الجامعة :
الكلية  :كلية المعارف
القســم  :علوم المالية والمصرفية
المرحلة  :األولى
اسم المحاضر الثالثي  :أ.د.خميس خلف موسى
اللقب العلمي  :أستاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

د.خميس خلف موسى

البريد االلكتروني
اسم المادة

مبادئ اقتصاد

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

تعليم الطالب أساسيات النظرية االقتصادية .

التفاصيل االساسية للمادة

اقتصاد جزئي ؛اقتصاد كلي

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

د.كريم مهدي ألحسناوي/مبادئ االقتصاد/جامعة بغداد
د.عبد المنعم السيد علي /التحليل االقتصادي الجزئي/الجامعة المستنصرية
ساملسون ,أساسيات االقتصاد ,مترجم

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
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مثل%53

مثلا%51

-

مثلا%01

الجامعة :
الكلية :كلية المعارف
اسم القســم :علوم المالية والمصرفية
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي :أ.د.خميس خلف موسى
اللقب العلمي :أستاذ
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية المعارف

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
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المادة النظرية

مقدمة عامة في االقتصاد
نظرية الطلب
مرونات الطلب
نظرية سلوك المستهلك الكالسيكية
نظرية سلوك المستهلك الحديثة
نظرية اإلنتاج
مراحل الغلة
أسئلة رياضية
نظرية التكاليف
أسئلة نظرية ورياضية
نظرية اإليراد
أسئلة رياضية
نظرية األسواق
سوق المنافسة
التوازن في سوق المنافسة
أسئلة رياضية
عطلة نصف السنة
سوق االحتكار
سوق المنافسة االحتكارية
سوق احتكار القلة
أسئلة رياضية في توازن السوق
نظرية الدخل القومي
طرق احتساب الدخل
نظرية االستهالك
دالة االستهالك
نظرية االستثمار
دوال االستثمار
التضخم وأنواعه

المادة العلمية

المالحظات
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توقيع األستاذ :

أسباب التضخم
أثار التضخم
التنمية االقتصادية
نظريات النمو االقتصادي
سياسات التنمية
توقيع العميد :

