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 ستمارة الخطة التدريسية السنوية (()) ا

 التدريسي: اسم م ضياء حسين سعود م .

Diaa.saud@gmail.com  اإللكترونيالبريد: 

المقارنة النظم االقتصادية  اسم المادة: 

 النظم االقتصادية المقارنة تأليف الدكتور عبد الكريم كامل عبد الكاظم

 
 :لمقرر الفص

النظام المضامين ذات الصلة بكل نظام وكيفية نشوء التعرف على 

 وخصائصه وآليات التنظيم فيه ومقارنة األنظمة بعضها ببعض .

 

 ة:أهداف الماد

لدراسة النظام  األول خصصعدة  أبوابالنظم االقتصادية  سيتناول

الثالث فيهتم  أما دراسة النظام االشتراكي الثانيبينما يتناول   الرأسمالي

على البحث في النظام  ركزالرابع  و بدراسة النظام االقتصادي المختلط 

 االقتصادي في الوطن العربي

 األساسيةلتفاصيل ا

 ة:للماد

 رسول راضي حربيدكتور النظم االقتصادية المقارنة تأليف ال

 محمد إبراهيم أبو شاديوالدكتور صالح الدين نامق والدكتور 

 

 ة:المنهجيالكتب 

محمد ابراهيم ابو شادي و الدكتور  تأليف  النظم االقتصادية كتاب

.الدكتور عبد الوهاب االمين  
 ة:المصادر الخارجي

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرات الفصل

 :ةإضافيمعلومات  
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 األولالفصل الدراسي  – األسبوعيجدول الدروس 

 المالحظات
 المادة

 ةيلالعم
النظرية المادة  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

4/10/2015  مدخل لدراسة النظم االقتصادية    1 

عناصر النظام االقتصادي والقوى   
 المؤثرة فيه

 

11/10/2015  

2 

  نشأة وتطور النظام الرأسمالي  

18/10/2015  

3 

االحتكاريةالرأسمالية      

25/10/2015  

4 

1/11/2015  نظرية المنافسة االحتكارية    5 

8/11/2015  ظاهرة الشركات المتعددة الجنسية    6 

  المؤشرات االقتصادية للنظام الرأسمالي  

15/11/2015  

7 

  امتحان الشهر األول  

22/11/2015  

8 

  تكييف الرأسمالية للظروف المعاصرة  

29/11/2015  

9 

االتجاهات النظرية لتحليل تكيف   

 الرأسمالية
 6/12/2015  

10 

  التفسير الكنزي لألزمة االقتصادية  

13/12/2015  

11 

  معالجة كنز لألزمة االقتصادية  

20/12/2015  

12 

  عناصر القوة في النظام الرأسمالي  

27/12/2015  

13 

3/1/2016  عناصر الضعف في النظام الرأسمالي    14 

الرأسماليمستقبل النظام      10/1/2016  15 

17/1/2016 امتحان الشهر الثاني     
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                         

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

هانسن وكالرك للدورات  تحليل  

12/2/2016  االقتصادية  
1 

 الرأسماليةمرحلة االنتقال من   

االشتراكية إلى  
 28/2/2016  

2 

خصائص النظام االقتصادي    

 االشتراكي
 6/3/2016  

3 

 األساسيالقانون االقتصادي   

 لالشتراكية
 13/3/2016  

4 

ليات االقتصاد االشتراكي في آ  

والتوزيع اإلنتاج  
 20/3/2016  

5 

األسعار في النظام االقتصادي   

طبيعتها وخصائصها االشتراكي  
 27/3/2016  

6 

التخطيط االقتصادي في النظام   

 االشتراكي
 3/4/2016  

7 

األولامتحان الفصل      10/4/2016  8 

االنتقادات الموجهة للنموذج   

 االشتراكي المركزي
 17/4/2016  

9 

 الرأسماليالتقارب بين النظامين   

 واالشتراكي
 24/4/2016  

10 

1/5/2016  النظام االقتصادي المختلط    11 

8/5/2016  خصائص االقتصاد المختلط    12 

البلدان النامية من النظام  موقع  

 االقتصادي الدولي
 15/5/2016  

13 

الفكر االشتراكي في الوطن   

 العرب
 22/5/2016  

14 

29/5/2016  امتحان الفصل الدراسي الثاني    15 

 توقيع العميد                                                                                            توقيع األستاذ       

 


