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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة الموصل المؤسسة التعليمية .1

  العلمي م كلية العلوم السياسية / فرع العالقات الدولية  القسم الجامعي / المركز .2

   PSIR19 /االقتصادية الدوليةالعالقات  اسم / رمز المقرر .3

  سالبكالوريو البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
/ الفصل الثاني حضور  )دوام رسمي(يومي حضور  األولالفصل 

 اإللكتروني)عن بعد(

 2020 -2019سنوي / الفصل / السنة .6

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2019/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  التعريف بالعالقات االقتصادية الدولية 
  فهم أهداف العالقات االقتصادية الدولية 
  ادراك مبادئ العالقات االقتصادية الدولية 
 قياس معايير العالقات االقتصادية الدولية 
  العالقةالقدرة على التمييز بين العالقات االقتصادية الدولية والمفاهيم ذات 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضباً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

مبرهناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة ، وال بد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

  رسم خطوط عامة لدراسة العالقات االقتصادية الدولية 
  للعالقات االقتصادية الدولية  اإلدراكيةمعرفة القيمة 
 اثر العالقات االقتصادية على المجتمع الدولي  إبانة 
 تكوين ثقافة اقتصادية في رسم الحياة العلمية 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 القدرة على الحفظ والتذكر للمفردات والمفاهيم التي تضمنتها العالقات االقتصادية الدولية -1أ

 القدرة على الفهم واالستيعاب للعالقات االقتصادية الدولية  -2أ

 القدرة على تطبيق األفكار والنظريات االقتصادية في العالقات الدولية ,-3أ

 القدرة على تحليل العالقات االقتصادية الدولية   -4أ

 القدرة على تركيب وربط المفاهيم التفاعالت االقتصادية الدولية مع بعضها . -5أ

 على القضايا التي تحدثها التفاعالت االقتصادية الدولية. األحكامامتالك القدرة على التقويم وإصدار   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات الذهنية – 1ب

 أعداد التقارير  – 2ب 

 تطبيقات رياضية – 3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 االختبارات اليومية والورقية /اإللكترونية   .1
 في القاعة الحوارات    .2
  والتطبيقات المناقشات   .3
 اإلرشاد إلى بعض المواقع اإللكترونية لتطوير المهارات العلمية والتعليمية   .4
 التوجيه نحو المصادر الساندة    .5
 وإجراء االختبارات اإللكترونية  اإللكتروني منصات التعليمالتدريب على استخدام  .6
 مهارات التفكير -ج

عن طريق  التفسير والتحليل في العالقات االقتصادية الدوليةالتفكير وتطوير قدرة الطلبة في  -1ج         

 األسئلة المباشرة .

 تفاعالت الدول االقتصادية بطرائق التفكير والتفكير خارج الصندوق في فهم واستيعاتنمية  -2ج

 وربطها بما يحصل في البيئة التي نعيشها.

 عن طريق العصف الذهني في تحليل المنظومة االقتصادية الدولية تنمية مهارات الطلبة  -3ج

          

 طرائق التقييم    

 اليوميةالتفاعل /المشاركة 
 

 الطالبية  العلمية األنشطةتقيم 
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 واإللكترونيةاالختبارات اليومية والشهرية والسنوية الورقية 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

ورش وتدريبات للتأهيل والتوظيف وتطوير المهارات الشخصية عن طريق وحدة  إقامةالعمل على 

 التأهيل والتوظيف والمتابعة

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2  األول
تنمية قدرة الطلبة على 

 الوصف

 وأهميةالتعريف 

لعالقات االقتصادية ا

 الدولية

 تقيم تمرين نظري 

 الثاني

القدرة على التميز  2

 والمقارنة  

بين واالختالف التشابه 

العالقات االقتصادية 

الدولية والعالقات 

 االقتصادية الداخلية
 

 تقيم تمرين نظري 

 الثالث

عوامل نشوء وتطور  القدرة على الفهم  2

الطبيعة القانونية و

للعالقات االقتصادية 

 الدولية

 تقيم تمرين نظري 

 الرابع
نظريات العالقات  االستيعاب   ىالقدرة عل 2

 /االقتصادية الدولية
 نظرية قاعدة الذهب

 تقيم تمرين نظري 

 الخامس 
نظرية الميزة /القيمة  االستيعاب   ىالقدرة عل 2

 المطلقة
 

 تقيم تمرين نظري 

 السادس
  االستيعاب   ىالقدرة عل 2

لقيمة ا /ونظرية الميزة

 النسبية

 تقيم تمرين نظري 

 تقيم تمرين نظري  نظرية التنقل السلعي االستيعاب   ىالقدرة عل 2 السابع

 الثامن
نظرية الوفرة والطلب  االستيعاب   ىالقدرة عل 2

 المتبادل
 تقيم تمرين نظري 

 التاسع
راس المال نظرية  االستيعاب   ىالقدرة عل 2

 البشري
 نظري 

 تقيم تمرين نظري  نظرية الفجوة االستيعاب   ىالقدرة عل 2 العاشر

الحادي 

 عشر

نظرية دورة حياة  االستيعاب   ىالقدرة عل 2

 المنتوج

 تقيم تمرين نظري 

 الثاني عشر 
المنفعة  نظرية االستيعاب   ىالقدرة عل 2

 المتبادلة

 تقيم تمرين نظري 

 تقيم تمرين نظري تعريف السياسة  القدرة على الوصف 2 الثالث عشر 
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 التجاريةوالخارجية 
مكونات وأثار  

 الخارجية التجارية

 الرابع عشر
2 

 تنمية المعرفة 
مقومات التجارة 

 الخارجية
 تقيم تمرين نظري 

الخامس 

 عشر 
2 

 القدرة على االستيعاب 
اهم نظريات التبادل 

 التجاري 

 تقيم تمرين نظري 

السادس 

 عشر 

2 

 القدرة على التميز

العوامل التي تطور 

 التجارة الخارجية 
الشركات متعددة و

الجنسيات واثرها على 

العالقات االقتصادية 

 الدولية

 تقيم تمرين نظري 

 السابع عشر

2 

 تنمية مهارات الوصف

تعريف وأهمية 

أشكال وومقومات 

وأثار االستثمار 

 األجنبي

 تقيم تمرين نظري 

 الثامن عشر
تعريف وأهمية  التركيزتنمية مهارات  2

أشكال وومقومات 

 التكامل االقتصادي

 تقيم تمرين نظري 

 التاسع عشر
نماذج مختارة وفوائد  التركيزتنمية مهارات  2

عن التكامل 

 االقتصادي

 تقيم تمرين نظري 

 العشرون 
تنمية مهارات  2

 المالحظة 

أهمية ميزان  وتعريف 

 المدفوعات
 تقيم تمرين نظري 

الحادي 

 والعشرون

تنمية مهارات  2

 المالحظة

عناصر أسباب وأنواع 

االختالالت في ميزان 

 المدفوعات
طرق معالجة االختالل 

 في ميزان المدفوعات

 تقيم تمرين نظري 

الثاني 

 والعشرون

تنمية مهارات  2

 المالحظة

التعريف بسعر 

 الصرف 
أساليب تحديد سعر و

 الصرف

 تقيم تمرين نظري 

الثالث 

 والعشرون

تنمية مهارات  2

 المالحظة

النظريات المفسرة 

 لسعر الصرف
أنظمة الصرف 

 األجنبي

 تقيم تمرين نظري 

الرابع 

 والعشرون

تنمية مهارات  2

 المالحظة

نظام الرقابة على سعر 

 /الصرف 
تأثير سعر الصرف  

على المتغيرات  

 االقتصادية

 نظري 

 تقيم تمرين
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الخامس 

 والعشرون 

معالجة العجز في  تنمية مهارات الوصف 2

 /سعر الصرف
السيطرة على سعر 

 الصرف األجنبي

 تقيم تمرين نظري 

السادس 

 والعشرون

 تعريف وأهمية  تنمية مهارات الوصف 2
وظائف صندوق النقد 

 الدولي

 تقيم تمرين نظري 

السابع 

 العشرونو
 تعريف وأهمية  تنمية مهارات الوصف 2

 وظائف البنك الدولي
 تقيم تمرين نظري 

الثامن 

 والعشرون 

 تعريف وأهمية  تنمية مهارات الوصف 2
وظائف منظمة و

 التجارة الدولية

 تقيم تمرين نظري 

التاسع 

 والعشرون 

التحليل تنمية مهارات  2

 والتركيب 

تعريف وأسباب 

أنواع األزمات و

 االقتصادية الدولية

 تقيم تمرين نظري 

 الثالثون 

التبعية االقتصادية  القدرة على التحليل  2

 وأثارها السياسية
الت عن ادراسة ح

 التبعية االقتصادية

 تقيم تمرين نظري 

      
 القدرة على تحليل العالقات االقتصادية الدولية -1د

 القدرة على المشاركة بثقة ونجاح في العالقات االقتصادية-2د

 القدرة على العمل بروح الفريق الواحد -3د

 في موضوع واحد وترشيح االصح القدرة على فهم وجهات نظر متعددة   -4د

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ال توجد نصوص أساسية

 العالقات االقتصادية الدولية / مجموعة محاضرات 

  المساعدة:

 العالقات االقتصادية الدولية / علي حاتم القريشي.1

 العالقات االقتصادية الدولية / د.محمد خالد الحريري.2

 العالقات االقتصادية الدولية /د.محمد عيسى عبد هللا .3

 العالقات االقتصادية الدولية /د.حسين عامر .4

 الوجيز في العالقات االقتصادية الدولية / د.فارس رشيد.5

 البياتي

متطلبات خاصة ) وتشمل على سببيل المثبال 

ورش العمبببببببل والبببببببدوريات والبرمجيبببببببات 

 والمواقع االلكترونية (
Classroom / Edmodo 

الخببدمات االجتماعيببة ) وتشببمل علببى سبببيل 

المثببببال محاضببببرات الضببببيوف والتببببدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 ال توجد
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 القبول  .13

 القبول المركزي المتطلبات السابقة

 50 أقل عدد من الطلبة 

 97 أكبر عدد من الطلبة 


