


         

 وصف البرنامج األكاديمي 

اجيازا مقتضبا الهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها الربانمج األكادميي للعلوم االقتصادية وصف يوفر 
 مربهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة. ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة الكوفة سسة التعليميةالمؤ .1

 كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االقتصاد القسم الجامعي / المركز  .2

 علوم اقتصادية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس علوم اقتصادية اسم الشهادة النهائية  .4

  فصلي النظام الدراسي   .5

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 القبول المركزي/ الظرف االمني/عدم توفر البناية المناسبة رى المؤثرات الخارجية األخ .7

 2112-6-14 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

نا، والوطن العربي، والعالم ملا بلدل االقتصاديةالعليا على علم كامل بالخصائص  من يكون الطالب سواء في الدراسات األولية أأ

 ياة العلمية والعملية.في ذلك من أهمية في الح

 
 
يقوم على أساس التحليل والتفسير والبحث عن األسباب والنتائج التي للطالب القدرة على اإلبداع  توجيه الطالب توجيها علميا

 .في تفسيرها 

 لدى الطلبة ذو املردود االيجابي على الفرد واملجتمع. ياالقتصادخلق الوعي 

 االقتصاد.ملفهوم العلمي واإلنساني لعلم ترسيخ القيم اإلنسانية من خالل ا

 الفاعل مع العلوم األخرى في معالجة املشكالت التي تواجه املجتمع االسهام

 تمكين الطالب من فهم كيفية االستثمار األمثل للموارد الطبيعية والبشرية.

 .تأهيل الطالب في استخدام طرائق البحث العلمي وتقنياته في الدراسات االقتصادية
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

 يمكن الطلبة من التعرف على المعارف االقتصادية وفهم مناهج ونظريات العلوم االقتصادية. -1أ

 استخدام أدوات التفكير االقتصادي في تحليل الظواهر االقتصادية.  -2أ

  .قدمة في العلوم االقتصاديةفهم المواضيع المت  -3أ

 امتالك المعرفة في استخدام أدوات للبحث العلمي في العلوم االقتصادية. -4أ

 فهم واستيعاب كيفية الرياضيات واإلحصاء في العلوم االقتصادية. -5أ

 فهم البيئة االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية. -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 تعلم واجراء التحليالت االقتصادية للمشكالت االقتصادية المعاصرة.ال – 1ب 

 القدرة على استخدام أساليب التحليل الكمي بما في ذلك االقتصاد القياسي.  - 2ب 

 القدرة على تقويم اثار القرارات االقتصادية لحل المشكالت االقتصادية.  - 3ب 

 للظواهر االقتصادية.تحليل وتفسير النتائج الكمية والرقمية  - 4ب 

 استخالص المعلومات من االدبيات االقتصادية. -5ب 

 تحليل البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالظواهر االقتصادية. -6ب 

 توظيف المهارات في كتابة بحث التخرج. -7ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات.

 القراءات االسترشادية.

 التدريب التفاعلي.

 ل الدراسية.الفصو

 مجاميع العمل

 مشاريع التخرج.

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات التحريرية

 االمتحانات الشفوية.

 لجان المناقشة لبحوث التخرج.

 العروض الشفوية.

 تقارير مجموعات العمل

 

 التفكير مهارات-ج

 المبحوثة.وصف الظواهر االقتصادية وتحليل العالقات الخاصة بالمشكلة  -1ج         

 القدرة على ربط الظواهر االقتصادية بالقوانين الحاكمة لها. -2ج

 تحليل المشكالت باستخدام التقنيات الحاسوبية والحزم البرمجية الجاهزة -3ج

 تفسير نتائج التحليل الكمي. -4ج   
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 نقد المواضيع المطروحة للنقاش. -5ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات

 روس العملية )المختبرية(الد

 التقارير الموضوعاتية.

 الحلقات النقاشية

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات اليومية

 االختبارات المفتوحة )باستخدام االنترنيت(

 االختبارات التنافسية.

 
 

 

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

في الظاهرة   تطبيق التحليل المنطقي في كشف العالقات بين المتغيرات االقتصادية المؤثرة -1د

 والمتأثرة بها.

 كتابة التقارير العلمية. -2د

 كتابة البحوث -3د

    

 والتعلم  التعليمطرائق          

 المحاضرات المباشرة.-

 الى المؤسسات االقتصادية المختلفة يةلمرحالت ع-

 

 

 

 طرائق التقييم          

 لجان مناقشة بحوث التخرج

 استبانات الخريجين

 ورش العمل

 بنية البرنامج  .11
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المرحلة 

 الدراسية

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة

+عملينظري  عدد الوحدات 

 3 3 1ك مبادئ االقتصاد ECB400 االولى

  2 عملي 2نظري+ 1 1ك اسوبالح COB009 االولى

  2 لغة عربية ARB009 االولى

2 

قراءات اقتصادية باللغة  ECB401 االولى
 1ك االنكليزية

2 2 

مبادئ حقوق االنسان  HDB009 االولى
 والديمقراطية

2 2 

 3 3 2ك مبادئ االقتصاد ECB400 االولى

 3 3 مبادئ االحصاء STB200 االولى

 3 3 حاسبةمبادئ الم STB200 االولى

 3 3 مبادئ االدارة MGB300 االولى

 2 عملي 2نظري+ 1 2ك الحاسوب COB019 االولى

 2 2 رياضيات MAB009 االولى

قراءات اقتصادية باللغة  ECB401 االولى
 2ك االنكليزية

2 2 

 2 2 (1)اللغة االنكليزية  االولى

 17: 2ك   14: 1: كوحدة( 31المرحلة االولى )   

    

 3 3 1ك نظرية اقتصادية جزئية ECON202 انيةالث
 2 2 1ك االحصاء االقتصادي Estat202 الثانية
 2 2 الوقائع االقتصادي  تاريخ  Ehstr202 الثانية
 2 2 اقتصاديات الموارد البشرية Matr202  الثانية
 E  2  2 رياضيات لالقتصاديين MATH202 الثانية
 2 2 1ك ميةالحسابات القو  EACUT202 الثانية
 2 2 اقتصاديات النقود MONY212 الثانية
 3 3 2ك نظرية اقتصادية جزئية ECON202 الثانية
 2 2 2ك االحصاء االقتصادي Estat202 الثانية
 2 2 2ك الحسابات القومية EACUT202 الثانية
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 3 3 الفكر االقتصادي  تاريخ  Ehstr202 الثانية
 2 2 اقتصاديات المصارف  MONY212 الثانية
 2  2  2ك رياضيات لالقتصاديين MATH202 الثانية
 2 عملي 2نظري+ SPSS   1برمجة الحاسبات  CUMP202 الثانية

 2 2 (2)اللغة االنكليزية  الثانية

 18: 2ك   15: 1: كوحدة( 33) الثانيةالمرحلة    

 3 3 1االقتصاد الكلي ك ECON303 الثالثة
 3 3 1االقتصاد الدولي ك ECON324 الثالثة
 3 3 1التنمية االقتصادية  ك ECON335 الثالثة
 3 3 1ك  Eاالقتصاد الرياض ي  ECON341 الثالثة
 2 2 1املالية العامة ك ECON311 الثالثة
 2 2 1االقتصاد الصناعي ك ECON352 الثالثة
 2 2 1االقتصاد الزراعي ك ECON354 الثالثة
 2 2 قتصاد البييياال ECON315 الثالثة
 3 3 2االقتصاد الكلي ك ECON303 الثالثة
 3 3 2سياسات اقتصادية دولية ك ECON324 الثالثة
 3 3 2سياسات وتجارب تنموية  ك ECON335 الثالثة
 3 3 2ك Eاالقتصاد الرياض ي  ECON341 الثالثة
 2 2 السياسات املالية ECON311 الثالثة
 2 2 تصادية صناعيةسياسات اق ECON352 الثالثة
 2 2 سياسات اقتصادية زراعية ECON354 الثالثة
 2 2 اقتصاديات املعرفة ECON354 الثالثة
     
 21: 2ك  21: 1: كوحدة( 41) الثالثةالمرحلة    

 3 3   النظرية النقدية ECON435 الرابعة
 2 2 اقتصاديات النفط ECON456 الرابعة
 3 3 دوى االقتصاديةدراسات الج ECON442 الرابعة
 E 3 3( 1) االقتصاد القياس ي ECON441 الرابعة
 2 2 النظم االقتصادية ECON408 الرابعة
 2 2 التمويل الدولي ECON408 الرابعة
 2 2 االقتصادي التخطيط ECON447 الرابعة
 3 3 (1) بحوث العمليات ECON443 الرابعة
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 2 2 العلمياساسيات واخالقيات البحث  ECON443 الرابعة
 3 3   النقدية السياسات ECON435 الرابعة
 2 2 الطاقةاقتصاديات  ECON456 الرابعة
 3 3 تقييم املشاريع  االقتصادية ECON442 الرابعة
 E 3 3( 2)االقتصاد القياس ي ECON441 الرابعة
 2 2 املؤسسات املالية ECON441 الرابعة
 2 عملي 2نظري+ Ev 1 الحاسوبتطبيقات اقتصادية على  CUMP441 الرابعة
 2 2 االقتصادي التخطيطاساليب  ECON447 الرابعة
 3 3 (2) بحوث العمليات ECON443 الرابعة
 2 2 مشروع بحث التخرج ECON461 الرابعة
 22: 2ك   22: 1: كوحدة( 44) الرابعةالمرحلة    

 وحدة( 147المجموع الكلي: )    

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 استخدام الحاسوب

 استخدام الشبكة العنكبوتية العالمية

 التدريب الصيفي

 

 

 

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

 القبول المركزي. -

 الرغبة مرجحة بالمعدل للمرحة االعدادية للتوزيع على االقسام -

 المقابالت -

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 2112-2113الدراسية  للسنواتيل قسم االقتصاد دل

  وثائق اللجنة القطاعية لتخصص العلوم االقتصادية

 /http://mng.uokufa.edu.iqموقع الكلية على الشبكة العالمية  
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 مخطط مهارات المنهج

 تقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة لل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج

االهداف الوجدانية 

 والقيمية

 والتاهيلية المنقولة المهارات العامة 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (ف والتطور الشخصيالتوظي

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

المرحلة 

 ىاالول
   X    X    X    X    

المرحلة 

 الثانية
   

 X    X    X    X   

المرحلة 

 الثالثة
   

  X    X    X    X  

المرحلة 

    الرابعة

   X    X    X    X 
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 ذج وصف المقررمون

 

 وصف المقرر

 

 االدارة واالقتصاد  كلية المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد القسم الجامعي / المركز .2

  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

  الفصل / السنة .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 هداف المقررأ .2

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات  .11

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الهداف الوجدانية والقيميةا -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  الكتب المقررة المطلوبة  -1

  المراجع الرئيسية )المصادر(-2

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

  )المجالت العلمية، التقارير، ...(
 

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت-ب

...  
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 
 

 

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
لم مخرجات التع

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      
      

      

      
      


