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كله المجرد ثم التعريف باالقتصاد عموما ثم ربط الفكر االقتصادي بالعلوم التعريف بالفكر بش

 األخرى من خالل المتابعة 

التاريخية منذ تأسيس الحضارات والتطرق لآلراء واألفكار من خالل جملة من المفكرين 

 والفالسفة من اإلغريق والرومان 

ً 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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 اعداد تقارير 
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 الحضور 

 االمتحانات 
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

االقتصادي الفكر  6 االول 

 اليوناني والروماني 

الفكر االقتصادي 

في الحضارات 

 القديمة 

المناقشات  الكتروني 

 واالسئلة 

الفكر االقتصادي  6 الثاني 

 في اوربا 

الفكر االقتصادي 

في العصور 

 الوسطى 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

طبيعة النظام  6 الثالث

 االسالمي 

الفكر االقتصادي 

 االسالمي في العالم 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

انهيار النظام  6 الرابع

 االقطاعي 

المناقشات  الكتروني الراسمالية التجارية 

 واالسئلة 

السياسة الفرنسية  6 الخامس

واالنكليزية 

 واالسبانية 

المناقشات  الكتروني مدرسة التجاريين 

 واالسئلة 

الطبيعيون ونشاة  6 السادس

 اد علم االقتص

المناقشات  الكتروني الطبيعيون 

 واالسئلة 

الراسمالية  6 السابع 

 الصناعية 

المدرسة 

 االكالسيكية 

المناقشات  الكتروني

 واالسئلة 

      



  
 6الصفحة 

 
  

               والمراجع التي يوصى بها  ـ الكتب ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المكتبة الخاصة بالكلية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 شبكة االقتصاديين العراقيين 
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