبد جعفر الكرخي مي االداء ابستخدام النسب اتقو  در(   ـ املراجع الرئيسية )املصا2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت  

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .99

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض وحتليل 3 15
مشاكل ومعوقات التقييم  

 االقتصادي يف العراق 
 الواجبات املنزلية  احملاضرة 
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 ف املقرر منوذج وص

 

 د عمر عادل  م.                                                               وصف املقرر                

 

 

 جامعة دايل /كلية االدارة واالقتصاد. املؤسسة التعليمية  .215

 االقتصاد / حبوث عمليات      القسم العلمي  / املركز  .216

 Econ 4327 اسم / رمز املقرر  .217

 احلضور اليومي للمحاضرات  )الزامي(.  أشكال احلضور املتاحة  .218

 2022-2021/للعام الدراسي  لفصل الدراسي االول والثاين ا السنة   /الفصل   .219

 ( اسبوعيا 3( ساعة لكل فصل  وبواقع )   90) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .220

 2021/ 18/11 اتريخ إعداد هذا الوصف   .221

 أهداف املقرر  .222

 تعريف الطالب أبهم مبادئ علم التحليل الكمي وامهيته .  -
 االحصائي وحبوث العمليات .  االرقام الناجتة من التحليل كيف حتلل  ماذا تعين لغة االرقام و  -
 ما هي خطوات التحليل االكمي  واهم اساليب  .  -
 ماهي اساليب التحليل الكمي .  -
 تطوير اسلوب االستنتاج .  -
 
 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 ا وبني وصف الربانمج.؛ تاحة. والبد من الربط بينهالتعلم املحقق االستفادة القصوى من فرص 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .100

 األهداف املعرفية     -أ
 ة االحصائية . ب املعلومان يعرف الطال -1أ
 الطالب اهم اساسيات علم حبوث العمليات . ان يعرف  -2أ
 ان يعرف الطالب اسلوب احلصول على البياانت .   -3أ
 ان يعرف الطالب اسلوب عرض وحتليل البياانت .  -4أ
 ان يعرف الطالب اسلوب التحليل واالستنتاج .  -5أ
    -6أ
 ملقرر.  األهداف املهار آتية اخلاصة اب  -ب 

 الطالب  مع احمليط. مهارات تفاعلية /تفاعل    –  1ب
 مهارات شخصية / القدرة على تشخيص املعلومة  االحصائية  من الواقع .   –  2ب
 مهارات حتليلية / القدرة على التحليل للمعلومة الرقمية واقعيا .   –  3ب
      -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 احملاضرة.  -5
 . املناقشة واحلوار   -6
 االثرائية .  االسئلة  -7
 باشر. االستجواب امل -8

 طرائق التقييم       
 اسئلة االختيارات .  -1
 اسئلة التوضيحات .  -2
 اسئلة املعاينة والتحليل .  -3
 الواجبات .  -4
 التقييم الذايت .  -5

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

 (.   القدرة على الفحص والتقييم   البسيط ) التفكري -1ج
 التفكري  الناقد ) القدرة على التميز بني املواضيع (. -2ج
 التفكري االبداعي ) القدرة على انتاج افكار حديثة (. -3ج
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 -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      
 طريقة العصف الذهين .  -3
 العرض  التقدمي .  -4
 
 طرائق التقييم     
 هرية , فصلية , نائية (. )يومية, شاختبارات متنوعة   -2
 ختبارات عملية . ا -3
 
 

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 
 مهارات مجع وحتليل البياانت .   -1د
 مهارات االستنتاج ووضع احللول  النظرية .    -2د
 قييم مهارات املالحظة والت-3د
      -4د



الصفحة    

205 
 

  

 ملقرر بنية ا .101

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

1 4 
معرفة مبجاالت حبوث  

 العمليات
مقدمة يف حبوث العمليات  

 )اهم اجملاالت( 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 االثراء /الشفوية /
كيفية صياغة االمنوذج   4 2

 الرايضي للمشكلة 
االمنوذج الرايضي  

 وصياغته

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية/االثراء /
3 4 

كيفية حل االمنوذج  
 اخلطي+عملي 

 الربجمة اخلطية وطرق احلل
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية/االثراء /

خدام  است 4 4
 السمبلكس+عملي 

ستخدام  احلل أب
 السمبلكس 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية/االثراء /
استخدام املتغريات   4 5

 Big-Mطريقة   االصطناعية يف احلل 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

6 4 
  االمنوذج  التحويل من وال االمنوذج املقابل 

 املقابل 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية /
7 4 

 حل االمنوذج املقابل  فوائد االمنوذج املقابل
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

العالقة بني املتغريات يف   4 8
االمنوذج االويل  
 واملقابل/امتحان 

حل امنوذج اويل  
 امتحان ومقابل/ 

اضرة  احمل
والنقاش/االمتحا 

 ن

تقييم الذايت  ال
االختبارات  /

 الشفوية /
9 4 

 طرق حل مشاكل النقل  مشاكل النقل وتطبيقاهتا 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

11 4 
 االمثلية يف مناذج النقل 

اختبار امثلية حلول  
 مشاكل النقل 

لذايت  التقييم ا  احملاضرة والنقاش 
ختبارات  اال/

 الشفوية /
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11 4 
 حل مشاكل التخصيص كلة التخصيص مش

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية /
12 4 

 نظرية اختاذ القرارات  اختاذ القرارات 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

مبدأ املنافسة واختاذ   4 13
 بارايت نظرية امل القرارات 

ذايت  التقييم ال حملاضرة والنقاش ا
االختبارات  /

 الشفوية /
14 4 

 طرق حل املبارايت  االسرتاتيجيات 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

15 4 
الربجمة اخلطية ونظرية  

 املبارايت 
حل مصفوفة مباراة من  

 nالرتبة  

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
بارات  االخت/

 شفوية ال/
املخططات   4 16

 ية/امتحان الشبك
قواعد واساسيات بناء  
 شبكات االعمال/امتحان 

احملاضرة  
والنقاش/مث  
 االمتحان 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /
17 4 

 طريقة املسار احلرج  حساب وقت املشروع 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

18 4 
 املشاريع   تقيم

تقيم ومراجعة املشاريع  
 ت( )بري 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية /
19 4 

تقيم ومراجعة التكاليف   تكاليف الوقت للمشاريع 
 للمشروع 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية /
20 4 

خطوات تقليص وقت   تقليص وقت املشروع 
 املشروع 

التقييم الذايت   اش ضرة والنقاحملا
رات  االختبا/

 الشفوية /
21 4 

 اساسيات نظام اخلزين  ماهي مناذج اخلزين 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /
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22 4 
 منوذج شراء بدون عجز  الطلبية والعجز يف اخلزين 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية /
23 4 

 منوذج شراء بعجز  د عجز لطلب بوجو ا
التقييم الذايت   اضرة والنقاش احمل

االختبارات  /
 الشفوية /

24 4 
 االنتاج بدون عجز/امتحان 

منوذج انتاج بدون  
 عجز/امتحان 

احملاضرة  
 والنقاش/امتحان 

التقييم الذايت  
االختبارات  /

 الشفوية /
25 4 

 منوذج شراء بعجز  االنتاج بوجود عجز 
احملاضرة  

 اش/ والنق
يم الذايت  التقي

االختبارات  /
 فوية الش /

26 4 
مقدمة عن اخلزين يف ضل   مفهوم اخلصم 

 خصم االسعار 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية /
27 4 

 مقدمة يف صفوف االنتظار  صفوف االنتظار 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

28 4 
 مناذج صفوف االنتظار  ظار فوف االنتتطبيقات ص

التقييم الذايت   اضرة والنقاش احمل
االختبارات  /

 الشفوية /
االمنوذج الرايضي يف   4 29

 صفوف االنتظار 
حل مشاكل صفوف  

 االنتظار 

التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 
االختبارات  /

 الشفوية /
30 4 

مقدمة يف الربجمة الغري   مفهوم اال خطية 
 خطية 

التقييم الذايت   اش ضرة والنقاحملا
رات  االختبا/

 الشفوية /
31 4 

التقعر والتحدب يف  
 الدوال 

 الدوال املقعرة واحملدبة 
التقييم الذايت   احملاضرة والنقاش 

االختبارات  /
 الشفوية /

مفهوم الربجمة   4 32
 الديناميكية/امتحان 

مقدمة يف الربجمة  
 الديناميكية/امتحان 

احملاضرة  
 والنقاش/امتحان 

ذايت  لتقييم الا
االختبارات  /

 الشفوية /
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 البنية التحتية   .102

 مقدمة يف حبوث العمليات /عدانن مشخي/ضوية سلمان ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

الكتب احلديثة يف االساليب الكمية /صناعة القرار  / وكتاب برجمة   ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2
winqsp 

)                صى هبا   اـ الكتب واملراجع اليت يو 
 علمية , التقارير ,....  ( اجملالت ال 

بناء النماذج الرايضية  //جمالت حملية ودولية خمتصة يف جمال علم حبوث  
 العمليات واالدارة الكمية . 

 . املكتبة االفرتاضية العراقية /و حبوث االنرتنت اخلارجية  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 
 طوير املقرر الدراسي  خطة ت .103

 ستخدام الكتب املنهجية احلديثة . ا - 
 التطبيق العملي لالختبارات .   -
 استخدام برامج احلاسوب احلديثة .  -

 االستفادة من البحوث اجلديدة وتطبيقها .  
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 منوذج وصف املقرر 

 

 مود عكاويا.م عمر حم                          وصف املقرر                                               

 

 

 إلدارة واالقتصادجامعة دايل / كلية ا ليمية ؤسسة التع امل .223

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .224

 Econ 4328 النظرية النقدية / املرحلة الرابعة / رمز املقرر اسم / رمز املقرر  .225

 الزامي  أشكال احلضور املتاحة  .226

 2022-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .227

 ساعة 90 الساعات الدراسية )الكلي( عدد  .228

 2021/ 18/11 اتريخ إعداد هذا الوصف   .229

 أهداف املقرر   .230

 تعليم الطالب أساسيات ومبادئ اقتصادايت النقود .  . 1

 .  تعليم الطالب ابالنظمة النقدية والقواعد النقدية. 2

 سعار. العام لال . تعليم الطالب مبفهوم نظرية كمية النقود والية حتديد املستوى 3

 نظرية الكمية احلديثة والعوامل املؤثرة يف االسعار. . تعليم الطالب ب4

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 . تعليم الطالب مفهوم السياسة النقدية وتعريف ادواهتا 5

 . تعليم الطالب مفهوم نظرية التوقعات العالقنية 6

 . تعليم الطالب مفهوم النظرية الكنزية. 7

 املركزية. . تعليم الطالب مفهوم البنوك 8

 لتعليم والتعلم والتقييم خمرجات املقرر وطرائق ا  .104

 األهداف املعرفية     -أ

 التعرف على النظرايت املفسرة لتقلبات املستوى العام لالسعار.    -1أ

 التعرف على الية عمل البنوك املركزية.  -2أ

 التعرف على مفهوم السياسة النقدية.    -3أ

 رف . التعرف على مفهوم اسعار الص   -4أ

 دية الكلية التعرف على سياسة االقتصا   -5أ

 التعرف على الية معاجلة التضخم واالنكماش   -6أ

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 التكليف ابالحباث والواجبات  –  1ب

 التكليف ابعداد تقارير عن االزمات النقدية   -  2ب

 حلقات النقاش   -  3ب

 سياسة النقدية. ن عمل البنوك املركزية وال تقارير ع تكليف الطلبة ابعداد    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       
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 استخدام طريقة اللقاء احملاضرة. 

 استخدام طريقة احللقة النقاشية. 

 استخدام طريقة االسئلة واالجوبة. 

 طرائق التقييم       

 عرض الواجب ومناقشته اثناء احملاضرة.  -

 رة. شرح الطالب جلزء من احملاض -

 الواجبات   تقييم -

 م ال اختبارات يومية وشهرية ونائية االختبارات وتقس -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج

 قدرة الطالب على تقيم املوضوع واعطاء احللول -2ج

 يقسر الظاهرة ويعطي العالج هلا.  -3ج

 احلل هلا. ية ويقدم يفسر املشكالت االقتصاد -4ج

   

 تعليم والتعلم  طرائق ال    

 تكليف ابلرجوع ال املواقع االلكرتونية ذات الصلة.  -

 مناقشة االوراق البحثية لطلبة بصورة مجاعية.  -

 طريقة العصف الذهين  -
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 طرائق التقييم     

 . استعمال االختبارات التحصيلية : 1

 اليومية.  -

 الشهرية.  -

 الفصلية.  -

 ئية. النها -

 

 ة استعمال االختبارات الشفوي. 2

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات احلوار الناجح الفعال.  -1د

 القدرة على ادارة احلوارات.   -2د

 مهارات مجع البياانت حول املشكلة وتقدمي احللول هلا.   -3د

 حاجز اخلوف. ارات احلوار اجلماعي وكسر مه   -4د
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 بنية املقرر  .105

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 االختبارات الشفوية  احملاضرة  وانواعها  مفهوم النقود تعاريف و مفاهيم  3 1

يم  تقيم الذات وتق احملاضرة  او وظائفه امهية النقود استيعاب اخلصائص  3 2
 الزميل

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  النظم النقدية وانواعها عرض وحتليل 3 3

 اختبارات شفوية  احملاضرة  القواعد النقدية وانواعها  عرض وحتليل 3 4

عرض النقد والعوامل املؤثرة   استيعاب اخلصائص  3 5
 فيه 

تقيم الذات وتقيم   احملاضرة 
 الزميل

   امتحان الشهر االول    6

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  نظرية كمية النقود  تعاريف ومفاهيم  3 7

 اختبارات شفوية   تقيم نظرية كمية النقود  تعاريف ومفاهيم  3 8

تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار  النظرية الكنزية  عرض وحتليل 3 9
 الزميل

 ارات شفوية اختب مناقشة واحلوار  لنقود طلب على ادوافع ال  عرض وحتليل 3 11

 اختبارات شفوية  احملاضرة  نظرية احملفظة االستثمارية  عرض وحتليل 3 11

 اختبارات شفوية  احملاضرة  النظرية النقدية احلدية  استيعاب اخلصائص  3 12

   امتحان الشهر الثاين   3 13

 اختبارات شفوية  وار اقشة واحلمن النظرية الكمية احلديثة  تعاريف ومفاهيم  3 14

تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار  تقيم النظرية الكمية احلديثة  عرض وحتليل 3 15
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 الزميل

 اختبارات شفوية  احملاضرة  نظرية التوقعات العقالنية  عرض وحتليل 3 16

 اختبارات شفوية  احملاضرة  نظرايت اسعار الفائدة  عرض وحتليل 3 17

 اختبارات شفوية  اقشة واحلوار من ظرية النقدية االسالمية الن صائص استيعاب اخل 3 18

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفهوم السياسة النقدية  تعاريف ومفاهيم  3 19

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  اداوت السياسة النقدية  عرض وحتليل 3 20

   امتحان الشهر االول    21

النقدية     السياسةالعالقة بني  تعاريف ومفاهيم  3 22
 والسياسة املالية 

تقيم الذات وتقيم   احملاضرة 
 الزميل

 اختبارات شفوية  مناقشة واحلوار  مفهوم اسعار الصرف عرض وحتليل 3 23

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفهوم ميزان املدفوعات تعاريف ومفاهيم  3 24

 شفوية اختبارات  احملاضرة  مفهوم التضخم وانواعه  عرض وحتليل 3 25

تقيم الذات وتقيم   احملاضرة  قدية يف العراق السياسة الن  عرض وحتليل 3 26
 الزميل

تقيم الذات وتقيم   مناقشة واحلوار  النظرية النقدية يف االسالم  عرض وحتليل 3 27
 الزميل

   امتحان الشهر الثاين    28

عمليات رايضية حلساب   عرض وحتليل 3 29
 الرصيد النقدي 

 ات شفوية اختبار  ار مناقشة واحلو 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  نظرايت االجور   عرض وحتليل 3 30
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 البنية التحتية   .106

 كتاب النظرية النقدية / للدكتورة وداد يونس حيىي  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 النظرية النقدية للدكتور عبد املنعم السيد العلي  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 

)         ع اليت يوصى هبا           ب واملراجاـ الكت
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 النقود والبنوك للدكتور عوض فاضل امساعيل

 النقود واملصارف للدكتور امحد علي حسني اهلييت 

 شبكة االقتصاديني العراقيني  ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 الدراسي    خطة تطوير املقرر .107

    

النقود ووظائفها وانواع النظرايت لنقدية املفسرة للتقلبات االسعار والية عمل السياسة النقدية حملاربة    ان يشمل املقرر انواع
 التضخم واستقرار االقتصاد القومي.
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 منوذج وصف املقرر 

 

 فرحان  مد نوريم.حم وصف املقرر 

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد   –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .231

 قتصاد   قسم اال        القسم اجلامعي / املركز  .232

    Econ 4329 / اقتصادايت النفط / املرحلة الرابعة  ر اسم / رمز املقر  .233

 (  مدمجاحلضور اليومي )   أشكال احلضور املتاحة  .234

   2022-2021الفصل الدراسي االول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .235

 يف االسبوع    2ساعة بواقع  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .236

 2021/ 18/11 داد هذا الوصف  اتريخ إع  .237

 أهداف املقرر  .238

التعرف على االقتصاد النفطي وحدوده وكذلك على طبيعة الصناعة النفطية ومراحلها ومعرفة اخلزين النفطي واهم مصادر الطاقة  
 البديلة كذلك التطرق إل مشكلة تلوث البيئة. 

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد   ائص املقرر وخمرجات التعلم  ألهم خصيوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .108

 قادراً على :  اف املعرفية  : جعل الطالباألهد   -أ

 يُعرف  للطالب مفهوم اقتصاد النفط  ،وأمهيته وعالقته ابلعلوم األخرى   -1أ          

 يفسر للطالب تطور الصناعة النفطية  ، ومراحلها      -2أ         

                                                خصائص الصناعة النفطية               يُبني للطالب  -3أ

 . مصادر الطاقة األخرى  يوضح للطالب  -4أ

 يقارن للطالب بني مصادر الطاقة األخرى .  -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن املنظمات النفطية الدولية .    -6أ

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 ادة والزمالء . استاذ امل  مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  –  1ب

 ات تشخيصية : القدرة على تشخيص  اقتصادايت العمل  وتطبيقاهتا الواقعية .  مهار   –  2ب

 مهارات حتليلية : القدرة على حتليل عرض العمل والطلب عليه والعالقات بينها .   –  3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 احملاضرة .  -13

 املناقشة واحلوار .  -14

 رائية . االسئلة االث -15

 الستجواب املباشر . ا -16

 طرائق التقييم       
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 أسئلة اخلطأ والصواب .  -19

 أسئلة االختيار من متعدد .  -20

 أسئلة التوضيحات .  -21

 الواجبات .  -22

 التقييم الذايت .  -23

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( .  -24

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 ة . ع املطروحالقدرة على فحص  وتقييم املواضي -1ج

 متييز املواضيع املطروحة واالختيار بينها . القدرة على نقد و    -2ج

 القدرة على إنتاج افكار جديدة .    -3ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة العصف الذهين .   –  1

 العرض التقدميي .   –  2

 طرائق التقييم     

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

 تبارات شفوية . اخ  –  2

 .  واجبات –  3

 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات مجع وحتليل املعلومات عن مفاهيم  اقتصادايت العمل وكيفية استخدامها يف املنظمات .   -1د
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 . لى كيفية حتليل سوق العمل الشخصي ع  مهارات التدريب والتطوير   -2د

 اقتصادايت العمل  املناسبة لالستخدام يف اجملاالت املختلفة .      مهارات اعداد مفاهيم    -3د
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 بنية املقرر ) الفصل االول (  .109

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

1 2 
 ومفاهيم  تعاريف 

تعريف االقتصاد النفطي  
 وده  وحد

 

 

 

 

 

 

 

احملاضرة واملناقشة واحلوار  
 واالستجواب 

 واالثراء 

التقييم الذايت وتقييم الزميل  
واالختبارات الشفوية والواجبات  

 واالختبارات الشهرية واليومية 

أدوات دراسة اقتصاد   عرض وحتليل 2 2
 النفط  

 نفطية  طبيعة الصناعة ال عرض وحتليل 2 3

 رايت تكوين النفط نظ

 مراحل الصناعة النفطية   ض وحتليلعر  2 4

 

اقتصادايت مراحل   عرض وحتليل 2 5
 الصناعة النفطية  

 

 عرض النفط اخلام   عرض وحتليل 2 6

 

 اقتصاد مرحلة االستهالك   عرض وحتليل 2 7

 

8 2 
 ــــــــ 

امتحان الشهر األول/  
 للفصل الدراسي االول  

9 2 
 يلعرض وحتل

الرتكيز االحتكاري يف  
 لصناعة النفطية  ا
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11 2 
 عرض وحتليل

العوامل املوثرة يف  
 االحتكار  

11 2 
 عرض وحتليل

 أمناط االستثمار النفطي  

 

 السوق النفطية   عرض وحتليل 2 12

13 2 

 عرض وحتليل

االسعار النفطية والتحليل  
 االقتصادي  

 

14 2 
 عرض وحتليل

 خلام   النفط ا قواعد تسعري

 

15 2 
- 

 شهر الثاين امتحان ال

 

 بنية املقرر ) الفصل الثاين (  -13

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

1 2 
 عرض وحتليل

 املسارات املؤثرة يف سعر النفط  

 

 

 

 

 

 

التقييم الذايت  
يم الزميل  وتقي

واالختبارات  
الشفوية  

والواجبات  
واالختبارات  

الشهرية  

2 2 
 تعاريف ومفاهيم 

اخلزين النفطي العاملي مفهومه  
 وانواعه 

3 2 
 عرض وحتليل

العوامل املوثرة يف اخلزين واثره  
 يف السوق الدولية  
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  ة  قة البديل مصادر الطا عرض وحتليل 2 4

 

احملاضرة واملناقشة  
واحلوار  

 تجواب واالس

 ثراء واال

 واليومية 

5 2 
 عرض وحتليل

ر الطاقة وموقعها يف  مصاد
 ميزان استهالك الطاقة العاملي  

6 2 
 عرض وحتليل

املنظمات واهليئات العربية  
 والدولية يف جمال النفط 

7 2 
 عرض وحتليل

التحليل االقتصادي لسلوك  
 منظمة اوبك  

8 2 
 عرض وحتليل

تصنيف الصناعات  
 يزاهتا  البرتوكيمياوية ومم

9 2 
 ـــــــــ 

شهر االول/ للفصل  امتحان ال
 الدراسي الثاين   

 سياسات تقييد التلوث   عرض وحتليل 2 11

 الصناعة النفطية يف العراق   عرض وحتليل 2 11

12 2 
 عرض وحتليل

موضوعات نظرية متقدمة يف  
 اقتصاد النفط   

13 2 
 عرض وحتليل

  موضوعات تطبيقية يف اقتصاد
 النفط  

14 2 
 عرض ومقارنة 

مبستقبل تطور مصادر    التنبؤ
 الطاقة الناضبة واملتجددة  

15 2 
 ـــــــــ 

امتحان الشهر الثاين / للفصل  
 الدراسي الثاين 
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 البنية التحتية   -15

 إقتصادايت النفط   ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 األستاذ الدكتور: أمحد حسني علي اهلييت  

 د البرتول مبادئ اقتصا ة )املصادر(   ع الرئيسي ـ املراج2

 الدكتور: حممد أمحد الدوري

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

الدكتور عبد هللا حبيب,  االجتاهات احلديثة يف صناعة النفط العاملية, جملة  
 . 11٬1980النفط والتنمية, ع 

 جامع الكتب املصورة  نرتنيت .... جع االلكرتونية, مواقع االب ـ املرا

 خطة تطوير املقرر الدراسي   -16

 ط التحدايت اليت تواجه العراق بوصفه كعضو يف منظمة اوبك بعد اخنفاض اسعار النف  
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 منوذج وصف املقرر 

   

 مهدي عبد القادر  م.د اندية أ.                                                                      وصف املقرر 

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ 

 لية اإلدارة واالقتصادك   –جامعة دايل  التعليمية املؤسسة   .239

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .240

 مادة أساليب التخطيط االقتصادي / املرحلة الرابعة /  اسم / رمز املقرر  .241

 Coll  1205رمز املقرر   

 مدمج  أشكال احلضور املتاحة  .242

 2022-2021ي  ام الدراسالفصل الدراسي األول والثاين للع  الفصل / السنة  .243

 ساعات يف األسبوع  2( ساعة دراسية بواقع 60) الدراسية )الكلي( عدد الساعات  .244

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .245

 أهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ناية السنة الدراسية قادراً على  .246

 فهم اإلطار النظري ملبادئ التخطيط االقتصادي   -ح

 ت علم التخطيط لى أساسياتعريف الطلبة ع  -خ

ات الطالب يف التحليل العلمي لقضااي التخطيط من خالل تزويده أبدوات التحليل االساسية ومنها )  تنمية قدر   -د
 التحليل الوصفي والتحليل البياين والتحليل الرايضي ( . 
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 متكني الطالب من معرفة البداايت التارخيية لظهور التخطيط االقتصادي .    -ذ

 علم التخطيط.  ى جوهر النظرايت احلديثة لاالويل علاالطالع  -ر

 ح. تنمية قدرات الطالب يف كشف وحل مشكالت التخطيط االقتصادي        

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

 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .110

 عرفية   ألهداف امل ا  -أ

 أبساسيات علم التخطيط. يعرف الطالب   -1أ

 مينح الطالب مرونة استيعاب التخطيط االقتصادي كأسلوب حلل املشكالت االقتصادية واالجتماعية  .  -2أ

 ينقل الطالب ال بيئة فكرية اكثر ختصصا" يف اجملال العلمي  .  -3أ

 يزود الطالب أبدوات معرفية جديدة  .  -4أ

  العلمي  وامكانية توظيفه للتخطيط االقتصادي. لب اكثر دراية بطرق التفكري يصبح الطا -5أ

 ينقل الطالب ال اجواء معرفية تتواكب من خالهلا اجلهود النظرية والتطبيقية .  .    -6أ

   

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

   تعزيز املهارات التحليلية للظواهر االقتصادية .    –  1ب

 ستخدام الطرق العلمية  هبدف وضع اخلطط بواقعية ومشولية .  ابة املشاكل االقتصادية اباص  –  2ب
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 اتمني درجة عالية من التخصص الذي يقود ال املهارات املهنية .   –  3ب

 التواصل الفاعل مع االخرين .       -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -16

 ال واجلواب  سلوب السؤ استخدام ا -17

 ت توضيحية . استخدام تقنيا -18

 

 طرائق التقييم       

 

 األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة   -31

 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -32

 االختبارات وتشمل :  -33

 تدريسية . للخطط ال االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة -

 صيلية اخلتامية وتتضمن : االختبارات التح -

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 الب دة حول املوضوع من قبل الطافكار جدي طرح  -1ج
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 قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول   -2ج

 يفرق بني املشكالت    -3ج

 يفسر وحيلل الظواهر واملشكالت .  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال طريقة العروض التقدميية  .  -24

 رسم املخططات التوضيحية .  -25

 طريقة العصف الذهين .  -26

 

 ق التقييم  طرائ   

 

 تبارات التحصيلية: استعمال االخ -15

 اليومية   •

 الشهرية   •

 الفصلية  •

 النهائية   •

 استعمال االختبارات الشفوية .  -16
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 شخصي (. املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ال -د 

 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .  -1د   

 ت حول املوضوع وحتليلها . مهارات يف مجع البياان  -2د

 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .   -3د

 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .   -4د

 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  5د 

 

 

 

 بنية املقرر  .111

 ييم طريقة التق طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  ات التعلم املطلوبة خمرج اعاتالس األسبوع 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  طبيعة التخطيط االقتصادي تعاريف ومفاهيم  3 1

 استيعاب اخلصائص  3 2
التطور التارخيي للتخطيط  

 االقتصادي
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 م الزميل تقييم الذات وتقيي املناقشة واحلوار   –انواع التخطيط االقتصادي   ص اب اخلصائاستيع 3 3
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 مدخل 

 استيعاب اخلصائص  3 4
التخطيط وفقا" لألبعاد الزمانية  

 واملكانية 
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 اختبارات شفوية  حماضرة  عناصر اخلطة االقتصادية  تعاريف ومفاهيم  3 5

 حتليلعرض و  3 6
مستلزمات التخطيط  

 االقتصادي
 م الزميل تقييم الذات وتقيي املناقشة واحلوار 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  مدخل -التخطيط التاشريي  عرض وحتليل 3 7

 ـــــــــــــــــ  3 8
امتحان الشهر االول / الفصل  

 الدراسي االول 
 ـــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 

 عرض وحتليل 3 9
  –التخطيط االسرتاتيجي  

 مدخل 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  متطلبات التخطيط التاشريي  عرض وحتليل 3 11

 عرض وحتليل 3 11
املقارنة بني اساليب التخطيط  

 التقليدية واحلديثة 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 يلعرض وحتل 3 12
الوصفية    –التخطيط   اساليب
 والكمية 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  طيط القوى العاملة خت عرض وحتليل 3 13

 اختبارات شفوية  حماضرة  ختطيط االسعار  عرض وحتليل 3 14

 عرض وحتليل 3 15
ختطيط    –ختطيط االستهالك  

 االستثمار
 الزميل   تقييم الذات وتقييم املناقشة واحلوار 

 ـــــــــ  ـــــ ـــامتحان الشهر الثاين/ للفصل   ــــــــ  ــــــــ  16
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 الدراسي االول   

 اختبارات شفوية  حماضرة  التجارب الدولية يف التخطيط  تعاريف ومفاهيم  3 17

 عرض وحتليل 3 18
مسات التجربة السوفيتية يف  

 التخطيط االقتصادي 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 حتليلعرض و  3 19
ت التجربة الصينية يف  مسا

 التخطيط االقتصادي 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 20
مسات التجربة الكورية يف  

 التخطيط االقتصادي 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 21
مسات التجربة الفرنسية يف  

 التخطيط االقتصادي 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 22
يط  ائص التخطبعض خص

 جتارب شرق اسيا –املعاصر  
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 ــــــــ  ــــــــ  مراجعة  ــــــ ـــ ـــــــــ  23

24   
امتحان الشهر االول/ للفصل  

 الدراسي الثاين 
  ــــــــ 

 عرض وحتليل  25
  -التجربة العراقية يف التخطيط  

 مدخل 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 اختبارات شفوية  حماضرة  تصاد العراقي صائص االقخ عرض وحتليل 3 26

 عرض وحتليل 3 27
  -2013اخلطة الوطنية  

 مدخل – 2017
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  مرتكزات اخلطة الوطنية  عرض وحتليل 3 28
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 البنية التحتية   .112

 د. مجال الدليمي  –كتاب اساليب التخطيط االقتصادي  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 . وزارة التخطيط    2017 -2013اخلطة الوطنية   جع الرئيسية )املصادر(   ـ املرا2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                   
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 جتارب دولية يف التخطيط االقتصادي –املواقع االلكرتونية  

 بكة االقتصاديني العراقيني  ش يت .... ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقييم الزميل م الذات و تقيي املناقشة واحلوار  اهداف اخلطة الوطنية  عرض ومقارنة  3 29

 تقييم الذات وتقييم الزميل  ار املناقشة واحلو  متطلبات اخلطة الوطنية  عرض ومقارنة  3 30

   
امتحان الشهر الثاين/ للفصل  

 الدراسي الثاين  
  ـــــــ 
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 منوذج وصف املقرر 

 

   سعود ضياء حسني  دم.ا.                                                                 وصف املقرر 

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد  –جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .247

 قسم االقتصاد     القسم العلمي  / املركز  .248

 ضياء حسني   إم.د  اسم التدريسي   .249

 ECON(  4331صادية ) نظم االقتمادة ال اسم / رمز املقرر  .250

 دول املقرر احلضور اليومي حبسب اجل أشكال احلضور املتاحة  .251

 2022-2021للعام الدراسي  الفصل الدراسي االول   الفصل / السنة  .252

 ساعات يف األسبوع   3( ساعة دراسية بواقع  45)   عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .253

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .254

 داف املقرر أه .255

قارنة بعد التعرف على واقع االنظمة االقتصادية اليت شهدنا  تعريف الطالب على اهلدف من دراسة مادة النظم االقتصادية امل-1
 العصور املختلفة . 

 يقها. ا ال حتقبيان الكيفية اليت يعمل هبا كل نظام ، وما هي االجتاهات العامة حلركة تطوره وتقدمه واالهداف اليت يسع -2

ا كان قد  اً عما إذ يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهن
 ربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من ال
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 اآلليات اليت تنظم سري عمل النظام االقتصادي  معرفة الطالب على كيفية نشوء النظام االقتصادي وما هي خصائصه و  -3

 تعريف الطالب على عوامل الضعف والقوة وما هي أهم االنتقادات املوجه من قبل االقتصاديني لكل نظام اقتصادي .  -4

م االقتصادي  لنامية يف النظام االقتصادي الدويل من خالل االطالع على مراحل تطور النظاالبلدان احماولة التعرف على موقع -5
 الدويل. 

 معرفة الطالب مبراحل االنتقال بني االنظمة االقتصادية   -6

 معرفة الطالب موقع البلدان النامية يف النظام االقتصادي الدويل    -7

 

 لتقييم التعلم واخمرجات املقرر وطرائق التعليم و  .113

 األهداف املعرفية     -أ

 من دراسة النظم االقتصادية .   يوضح للطالب على أمهية املادة والغاية -1أ

 يفسر للطالب ما هي طبيعة األنظمة االقتصادية .  -2أ

 يبني للطالب أهم النظرايت املفسرة للتطور التارخيي للنظم االقتصادية .  -3أ

 ن نظام اقتصادي إل آخر . النتقال ميعرف للطالب على مراحل ا -4أ

 لتعرف على الواقع التارخيي هلا . يعدد للطالب األنظمة االقتصادية املختلفة ل  -5أ

 يستعرض للطالب جتاب األخرين يف األنظمة االقتصادية .        -6أ

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 ببات والعوائق وجياد احللول املناسبة هلا. حديد املسمهارات حتليلية من خالل طرح املوضوع بت  –  1ب
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 . مهارات االتصال والتواصل   –  2ب

 مهارات تشجيع التعاون وخلق روح املبادرة والرغبة ابلعمل اجلماعي .   –  3ب

 مهارات االختبارات اليومية .      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 استخدام طريقة احملاضرة   -1

 وابلسؤال واجلاستخدام اسلوب ا  -2

 

 

 طرائق التقييم       

 أسئلة املقابلة    -أسئلة الصواب واخلطأ ج  –تيارية  ب  أسئلة اخ  -األسئلة املوضوعية وتتألف من : أ -23

 التقييم الذايت وتقييم الزميل  -24

 اختبارات التحصيل البنائية املصاحبة للخطط التدريسية   -االختبارات وتتضمن :  أ -25

 االختبارات التحصيلية وتتضمن : -ب                                       

 ناية كل شهر. االختبارات اخلتامية الشهرية يف  -1

 االختبارات اخلتامية الفصلية يف ناية كل فصل .  -2

 االختبارات اخلتامية النهائية يف ناية العام الدراسي .  -3

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

         اسب ملشكلة الظاهرة                                                     لول املنيفسر وحيلل الظواهر وجياد احل  -1ج
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 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -2ج

 يفرق بني املشكالت    -3ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع وإعطاء احللول املناسبة  -4ج         

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 قة احملاضرة تخدام طرياس -1

 استخدام أسلوب السؤال واجلواب -2

 

 

 طرائق التقييم     

 

 م االختبارات التحصيلية التالية : استخدا -5

 االختبارات اليومية  -د

 االختبارات الشهرية  -ذ

 االختبارات الفصلية  -ر

 االختبارات النهائية  -ز

 استخدام االختبارات الشفوية .  -6
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 هارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. ولة ) املاملهارات العامة والتأهيلية املنق -د 

 مجع البياانت واملؤشرات الرقمية حول املوضوع وحتليلها . مهارات يف   -1د

 مهارات استغالل ما متاح من اإلمكاانت .   -2د

 مهارات إجراء املقارانت عن املوضوع .   -3د

 لة ابملوضوع .    ة ذات الصمهارات إعداد املفردات واملفاهيم اخلاص  -4د
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 بنية املقرر  .114

الساعا األسبوع 
 ت

خمرجات التعلم  
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مفاهيم اولية  تعاريف ومفاهيم  2 1

 قييم الزميل الذات وت   تقييم املناقشة واحلوار  عناصر النظام االقتصادي   استيعاب اخلصائص  2 2

 تقييم الذات وتقييم الزميل  احلوار املناقشة و  نشأة وتطور الظام الرأمسايل  استيعاب اخلصائص  2 3

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  الرأمسالية االحتكارية  استيعاب اخلصائص  2 4

 ة ارات شفوياختب حماضرة  نظرية املنافسة االحتكارية  استيعاب اخلصائص  2 5

ظاهرة الشركات املتعددة   عرض وحتليل 2 6
 اجلنسية 

 م الذات وتقييم الزميل تقيي املناقشة واحلوار 

املؤشرات االقتصادية   عرض وحتليل 2 7
 للنظام الرأمسايل 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  حماضرة 

     امتحان الشهر األول   2 8

تكييف الرأمسالية للظروف   عرض وحتليل 2 9
 ملعاصرة ا

 اختبارات شفوية  اضرة حم

االجتاهات النظرية لتحليل   عرض وحتليل 2 11
 رأمسالية تكيف ال

 اختبارات شفوية  حماضرة 

التفسري الكنزي لالزمة   تعريف ومفاهيم   2 11
 االقتصادية 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

معاجلة كينز لالزمة   عرض وحتليل 2 12
 االقتصادية 

 اختبارات شفوية  حماضرة 
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 البنية التحتية   .115

الدكتور عبد الكرمي كامل عبد    –مادة النظم االقتصادية املقارنة  -1 ب املقررة املطلوبة  ـ الكت1
 لكاظم ا

 الدكتور عبد الوهاب األمني  –دراسة مقارنة   –النظم االقتصادية  -1 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(   2

 الدكتور حممد إبراهيم أبو شادي   –النظم االقتصادية  -2

ليت يوصى هبا                 )  املراجع ا اـ الكتب و 
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 الدكتور جون كينت جالربت –صادي اتريخ الفكر االقت -1

 الدكتور عبد علي كاظم املعموري –اتريخ األفكار االقتصادية  -2

 شبكة االقتصاديني العراقيني  -1 ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 كتور حازم الببالوي يف النظام االقتصادي ذكرات الد م -2

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   -1

الدراسي مواكبة  التطور احلاصل يف األنظمة االقتصادية  املختلفة يف دول العال املختلفة وحماولة االستفادة منها    ان يشمل املقرر  
 قدر املستطاع من اجل النهوض ابلواقع االقتصادي للبلد. 

 

 

 

عناصر القوة يف النظام   وحتليلعرض  2 13
 الرأمسايل 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

عناصر الضعف يف النظام   وحتليل عرض 2 14
 الرأمسايل 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  مستقبل النظام الرأمسايل  عرض وحتليل 2 15
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 ف املقرر منوذج وص

   طالل  حممد ليث م.                                                                         وصف املقرر 

 

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد  
 تعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ من فرص ال حقق االستفادة القصوى  

 كلية اإلدارة واالقتصاد  –ل جامعة داي املؤسسة التعليمية  .256

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .257

 مادة قواعد البياانت / املرحلة الرابعة /  اسم / رمز املقرر  .258

 Econ  4132رمز املقرر  

 مدمج  حة أشكال احلضور املتا .259

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .260

 ساعات يف األسبوع  2( ساعة دراسية بواقع 30) اسية )الكلي( عدد الساعات الدر  .261

 2021  /11  /18 اتريخ إعداد هذا الوصف   .262

 أهداف املقرر: إن يكون الطالب يف ناية السنة الدراسية قادراً على  .263

 ظري والعملي لقواعد البياانت  إلطار النفهم ا -39

 تعريف الطلبة على امهية قواعد البياانت واملعلومات   -40

 تعرف على العناصر االساسية لقواعد البياانت ال -41

 كيفية الوصول ال البياانت واملعلومات وحتديثها  -42

 اجلداول وكيفية ربطها ببعضها البعض  بني العالقات  معرفة -43
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 والنماذج والتقارير واالستعالم اجلداول   اجلانب العملي وانشاء -44

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .116

 ألهداف املعرفية   ا  -أ

 يعرف اساسيات قواعد البياانت  .  -1أ

 يفسر للطالب الية خزن البياانت واملعلومات وحتديثها.  -2أ

 ية  . يُبني للطالب دور نظام قواعد البياانت يف احلياة العمل -3أ

 يوضح للطالب استخدامات انظمة قواعد البياانت يف خمتلف اجملاالت .  -4أ

 من نظام قواعد البياانت يف مجع البياانت ومعاجلتها وخزنا على شكل جداول , مناذج, تقارير .   كيفية االستفادة  -5أ

 

 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 البياانت    ام قواعد  جيمع معلومات عن الية عمل نظ –  1ب

    معرفة اهم املشاكل اليت تواجه املستخدمني يف مجع البياانت واملعلومات  –  2ب

 تطبيق اجلانب النظري عمليا يف خمترب احلاسوب    –  3ب

 مهارات االتصال والتواصل وتبادل املعلومات التقنية      -4ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -19

 لوب السؤال واجلواب  ستخدام اسا -20
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 طرائق التقييم       

 

 ختيار من متعدد، أو اسئلة الصواب واخلطأ ، وأسئلة املقابلة  األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة اال -34

 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -35

 االختبارات وتشمل :  -36

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -

 ات التحصيلية اخلتامية وتتضمن : االختبار  -

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية  الفصلية يف ناية فصل دراسي .  -

 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -

 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج

 قبل الطالب وضوع من طرح افكار جديدة حول امل -1ج

 قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول   -2ج

 الت   حتليل ومعاجلة املشك  -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 (  . Data showاستعمال طريقة العروض التقدميية ال ) -27

 استعمال اجهزة احلاسوب وتنفيذ الربامج عمليا يف خمتربات احلاسوب -28
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 وضيحية . رسم املخططات الت -29

 طريقة العصف الذهين .  -30

 

 طرائق التقييم     

 

 استعمال االختبارات التحصيلية:  -17

 اليومية   •

 لشهرية  ا •

 الفصلية  •

 النهائية   •

 استعمال االختبارات الشفوية .  -18

 

 

 

 ية التوظيف والتطور الشخصي (. لقة بقابلاملهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتع -د 

 مهارات استخدام التقنيات احلديثة يف جمال احلاسوب .  -1د   

 حتليلها . مهارات يف مجع البياانت واملعلومات و   -2د

 مهارات استغالل ما متاح من امكاانت .   -3د

 مهارات اجراء املقارانت عن املوضوع .   -4د
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 ضوع. ة عن املو مهارات إعداد املفاهيم اخلاص 5د 
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 بنية املقرر  .117

خمرجات التعلم   الساعات األسبوع 
 املطلوبة 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع 

 اختبارات شفوية  احملاضرة  مقدمة تعريفية عن قواعد البياانت ف ومفاهيم تعاري 3 1

2 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

 امهية قواعد البياانت واملعلومات 
 تقييم الذات وتقييم الزميل  وار ناقشة واحلامل

3 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

نظم ادارة قواعد البياانت  
(DBM ) 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

4 3 
استيعاب  
 اخلصائص 

( واحلقول Recordالسجالت )
(Field ) 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 تعاريف ومفاهيم  3 5
مدير قواعد البياانت  

(Administrator ) 
 اختبارات شفوية  حماضرة 

 عرض وحتليل 3 6
مصممي قواعد البياانت  

(Designers ) 
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  حتليل البياانت  وحتليلعرض  3 7

 ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ ـــــــــ ــ امتحان الشهر االول)الفصل االول(  ـــــــــــــــــ  3 8

 اختبارات شفوية  حماضرة  العناصر االساسية لقواعد البياانت عرض وحتليل 3 9

 اختبارات شفوية  حماضرة  Tables) انشاء اجلداول ) يلعرض وحتل 3 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  Report)  االستعالمات )  عرض وحتليل 3 11

 اختبارات شفوية  حماضرة  ( Forms)  ماذجالن حتليلعرض و  3 12

 اختبارات شفوية  حماضرة  ( Reportالتقارير  ) عرض وحتليل 3 13
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 البنية التحتية   .118

 االردن  -كتاب اساسيات قواعد البياانت / ايسر مطيع / عمان  ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

 االردن   -/ عمان نظم ادارة قواعد البياانت / سعد غالب ايسني 

 (  DBMSكتاب )   )املصادر(   الرئيسية  ـ املراجع 2

اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                   
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

 

   Kutubموقع   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي   .119

 .  املعاصرة  لتقنيات االلكرتونية  ا لدراسيان يشمل املقرر ا  

 

 

 

 

 

 

 

 اختبارات شفوية  حماضرة  والتصفية  اجراءات الفرز  عرض وحتليل 3 14

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  جتميد احلقول واخفائها عرض وحتليل 3 15
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 منوذج وصف املقرر 

 

 م علي وهيب عبد هللا أ.                                                       وصف املقرر            

 

ا مربهناً عما إذا كان قد  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقه
 قصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج.؛ ستفادة ال حقق اال

 كلية اإلدارة واالقتصاد  – جامعة دايل  املؤسسة التعليمية  .264

 قسم االقتصاد القسم العلمي  / املركز  .265

 /  املرحلة الرابعة  /أساليب واخالقيات البحث العلمي مادة   اسم / رمز املقرر  .266
 Econ  4333رمز املقرر 

 مدمج  أشكال احلضور املتاحة  .267

 2022-2021الفصل الدراسي األول والثاين للعام الدراسي   الفصل / السنة  .268

 ساعة يف األسبوع  2( ساعة دراسية بواقع 30) عدد الساعات الدراسية )الكلي(  .269

 2021  /11  /16 اتريخ إعداد هذا الوصف   .270

 قادراً على الدراسية  : إن يكون الطالب يف ناية السنة أهداف املقرر .271

 فهم اإلطار كيفية كتابة البحث العلمي  -45
 تعريف الطلبة على مفهوم البحث العلمي من خالل التعرف على كيفية كتابة البحث العلمي لدى الطلبة.  -46
 تفسري املخرجات والتعليق عليها.  -47
 من املعرفة وتوسيعها . حياول الباحث من خالل حبثه اشباع حاجته   -48
ة ظاهرة معينة او مشكلة ما للتعرف على العوامل اليت أدت ال وقوعها واخلروج  بنتيجة  الب بدراسمعرفة الط -49

 او عالج للمشكلة  
 تعلم الطالب  الصرب وحتمل املشاق وعدم االستسالم للمصاعب بسهولة  -50
 جعل الطالب ملم مبوضوع البحث  -51
 لم يف حل املشكالت. بدور الع  ملشاكل االقتصادية ، ويكون مؤمناً إمكانية الطالب بتشخيص ا -52
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 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .120

 األهداف املعرفية     -أ
 يعرف مفهوم البحث العلمي -1أ
 يفسر للطالب خصائص الباحث والبحث العلمي  -2أ
 يُبني للطالب طرق الوصول للمعرفة  -3أ
  احلقيقة للوصول اللطريقة العلمية او املنهج العلمي يوضح للطالب ا  -4أ
 يعدد للطالب الطرق اخلاصة ابلبحث العلمي  -5أ
 يعطى للطالب أمثلة عن كيفيه كتابة البحث ومصادره    -6أ
   
 األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر.    -ب 

 جيمع معلومات عن الظواهر واملشكالت االقتصادية    –  1ب
 ب هذه املشاكل حيلل اسبا –  2ب
 تكون علية االحداث يف املستقبلاهر وما سالتنبؤ ابلظو   –  3ب
   مهارات االتصال والتواصل     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 استخدام طريقة احملاضرة   -7
 استخدام اسلوب السؤال واجلواب   -8
 

 طرائق التقييم       
 

 لة املقابلة  طأ ، وأسئر من متعدد، أو اسئلة الصواب واخل األسئلة املوضوعية وتنقسم إل : اسئلة االختيا -37
 التقييم الذايت وتقييم الزميل   -38
 االختبارات وتشمل :  -39

 االختبارات التحصيلية البنائية  املصاحبة للخطط التدريسية .  -
 االختبارات التحصيلية اخلتامية وتتضمن :  -

 االختبارات اخلتامية الشهرية يف ناية كل شهر دراسي .  -
 سي . ة فصل دراتبارات اخلتامية  الفصلية يف ناياالخ -
 االختبارات اخلتامية النهائية  يف نائية العام الدراسي .  -
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 األهداف الوجدانية والقيمية    -ج
 طرح افكار جديدة حول املوضوع من قبل الطالب  -1ج
 قدرة الطالب على تقييم املوضوع واعطاء احللول   -2ج
 يفرق بني املشكالت    -3ج
 يفسر وحيلل الظواهر واملشكالت .  -4ج

 ق التعليم والتعلم  طرائ    
 

 استعمال طريقة العروض التقدميية  .  -31
 رسم املخططات التوضيحية .  -32
 طريقة العصف الذهين .  -33
 
 طرائق التقييم     
 

 استعمال االختبارات التحصيلية:  -19
 اليومية   •
 الشهرية   •
 الفصلية   -ج

 النهائية    -ء                                     

 ة . ات الشفوي استعمال االختبار  -20
 
 املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  -د 

 مهارات استخدام املراجع واملصطلحات .  -1د   
 مهارات يف مجع البياانت حول املوضوع وحتليلها .   -2د
 الل ما متاح من امكاانت . مهارات استغ   -3د
 ء املقارانت عن املوضوع . ارات اجرا مه   -4د
 مهارات إعداد املفاهيم اخلاصة عن املوضوع.  5د 
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 البنية التحتية   .122
،  ك وآخرون كتاب اساليب  البحث العلمي، للدكتور حممد أزهر السما ـ الكتب املقررة املطلوبة  1

1989 
كتاب اساليب البحث العلمي )منظور تطبيقي( للدكتور نبيل مجعة النجار     صادر(   ـ املراجع الرئيسية )امل2

 واخرون  

 بنية املقرر  .121

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو املوضوع  خمرجات التعلم املطلوبة  الساعات األسبوع 

 اختبارات شفوية  اضرة احمل مفاهيم عامة   تعاريف ومفاهيم  3 1
 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  البحث العلمي عند العرب  ب اخلصائص استيعا 3 2

 استيعاب اخلصائص  3 3
اخلصائص االساسية للبحث  

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  العلمي 

 استيعاب اخلصائص  3 4
طرائق ومناهج  عامة للبحث  
 يم الزميل تقييم الذات وتقي ملناقشة واحلوار ا العلمي 

خطوات ومراحل البحث   تعاريف ومفاهيم  3 5
 العلمي 

 اختبارات شفوية  حماضرة 

 تقييم الذات وتقييم الزميل  املناقشة واحلوار  اهم مسات البحث اجليد  عرض وحتليل 3 6
 قييم الزميل تقييم الذات وت  املناقشة واحلوار  خصائص الباحث اجليد  عرض وحتليل 3 7

صل  ألول/ للفامتحان الشهر ا  3 8
 الدراسي االول  

  

 اختبارات شفوية  حماضرة  طرائق وادوات مجع البياانت  عرض وحتليل 3 9

 عرض وحتليل 3 11
حتليل البياانت واختبار  

الفرضيات                        
     

 اختبارات شفوية  حماضرة 

رضها تصنيف البياانت وع عرض وحتليل 3 11  اختبارات شفوية  حماضرة  
 اختبارات شفوية  حماضرة  امثلة تطبيقية                   يلعرض وحتل 3 12

 عرض وحتليل 3 13
كيفية كتابة مصادر البحث        

 اختبارات شفوية  حماضرة  العلمي 

 اختبارات شفوية  حماضرة  مناقشة االسئلة اليت يتم طرحها  عرض وحتليل 3 14
 تقييم الذات وتقييم الزميل  وار اقشة واحلاملن طرائق وادوات مجع البياانت  لعرض وحتلي 3 15

 ــــــــ  ــــــــ  مراجعة  ـــــــــ  ــــ ـــــ 
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اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 )  
 اجملالت العلمية , التقارير ,....  ( 

ونية للدكتور  ة وااللكرت البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدي 
 . (2007عامر قنديلجي) 

 شبكات ومواقع عديدة على االنرتنت   ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت .... 

 
 خطة تطوير املقرر الدراسي   .123

 ان يشمل املقرر الدراسي مراحل تطور اساليب البحث العلمي ، الطرق احلديثة يف كتابته  
 


