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البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر  -1
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 ثانيًا : البيانات األساسية
 االستثمار األجنبيعنوان المقرر الدراسي :  اقتصاديات  -1

 IE402 كود المقرر الدراسي  :

الساعات المعتمدة              -2

عدد  المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات

 الوحدات

2 2   30 2 
 

 1الكادر التدريسي :     -3

 



 ثالثًا : البيانات المهنية
 

األهداف العامة للمقرر:  -1

 االستثمار األجنبي من حيث مفهومه وأنواعه ومزاياه وعيوبه .التعرف على  •

التعرف على البيئة االستثمارية المالئمة لجذب االستثمار األجنبي السيما  •

 المباشر منه . 

 التعرف على واقع االستثمار األجنبي المباشر في العراق والبيئة االستثمارية . •

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

Uأ. المعرفة والفهم 
مفاهيم األساسية التي يتضمنها المقرر العلمي ، مثل : ال: التعرف على 1  أ- 

 االستثمار األجنبي والبيئة االستثمارية .مفهوم 
االستثمار األجنبي  : كيفية فهم الطالب لطبيعة المتغيرات الجديدة في 2  أ- 

.  وتوجهاته عالميًا 
التعرف على االستثمار األجنبي من حيث كونه من أهم مصادر التمويل   :  3  أ-

 الدولية للتنمية ومعدل النمو االقتصادي .
 

U ب- المهارات الذهنية
 : حث الطلبة على التفكير المنطقي  1ب-
 : مساعدة الطالب على تنمية قدراته الذهنية والعلمية  2ب-
 

Uج- المهارات المهنية والعلمية 
: يمكن االستفادة من المعلومات التي وفرها المقرر للطالب  1جـ-
.   متطلبات البيئة االستثمارية لتوفيرها في العراق  : كيفية االستفادة من 2جـ-

 



 د- المهارات العامة والمنقولة
حقيقة االستثمار األجنبي وحقيقة الشركات متعدية  : مساعدة الطالب على فهم 1د- 

 .  الجنسيات التي تقوم به 
 االستثمار األجنبي : تعريف الطالب بمفهوم وأهمية 2د- 

- المحتوى 3     

 
- أساليب التعليم والتعلم 4  

  : المحاضرات 4-1
  : جمع المعلومات من مصادر مختلفة 4-2
 : جلسات المناقشة 4-3
 : استخدام الشاشة لعرض المعلومات األساسية . 4-4

- أساليب تقييم الطلبة  5 
% 15       االختبار األول                                     

% 15       االختبار الثاني                                     

% 10   الحضور والواجبات                                     

% 40        السعي                                            
% 60       امتحان نهاية الكورس                              
% 100                   المجموع                                         

- قائمة المراجع  6

 دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع
 أكاديمية / عملية / أرشاد

 اكاديمي   
    
    



. مذكرات (اوراق ، ملزمة) المقرر  6-1

. الكتب الدراسية  6-2

. كتب مقترحة  6-3

. مجالت دورية ، مواقع انترنت ، الخ.            6-4

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

 قاعة مكيفة   •

 سبورة   •

 LCD شاشة  •

   حاسوب •
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