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 الخطة الدراسية وفق نظام المقررات  

 مقدمة : 

ها مواكبة تحديات عديدة من بينال في طياته ينبثق فجر القرن الحادي والعشرون حام          

تها في اطار تزايد الطلب ليم العالي التي تفرض علينا مسيرالتغيرات المتالحقة في منظومة التع

على التعليم العالي داخليا وخارجيا في مختلف علوم الحياة وخاصة الحديثة التي تعتمد على 

بقا" للميزة التنافسية الموجودة لكل تنوع مسارات التعليم من خالل االبداع واالبتكار والتميز ط

منها ، ولذا كان الزاما" علينا االطالع بدورنا نحو وضع برامج لتطوير خطة الدراسة الجامعية 

هي   Credit Hour System في اطار المعايير العالمية . ان نظام الساعات المعتمدة 

د وزن المقرر الدراسي ، اذ منظومة تعتمد على الساعات المختارة كوحدة قياس دراسية لتحدي

يتطلب من الطالب اكمال عدد الساعات المعتمدة وفقا لنظام االختصاص الذي يدرس فيه 

للحصول على درجة البكالوريوس . ويمكن نظام الساعات المعتمدة الطالب من دراسة 

رسوب متطلبات الجامعة والكلية االجبارية واالختيارية في جميع سنوات الدراسة ، وفي حالة 

اما ان  ا اذا رسب في مادة اختيارية فعليهالطالب في مادة اجبارية فعلية ان يقوم باعادتها ، ام

 يعيد دراستها او يستبدلها بمادة أخرى . 

األول والثاني بواقع  ينالدراسي ينالكورس ،كورساتمن ثالث تتكون السنة الدراسية إن       

 فهو كورس مكثف مدته ثمانية أسابيع  الثالث صيفيال الكورساما لكل منهما عشر أسبوعا  01
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 الخطة االسترشادية لقسم االقتصاد 

 

ة وفقا للحدود يدراس كورساتيحق للطالب اختيار المواد وتوزيعها على ثالثة  -مالحظة :

 التالي : المبينة بالجدول 

 

 ساعة معتمدة/ الحد األعلى  ساعة معتمدة/ الحد األدنى  الكورس

 99 06 األول  الكورس

 91 04 الثاني  الكورس
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 جامعة الموصل    

 كلية اإلدارة واالقتصاد

  قسم االقتصاد   

 

 الخطة الدراسية لنيل شهادة البكالوريوس 

 في االقتصاد 

 

 اسم الدرجة العلمية باللغة العربية : بكالوريوس اقتصاد 

  B.Sc in Economicsاإلنكليزية :  اسم الدرجة العلمية باللغة 

 مكونات الخطة : 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي :  019تتكون الخطة الدراسية في االقتصاد من ) 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب الرقم

 16 ةيمتطلبات جامع أوال"

 24 متطلبات كلية ثانيا"

 92 متطلبات قسم ثالثا"

 132 المجموع

 

 رموز الترقيم  .0

 القسم الرقم

 اقتصاد 10

 أداة االعمال 19

 المحاسبة 11

 العلوم المالية والمصرفية 14

 اإلدارة الصناعية 11

 اإلداريةنظم المعلومات  16

 التسويق 10
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 ( ساعة موزعة على النحو االتي  61ة ) يمتطلبات الجامعالأوال" : 

 ( ساعة معتمدة 06المتطلبات االجبارية )

 المرحلة الدراسية الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
المتطلب 
 السابق

كورس اول األولى  /  4 لغة إنكليزية 
 + ثاني

 

كورس اول األولى  /  4 لغة عربية 
 + ثاني

 

كورس اول األولى  /  4 حقوق انسان 
 + ثاني

 

كورس اول األولى  /  4 حاسوب 
 + ثاني

 

   06  المجموع

 

 

 ى النحو االتي : ل( ساعة معتمدة موزعة ع 42ثانيا" : متطلبات الكلية ) 

 ( ساعة معتمدة  94المتطلبات االجبارية ) 

رقم 
 المادة

 اسم المادة
الساعات  الساعات األسبوعية

 المعتمدة
 المرحلة

المتطلب 
 عملي  نظري  السابق

 6  6 مبادى إدارة  
كورس  األولى  / 

 اول + ثاني
 

 6  6 مبادى محاسبة  
كورس  األولى  / 

 اول + ثاني
 

 6  6 مبادى إحصاء  
كورس  األولى  / 

 اول + ثاني
 

 6  6 مبادى اقتصاد 
كورس  األولى  / 

 اول + ثاني
 

   94  94 المجموع 

 

 ى السنة األو 
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 ( ساعة 42)  ى/ اجباري اختياري / عدد الساعات الكلية للمرحلة األولاألولى  السنة
 الثاني الكورس األول الكورس

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
اختياري   االسبوعية

 اشراف
المتطلب 
 اسم المادة عدد الوحدات السابق

الساعات 
اختياري   االسبوعية

 اجباري
المتطلب 
 عدد الوحدات السابق

 عملي نظرية عملي نظرية
 3 -- اجباري  3 (2)مبادئ اقتصاد 3 -- اجباري  3 (1)مبادئ اقتصاد 
 3 -- اجباري  3 (2)مبادئ إدارة 3 -- اجباري  3 (1)مبادئ إدارة 
مبادئ  

مبادئ مبادئ  3 -- اجباري  3 (1)محاسبة
 (2)محاسبة

 3 -- اجباري  3

 2 -- اجباري  2 (2)لغة إنكليزية 2  اجباري  2 (1)لغة إنكليزية 
مبادئ  

 3 -- اجباري  3 (2)مبادئ إحصاء 3 -- اجباري  3 (1)إحصاء

 2 -- اجباري  2 (2)لغة عربية 2 -- اجباري  2 (1)لغة عربية 
 2  اجباري  2 تطبيقات حاسوب 2 -- اجباري  2 حاسوب 
ديمقراطية  

 2 -- اجباري  2 (1)وحقوق انسان
ديمقراطية وحقوق 

 2  اجباري  2 (2)انسان

 
      

قراءات اقتصادية 
E 

 2  اختياري  2

 22    22 المجموع 22    22 المجموع 
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 ( ساعة 03)  الثانيةالسنة الثانية / اجباري اختياري / عدد الساعات الكلية للمرحلة 
 

 

 الثاني الكورس االول الكورس

 اسم المادة المادةرقم 
الساعات 
اختياري  االسبوعية

 / اشراف
المتطلب 
 اسم المادة السابق

الساعات 
اختياري   االسبوعية

 اجباري
المتطلب 
 السابق

 عملي نظرية عملي نظرية
 -- اجباري  2 (2)نظرية اقتصادية جزئية  مبادئ اقتصاد اجباري  2 (1)نظرية اقتصادية جزئية  
 -- اجباري  2 اقتصاديات المصارف -- اجباري  2 النقود اقتصاديات 
 -- اجباري  2 تاريخ الفكر االقتصادي -- اجباري  2 تاريخ الوقائع االقتصادية 
 

 اجباري  2 (1)(Eرياضيات لالقتصاديين )
رياضيات 

 اساسية
رياضيات لالقتصاديين 

(E)(2) 2  اجباري -- 

 -- اجباري  2 (2)حسابات قومية -- اجباري  2 (1)حسابات قومية 
 -- اجباري  2 (2)إحصاء اقتصادي مبادئ احصاء اجباري  2 (1)إحصاء اقتصادي 
  اختياري  2 نقود الكترونية افتراضية  اختياري  2 اقتصاديات الموارد البشرية 
       اختياري  2 اقتصاديات التعليم 
    11 المجموع    11 المجموع 

 الثاني الكورس االول الكورس
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 ( ساعة 03)  الثالثةالسنة الثالثة / اجباري اختياري / عدد الساعات الكلية للمرحلة        
 
 
 
 

رقم 
 اسم المادة المادة

الساعات 
اختياري /  االسبوعية

 اشراف
المتطلب 
 اسم المادة السابق

الساعات 
اختياري   االسبوعية

 اجباري
المتطلب 
 عملي نظرية عملي نظرية السابق

  اجباري  2 (2)اقتصاد كلي -- اجباري  2  (1)اقتصاد كلي 

رياضيات  اجباري  E(1) 2االقتصاد الرياضي  
 لالقتصاديين

 -- اجباري  E(2) 2اقتصاد رياضي 

 -- اجباري  2 سياسات اقتصادية دولية -- اجباري  2 االقتصاد الدولي 
 -- اجباري  2 سياسات صناعية -- اجباري  2 الصناعياالقتصاد  
 -- اجباري  2 زراعيةسياسات  -- اجباري  2 الزراعياالقتصاد  
  اجباري  2 سياسات تجارب تنموية -- اجباري  2 تنمية اقتصادية 
  اختياري  2 االقتصاد األخضر  اختياري  2 تكامل اقتصادي 
       اختياري  2 والفقر اقتصاديات السكان 
    14 المجموع    11 المجموع 

 ( ساعة 57السنة الثالثة / اجباري اختياري / عدد الساعات الكلية للمرحلة األول ) 
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 ( ساعة 03)  الرابعة/ اجباري اختياري / عدد الساعات الكلية للمرحلة  الرابعةالسنة 

 الثاني الكورس االول الكورس

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
اختياري  االسبوعية

 اشراف
المتطلب 
 السابق

 اسم المادة
الساعات 
اختياري   االسبوعية

 اجباري
 المتطلب السابق

 عملي نظرية عملي نظرية
 -- اختياري  2 سياسات نقدية -- اجباري  2 نظرية نقدية  
 -- اختياري  2 اقتصاديات الطاقة -- اختياري  2 نفطاقتصاديات  
 

 -- اجباري  2 دراسات الجدوى االقتصادية
تقييم كفاءة االداء 

 االقتصادي
 -- اجباري  2

 -- اجباري  E(2) 2اقتصاد قياسي  -- اجباري  E(1) 2اقتصاد قياسي  
 -- اجباري  2 أسواق مالية -- اختياري  2 تخطيط اقتصادي واساليبه 
 -- اجباري  2 (2)بحوث عمليات -- اجباري  2  (1)بحوث عمليات 
  اختياري  2 تمويل دولي  اختياري  2 تخطيط حضري واقليمي 
       اختياري  2 اقتصاديات االعمال 
    14 المجموع    11 المجموع 
 

 ( ساعة 57السنة الثالثة / اجباري اختياري / عدد الساعات الكلية للمرحلة األول ) 
 


