
 

Uنموذج مواصفات المقرر 

  اقتصاديات االعمالجامعة :      النهرين                             كلية :

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر  -1

 عناصر المقرر           رئيسي                      ثانوي -2

 القسم المسؤول عن المقرر : اقتصاديات ادارة االستثمار والموارد -3

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

 االستثمار والموارد

    الفصل الدراسي:  األول   المرحلة: الثالثة                     2016/2017السنة الدراسية:     -5

 2009تاريخ اعتماد توصيف المقرر :  -6

 مستويات التقييم: -7
 

ثانيًا : البيانات األساسية 
 اقتصاديات التجارة والمالية الدوليةعنوان المقرر الدراسي:   -1

 IE303 كود المقرر الدراسي:

 الساعات المعتمدة             -2

عدد  المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات

 الوحدات

3 3   45 3 
 

 1الكادر التدريسي :     -3



 

ثالثًا : البيانات المهنية 
 

األهداف العامة للمقرر:  -1

 التعرف على التطورات في العالقات االقتصادية الدولية واالقتصاد الدولي.  •

 من حيث المفهوم واالهمية والمتطلبات وكيفية الدوليةالتعرف على التجارة  •

 تحقيق المكاسب .

 التعرف على مضامين المالية الدولية مثل سعر الصرف والعمالت االحتياطية •

مواكبة المتغيرات االقتصادية على وفق التطورات واألدوات العلمية المعاصرة  •

 .ونظريات التجارة الدولية الحديثة 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

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

 لية الدولية ، مفهوم المادوليةمفهوم التجارة ال
 : كيفية فهم الطالب لطبيعة المتغيرات الجديدة في التجارة الدولية . 2  أ- 
  : فهم مضامين نظريات التجارة ومتابعة التطورات في النظريات الحديثة .3  أ-
  : التعرف على مضامين المالية الدولية وسعر الصرف والعمالت االحتياطية 4  أ- 

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

التجارة عملية في  :  مساعدة الطالب على التعرف المشاكل التي قد تظهر 3  ب- 
 والسعي الى حلها .   على المستوى الدولي

Uج- المهارات المهنية والعلمية 
: يمكن االستفادة من المعلومات التي وفرها المقرر للطالب  1جـ-



 .االستفادة من عمليات االستيراد والتصدير كيفية  : 2جـ-
د- المهارات العامة والمنقولة 

 تجاريًا على المستوى الدولي .كيفية التعامل فهم  : مساعدة الطالب على 1د- 
 : تعريف الطالب بمفهوم وأهمية حقوق الملكية الفكرية وعدم التعامل بالطرق 2د- 

غير الشرعية قانونًا لتحقيق مكاسب معينة . 
- 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                                         

 دروس محاضرة عدد الساعات المواضيع
 أكاديمية / عملية / أرشاد

 اكاديمي   
    
    



- 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

 قاعة مكيفة   •

  سبورة  •

 LCD شاشة  •

   حاسوب •
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