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 Module Description      وصف المقرر :

 بالنظرية الطالب تزويد إلى المادة تهدف
االقتصادي  النشاط طبيعة االقتصادية، وتحليل

. يركز المقرر علي علي مستوي االقتصاد الكلي
. السلوك الكلي للعائالت والمنشآت والحكومة

وتشمل الموضوعات التي يغطيها المقرر علي 
الناتج المحلي االجمالي، الدخل القومي، النمو 

الطلب الكلي والعرض الكلي ،  االقتصادي،
البطالة، التضخم، دورة  توازن الدخل القومي،

األعمال، السياسة المالية والسياسة النقدية، 
 والتجارة الدولية.

The course aims to provide student with the 

economic theory, and analyze the nature of 

economic activity at macroeconomic level. The 

course focuses on the aggregate behavior of 

households, firms and the government. Topics 

covered include gross domestic product, national 

income, economic growth, aggregate demand 

and aggregate supply, national income balance, 

unemployment, inflation, the business cycle, 

fiscal policy and monetary policy, and 

international trade. 

 Module Aims     أهداف المقرر :

 .الكلية النظرية االقتصاديةمبادئ تزويد الطالب ب 1
Providing student with the principles of 
macroeconomic theory 

2 
 وكيفيةالناتج المحلي اإلجمالي  بمفهومتزويد الطالب 
 .تقييمه وقياسه

Providing student with the concept of 
Gross domestic product (GDP) and how 
it can be evaluated and measured. 

 تزويد الطالب بالسياسات االقتصادية المالية والنقدية. 3
Providing student with the fiscal and 
monetary policies 

4 
البطالة والتضخم  وأنواع مفاهيم بالطالب تزويد 

 وكيفية قياسها ومعالجتها.

Providing student with the concepts and 
types of unemployment ,inflation and 
how they can be measured and dealt 
with. 

5 
التجارة الدولية بين الدول أسباب قيام تزويد الطالب ب

لعالقات لعلي أهم االتفاقيات والمنظمات المنظمة و
 نظمة التجارة الدولية.، مثل مالتجارية بين الدول

Providing student with the purposes of 
international trade creation between 
countries, most important agreements 
and organizations that organize 
relationships  between countries such as 



World Trade Organization (WTO). 

 

 Learning                                                            مخرجات التعليم:                                       

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                       

1 
تقييم و قياس الناتج المحلي اإلجمالي القدرة علي 

 بطرقه المختلفة وأهم المفاهيم المتعلقة به .

The ability to evaluate and measure 
gross domestic product (GDP) with its 
different ways. 

2 
قياس الرقم القياسي ألسعار  القدرة علي

المستهلكين ومخفض ومثبط الناتج المحلي 
 اإلجمالي.

The ability to measure consumer price 
index and gross domestic product 
deflator. 

3 
أهم العوامل المؤثرة في القدرة علي تحديد 

العرض الكلي و الطلب الكلي واالستثمار ومتي 
 يتحقق توازن الدخل القومي.

The ability to determine the factors that 
affect aggregate demand, aggregate 
supply, investment and how national 
income balance can be achieved. 

4 
البطالة والتضخم  وكيفية أنواع القدرة علي  تحديد
 .قياسها ومعالجتها

The ability to determine the types of 
unemployment and inflation and how it 
can be measured and dealt with. 

5 
السياسات المالية والنقدية القدرة علي  تقييم 

التجارة الدولية والتنمية  واستراتيجيات
 االقتصادية.

The ability to evaluate the fiscal and 
monetary policies and international 
trade and economic development 
strategies. 

 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس(

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 

 3 1 االقتصادمقدمة في علم 

 6 2 قياس النشاط االقتصادي الكلي

 3 1 الدخل واإلنفاق

 3 1 توازن الدخل القومي

 3 1 نظرية المضاعف

 3 1 العرض الكلى

 3 1 البطالة

 3 1 التضخم

 3 1 السياسة المالية

 3 1 النقود والسياسة النقدية

 3 1 التجارة الدولية

 3 1 التنمية االقتصادية

 3 1 البحوث مناقشة

 3 1 مراجعة
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