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 ستمارة الخطة التدريسية السنوية (()) ا

 التدريسي: اسم  محمد نوري فرحانم . م .  

mmm251981@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: اقتصاديات النفط

 اقتصاديات النفط تأليف األستاذ الدكتور أحمد حسين علي الهيتي 

 
 :لمقرر الفص

اقتصاد النفط ومنها الصناعة النفطية توجيه الطالب الى فهم موضوعات 

 والسياسات النفطية وكل مايتعلق بها من اسواق واسعار النفط .

 
 ة:أهداف الماد

تتناول مادة اقتصاديات النفط موضوعات عدة تحت فصول مختلفة من أهمها: 

مفاهيم اقتصاد النفط وعالقته بالعلوم االخرى,عرض النفط الخام,الطلب على 

السوق النفطية,مصادر الطاقة البديلة وغيرهاالنفط,طبيعة   

التفاصيل االساسية 

 ة:للماد

 ة:الكتب المنهجي  اقتصاديات النفط تأليف األستاذ الدكتور أحمد حسين علي الهيتي 

 ة:المصادر الخارجي  كتاب )مباديء اقتصاد البترول( تأليف الدكتور محمد أحمد الدوري

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 ولالفصل الدراسي األ – سبوعيجدول الدروس األ

النظرية المادة هيلالعمالمادة  المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

13/10/2015 اقتصاد النفط , تعريفه وأدواته    1 

20/10/2015 الصناعة النفطيةطبيعة     2 

27/10/2015 اقتصاديات مراحل الصناعة النفطية    3 

3/11/2015 عرض النفط الخام    4 

 5 10/11/2015 الكثافة النفطية  

 6 17/11/2015 احتياطيات النفط  

24/11/2015 دورة المورد الناضب    7 

1/12/2015 امتحان الشهر األول    8 

 النفطالطلب على   
8/12/2015  

9 

15/12/2015 أنماط االستثمار النفطي    10 

التركز االحتكاري في الصناعة   

 النفطية

22/12/2015  11 

29/12/2015 األسعار النفطية والتحليل االقتصادي    12 

االسعار النفطية والعوامل المؤثرة   

 في تسعيرها

5/1/2016  13 

مستقبل أسعار النفط في السوق   

 العالمية للنفط

12/1/2016 14 

التحليل االقتصادي للسوق الدولية   

 للنفط الخام

19/1/2016 15 

 16 26/1/2016 يالشهر الثانامتحان   

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                         

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

ع
و
سب

أل
 ا

المنظمات العربية والدولية في   

 مجال النفط 
16/2/2016  

1 

23/2/2016 أوبك منظمة غير احتكارية    2 

سياسات الطاقة لمجموعة الدول   

 الصناعية
1/3/ 2016  

3 

منظمة الدول العربية المصدرة   

 (OAPEC)للنفط 
8/3/2016  

4 

15/3/2016 اقتصاديات التلوث    5 

صناعة النفط في العراق ,   

صناعة النفط في ظل عقود 

 االمتياز

22/3/2016  

6 

صناعة النفط بعد قيام الحكم   

الجمهوري في العراق عام 

1958 

29/3/2016  

7 

2016 /5/4 تأميم الصناعة النفطية في العراق     8 

12/4/2016 تطور الصناعة النفطية    9 

 السياسة النفطية العراقية وتسعير  

 النفط العربي الخام
19/4/ 2016  

10 

مصادر الطاقة البديلة , مصادر   

 الطاقة الناضبة
26/4/2016  

11 

3/5/2016 امتحان الشهر األول    12 

امكانية االحالل للمصادر البديلة   

 للنفط الخام الناضبة
10/5/2016  

13 

دور العوامل االقتصادية وغير   

االقتصادية في تحديد امكانية 

 الل للمصادر البديلة للنفطاالح

 

17/5/2016  

14 
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المصادر البديلة للنفط الخام   

واثرها على االسعار في السوق 

 العالمية للنفط

24/5/2016  

15 

31/5/2016 امتحان الشهر الثاني    16 

 

 توقيع العميد:   :                                                           ستاذاألتوقيع               

 

 

 


