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  األسبوعيجدول الدروس 
 

  االسم 
 م عباس ناصر سعدون بريس

  Abbas:m50@yahoo.com البريد االلكتروني 
 

 مبادئ علم االقتصاد  اسم المادة 
 

 سنوي  مقرر الفصل 
 

تهدف هذه المادة العلمية الى تعريف الطالب بعلم االقتصاد وماهي االنظمة االقتصادية المطبقة في  المادة  أهداف
 واهم منجزاتها وبيان اسس ومعالجة الحاالت االقتصادية التي تصيب البلدان  دول العالم 

 

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

والتعرف على  –وشروطها  –االسواق االقتصادية  –انواع االنظمة  –تعريف علم االقتصاد 
 التجارة سواء كانت داخلية او خارجية 

 

  9191كريم مهدي الحسناوي . د  –مبادئ علم االقتصاد  الكتب المنهجية 
 

 خزعل مهدي الجاسم  –االقتصاد الجزئي  المصادر الخارجية 
 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الدراسي الفصل  الفصل الدراسي األول
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية

02% 02% 92% 02% 

  معلومات إضافية 
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 تعريف علم االقتصاد  32/01/3102 9

  %6 عالقة علم االقتصاد بالعلوم االخرى  21/01/3102 0

  %1 النظام االقتصادي وانواعه  6/00/3102  3

  %90 الحاجات االقتصادية  02/00/3102  4

  %90 الفعاليات االقتصادية  31/00/3102 0

  %99 قانونية  –تعريفه  –الطلب  32/00/3102 6

  %09 العوامل المؤثرة في الطلب  2/03/3102 7

  %04 نظرية سلوك المستهلك  00/03/3102 9

  %07 تعريفه  –الصرف  01/03/3102 1

  %32 العوامل المؤثرة في العرض  32/03/3102 92

  %33 االنتاج  3/0/3102 99

  %36 نظرية االنتاج  1/0/3102 90

  %31 دالة االنتاج  02/0/3102 93

  %43 انواعها –تعريفها  –التكاليف  33/0/3102 94

  %47 االيرادات  32/0/3102 90

  %02 انواع االيرادات  0/0/0290 96

 عطلة نصف السنة 
  %03 االسواق  02/3/3102 97
  %06 مفهوم السوق  33/3/3102 99
  %01 وظائف السوق   0/2/3102 91
  %63 انواع االسواق  1/2/3102 02
  %66 الدخل القومي   02/2/3102 09
  %61 اهمية دراسة الدخل القومي  33/2/3102 00
  %73 محددات الدخل القومي  32/2/3102 03
  %76 المصارف  2/2/3102 04
  %71 نشاة المصارف   03/2/3102 00
  %90 وظائفها 02/2/3102 06
  %90 انواع البنوك  36/2/3102 07
  %99 البنوك المركزية  2/2/3102 09
  %19 وظائف البنوك المركزية  01/2/3102 01
  %14 التجارة الخارجية  02/2/3102 32
  %17 اهمية التجارة الخارجية  32/2/3102 39
  %922 السياسة التجارية  2/6/3102 30

 

 :توقيع العميد                                                                         :             توقيع االستاذ     
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Course Weekly Outline 

Type your name here Course Instructor 

Type your mail as example mail @ yahoo.com E_ mail 

Type here course title Title  

Type here the came of course coordinator Course Coordinator 

Type here vourse objectives Course Objective 

Type here course desciption  Course Desciption 

Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessment 

AS(40%) 

 

______ 

 

As(10%) 

 

As(15%) 

 

As (35 %) 

 

Type here general notes regarding the course General Notes 
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Lab. Experiment 
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Topic Covered Date Week 
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