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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 هٛخ االدارح ٔ االقتصبرك انًؤصضخ انتؼهًٛٛخ .1

 االقتصبد    / انًزكز ؼهًٙ انقضى ان .2

 اقتصبدٚبد انُقٕد اصى / ريز انًقزر .3

 انذضٕر االنكتزَٔٙ أشكبل انذضٕر انًتبدخ .4

 كٕرس االٔل _ يزدهخ انثبَٛخ انفصم / انضُخ .5

 صبػخ33 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذراصٛخ  .6

 2321ػبو  تبرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 قزرأْذاف انً .8

 أ_ يؼزفخ يبْٛخ اقتصبدٚبد انُقٕد

 ة_ يفٕٓو ، انًقبٚضخ ، يزدهّ االكتفبء انذاتٙ

 ج_ يبْٛخ انُقٕد ٔإَاػٓب

 د_ انتؼزف ػهٗ انقٕاػذ انُقذٚخ

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.

 ٔطزائق انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتقٛٛى ًقزربد انيخزج .13
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  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 تؼزٚف انطبنت ثًفزداد انًبدح-1أ

 ثُظزٚبد انُقٕد تؼزٚف انطبنت-2أ

  انُقذ ػهٗ انٕضغ االقتصبد٘ نهجهذيبيذٖ تبثٛز ػزض  -3أ

  ًقزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراتاألْذاف   -ة 

 ثٛبٌ االصش انًؼزفٛخ اقتصبدٚبد انُقٕد– 1ة

 كٛفّٛ يؼزفخ انُقٕد انًزٔرح  – 2ة

 كٛفٛخ اصتخذاو انُقٕد االنكتزَٔٛخ ) ثطبقبد انجالصتكٛخ( – 3ة

    تخذاو انُقٕد ثشكم انصذٛخ يٍ خالل اصتثًبرِ ٔ نٛش ادخبرْب كٛفٛخ اص -4ة
 طزائق انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

 _اصهٕة انقبء انًذبضزاد 1

 _االيتذبَبد ٔ انٕاججبد انٕٛيٛخ2

 _اػطبء يؼهٕيبد كبفٛخ نهطبنت3

 _اػطبء يهخص نٓذِ انًؼهٕيبد نّ ٔٚكٌٕ قبػذح يؼهٕيبد4

 

 
 طزائق انتقٛٛى      

 

 يتذبٌ انشٓز٘ _ا1

 _ ايتذبٌ انٕٛيٙ انشف2ٙٓ

 _ يشبركّ انطبنت فٙ انًذبضزح يٍ خالل تٕجّٛ االصئهخ انقصٛزح  3

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 طزح يٕضغ يؼٍٛ-1ج

 تذفٛز انطالة نهتفكٛز ٔ انتذهٛم ٔ اػطبء انزأ٘-2ج

  

  
 خزٖ انًتؼهقخ ثقبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕر انشخصٙ (.انًُقٕنخ ) انًٓبراد األانتأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 تذذٚذ يضتٕٚبد انطهجخ ػهًٛب  -1د

 تطٕٚز قبثهٛبد ٔ انًٓبراد-2د

 دػى انتفكٛز-3د
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 ثُٛخ انًقزر .11

يخزجبد انتؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
طزٚقخ  اصى انٕدذح / أٔ انًٕضٕع

 انتؼهٛى
 طزٚقخ انتقٛٛى

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘  خ ػٍ اقتصبدٚبد انُقٕدانًقذي اقتصبدٚبد انُقٕد 2 1

 انخبصخ ثبنًذبضزح
 َظبو انًقبٚضخ  اقتصبدٚبد انُقٕد 2 2

َظبو انًقبٚضخ ثٍٛ انؼصٕر 

 انقذًٚخ ٔ انذذٚثخ

 انًقبٚضخ ثبالقتصبد

 ػٕٛة ٔ اٚجبثٛبد انًقبٚضخ

 إَاع انًقبٚضخ

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

يبْٛخ انُقٕد ،تطٕر انتبرٚخٙ  اقتصبدٚبد انُقٕد 2 3

 نهُقٕد  
ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

 إَاع انُقٕد اقتصبدٚبد انُقٕد 2 4

 ٔظبئف انُقٕد

 خصبئص انُقٕد

 

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

 انقٕاػذ انُقذٚخ  اقتصبدٚبد انُقٕد 2 5

 
طزح االصئهخ ػٍ طزٚق  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘  َظزٚبد كًٛخ انُقٕد اقتصبدٚبد انُقٕد 2 6

 انخبصخ ثبنًذبضزح

انجًغ ثٍٛ إَاع انُقٕد  اقتصبدٚبد انُقٕد 2 7

 انًختهفخ

 صفبد انُظى انُقذٚخ

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘  ٌ شٓز٘ ايتذب اقتصبدٚبد انُقٕد 2 8

 انخبصخ ثبنًذبضزح

 يفٕٓو انُقٕد االنكتزَّٔٛ اقتصبدٚبد انُقٕد 2 9

 انُقٕد االنكتزَٔٛخ اشكبل 

 يزاٚب  انُقٕد االنكتزَٔٛخ

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

 صزػّ تذأل انُقٕد اقتصبدٚبد انُقٕد 2 13

 ٕديذذداد صزػّ تذأل انُق

انؼٕايم انًؤثزح ػهٗ صزػّ 

 تذأل انُقٕد

 

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

 انُقٕد ٔ انثزٔح  اقتصبدٚبد انُقٕد 2 11

 انُقٕد ٔ انضٕٛنخ 

انُقٕد ٔتبثٛزْب ػهٗ انُشبط 

 االقتصبد 

 

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

  ػزض انُقذ اقتصبدٚبد انُقٕد 2 12

 اصبنٛت قٛبس ػزض انُقذ
ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘  ايتذبٌ ٕٚيٙ شفٓٙ اقتصبدٚبد انُقٕد 2 13



  
 4الصفحة 

 
  

 انجُٛخ انتذتٛخ  .12

 النقود و البنوك  اتليف د. اديب الشندي رح انًطهٕثخ ـ انكتت انًقز1
 

 النقود و البنوك أتليف د. عوض فاضل )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئٛضٛخ 2
 د. امساعيل الدليمي

               ـ انكتت ٔانًزاجغ انتٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انتقبرٚز ,.... ) 
 ث احمللية و االجنبيهبعض املواقع االلكرتونية و البحو 

 

 خطخ تطٕٚز انًقزر انذراصٙ  .13

   

 _ يذبٔنخ رثظ انًٕاضٛغ انًبدح انًذذدح نهذراصخ ثبنٕاقغ1

 

 
 

 انخبصخ ثبنًذبضزح

ػٍ طزٚق طزح االصئهخ  َظز٘  يزاجؼّ اقتصبدٚبد انُقٕد 2 14

 انخبصخ ثبنًذبضزح


