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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 

 جامعة ذي قار: الجامعة     

 كلية االدارة واالقتصاد:  المعهد/ الكلية   

 : القسم العلمي       

  11/4/2222:تاريخ ملء الملف    

 

 :   التوقيع   :                                                           التوقيع       

 :                   اسم المعاون العلمي :                                                 اسم رئيس القسم    

 :                                                التاريخ                :                                            التاريخ       

                                                                            

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    

 :اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    

 التاريخ                           

 التوقيع    

                                                                                              

                                                                                                      

 العميد   مصادقة السيد 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛.البرنامج

 

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  ذي قار  التعليميةالمؤسسة  .1

 االقتصاد   المركز/ القسم العلمي   .2

 ماليةالسياسات ال رمز المقرر/ اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورس ثاني   السنة/ الفصل  .5

 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 11/4/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

دور لكل من ومعرفة ال ماليةتعليمية في فهم السياسات الاكتساب الطالب مهارات : المقررأهداف  .8

 .وطبيعة تأثيرها المتبادل في اقتصاد البلد ماليةاف المتأثرة من السياسات الالمؤثرة واألطر االطراف 

 
 

 

 
 

 
 

 :مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12
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        األهداف المعرفية   -أ
 .  ماليةالب على ماهيّة السياسات الان يتعرف الط -1أ
 .في المجتمع واالقتصاد ماليةلب على تأثيرات السياسات الان يتعرف الطا -2أ      
 .ماليةأن يتعرف كيفية رسم السياسات ال -3أ     

 
 

        األهداف المهاراتيه الخاصة بالمقرر  -ب 
 .المالية السياسات  لدورمعرفة الطالب  – 1ب 
 . ماليةعلى تحليل اثار السياسات الالقدرة   – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

طريقة استرجاع المادة السابقة ومن ثم تدرج بالموضوع الجديد ويكون عن طريق سؤال وجواب  -1

 لكي يتفاعل الطلبة  بمعية الدرس 

  

 طرائق التقييم      

 الحضور والتفاعل و المشاركة في المحاضرة وايضا من  خالل االختبارات التي تعد اثناء الدرس   1
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .ولكن عدم تجاوز الحدود بين الطالب واالستاذ باحترام وبدافع اخوي تم التعامل مع الطلبة ي 1ج         
ستهانة بهم االمع احترام آرائهم  ووجهات نظرهم  وعدم . تشجيعهم المستمر يرفع من معنوياتهم   -2ج         

 .امام االخرين مما يقل لديهم الثقة بالنفس 
 طرائق التعليم والتعلم     

التعلم يتم من خالل السمع  ويكون سمع المعلومة عن طريق االصوات  والبصر  يكون عن طريق  – 1

 حفظهاعرض الصور والقراءة   قراءة المعلومة وفهما ومن ثم 
يكون عن طريق طرح االسئلة او من خالل عمل مجموعات داخل القاعة ويتم مناقشة الطلبة : التعليم -2

 .فيما بينهم  
 قييم طرائق الت   

 داخل القاعة الدراسيةالحضور المستمر  -1
 التفاعل والمشاركة والتعاون داخل الصف -2
 مع تقييم سلوك الطالب داخل القاعة   -3

 اعداد تقرير بمعية واجبات  الدراسية -4
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 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 
الطالب دور  بأخذومن خالل العمل مرة لكي تنمي قدرته  وتطوره تشجيع الطالب ع القراءة المست-1

االستاذ لتقوية شخصيتهم وتشجيعهم وتخلصهم من التوتر من اداء المحاضرات ودراستها حيث اقوم 

اداء  القاعة و إلدارةاعطائهم كافة الصالحيات  طالب عند نهاية المحاضرة ويقارب ثالث  باختيار ما

وهذا اجده يحسن من ادائهم وااللتزام بالحضور  محاضره من قبلهم لما يقارب خمس دقائق لكل طالب 

 .بسبب حبهم لهذا الدور 
  

 
 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوعأو / اسم الوحدة 

مقدمة عن  نظري  لماليةمفهوم السياسات ا الماليةالسياسات  2 1

 الموضوع 
مراجعة +واجب نظري  اهداف السياسات المالية لماليةالسياسات ا   2 2

 اختبار +يومية 
السياسة المالية ودورها في  الماليةالسياسات  2 3

 القومياعادة توزيع الدخل 
واجب  نظري 

 +مراجعة+
 اختبار 

 
لتعارض والتنسيق بين اهداف ا الماليةالسياسات  2 4

 السياسة المالية
مراجعة +واجب  نظري 

 اختبار +

مراجعة +واجب  نظري  ادوات السياسة المالية الماليةالسياسات  2 5

 اختبار +
اختبار +واجب   نظري االنفاق العام الماليةالسياسات  2 6

 مراجعة +
مراجعة  نظري  االيراد العام الماليةالسياسات  2 7

 اختبار+
  نظري امتحان الماليةالسياسات  2 8
واجب  نظري  الكمركية اثار الضرائب الماليةالسياسات  2 9

 +مراجعة+
 اختبار 

 
اثار فرض ضريبة القيمة    

 المضافة
  

السياسة مفاهيم اساسية لرسم  الماليةالسياسات  2 10

 الضريبية
مراجعة +واجب  نظري 

 اختبار +

مراجعة +واجب  نظري  منحنى الفر الماليةالسياسات  2 11

 اختبار +
اختبار +واجب  نظري  ادارة الدين العام الماليةالسياسات  2 12

 مراجعة +
مراجعة  نظريالتنسيق بين السياستين المالية  الماليةالسياسات  2 13
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 اختبار+ والنقدية 
واجب  نظري  السياسة المالية في العراق الماليةالسياسات  2 14

 +مراجعة+
 اختبار 

 
  نظري  امتحان السياسات الصناعية 2 15

 
 

 البنية التحتية  .12

 الماليةالسياسات كتب مختلفة في  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ماليةالسياسات الكتاب   ( المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ....  (,التقارير , المجالت العلمية ) 
 ( .اخرون, د ميثم العيبي .أ) لماليةالسياسات ا

, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
وتعزيز المعلومات التي  ماليةالسياسات المواقع الخاصة بال

جابية وتجعل الشخص يشعر  تعطي طاقة اي يمتلكها الطالب ال نها

 .الثقة العالية بالنفسب

 


