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 اقتصاديات االعمال        كلية :                      النهرينجامعة :           

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

 البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

  اقتصاديات ادارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 اقتصاديات ادارة القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

 االستثمار والموارد

                     :الرابعة المرحلة: االول         الفصل الدراسي2017-2016  :السنة الدراسية -5

 9/10/2009 تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :مستويات التقييم -7
       

 ثانيًا : البيانات األساسية
 :كود المقرر الدراسيادارة الموارد االقتصادية     :عنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد الوحدات المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 
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  ا.م.د. محمود جاسمالكادر التدريسي : -3

/ 

 نموذج مواصفات المقرر
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ثالثًا : البيانات المهنية 
 

استخدام الموارد االقتصادية باكثر الطرق كفاءة من ناحية   األهداف العامة للمقرر: -1

 االقتصادية من خالل التخصيص االمثل للموارد والحفاظ عليها 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
افهام الطالب اهمية الموارد االقتصادية والمحافظة    1               أ- 

  عليها 
  ب- المهارات الذهنية

تحفيز الطالب على تنمية امكاناته في النهج  1ب-               
 االقتصادي الجيد واستيعاب ما هو مطلوب من مستلزمات لذلك 

                
  ج- المهارات المهنية والعلمية

 التعرف على الموارد االقتصادية والمتاحة والسبل 1جـ-               
 الستخدامها الفضل صورة اقتصادية 

            د- المهارات العامة والمنقولة  
  المعرفة العلمية والتحليل االقتصادي الجيد 1               د- 

المحتوى  -3

 

  االسبوع
مفهوم التنمية المستدامة والمفاهيم األخرى ذات الصلة : النمو , التنمية , التنمية البشرية , التحديث  االول

 التغريب
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 التخلف : مفهوم وماهية التخلف , قياس التخلف , خصائص التخلف , النظريات المفسرة لظاهرة التخلف الثاني
نظريات وستراتيجيات التنمية : نظرية روستو في مراحل النمو األقتصادي , نموذج هارد-دومار , ستراتيجية  الثالث

 التنمية المتوازنة وستراتيجية التنمية غير المتوازنة
 التنمية بقوى السوق أم بقيادة الدولى للسوق؟ الرابع

- رؤية بخصوص الدور المناسب للدولة في النشاط األقتصادي2عيوب آلية السوق , عيوب التخطيط  -1  
 تطور مفهوم التنمية البشرية : التنمية البشرية في الخمسينيات , التنمية البشرية في الستينيات الخامس
 التنمية البشرية في السبعينيات , التنمية البشرية في الثمانينيات السادس
 التنمية البشرية في التسعينيات من القرن الماضي السابع
 المبادئ والعناصر الرئيسية في التنمية المستدامة : التمكين , الحوكمة , المساءلة الثامن
 التنمية البشرية المستدامة التاسع
مقاييس التنمية البشرية المستدامة : دليل التنمية البشرية , دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس , دليل التمكين  العاشر

 الجنساني
 دليل الفقر البشري الحادي عشر
 التنمية المستدامة في العراق الثاني عشر

 
 

 الثالث عشر

 مناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل الطلبة بخصوص المواضيع ذات الصلة بالتنمية المستدامة الرابع عشر

 

 

  - أساليب التعليم والتعلم4  
  المحاضرات  4-1
  التوعية الالزمة في ادارة الموارد االقتصادية 4-2
 

- أساليب تقييم الطلبة  5  
% 15       األختبار األول                                        
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% 15       األختبار الثاني                                        

% 40                          السعي                             
 % 60                                نهاية الكورس       امتحان 

% 100                                      المجموع                       

- قائمة المراجع  6  

. 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

فهم الطالب الهمية الموارد االقتصادية وتوجيهه على المحافظة عليها وحسن 
 استخدامها

 
 ا.م.د. محمود جاسم عباس  المقرر : مدرس

رئيس القسم:  

 التاريخ :     /    /

 

 


