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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

: المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثاني 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %50 ساعة ونصف المحاضرات التقليدية 1

 %33.3 ساعة  التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

 %16.7 نصف ساعة  (مناقشة اوراق عمل) أخرى 5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 3 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافية دروس  3

 كل اسبوع 1 )تذكر( ى أخر 4

 ساعة 4 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 1 ساعات االستذكار 1

 1 الواجبات 2

 1 المكتبة 3

 1 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر( أخرى  5

 ساعة 4 اإلجمالي 

، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

قدم المقرر للطالب تعريف بعلم االقتصاد، المشكلة االقتصادية، أدوات التحليل االقتصادي، العرض والطلب، 

المرونات، عناصر اإلنتاج، القيمة، دوال اإلنتاج، سلوك المستهل ، سلوك المنشأة، توازن المنشأة في ظل الهياكل  

 .وقية المختلفة كالمنافسة واالحتكار، نظرية التوزيع وأسواق العناصر اإلنتاجيةالس
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 طبيعة المشكلة االقتصادية وإمكانات اإلنتاج اإللمام ب  -

 األنظمة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية التعرف على  -

 ونظام األسعار أساسيات العرض والطلب اإللمام ب  -

 الطلب ومرونة العرض  مرونةالتمييز بين  -

 سلوك المستهل اإللمام بنظرية  -

 اإللمام بنظرية سلوك المنتج  -

 ازن المنتج في سوق المنافسة الكاملة االلمام  بتو -

  الناتج المحلي والدخل المحلي, والمقاييس األخرى للناتج والدخلالتعرف على مفاهيم  -

 مفاهيم البطالة والتضخم والدورة االقتصاديةالتعرف على  -

 التعرف على البنوك والنقود ودور كل منها في التأثير على النشاط االقتصادي  -

 التعرف على مفهوم السياسات االقتصادية وأنواعها وأدواتها   -

 التعرف على مفاهيم التجارة الدولية وميزان المدفوعات وسعر الصرف -
 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  المشكلة االقتصادية وكيفية حلها، و نظرية الطلب و العرض. يفهم طبيعة 1.1

  يلم بنظرية سلوك المستهل  و المنتج في األسواق المختلفة . 1.2

و بعض موضتتتتوعتات االقنصتتتتاد الكلي كتالبطتالتة و النقود و  والتدختل المحلي,النتاتج المحلي يلم بت  1.3

 البنوك و التضخم و السياسات االقتصادية 

 

1...   

  المهارات 2

  مرونة الطلب ومرونة العرضيتمكن من حساب  2.1

  الترتيبي للمنفعةيتمكن من تفسير سلوك المستهل  باستخدام التحليل الرقمي للمنفعة والتحليل  2.2

  يتمكن من تفسير سلوك المنتج باستخدام تحليل دالة االنتاج وتحليل تكاليف االنتاج 2.3

2...   

  الكفاءات 3

  نظرية الطلب و العرض.أن يتقن الطالب ما اكتسبه من معارف في  3.1

  .األسواق المختلفةسلوك المستهل  و المنتج في تفسير ساليب أالطالب  يتقنأن  3.2

  أن يتقن الطالب مهارة العمل ضمن فريق 3.3

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 وإمكانيات اإلنتاج طبيعة المشكلة االقتصاديةوتعريف علم االقتصاد  1

 3 السوق ونظام األسعار 2
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 3 مرونة الطلب ومرونة العرض  3

 3 نظرية سلوك المستهل  4

 6 نظرية سلوك المنتج 5

 3 المنافسة الكاملةسوق في نتج الم توازن 6

 3  الناتج المحلي والدخل المحلي, والمقاييس األخرى للناتج والدخل 7

 3 البطالة والتضخم والدورة االقتصادية 8

 3 النقود ودورها في التأثير على النشاط االقتصادي 9

 3 البنوك نشأتها ووظائفها وأنواعها 10

 3 العرض الكلي والطلب الكلي 11

 3 السياسات االقتصادية 12

 3 االقتصاد الدولي 13

 45 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
المشتتتتكلة االقتصتتتتادية وكيفية حلها، و  يفهم طبيعة

 نظرية الطلب و العرض.

 احملاضرة الصفية.  •
 حلوار والنقاش. ا •

 الشفوي. االختبار  •
 االختبار التحريري   •
 تقييم الواجبات املنزلية.  •

1.2 
يلم بنظرية ستتلوك المستتتهل  و المنتج في األستتواق 

 المختلفة .

1.3 

و بتعتض  التنتتاتتج التمتحتلتي والتتدختتل التمتحتلتي,يتلتم بتت 

موضتتتتوعات االقنصتتتتاد الكلي كالبطالة و النقود و 

 البنوك و التضخم و السياسات االقتصادية 

 المهارات 2.0

 مرونة الطلب ومرونة العرضيتمكن من حساب  2.1

 العصف الذهني. •

 لحوار والنقاش.ا •

 متتتةحتتتظتتتة أدا  •

التتطتتةب أثتتنتتا   

 .المناقشة والحوار

التتمشتتتتتتروعتتات  •

 البحرية

 الطالبملف انجاز   •

2.2 
يتمكن من تفستير ستلوك المستتهل  باستتخدام التحليل 

 الرقمي للمنفعة والتحليل الترتيبي للمنفعة

2.3 
يتمكن من تفستير ستلوك المنتج باستتخدام تحليل دالة 

 االنتاج وتحليل تكاليف االنتاج

 الكفاءات 3.0

3.1 
نظريتة أن يتقن الطتالتب متا اكتستتتتبته من معتارف في 

 الطلب و العرض.

 لحوار والنقاش.ا
 المشروعات البحرية

3.2 
ستتلوك المستتتهل  و تفستتير ستتاليب أالطالب  يتقنأن  

 .المنتج في األسواق المختلفة

 لحوار والنقاش.ا
 العرض الشفوي

 المةحظة المةحظة أن يتقن الطالب مهارة العمل ضمن فريق 3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 العاشر   االختبار الفصلي   1

 %10 مستمر  مشاركات في المحاضرة   2

 %50 السابع عشر اختبار نهائي 3

 %10 مستمر  تدريبات منزلية  4

5    

6    

7    
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

من خالل وحدة االرشاد األكاديمي و المرشد االكاديمي الذي توزع عليه الطالب الكتروني ، فضال عن وحدة استقبال الطالب 

 التسجيل و الحذف ،  و الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس .الجدد ، و وحدات 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

جامعة المل     -   التحليل الجزئيمبادى  االقتصاد     -   . ماجد عبد هللا المنيفد   -

 م 2013الرابعة الطبعة   -سعود 

جامعة المل  سعود    -مبادى  االقتصاد الكلي     -د. فايز بن ابراهيم الحبيب   -

 السابعةالطبعة   -

 المساندةالمراجع 

مؤسسة  ، االسكندرية  –اسس علم االقتصاد  –ابراهيم نعمة هللا نجيب  -

  م.  1982شباب الجامعة 
النظرية االقتصتادية   –نصتف الستيد عبد المعبود وعرمان محمد عرمان   -

 .م 1986المكتب الجامعي الحديث  –االسكندرية 

 اإللكترونيةالمصادر 
  /http://www.sagia.gov.saالهيئة العامة لالستثمار •

  /http://www.sea.org.sa السعوديةالجمعية االقتصادية  •

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التقنيةالتجهيزات 
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض بيانات

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sagia.gov.sa/
http://www.sea.org.sa/
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الكتروني  – غير مباشر الطلبة فاعلية التدريس

 الكتروني  – غير مباشر الطالب   فاعلة طرق تقييم الطالب

 االختبارات   –مباشر  مدرس المقرر   مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 توافر المراجع  – مباشر الطالب   مصادر التعلم

 وحدة القايس و التقويم   -مباشر  الطالب   جودة االختبار  

 وحدة القايس و التقويم   -مباشر  الطةب  جودة البرنامج 

   

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

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

 (وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 قسم العلوم االدارية و االنسانية  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


