
                                                                
 بسم  هللا الرحمن الرحيم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 احمد صالح حسن كاظمم . م .   االسم 

 ahmed alsalih 77@yahoo.com البريد االلكتروني

الكلياالقتصاد  اسم المادة  

 ثالثة ساعات اسبوعياً  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

متغيراته في خلق االختالالت االقتصادية، ومن  تعليم الطالب تحليل النشاط الكلي ودور

ثم معالجتها وصوالً للتوازن الكلي، وتهيئة بيئة االستقرار الكلي والنمو االقتصادي 

 طويل األمد.

  التفاصيل االساسية للمادة

   الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية

 
 (1983-االقتصادية الكلية)الرياض:دار المريخالنظرية -ابدجمان -1

   (1993-دار كاظمة-نظرية االقتصاد الكلي)الكويت-د.سامي خليل -2

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

35% 15% 10%  40% 

  معلومات اضافية

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 اإلدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 االقتصاد اسم القسم:

 الثالثة المرحلة:

 أحمد صالح حسن كاظم اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 ماجستير المؤهل العلمي:

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة ديالى مكان العمل:

mailto:ahmed%20alsalih%2077@yahoo.com
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                        
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 11/10/2015    مفاهيم اساسية 

2 18/10/2015    االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي 

3 25/10/2015    الناتج القومي والدخل القومي 

4 
1/10/2015  

دورة الدخل القومي والناتج القومي 

 واالنفاق القومي

  

5 8/11/2015    الدخل النقدي والدخل الحقيقي 

6 15/11/2015    نظام المعادالت التوازنية 

7 22/11/2015    حساب النشاط الكلي 

8 29/11/2015    طريق االنتاج والدخل واالنفاق 

9 6/12/2015    تعديالت المتغيرات الكلية 

10 13/12/2015    التقليدي AD-ASالنموذج  

11 20/12/2015    الطلب الكلي 

12 27/12/2015    العرض الكلي والتوازن 

13 3/1/2015    قانون ساي لالسواق 

14 10/1/2016    نظرية كمية النقود 

15 17/1/2016    نظرية العمالة التقليدية 

16 24/1/2016    النظرية التقليدية لسعر الفائدة 

17 
31/1/2016  

امتحان الشهر الثاني من الفصل 

 الدراسي األول
     

 

26/1/2015 عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                    امثلة تطبيقية r  البسيطمعامل االرتباط  
18 7/2/2016    النموذج الكامل للمدرسة الكالسيكية 

19 14/2/2016    النظرية الكينزية في الدخل واالستخدام 

20 21/2/2016    دالة االستهالك ودالة االدخار 

21 28/2/2016    دالة االستثمار 

22 6/3/2016    نظرية كينز في االستخدام 

23 
13/3/2016  

دور الدولة في التوازن االقتصادي 

 الكلي
 

 

24 20/3/2016   دور التجارة الخارجية في التوازن  

 جمهورية العراق

 

 

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 اسم الجامعة:

 اسم الكلية: 

 اسم القسم:

 المرحلة:

 اسم المحاضر الثالثي:

 اللقب العلمي:

 المؤهل العلمي:

 مكان العمل:



 االقتصادي الكلي
25 27/3/2016    التوازن الكلي لالقتصاد القومي 

26 3/4/2016    وفرضياته IS-LMنموذج  

27 10/4/2016    IS, LMاشتقاق  

28 17/4/2016    التوازن والمتغيرات 

29 24/4/2016    السياسة النقدية مفهومها واهدافها 

30 1/5/2016    التعارض والفجوات 

31 8/5/2016 المفهوم، االدوات \السياسة المالية     

32 
15/5/2016  

امتحان الشهر الثاني من الفصل 

 الدراسي الثاني
 

 

33 22/5/2016    مراجعة الفصل الدراسي الثاني 

 


