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   الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم     متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 المستوى الرابع  يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت(  إن) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

   وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد  

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة   الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %100 √ المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 √   عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على  االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 45 محاضرات  1

 - إستوديو أو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر( )ى أخر  4

 45 اإلجمالي  
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام ل وصف ال. 1

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالنظرية االقتصادية  وتحليل طبيعة النشاط االقتصادي على مستوى االقتصادي الجزئي . 

التحليل االقتصادي لسلوك الوحدات االقتصادية الجزئية )األفراد واألسر و المنشآت(  تمكين الطالب من التعرف علي أسس 

 وأنماط األسواق االقتصادية الجزئية وقرارات االستهالك واإلنتاج والتسعير.

  للمقرر يالهدف الرئيس. 2
تزويد الطالب بطبيعة المشكلة االقتصادية واالنظمة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية، آليات العرض 

للطلب والعرض، بنظرية سلوك المستهلك،    ةوالداخليوالطلب ونظام األسعار، مفاهيم المرونة السعرية 

 وقراراتها اإلنتاجية والتسعيرية.  بنظرية سلوك المنتج، والتعرف على أنماط األسواق االقتصادية الجزئية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط  مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  القدرة على  فهم وتحليل قضايا االقتصاد الجزئي 1.1

  القدرة على االستقراء و االستنباط 1.2

  الربط بين النظرية والتطبيقالقدرة على  1.3

  القدرة على مناقشة الموضوعات المتعلقة باالقتصاد الجزئي 1.4

1.5   

  المهارات 2

  تحليل وتفسير الظواهر االقتصادية 2.1

  الجزئي  االقتصاد قضايا وتحليل فهم 2.2

  العملي تطبيق المفاهيم والنظرية االقتصادية على الواقع 2.3

  ويقدر مرونات الطلب    يحلل الطلب  2.4

  مشتقات الدلة االنتاجية   يقدر 2.5

  وتحديد الحجم األمثل  تكاليف اإلنتاج 2.6

  القيم 3.4

  أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات 3.1

  المناقشات العلمية.أن يشارك الطالب بفعالية في  3.2

3.3   
 

   المقرر موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات م

  3 تعريف علم االقتصاد وعالقته بالعلوم األخرى 1

  3 وامكانات االنتاج  طبيعة المشكلة االقتصادية 2

  3 األنظمة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية 3

  3 ونظام األسعار والعرض اساسيات الطلب  4

  3 مرونة الطلب ومرونة العرض  5

  3 منطقية سلوك المستهلك 6

  3 العالقة بين عناصر اإلنتاج وحجم اإلنتاج 7

  3 تكاليف اإلنتاج في األجل القصير 8

  3 عرض المنشأة في المنافسة الكاملة 9

  3 سوق االحتكار 10

  3 واحتكار القلةالمنافسة االحتكارية  11

  3 سوق عناصر اإلنتاج ونظرية التوزيع 12

 45 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس   استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

 القدرة على  فهم وتحليل قضايا االقتصاد الجزئي 1.1

 المحاضرات 

 الواجبات 

 االختبارات  

 متابعة الواجبات 

 القدرة على االستقراء و االستنباط  1.2

 القدرة على الربط بين النظرية والتطبيق  1.3

1.4 
القدرة على مناقشة الموضوعات المتعلقة باالقتصاد 

 الجزئي

1.5  

1.6  

 المهارات  2.0

 تحليل وتفسير الظواهر االقتصادية  2.1
 الواجبات  

 المناقشات  

 تقييم الواجبات 

 تقييم المناقشات 
 الجزئي  االقتصاد قضايا وتحليل فهم 2.2

2.3 
 تطبيق المفاهيم والنظرية االقتصادية على الواقع

 العملي 

 ويقدر مرونات الطلب   يحلل الطلب  2.4

 مشتقات الدلة االنتاجية   يقدر 2.5

 وتحديد الحجم األمثل تكاليف اإلنتاج 2.6

 القيم  3.0

3.1 
أن يتجاوب الطالب مع الطالب وتطوير الشعور 

 بالحس بالمسؤولية في انجاز المهام والواجبات 

 عروض الطالب

 حل المشكالت 

 مجموعات العمل 

 العروضتقييم 

 أسئلة تحتوي على مشكالت 

 تقويم العروض
3.2 

 أن يشارك الطالب بفعالية في المناقشات العلمية. 

 الطلبة   تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة  

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف  –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر والمشاركة بالمناقشات الحضور  2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني  الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ(  ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديمي عرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي: األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر  
 )ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر.  الساعات المكتبية المخصصة 

       البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ  
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
هففف، مكتبففة  1418   الجزئففي التحليففل االقتصففاد مبففاد ، المنيففف هللا عبد  ماجد.  د

 الملك فهد الوطنية.

 المساندة المراجع 
مكتبففة االشففعا    –مبففاد  االقتصففاد الجزئففي  –د. إيمففان محمففد محففب زكففي 

 . االسكندرية

 اإللكترونية المصادر 
 .المكتبة الرقمية السعودية

 شبكة المعلومات االلكترونية باللغتين العربية واالنجليزية.  على المواقع االقتصادية 

  ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة: المرافق والتجهيزات  . 2

 متطلبات المقرر العناصر 

 المرافق 
 طالب 30بروجكتور وجهاز كمبيوتر كافية لف : ة مجهزةقاع إلخ(...  المحاكاة، قاعات العرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض. متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة   تقويمز. 

 يم قيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر   الطالب  فاعلية التدريس  

 للمقرر   الداخلية  المراجعة لجنة المراجعة الداخلية  الدراسي  فعالية المقرر

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ،  فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي)  أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 قسم المالية جهة االعتماد 

 الثامنة  الجلسة رقم 

 هـ  1443/04/05 تاريخ الجلسة 
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