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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

 واملعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  للعام الدراسي 

 بغداد:    اجلامعة 
 العلوم السياسية :   /املعهد   ةالكلي
 الدراسات الدولية :       م العلمي القس

 7/2020/ 14اتريخ ملء امللف :   
 
 

 
 التوقيع :  التوقيع : 

 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم : 
 التاريخ :  التاريخ : 

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   شعبة 

 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة اسم مدير  
                   /    التاريخ     /  

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية  المؤسسة التعليمية  .1

 العلوم السياسة / الدراسات الدولية   / المركز علميالقسم ال .2

 321IER/العالقات االقتصادية الدولية   اسم / رمز المقرر  .3

 يومي   أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعة   2 )الكلي(الدراسية  عدد الساعات  .6

 2020/  7/ 14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

يهدف البرنامج الى تمكين الطلبة من معرفة اساسيات االقتصاد الدولي والعالاقات  : أهداف المقرر .8

 االقتصادية بين الدول والنظريات التي تفسر وتحكم ذلك

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 البرنامج. 
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 والتقييم وطرائق التعليم والتعلم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
      معرفة اساسيات االقتصاد الدولي  -1أ

 معرفة النظريات التي تحكم العالقات االقتصادية بين الدول -2أ

 التعرف على حاالت عملية من العالقات االقتصادية الدولية   -3أ
 التعرف على بعض المظاهر االساسية في االقتصاد الدولي -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  - ب 

   تنمية مهارات التحليل االقتصادي الدولي  - 1ب 

 تنمية المهارات المتعلقة بتحليل الدوافع االقتصادية للعالقات بين الدول   - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرة المباشرة  

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رفع قيمة التعلم عند الطلبة  -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة والنقاشات  

 

 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات  واالختبارات 
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 البنية التحتية   .11

 العالقات االقتصادية الدولية /جمموعة ابحثني   الكتب المقررة المطلوبة  -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 قة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 البحث -1د 

 التفكير المنطقي  -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعتان   اسابيع   4
امتحانات يومية  

 وتحضير ونقاشات 
مفهوم العالقات 

 دية الدولية  االقتصا
شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

 ساعتان   اسابيع   4
امتحانات يومية  

 وتحضير ونقاشات 
تطور العالقات 

 االقتصادية الدولية  
شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

 ساعتان   اسابيع   4
امتحانات يومية  

 وتحضير ونقاشات 
نظريات العالقات 

 دولية  االقتصادية ال
شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

 ساعتان   اسابيع   4
امتحانات يومية  

 وتحضير ونقاشات 
االزمات االقتصادية  

 الدولية 
شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

 ساعتان   اسابيع   4
امتحانات يومية  

 وتحضير ونقاشات 
 النظام النقدي الدولي 

شرح نظري  

 ية  وامثلة عمل
امتحانات 

 الفصول  

 ساعتان   اسابيع   4
امتحانات يومية  

 وتحضير ونقاشات 

الموسسات المالية  

والتجارية واالقتصادية  

 الدولية 

شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

 ساعتان   اسابيع   4
امتحانات يومية  

 وتحضير ونقاشات 

بعض مظاهر  

االقتصاد الدولي /  

مستقبل   العالقات 

القتصادية الدولية في  ا

ظل النظام الدولي  

 الجديد  

شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  
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الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   ر ،.....()المجالت العلمية ،التقاري
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 البحث في تطور العالقات االقتصادية الدولية وتطور اليات االقتصاد الدولي 

 

 

 

 

 


