
 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .2

 االقتصاد الدولي اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور ساعتان كل اسبوع أشكال الحضور المتاحة .5

 كورس اول الفصل / السنة .6

 ساعة33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2323-9-8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر .9

ان مادة االقتصاد الدويل تعد من االساسيات العلمية واجلوهرية اليت متثل جوهر دراسة علم االقتصاد وعالقتها 
    يف العلوم االقتصادية. دراستها للحصول على البكالوريوس ابملفردات االخرى اليت يتوجب على الطالب

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .13

  االهداف المعرفية -أ

 شرح مفردات المقررة والتركيز على المفاصل التي يجب ان يتعلمها الطالب-1أ

 ربط المادة بالواقع العلمي باعتبار المادة المقررة لها ارتباط علمي من حيث التطبيق. -2أ

 تعريف الطالب كيفية معالجة المشاكل االقتصادية الدولية وايجاد الحلول المناسبة. -3أ

 معرفة اهم الوقائع االقتصادية وطريقة التصدي لها من قبل االقتصاديين.-4أ

 لية التي تصدت لالزمات المالية  عبر التاريخ.معرفة النظريات الدو -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

في الوصول الى فهم اوسع للموضوع الذي  التوضيحية للمساهمة تاستخدام الرسوم والمخططا– 1ب

  يتم شرحة.

 عن مواضيع خارجية مرتبطة بالموضوع. pipersالطلب من الطالب انشاء اوراق عمل – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرة-1

 المجاميع الطالبية. -2

 التقارير والدراسات -3

 ورش العمل-4



 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات بمخلف  أنواعها -1

 التغذية المرتجلة من الطالب -2

 المباشر.طريقة التعبير -3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي. -1ج

 تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم. -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 (25)الدرجة من امتحان شهري واليوميول وتنقسم الى امتحان الفصل اال -1
 (25امتحان الفصل الثاني  وتنقسم الى امتحان شهري وشفهي)الدرجة من  -2
 (.53االمتحان النهائي ويكون الكترونياً)الدرجة من -3

 

 

 طرائق التقييم    

 بمختلف انواعها  تاالمتحانا -1

 التغذية العكسية من الطالب-2

 طريقة التعبير بالوجوه-3

 التقارير والدراسات-4

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

 التواصل اللفظي-1د

 العمل الجماعي-2د



 

 حليل والتحققالت-3د

 والتنظيم  التخطيط   -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 / أو اسم الوحدة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المفهوم واالهمية 2 1اسبوع 
مقدمة عامة عن 

 االقتصاد الدولي
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 2اسبوع
التطورات المعاصرة 

 في االقتصاد العالمي
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 3اسبوع
تطورات سياسات 

 الدوليواداء االقتصاد 
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 4اسبوع
النظريات المفسرة 

 للتبادل الدولي
 امتحان محاضرات

 امتحان امتحان  امتحان 2 5اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 6اسبوع
النظريات الكالسيكية 

 )النيوكالسيك(المحدث
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 7اسبوع
في االتجاهات الحديثة 

 تفسير التبادل الولي
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 8اسبوع
نظرية التبادل 

 الالمتكافئ
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 9اسبوع
آليات المدفوعات 

 الدولية
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 13اسبوع
كيفية تحديد سعر 

 الصرف
 امتحان محاضرات

 واالهميةالمفهوم  2 11اسبوع

سعر الصرف االجنبي 

في النظم النقدية 

 المختلفة

 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 12اسبوع

سعر الصرف في 

اطار معاهدة بريتون 

 وددز

 امتحان محاضرات



 البنية التحتية  .12

 االقتصاد الدولي الكتب المقررة المطلوبة  -1

 محاضرات د. مايح الشمري المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 د.كريم مهدي الحسناوي  ود.غازي الطائي

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
 المواقع االلكترونية  المتخصصة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

اضافة مفردات للمناهج ضمن التطور 

الحاصل في المقرر وبنسبة ال 

 %5تتجاوز

 

 

 

  

 امتحان امتحان  امتحان 2 13اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 14اسبوع
حركة عوامل االنتاج 

 ً  دوليا
 امتحان محاضرات

 امتحان امتحان  امتحان 2 15اسبوع



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .14

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .15

 السياسات االقتصادية الدولية اسم / رمز المقرر .16

  البرامج التي يدخل فيها .17

 حضور ساعتان كل اسبوع أشكال الحضور المتاحة .18

 كورس الثاني الفصل / السنة .19

 ساعة33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .23

 2319-4-27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

  أهداف المقرر .22

تعرف الطالب بالسياسات االقتصادية الدولية السائدة في العالم واختيار السياسة االقتصادية الدولية المالئمة 

تعد من االساسيات العلمية والجوهرية التي تمثل جوهر  ةالدولي يةاالقتصادالسياسات ان مادة ، لظرف البلد

دراستها للحصول على  دراسة علم االقتصاد وعالقتها بالمفردات االخرى التي يتوجب على الطالب

    البكالوريوس في العلوم االقتصادية.

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .23

  االهداف المعرفية -أ

 شرح مفردات المقررة والتركيز على المفاصل التي يجب ان يتعلمها الطالب-1أ

 ربط المادة بالواقع العلمي باعتبار المادة المقررة لها ارتباط علمي من حيث التطبيق. -2أ

 السياسات االقتصادية الدولية محاولة تفهيم الطالب والتوضيح له كيفية  وضع الحلول للمشكلة -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

في الوصول الى فهم اوسع للموضوع الذي  التوضيحية للمساهمة تاستخدام الرسوم والمخططا– 1ب

  يتم شرحة.

 عن مواضيع خارجية مرتبطة بالموضوع. pipersالطلب من الطالب انشاء اوراق عمل – 2ب

 االفتصاديةاستخدامها في معالجة المشاكل  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرة-1

 المجاميع الطالبية. -2



 التقارير والدراسات -3

 ورش العمل-4

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات بمخلف  أنواعها -3

 التغذية المرتجلة من الطالب -4

 طريقة التعبير المباشر.-3

 

 والقيميةاالهداف الوجدانية  -ج

 تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي. -1ج

 تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم. -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 (25)الدرجة من ول وتنقسم الى امتحان شهري واليوميامتحان الفصل اال -4
 (25امتحان الفصل الثاني  وتنقسم الى امتحان شهري وشفهي)الدرجة من  -5
 (.53االمتحان النهائي ويكون الكترونياً)الدرجة من -6

 

 

 طرائق التقييم    

 بمختلف انواعها  تاالمتحانا -2

 التغذية العكسية من الطالب-2

 طريقة التعبير بالوجوه-3

 التقارير والدراسات-4



 

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

 التواصل اللفظي-1د

 العمل الجماعي-2د

 حليل والتحققالت-3د

 التخطيط والتنظيم   -4د



 بنية المقرر .24

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 المفهوم واالهمية 2 1اسبوع 

 مقدمة عامة عن 

السياسات االقتصادية 

 ةالدولي

 امتحان محاضرات

    عطلة محلية 2 2اسبوع

 امتحان محاضرات تميزان المدفوعا المفهوم واالهمية 2 3اسبوع

    عطلة العيد 2 4اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 5اسبوع
التوازن واالختالل في 

 ميزان المدفوعات
 امتحان محاضرات

 امتحان محاضرات السياسات التجارية المفهوم واالهمية 2 6اسبوع

 امتحان امتحان  امتحان 2 7اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 8اسبوع
وسائل السياسات 

 التجارية
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 9اسبوع
الوسائل التنظيمية 

 للسياسات التجارية
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 13اسبوع
المنظمات االقتصادية 

 الدولية
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 11اسبوع
البنك الولي لالعمار 

 واالنشاء
 امتحان محاضرات

 المفهوم واالهمية 2 12اسبوع
المنظمات االقتصادية 

 الدولية
 امتحان محاضرات

 امتحان امتحان  امتحان 2 13اسبوع

 المفهوم واالهمية 2 14اسبوع
المتحدة  ممؤتمر األم

 للتجارة التنمية
 امتحان محاضرات

 امتحان امتحان  امتحان 2 15اسبوع



 البنية التحتية  .25

 ةالدولي يةاالقتصادالسياسات  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 محاضرات د. مايح الشمري المراجع الرئيسية )المصادر(-2

بها  الكتب والمراجع التي يوصى-أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 د.كريم مهدي الحسناوي  ود.غازي الطائي

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
 المواقع االلكترونية  المتخصصة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .26

اضافة مفردات للمناهج ضمن التطور 

الحاصل في المقرر وبنسبة ال 

 %5تتجاوز

 

 

 

  



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .27

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .28

  االقتصاد الصناعي  اسم / رمز المقرر .29

 ... البرامج التي يدخل فيها .33

 اون الين  أشكال الحضور المتاحة .31

  األولالكورس  الفصل / السنة .32

 (أسبوعيا)بمعدل ساعتان  33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 1/9/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 أهداف المقرر .35

 التعرف على معنى  مفهوم الصناعة والقطاع الصناعي 

 فهم معنى المنشاة الصناعية 

 التعرف على اهداف المشروع الصناعي وعالقته باالقتصاد القومي 

 معرفة عالقة المشروع الصناعي بالقطاع الصناعي واالقتصاد القومي 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .36

  االهداف المعرفية -أ

 الصناعة والقطاع الصناعي أهميةمحاولة تفهيم الطالب والتوضيح له عن  -1أ

 اكساب الطالب القدرة على التفكير في المشاريع الصناعية التي ترفد البلد اقتصاديا -2أ

 ى مميزات القطاع النفطي واهميته في االقتصاد التعرف عل -3أ

  -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 التي تتولد لدى الطالب في انشاء مشروعه الخاص  األفكاراستخدام  إمكانية – 1ب

 التعامل مع الصناعات المختلفة اكتساب المهارة في  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توضيحية لألجزاء التي يتم شرحها   تطريقة القاء المحاضرات بصورة نظرية مع االستعانة بفيديوها

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحان 

 

 



 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تطوير مهارات الطالب في الصناعة النفطية -1ج

  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 تم ذكرها سابقا 

 طرائق التقييم    

 

 تم ذكرها 

 

 

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

 التواصل اللفظي  -1د

 العمل الجماعي  -2د

 -3د

    -4د



 البنية التحتية  .38

 بنية المقرر .37

 األسبوع
الساعا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان  محاضرات  مفهوم الصناعة واهميتها  2 1

 = محاضرات  المنشأة الصناعية  2 2

3 2  

اهداف المشروع 

الصناعي وعالقته 

  باالقتصاد القومي 

= = 

4 2  

عالقة المشروع 

الصناعي بالقطاع 

الصناعي واالقتصاد 

 القومي

= = 

5 2  
مفهوم الصناعة والقطاع 

 الصناعي 
= = 

 = = مرحلة المانفكتورة   2 6

 = = امتحان    7

 = = الصناعة اآللية   2 8

9 2  
مرحلة تطور الرأسمالية 

 الصناعية 
= = 

 = = الثورة الفكرية في فرنسا  2 13

 = = الزراعي  اإلصالح  2 11

12 2  
عالقة االقتصاد الصناعي 

 بالعلوم االخرى
= = 

13 2   = = 

 = = امتحان   2 14

 = = مراجعة للمادة   2 15



 طلوبة  الكتب المقررة الم-1
الدكنور حيدر  لألستاذفي االقتصاد الصناعي ، محاضرات 

 نعمة بخيت ،أ سارة الطالقاني 

  المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 كل المتاح مطبوع او مصور او الكتروني 

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
-------------------- 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .39

 

 

 

 

 

  



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .43

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .41

  االقتصاد المعرفي  اسم / رمز المقرر .42

  البرامج التي يدخل فيها .43

 اون الين  أشكال الحضور المتاحة .44

  لثاني االكورس  الفصل / السنة .45

 (أسبوعيا)بمعدل ساعتان  33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 1/9/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 التعرف على معنى االقتصاد المعرفي ومضمونه  واهم سماته

 تعلم كيف تطور االقتصاد المعرفي 

 لتعرف على العالقة المتبادلة بين اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية ا

  تعلم مستلزمات البيئة المعرفية 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 الموارد البشرية وكيف تساهم في البيئة المعرفية  إدارةعلى معنى  التعرف

 معرفة مفهوم التجارة االلكترونية 

 دراسة بعض تجارب الدول المتقدمة في تحقيق التنمية البشرية 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .49

  المعرفيةاالهداف  -أ

 له عن مفهوم واهمية االقتصاد المعرفي محاولة تفهيم الطالب والتوضيح  -1أ

كيفية التعامل مع االقتصاد المعرفي وكيفية االستفادة من المعارف المختلفة واستغاللها لتحقيق  -2أ

  الشخصية والعامة   األهداف

 التعرف على المعارف الجديدة وكيفية تنمية القدرات البشرية بشكل افضل  -3أ

  -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 استخدام المعارف المختلفة في تحقيق المنافع  إمكانية – 1ب

 ب المهارات الالزمة لتطوير القدرات المعرفية اكتسا – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توضيحية لألجزاء التي يتم شرحها   تطريقة القاء المحاضرات بصورة نظرية مع االستعانة بفيديوها

 

 

 طرائق التقييم      



 

 االمتحان 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 الطالب المعرفية في كافة حقول العلوم  تطوير مهارات-1ج

  -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 تم ذكرها سابقا 

 طرائق التقييم    

 

 تم ذكرها 

 

 

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

 التواصل اللفظي  -1د

 العمل الجماعي  -2د

 -3د

    -4د



 

 بنية المقرر .53

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  
مفوم االقتصاد 

  المعرفي 
 امتحان  محاضرات 

2 2  
سمات االقتصاد 

  المعرفي 
 = محاضرات 

3 2  
مراحل تطور 

 االقتصاد المعرفي 
= = 

4 2  

العالقة بين االقتصاد 

المعرفي والتنمية 

 البشرية 

= = 

5 2  
مستلزمات البيئة 

 المعرفية 
= = 

6 2  

الموارد البشرية  إدارة

والمساهمة في البيئة 

 المعرفية

= = 

 = = امتحان    7

8 2  
المستلزمات المادية 

 لالقتصاد المعرفي 
= = 

9 2  

التجارة االلكترونية 

ودورها في تأمين 

 البيئة المعرفية 

= = 

13 2  

بعض التجارب للدول 

المتقدمة في تحقيق 

 التنمية البشرية اليابان 

= = 

 = = الصين  2 11



 البنية التحتية  .51

 طلوبة  الكتب المقررة الم-1
،  إبراهيماحمد محمد  لألستاذمحاضرات اساسيات الحاسوب ، 

 اصدار سلسلة ارض المعرفة 

 محاضرات في االقتصاد المعرفي ،  المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 كل المتاح مطبوع او مصور او الكتروني 

 االلكترونية، مواقع االنترنتالمراجع -ب

...  
-------------------- 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .52

 

 

 

 

 

  

 = = ماليزيا   2 12

 = = مراجعة للمادة   2 13

14 2  
مناقشات طالبية حول 

 المادة 
= = 

 = = امتحان   2 15



 وصف المقرر

 

 / كلية اإلدارة واالقتصادجامعة الكوفة التعليمية المؤسسة .53

 االقتصاد قسم  المركز/  الجامعي القسم .54

 المقرر رمز/  اسم .55
ECON316    

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج .56

 شخصي المتاحة الحضور أشكال .57

 فصلي -الثالثة المرحلة السنة/  الفصل .58

  ساعة  33 (الكلي) الدراسية الساعات عدد .59

 2319-2323  الوصف هذا إعداد تاريخ .63

 المقرر أهداف .61

 .للصناعة االقتصادية بالمفاهيم الطالب تعريف

 . الصناعة تطور بمراحل الطالب تعريف

 الصناعة مجال في المتخصصة  الدولية والمؤسسات المنظمات بسياسات الطالب تعريف

 

 

 

 

يهتم هذا المقرر بتعريف الطلبة على جميع األمور والقضايا المتعلقة بالصناعة والقطاع الصناعي، وبما       

 .يؤهلهم لفهم السياسات الدولية وعمل المنظمات المتخصصة في مجال الصناعة

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق  المقرر مخرجات .62



  المعرفية االهداف -أ

 التعادل ومفهوم الصناعية المنشأة اقتصاديات فهم. -1أ

 .تحليلي تاريخي منظور من العالم في الصناعي التطور فهم.-2أ

 . -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  بالمقرر الخاصة المهاراتية األهداف  - ب

 والمستهلكين المنتجين بسلوك الخاصة النماذج فهم - 1ب

 . الصناعية التكاليف سلوك فهم  - 2ب

 الصناعي المشروع موقع اختيار واسس معايير فهم – 3ب

     -4ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 

 محاضرات

 نقاش حلقات

 

 

  التقييم طرائق     

 

  شفوية امتحانات

 يومية وتحريرية

 وفصلية وشهرية

 



 

 المقرر بنية .63

 الساعات األسبوع
 التعلم مخرجات

 المطلوبة

 أو/  الوحدة اسم

 الموضوع
 التقييم طريقة التعليم طريقة

1 3  
مدخل لمادة السياسات 

 الصناعية
 امتحان محاضرات

2 

3 
 

التصنيف الصناعي 

والصناعات الرئيسة في 

 العالم

 امتحان محاضرات

3 
3  

التصنيف الصناعي في 

 البلدان المتقدمة
 امتحان محاضرات

4 
3  

التصنيف الصناعي في 

 البلدان االشتراكية
 امتحان محاضرات

 امتحان محاضرات الهيكل الفرعي وأهميته  3 5

6 
3  

مفهوم التوطن الصناعي في 

 األنظمة المختلفة
 امتحان محاضرات

 

 والقيمية الوجدانية االهداف -ج

  -1ج

 .-2ج

 .-3ج

   

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

 . الصناعي للقطاع العام االطار الطالب يدرك-1د

 .الصناعة تطور لمراحل التفصيلية بالمفاهيم اإللمام -2د

 . الصناعة مجال في العاملة الدولية والمؤسسات المنظمات سياسات فهم  -3د

   التصنيع استراتيجيات فهم -4د



7 
3  

العوامل المؤثرة على 

  التوطن 
 امتحان محاضرات

 امتحان محاضرات أساليب التوطن الصناعي  3 8

 امتحان محاضرات طرق التوطن الصناعي  3 9

10 
3  

تحديد الموقع األمثل 

 للمشروع الصناعي
 امتحان محاضرات

 امتحان محاضرات ( 1)استراتيجيات التصنيع  3 11

 امتحان محاضرات (2)استراتيجيات التصنيع  3 12

 امتحان محاضرات التخطيط الصناعي  3 13

 امتحان محاضرات الحديثةاتجاهات التصنيع   3 14

15 
3  

ة في يالصناع السياسة

 العراق
 امتحان محاضرات

 

  التحتية البنية .64

   المطلوبة المقررة الكتب-1

 االقتصاد الصناعي، د.حميد جاسم،  وآخرون-1

 االقتصاد الصناعي، د.محمد أزهر السماك-2

 االقتصاد الصناعي،  مدحت كاظم القريشي -3

 

 (المصادر) الرئيسية المراجع-2

4- Industrialization and Industrial man, kear- 

Lark. 

5- Trade unions and structural adjustment, 

Venkata ,C.S. 

 بها يوصى التي والمراجع الكتب-أ

 ...(  التقارير، العلمية، المجالت)
 

 االنترنت مواقع االلكترونية، المراجع-ب

...  
 اليونيدو الصناعية التنمية منظمة

 



 الدراسي المقرر تطوير خطة .65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .66

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .67

 المالية العامة اسم / رمز المقرر .68

 المايكروسوفت باور بوينت البرامج التي يدخل فيها .69

  أسبوعساعتان كل اون الين  أشكال الحضور المتاحة .73

  األولالكورس  الفصل / السنة .71

 ساعة   33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .72

 25/6/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .73

 أهداف المقرر .74

  األخرىيكون الطالب قادرا على فهم نشأة املالية العامة واهم مفاهيمها وعالقتها ابلعلوم  -1

النفقات العامة واهم تعريفاهتا ومضموهنا وحجمها والعوامل املؤثرة فيها واهم االاثر يكون الطالب قادرا على فهم تطور  -2
 االقتصادية هلا 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 العامة ومعرفة ماهي الوسائل اليت تستحصل عن طريقها  اإليراداتالتعرف على مفهوم  -3

 فهم معىن املوازنة العامة للدولة ومبادئها ودورها   -4

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .75

  االهداف المعرفية -أ

 محاولة تعريف الطالب بكيفية وضع الحلول للمشاكل المالية االقتصادية  -1أ

 كيفية التحليل للمشكالت المالية االقتصادية  -2أ

 معرفة النظريات المالية االقتصادية التي تصدت لالزمات المالية عبر التاريخ  -3أ

 معرفة اهم الوقائع االقتصادية وطرق التصدي لها من قبل االقتصاديين  -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 معرفة تاريخ علم المالية العامة وربطه بالتاريخ االقتصادي  – 1ب

   حول كيفية بدأ المالية العامة للبلدان  األفكارمحاولة استلهام  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

اثناء المحاضرة وباستخدام مؤثرات  األسئلةاستخدام الصفوف االلكترونية عن طريق برنامج الميت مع طرح 

 الى التقارير الطالبية  باإلضافة، عن طريق استخدام برنامج الباور بوينت

 

 

 طرائق التقييم      

 

 مباشرة اثناء المحاضرة  أسئلة -
 استخدام نظام الكوز  -
 امتحان شهري  -



 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي  -1ج

   تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم  -2ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تم ذكرها سابقا

 

 طرائق التقييم    

 

 تم ذكرها مسبقا 

 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرى المتعلقة )المهاراتالمهارات العامة والمنقولة  -د 

 التواصل اللفظي  -1د

 التحليل والتحقق -2د

 التواصل الكتابي  -3د

  الوقت إدارة  -4د



 بنية المقرر .76

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  
االطار العام لعلم 

 المالية العامة 
  محاضرات 

2 2  
النفقات العامة مفهومها 

 وتطورها وتقسيماتها
  محاضرات 

3 2  

حجم النفقات العامة 

والعوامل المؤثرة 

 عليها

  محاضرات

4 2  
اآلثار االقتصادية 

 للنفقات العامة 
  محاضرات

5 2  
العامة من  اإليرادات

 الدولة  أمالك
  محاضرات 

6 2  
العامة من  اإليرادات

 الضرائب
  محاضرات 

  محاضرات من الرسوم  اإليرادات  2  7

 امتحان  امتحان  االمتحان  2 8

  محاضرات من الرسوم اإليرادات  2 9

13 2  
من  اإليرادات

 القروض العامة
  محاضرات

11 2  
مفهوم الموازنة العامة 

 للدولة 
  محاضرات 

  محاضرات  مبادئ الموازنة العامة  2 12

  محاضرات  دورة الموازنة العامة   2 13

14 2  
اعتماد الموازنة العامة 

 وتنفيذها
  محاضرات 



 البنية التحتية  .77

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
الدكتور محمد خالد  لألستاذمحاضرات في المالية العامة/ 

 المهايني 

 المراجع الرئيسية )المصادر(-2
د خالد الدكتور محم لألستاذمحاضرات في المالية العامة / 

 2113 –المهايني 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 ال توجد

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
 ال توجد 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .78

مفردات للمادة تواكب التطور  إضافة

 %5الحاصل وبنسبة ال تزيد عن 

 

 

 

 

  

 امتحان  امتحان  االمتحان   2 15



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .79

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .83

 االقتصاد الصناعي اسم / رمز المقرر .81

 الدراسات العليا/  الدبلوم العالي تقويم المشاريع البرامج التي يدخل فيها .82

 المحاضرات المباشرة أشكال الحضور المتاحة .83

 االولالفصل  الفصل / السنة .84

 ساعة خالل الفصل الدراسي( 45ساعة اسبوعيا ) 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .85

 2319-2323 تاريخ إعداد هذا الوصف  .86

 أهداف المقرر .87
 

 مفهوم االقتصاد الصناعيعلى التعرف 

 مفهوم المشروع الصناعي واهميتهالتعرف على 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 اهمية الصناعة في االقتصاد والتنمية الصناعيةالتعرف على 

 االمثل الحجم تحديد على التكنولوجي التطور اثر على فالتعر 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .88

  االهداف المعرفية -أ

 االقتصاد الصناعيتطوير مهارات ومعارف الطلبة في مجال   -1أ

جراء اخفاق الصناعة  الحكومات  هاالتعرف على كيفية تشخيص المشاكل االقتصادية التي تواجه -2أ

 في ايجاد امكن التوطن الصناعي

االلمام باألنشطة االقتصادية التي تسهم في تنويع االقتصادات النامية وتعمل في نفس الوقت على  -3أ 

 امتصاص فائض البطالة.

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 وتطوير قدرات الذات المعرفة والفهم  - 1ب

 تطوير مهارات ومعارف الطلبة في الحوارات والمؤتمرات العلمية والثقافية  - 2ب

انخفاض اسهام القطاع الصناعي توسيع افق الطلبة في طرح اراء اقتصادية حول موضوعات   - 3ب

 االجمالي.في تكوين الناتج المحلي 

   . الصناعةاستخدام االدوات االقتصادية المتنوعة لمعالجة مشاكل    -4ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      



 

 محاضرات ، حل مسائل رياضية ، حوار ونقاش

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اعداد التقاريرامتحانات يومية وشهرية ، مشاركة ونقاش ، وحل الواجبات من المسائل الفكرية والكمية، 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 مهارات معرفية تتعلق بما يحيط به الطالب من معلومات حول الموضوع -1ج

 مهارات تتعلق بقدرات الطلبة بالتفاعل والمشاركات داخل الصف  -2ج

 مهارات التفكير المنطقي في ايجاد حلول للمسائل الكمية المتعلقة بالموضوع .  -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الحوارات المباشرة، المؤتمرات العلمية.

 

 طرائق التقييم    

 المناظرات العلمية، البحوث العلمية، اوراق العمل.

 

 



 

 

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

 .الحكومة في مجال القطاع الصناعيفهم سياسات   -1د

 .الصناعاتاإللمام بالمفاهيم التفصيلية لمختلف  -2د

 القوانين واالجراءات التي تشجع على قيام الصناعة.فهم  -3د



 البنية التحتية  .93

 بنية المقرر .89

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع اسم الوحدة / أو

 امتحان محاضرة مفهوم االقتصاد الصناعي  3 1

2 
3 

 
مفهوم المشروع الصناعي 

 واهميته
 امتحان محاضرة

3 
3 

 
اهمية الصناعة في االقتصاد 

 والتنمية الصناعية
 امتحان محاضرة

4 
3 

 
مقومات اساسية لتوطن 

 الصناعة
 امتحان محاضرة

5 
3 

 
 للمشروع االمثل الحجم

 الصناعي
 امتحان محاضرة

6 
3 

 
 على اثرهو المشروع حجم

 والعوائد التكاليف
 امتحان محاضرة

7 
3 

 
 على التكنولوجي التطور اثر

 االمثل الحجم تحديد
 امتحان محاضرة

 امتحان محاضرة مفهوم الصناعة  3 8

 امتحان  امتحان ما قبل النهائي  3 9

 امتحان محاضرة مراحل تطور الصناعة  3 13

 امتحان محاضرة هيكل الصناعة  3 11

12 
3 

 
االبعاد الرئيسة لهيكل 

 الصناعة
 امتحان محاضرة

 امتحان محاضرة التركز الصناعي  3 13

14 
3 

 
معوقات الدخول الى 

 الصناعة
 امتحان محاضرة

 امتحان  امتحان نهاية الفصل  3 15



 / طارق عبد الحسين العكيلي االقتصاد الصناعي الكتب المقررة المطلوبة  -1

 محمد ازهر سعيد/ االقتصاد الصناعي المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 رسائل واطاريح جامعية.

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
------ 
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