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وثيقة تعريف:
 -1معمومات أساسية:
اسم المقرر

مبادئ عمم االقتصاد

رمز المقرر

E649

ساعات الجمسات المسجمة

18

ساعات الجمسات المتزامنة

18

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

18

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة
 -2المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

ال يوجد

ال يوجد

 -3الهدف من المقرر:
توفير مرجع عممي في موضوعات عمم االقتصاد و تطور الفكر االقتصادي لغير المختصين من طالب التعميم

االفت ارضي برنامج اإلعالم ذات الصمة غير المباشرة باالقتصاد .إذ من غير الممكن فهم ما يجري من متغيرات
سياسية وادارية وثقافية وحتى حضارية دون فهم األفكار والعوامل االقتصادية والمادية التي كانت وراء هذه

التحوالت.

انصفحة  1من 4
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 -4المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
بعد االستكمال انناجح نهذا انمقزر ،سيصبح انطانب قادر عهى فعم ما يهي:
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة ّ

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

يعرف المعرفة االقتصادية وعمم االقتصاد

ILO2

يحدد أهم المصطمحات االقتصادية

ILO3

يبين منهجية البحث العممي االقتصادي.

ILO4

يحدد عوامل) عناصر (اإلنتاج االقتصادية والبشرية والطبيعية.

ILO5

يبين مفهوم أسموب اإلنتاج االقتصادي.

ILO6

يبين كيفية نشوء وتطور الفكر االقتصادي.

ILO7

يحدد طبيعة االقتصاد الجزئي والكمي ومضامين كل منهما.

ILO8

يعرف التضخم والبطالة وعالقتهما بالدورة االقتصادية وكيفية مكافحة كل منهما.

ILO9

يشرح العالقات االقتصادية الدولية ويحدد األسباب الحقيقية إلنشاء المنظمات االقتصادية الدولية.

انصفحة  2من 4
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 -5محتوى المقرر 18(:ساعة مجموع الساعات المسجمة 18 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)
المحصالت
التعميمية

ساعات

ساعات

مسجمة

متزامنة

5.1

5.1

انفصم انثاني

5.1

5.1

الفصل الثالث

5.1

5.1

الفصل الرابع

5.1

5.1

الفصل الخامس

5.1

5.1

الفصل السادس

5.1

5.1

الفصل السابع والثامن

3

3

الفصل التاسع والعاشر

3

3

الفصل الحادي عشر والثاني عشر

3

3

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن وجدت

القسم العممي مع
أنماط المهام
 تمارين )(TD

ILO1

الفصل االول

المحاضرات العممية
التفاعل والمشاركة

اإليجابية ( من

الطالب)

ILO2
ILO3
ILO4

ILO5
ILO6
ILO7
ILO8

ILO9

انصفحة  3من 4

 تمارين )(TD
 تمارين )(TD
 تمارين )(TD

 تمارين )(TD
 تمارين )(TD
 تمارين )(TD
 تمارين )(TD
 تمارين )(TD

مالحظات وتوضيحات
إن وجدت
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 -6معايير التقويم:

ILO
Code

النتائج

المحصالت التعميمية

التعميمية

 ILO1يعرف المعرفة االقتصادية وعمم االقتصاد

نمط التقويم
تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة





 ILO2يحدد أهم المصطمحات االقتصادية



 ILO3يبين منهجية البحث العممي االقتصادي.









 ILO5يبين مفهوم أسموب اإلنتاج االقتصادي.





 ILO6يبين كيفية نشوء وتطور الفكر االقتصادي.





ILO7

يحدد طبيعة االقتصاد الجزئي والكمي ومضامين كل





ILO8

يعرف التضخم والبطالة وعالقتهما بالدورة االقتصادية





يشرح العالقات االقتصادية الدولية ويحدد األسباب





ILO4

ILO9

يحدد عوامل )عناصر( اإلنتاج االقتصادية والبشرية
والطبيعية.

منهما.

وكيفية مكافحة كل منهما.
الحقيقية إلنشاء المنظمات االقتصادية الدولية.

 -7أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة
ال يوجد

توصيفها

 -8المراجع األساسية:

مبادئ عمم االقصاد لمدكتور رسالن خضور والدكتور غسان ابراهيم

 -9المراجع اإلضافية:
ال يوجد

انصفحة  4من 4



عروض

ومقابالت

تقارير

