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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
  2018/2019 للعام الدراسي

 بغداد:    اجلامعة 
 العلوم السياسية :   ة /املعهد  الكلي

 الفكر السياسي  :     القسم العلمي 
 بواسطة أ.م فوزية خداكرم عزيز     ٢٠١٩/ ٢٦/٧اتريخ 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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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 معة بغداد كلية العلوم السياسية  جا المؤسسة التعليمية  .1

 الفكر السياسي   / المركز علميالقسم ال .2

 Eco 107مبادئ علم االقتصاد   اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 كورسات  الفصل / السنة  .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 7/ 26 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 املقرر مادة ختتص وهتدف اىل االملام بنظرايت الفكر االقتصادي وتعاريف علم االقتصاد وفروعه ومناهجه  
 

 بيان علمية تعاريف وموضوعات وفروع علم االقتصاد أبعتباره من العلوم االنسانية  
 

 بيان اهداف علم االقتصاد وعالقته ابلعلوم االخرى عرب استيضاح مناهج البحث العلمي االقتصادي  

 تعليم الطالب ماهية االقتصاد ونطاقه واملوضوعات اليت تتناوهلا  

 االطالع على اهم املصطلحات واملفاهيم االقتصادية  

 ربط املصطلحات االقتصادية ابملصطلحات السياسية 
 

يوفر الوصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج . 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
تزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية وفكرية وتطبيقية في مبادىء علم االقتصاد والمفرداتاالساسية   -1أ

 التي تخت بها بوصفه من الموضوعات االساسية في العلوم االقتصادية 

 اكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والتحليل والمقارنة -2أ

 في النظريات االقتصادية  تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية وتحليله -3أ
 االلمام بافكار واسهامات المفكرين الغربيين والعرب  -4أ
 توظيف مناهج البحث العلمي في كتابة البحث السياسي عبر التعرف بالمناهج التاريخية والوصفية  -5أ
 االلمام بمخرجات علم االقتصاد وعالقته بالعلوم االخرى    -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعليم الطالب تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي في مجال التخصص – 1ب 

 تعليم الطالب مهارات كتابة البحوث واالوراق البحثية   – 2ب 

 تعليم الطالب ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مجال علم االقتصاد  – 3ب 

   تعليم الطالب كيفية ربط وتحليل المتغيرات والفواعل البيئية العامة في مجال علم االقتصاد   -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات المختصرة والمطولة ألستيعاب المادة العلمية 

 المناقشات الجماعية -

 كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة داخل الصف االلكتروني 

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات بمختلف انواعها ورقية والكترونية يوميو وشهرية وفصلية  -

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل-

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاتهوقدراته -1ج

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص -2ج

 والتعاون بروح الفريق الواحد تعزيز العمل -3ج

 االستنباط   -4ج

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات المختصرة والمطولة والمناقشات وكتابة االوراق والتقاريرالعلمية  -

 

 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات بمختلف انواعها الورقية وااللكترونية يومية وشهرية وفصلية -

 االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعلالتغذية -
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 التواصل اللفظي -1د 

 التواصل الكتابي -2د 

 ادارة الوقت-3د 

   التخطيط والتنظيم -4د 



  
 5الصفحة 

 
  

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 اضافة مخرجات التعلم  2 االول 
التعريف بعلم االقتصاد  

ومعنى ومفهوم  

 االقتصاد 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

 التعلم اضافة مخرجات  2 الثاني 
تحديد وشرح  

موضوعات علم  

 االقتصاد  

حاضرة مال

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 الثالث 
بيان اهداف وعلمية  

 علم السياسة 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 الرابع
بيان عالقة علم  

بالعلوم  االقتصاد 

 االخرى 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 الخامس
بيان مناهج البحث 

 العلمي في االقتصاد 

المحاضرة 

الصغية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 السادس
تعاريف علم االقتصاد  

 والمشكلة االقتصادية  

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 السابع 
تعريف الطلب 

 وانواعه ومحدداته 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

 الثامن 
2 

 
 

شرح سلوك المستهلك 

 ونظرياته  

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 التاسع 
شرح سلوك المنتج  

 والعرض 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 العاشر
االسعار وتحديدها من  

 قبل الدولة

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

الحادي 

 عشر 
 االنظمة االقتصادية    2

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

 االنتاج وعناصره    2 الثاني عشر 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  2 الثالث عشر 
النشاطات االقتصادية  

 االساسية 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 
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 البنية التحتية   .11

 مبادئ علم االقتصاد للدكتور كرمي احلسناوي  المطلوبة الكتب المقررة  -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 مبادئ االقتصاد العام للدكتور عبد الكرمي صادق  
 االقتصاد الكلي للدكتور علي عطية عبد السالم  

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 اساسيات علم االقتصاد للدكتور حممود يونس حممد  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 مبادئ علم االقتصاد للدكتور رمزي زكي   

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

اضافة مفردات ومواضيع التطور الحاصل واالتجاهات الحديث في علم االقتصاد لتضمينها في المقرر بنسبة  

 .% في كل عام دراسي 10

 التواصل مع االساتذة في الفرع والكليات المناظرة لتقديم اقتراحات .

 

 

 

 التكاليف واالرادات   2 الرابع عشر 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 
 


