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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحلة الجامعة االهلية كل المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد    القسم العلمي  / المركز .2

  الصناعي االقتصاد  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  الفصل / السنة .5

 ساعة  78 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 3/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

الدراسي هو تعريف الطلبة بمفهوم الصناعة والقطاع الصناعي والتطور  الهدف من المقرر

التاريخي لظهور الصناعة واسباب حدوث الثروة الصناعية في انكلترا والمراحل التطورية 

للراسمالية الصناعية وظهور الثورة الفكرية في فرنسا واالسباب المؤدية لظهورها ومحاولة 

والتطرق الى مفهوم المنشاة الصناعية اعي بالعلوم االخرى فهم ماهية عالقة االقتصاد الصن

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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واهداف المشروع الصناعي وعالقته باالقتصاد القومي ومحاولة التعرف على اسس 

التصنيف  الصناعي وابرز الصناعات الرئيسية في العالم من خالل معرفة اسس التصنيف 

 وطرق النهوض به .وانواعه والدخول لفهم طبيعة االقتصاد الصناعي في العراق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

  األهداف المعرفية  -أ

 تزويد الطلبة بأهم المبادئ والفروع االساسية لالقتصاد الصناعي   -1أ

 تاهيل الطلبة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية للعلم نفسه-2أ

 مي اكتساب مهارات البحث العل -3أ

 تعلم طرق واساليب النهوض باالقتصاد الصناعي -4أ

  -5أ

   -6أ

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المهارات االلكترونية  - 1ب

 القابلية على التحليل والمناقشة – 2ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      
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 اعتماد وسائل االيضاح االلكترونية  -1

  االختبارات االسبوعية -2

 االختبار الفصلي  -3

 فتح مجال المناقشة ضمن حلقة نقاشية حول الموضوع

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اعتماد تقييم مشاركة الطالب  -1

 االختبارات االسبوعية  -2

 االلتزام بالحضور -3

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعليم الطالب كل اساسيات العلوم االقتصادية --1ج

 ة الطالب وتشجيعهم الحرص على مواظب-2ج

 القدرة على التحليل واالستنتاج -3ج

 دقة المالحظة من خالل االسئلة المفاجئة  -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اسئلة فكرية  -1

 مناقشات مفتوحة -2



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات نظرية 

 اسئلة اختبارات فكرية

 اعداد تقارير 

 الواجبات البيتية 

 

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الشخصي (.

 الطالب القدرة على التعامل مع االسئلة المطروحة --1د

 قدرة الطالب للعمل مع الفريق -2د

 3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

المناقشات  الكتروني مفهوم الصناعة  المفهوم والمراحل  6 االول 

 واالسئلة 

تطور الراسمالية  االختراعات التقنية  6 الثاني 

 الصناعية 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

توضيح نوع  6 الثالث

العالقات والتوصل 

 الى الحلول 

اد عالقة االقتص

الصناعي بالعلوم 

 االخرى 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

المناقشات  الكتروني المنشاة الصناعية  مفهوم المنشاة  6 الرابع 

 واالسئلة 

اهداف المشروع  اهداف المشروع 6 الخامس

 الصناعي 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

ادارات التخطيط  6 السادس

 في الدولة 

عالقة المشروع 

لصناعي باالقتصاد ا

 القومي 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

اسس التصنيف  6 السابع 

 الصناعي 

النصنيفات 

 الصناعية 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

تصنيفات اقليمية  6 الثامن

 ودولية 

انواع التصنيفات 

 الصناعية 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

االساليب الفنية  6 التاسع

 للتوطن

المناقشات  الكتروني التوطن الصناعي 

 واالسئلة 

تحديد الموقع االمثل  6 العاشر

 للمشروع 

معامل التوطن 

وتحديد موقع 

مناقشات  الكتروني

 واسئلة 
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 البنية التحتية  .12

 االقتصاد الصناعي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

راجع االلكترونية, مواقع ب ـ الم

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  

 البحوث   

 مواكبة التطور العالمي 

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات

 اضافة جوانب ميدانية للمادة وال تقتصر على الجوانب النظرية 

 

 

 المشروع 

الحادي 

 عشر 

ستراتيجات  6

 التصنيع للتصدير 

استيراتيجات 

 التصنيع 

مناقشات  الكتروني 

 واسئلة 

الثاني 

 عشر 

ات ستراتيجي 6

 التصنيع لالستيراد 

استيراتيجيات 

 التصنيع 

 مناقشات  الكتروني


