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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد – جامعة ذي قار المؤسسة التعليمية .1

 القتصادا    المركز/  علمي القسم ال .2

 ECB402 /االقتصادية الجزئية لنظرية ا رمز المقرر/ اسم  .3

 أشكال الحضور المتاحة .4
 (التعليم االلكتروني ) محاضرات  

 كورسات السنة/ الفصل  .5

 ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2221  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

على مستوى المنظمات والوظائف قوم به من أنشطة يبما  القتصادلبالمفهوم العلمي تعريف الطالب -1-

الرئيسية التي تعمل بهذا المفهوم وأثر ذلك على نجاحها وتقدم اقتصادياتها في ظل التحديات والمتغيرات 

 .المعاصرة لها لتحقيق الكفاءة والفاعلية 

 
خيرها في دراسته للمواد العلمية األخرى في المستويات العلمية الطالب مهارات فكرية يقوم بتس  إكساب -2

 .األعلى المتخصصة 

 
 توسيع مدارك الطالب العلمية عند ربط المعلومات المعرفية المختلفة ومن ثم تطبيقها في دراساته البحثية  -3

   المتقدمة

 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

2022
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 

 .دية االقتصا يتمكن المتعلم من استقبال وتقبل المعلومات  -1          

لخدمة المؤسسات والمجتمع ويتمكن من تنفيذها وفقاً  القتصاديةاتمكين المتخرج  لمعرفة المعلومات  -2

 .لذلك 

 .قادر على العمل بروح الفريق الواحد-3

قيات البحث العلمي واخالقيات المؤسسات الجامعية واخالق التي مصدرها الدين يلتزم بأخال-4   

 والنظم االجتماعية السائدة
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . القتصادامعرفة الطالب لمفهوم  – 1

 .المؤسسات المالية قدرة الطالب على تقييم مدى تطور العمل المالي والمصرفي  في مختلف – 2

 . القتصاديةاتمكين الطلبة من تحليل المعلومات  – 3

      .  قتصاديالمراجعة نظم العمل المالي وا –4

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .استخدام الحاسوب والشاشات لعرض وتوضيح المحاضرات  -1

 .لقدرة على التفكيراستخدام أسلوب العصف الذهني لزيادة معلومات الطالب وا -2

 

 
 طرائق التقييم      

 

 .عمل مجاميع لتكون التغذية عكسية بين الطلبة  -1
 .طريقة التعبير من خالل الشكل -2
 مصفوفة التعلم -3
 تقارير والدراسات  -4

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لقوانين الخاصة بتلك االعمالاكتساب المعرفة من خالل االلمام في اساسيات المادة وبيان االساليب ومعرفة ا
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 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرة -1

 مناقشات -2

 
 طرائق التقييم    

 اختبارات شفوية-1

 الواجبات المنزلية -2
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 ئع القانونية لمعالجة المشاكل التي تثار في مثل هذه المواضيع الخاصة استخدام الوقا
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 البنية التحتية  .12

 عبد الكرمي شنجار  -مبادئ االقتصاد   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 

1 3  Methodology of 
microeconomics 

اختبارات  محاضرة

 شفوية
2 3  Distinction between 

micro economics and 
macroeconomics 

اختبارات  مناقشة

 شفوية

3 3  Assumptions of 
microeconomics 

اختبارات  محاضرة

 شفوية
4 3  Type of demand 

,lawot 
demand,demands 

schedule 

اختبارات  محاضرة

 شفوية

5 3  Elasticity of demand اختبارات  محاضرة

 شفوية
6 3  Total utility اختبارات  محاضرة

 شفوية
7 3  Marcela utility اختبارات  محاضرة

 شفوية
8 3  Cost theory اختبارات  محاضرة

 شفوية
9 3  The revenue اختبارات  محاضرة

 شفوية
12 3  Theory of the firm 

and market 
organization 

اختبارات  محاضرة

 شفوية

11 3  Perfect competition 
market 

اختبارات  محاضرة

 شفوية
12 3  Monopoly market اختبارات  محاضرة

 شفوية
13 3  Production theory اختبارات  محاضرة

 شفوية
14 3  Productionwith one 

variable input 
اختبارات  محاضرة

 شفوية
15 3  Productionwith two 

variable inputs 
اختبارات  محاضرة

 شفوية
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 خزعل . مبادئ االقتصاد د  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 د اسعد

 جزئي  –كلي   –سلسلة شوم  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 :باالتي  الجزئي تعزيز مبادئ االقتصاد  

 للتفسير للنظرية الجزئية والنظرية الكليةادخال النظريات الحديثة  -1

 تعزيز المعرفة التي تدور حول النظرية الجزئية بالمصادر االجنبية  -2

 

 
 


