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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 التدريسي: اسم علياء حسين خلف م . م .  

alyaa.khalaf@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة:                                      تاريخ الفكر االقتصادي 

 :لمقرر الفص تاريخ الفكر االقتصادي تأليف لبيب شقير

يكتسب موضوو  تواريخ الفكور االقتصوادي أهميوة خااوة لموا يتمتوع بو  مون 

ميووتاف و ووو يبووين لنووا موون خووالو التحليوول الواسووع والشووواهد التووي يمتلك ووا 

االقتصووواديون عبووور العقوووود مووون التووودقيع عووون قووور  ووووي التعميمووواف  يووور 

الصووحيحة و وبالتووالي االبتعوواد عوون الوقووو  وووي االخطوواء و كوو ل  ان دراسووة 

وج وة نظور وو وم اولول للماضوي فكر االقتصادي تمكننا من بلورة تاريخ ال

 . ولألوكار االجتماعية المتغيرة المراوقة ل ا 

 ة:أهداف الماد

تووواريخ الفكووور االقتصوووادي اسوووتعرار تطوووور االوكوووار  سووويتناوو موضوووو 

االقتصادية النظامية أو المن جية بطريقة اكاديمية و وبأسلو  واضو  لكوي 

يساعد الطلبة على و م االقتصاد المعاار و ويوور ل م وج ة نظر وي و وم 

  االوكار االقتصادية للمدارس الفكرية المختلفة .                               

لتفاايل االساسية ا

 ة:للماد

 ة:الكتب المن جي تاريخ الفكر االقتصادي تأليف لبيب شقير 

 ة:المصادر الخارجي  تطور الفكر االقتصادي للدكتور مدحت القريشي 

االمتحان 

 الن ائي
 المختبراف

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األوو

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديراف الفصل

 :ةمعلوماف إضاوي 
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 الفصل الدراسي األوو – جدوو الدروس األسبوعي                    
 

النظريةالمادة  يةلالعمالمادة  المالحظاف  التاريخ 

 
و
سب
أل
 ا

الفكر االقتصادي : مف وم  ووأهميت    

وعالقت  بالتاريخ االقتصادي وبعلم االقتصاد 

 .  

21/9/2015  
1 

تطور الفكر االقتصادي و ومن أين يبدا   

  علم االقتصاد .                 
30/10/2015  2 

8/10/2015 الفكر االقتصادي وي الحلاراف القديمة     3 

16/10/2015 االوكار االقتصادية وي الحلارة اليونانية     4 

24/10/2015  االوكار االقتصادية الوالطون     5 

1/11/2015 االوكار االقتصادية الرسطو     6 

9/11/2015 االوكار االقتصادية وي بابل ومصر     7 

17/11/2015 امتحان الش ر األوو           8 

 الفكر االقتصادي وي العصور الوسطى   

 معالم الفكر االقتصادي وي أوربا 
25/11/2015  9 

الفكر االقتصادي االسالمي وي العصور   

 الوسطى 
3/12/2015  10 

11/12/2015  الفكر االقتصادي الحديث     11 

19/12/2015 الفكر االقتصادي لمدرسة الطبيعيين     12 

27/12/2015 الفكر االقتصادي للمدرسة الكالسيكية     13 

5/1/2016 الفكر االقتصادي للمدارس االشتراكية     14 

الش ر الثانيامتحان     13/1/2016  15 

الفصل الدراسي االوو مراجعة     16 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدوو الدروس األسبوعي

 

 توقيع األستاذ:                                                              توقيع العميد:
 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظاف  التاريخ 

 
و
سب
أل
 ا

الفكر االقتصادي للمدرسة التاريخية   

  االلمانية 
13/2/2016  1 

الفكر االقتصادي لمدرسة الكالسي    

  المحدثين 
20/2/2016  2 

  الفكر االقتصادي للمدرسة المؤسسية   

                 
27/2/2016  3 

6/3/2016 المدرسة الكينتية     4 

13/3/2016 متايا النظرية الكينتية     5 

20/3/2016 تقييم اوكار المدرسة الكينتية     6 

27/3/2016 تطور المدرسة الكينتية    7 

االوو الش ر  امتحان    3/4/2016  8 

10/4/2016 الفكر االقتصادي المعاار     9 

المدارس االقتصادية الفكرية   

  المعاارة 
17/4/2016  10 

24/4/2016 المدرسة النقدية     11 

1/5/2016  مقارنة بين المدارس الفكرية     12 

المدارس الفكرية االقتصادية االخرى   

  
8/5/2016  13 

15/5/2016  الراديكالية     14 

22/5/2016  مراجعة     15 

الثاني  الش رامتحان     29/5/2016  16 


