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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 45 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 إجباري   ☒ 
 اختياري   ☐

 

   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 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

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 حلقات بحث 3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 105 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال-1

في مجاالت إدارة األعمال، ودورها في اتخاذ القرارات ورسم والكلية تطبيقات النظرية االقتصادية الجزئية بتعريف الطالب 

 على مستوى الوحدة اإلنتاجية.السياسات االقتصادية واإلدارية 

   :الهدف الرئيس للمقرر -2

ن تطبيق االقتصاد الجزئي واالقتصاد أالمعرفة بش توفير ، باإلضافة إلىلالقتصاد اإلداري األساسيةات ودتقديم المبادئ واأل

 اإلدارة.قرارات  ىالكلي عل
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

مشكالت القرار االقتصاد اإلداري واألهداف من دراسة هذا المقرر، اضافة الى يعرف الطالب  1.1

 .اإلداري

 1ع

أشكال التركز االقتصادي وأهداف عالقة التحليل االقتصادي باالقتصاد اإلداري ويحدد الطالب  1.2

 عملية اتخاذ القرارات االقتصادية.تركز االنتاج والمشروعات ويفسر 

 3ع

 3ع هم سياسات التسعير والعوامل المؤثرة فيه.يذكر أ  1.3

1...   

  المهارات 2

 1م االدارية.يشرح ماهية الممارسات المتخصصة في مجاالت االقتصاد االداري في اتخاذ القرارات  2.1

يميز الطالب بين مختلف التكاليف من تكاليف ثابتة ومتغيرة وحدية والعالقة بينها وبين  2.2

 وفورات الحجم .

 2م

 3م القتصاد االداري.في مجال والمحاسبة  نظريات واإلحصاءاليطبق  - 2.3

2...   

  الكفاءات 3

 1ك .وشفاهيا في مجال القتصاد االداريتواصل الطالب مع االخرين بفعالية كتابيا ي - 3.1

 2ك ستخدم شبكة المعلومات والتقنية الحديثة في مجال االقتصاد االداري.ي - 3.2

اإلدارية والمالية والسلوكية والقانونية التي تواجهه مؤسسهات القطهاع الخهال والعهام  يحلل المشكالت - 3.3

 باستخدام األساليب العلمية المناسبة.

 3ك

 4ك مل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل.عي - ...3

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 االقتصاد اإلداريقدمة عن م 1

 6 وااليرادات الطلبتحليل  2

 6 نظرية المنشأة  3

 6 نتاجنظرية اال 4

 6 تحليل تكاليف االنتاج والعرض 5

 6 االنتاجسياسات التسعير وقرارات  6

 3 تحليل األرباح والقرارات االدارية 7

 6 تركيز واالندماج والتكامل بين المشروعاتال 8

.....   

 45 المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

االقتصهههاد اإلداري واألههههداف مهههن يعهههرف الطالهههب 

مشههكالت القههرار دراسههة هههذا المقههرر، اضههافة الههى 

 .اإلداري

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبههارات تحريريههة تاالختبههار 

الفصههههههههلي االول واالختبههههههههار 

الفصههههههلي الثههههههاني االختبههههههار 

 .النهائي(

واجبههههات منزليههههة وأبحهههها   -

 تسواًء جماعية أو فردية(.

2.1 
عالقههة التحليهل االقتصهادي باالقتصههاد يحهدد الطالهب 

أشهكال التركههز االقتصههادي وأهههداف تركههز اإلداري و

 الشرح المباشر من خالل-

 المحاضرات.

اختبههارات تحريريههة تاالختبههار 

الفصههههههههلي االول واالختبههههههههار 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

عمليهههههة اتخهههههاذ االنتهههههاج والمشهههههروعات ويفسهههههر 

 القرارات االقتصادية.

حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

الفصههههههلي الثههههههاني االختبههههههار 

 .النهائي(

واجبههههات منزليههههة وأبحهههها   -

 تسواًء جماعية أو فردية(.

3.1 

  

 

 هم سياسات التسعير والعوامل المؤثرة فيه.يذكر أ

المباشر من خالل  الشرح-

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبههارات تحريريههة تاالختبههار 

الفصههههههههلي االول واالختبههههههههار 

الفصههههههلي الثههههههاني االختبههههههار 

 .النهائي(

واجبههههات منزليههههة وأبحهههها   -

 تسواًء جماعية أو فردية(.

 المهارات 2

1.2 

 

المتخصصهة فهي مجهاالت يشرح ماهية الممارسهات 

 االقتصاد االداري في اتخاذ القرارات االدارية.

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبههارات تحريريههة تاالختبههار 

الفصههههههههلي االول واالختبههههههههار 

االختبهههههار والفصهههههلي الثهههههاني 

 النهائي(

 واجبههههات منزليههههة وأبحهههها  -

 تسواًء جماعية أو فردية(.

2.2 

يميز الطالب بين مختلف التكاليف من تكاليف ثابتهة 

ومتغيهههرة وحديهههة والعالقهههة بينهههها وبهههين وفهههورات 

 الحجم .

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبههارات تحريريههة تاالختبههار 

الفصههههههههلي االول واالختبههههههههار 

االختبهههههار والفصهههههلي الثهههههاني 

 .النهائي(

واجبههههات منزليههههة وأبحهههها   -

 تسواًء جماعية أو فردية(.

3.2 

 

فهههي مجهههال والمحاسهههبة  نظريهههات واإلحصهههاءاليطبهههق  -

 القتصاد االداري.

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.
بين حلقات النقاش والمناقشة -

 .الطالب
 التعلم الذاتي. -

اختبههارات تحريريههة تاالختبههار 

الفصههههههههلي االول واالختبههههههههار 

االختبهههههار والفصهههههلي الثهههههاني 

 .النهائي(

واجبههههات منزليههههة وأبحهههها   -

 تسواًء جماعية أو فردية(.

 الكفاءات 3

1.3 

تواصل الطالب مهع االخهرين بفعاليهة كتابيها وشهفاهيا ي -

 .في مجال القتصاد االداري
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واسهتخدام تقنيهة -

المعلومات فهي التحليهل وعهرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقيهههههيم تقهههههدم الطالهههههب فهههههي  -

 .المقرر

2.3 

الحديثهة فهي مجهال ستخدم شبكة المعلومات والتقنية ي -

 االقتصاد االداري.
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واسهتخدام تقنيهة -

المعلومات فهي التحليهل وعهرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقيهههههيم تقهههههدم الطالهههههب فهههههي  -

 .المقرر

… 

اإلداريهههههة والماليهههههة والسهههههلوكية  يحلهههههل المشهههههكالت -

والقانونية التي تواجه مؤسسات القطاع الخال والعام 

 باستخدام األساليب العلمية المناسبة.

عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واسهتخدام تقنيهة -

المعلومات فهي التحليهل وعهرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

تقنية المعلومات من خالل في 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقيهههههيم تقهههههدم الطالهههههب فهههههي  -

 .المقرر

 

عروض تقديمية للمشاريع - مل بفاعلية ضمن فريق ومجموعات العمل.عي -

 .البحثية

حلقات نقاشية واستخدام تقنية -

المعلومات في التحليل وعرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقييم تقدم الطالب في  -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .المقرر

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 طوال الفصل المشاركة الفصلية 1

 %20 السادس االختبار الفصلي األول 2

 %20 الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني 3

 %50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 .واإلرشاد األكاديمي للطالبتدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات  -

ى باب مكتب عضو عليتم اعالنها و تمثل ساعات مكتبية للطالب ساعات أسبوعيا 6ال يقل عن  يتواجد استاذ المقرر بواقع - 

 .هيئة التدريس

 .متابعة الطالب باستالم الواجبات والتمارين والتقارير ومناقشتهم فيها -

 الطالب أثناء مرحلة جمع المادة العلمية للعروض الحاسوبية.اإلشراف المباشر من قبل المحاضر على 

 اإلشراف المباشر من قبل األستاذ على الطالب أثناء التكليف بالواجبات والتقارير. -

 التواصل عبر البريد اإللكتروني. -

 التواصل عبر صندوق البريد في القسم. -

 اصل.إعطاء بعض الطالب ذوي الظروف الخاصة رقم هاتفي للتو -

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
محمههههود حسههههين الههههوادي، د.  د.أ. (،2010ت االقتصههههاد اإلداري فالمفهههههوم والتطبيههههقف -

سهيرة دار الماسماعيل يهونس يهامين، د. أحمهد عهارف العسهاف، د. ابهراهيم محمهد خهريس، 

 االردن. –، عمان للنشر والتوزيع

 المساندةالمراجع 

 (، اقتصاديات اإلدارة، الدار الجامعية، اإلسكندرية.1997ماهر أحمد ت -

- Allen, W. Bruce, Neil Doherty, Edwin Mansfield and Keith 

Weigelt Managerial Economics: Theory, Applications, and Cases, 

Publisher : W. W. Norton & Co.; 8th International student 

edition (2012). 

-Png, Ivan (2012), Managerial Economics, Routledge. 

-Salvadore, Dominick (1989), Managerial Economics, McGraw-

Hill Book Co. 

-McGuigan, R. Moyer and F. Harris, Managerial Economics: 

Applications, Strategies, and Tactics, South Western College 

Publishing, (2007). 

 اإللكترونيةالمصادر 
) اهددت ملددلع يدو ندد  لددا لايقدد  يدل دد     EcoLink قاعدد م لومالددا  .1

 يدبحثنة يدوربنة ايال نبنة يدلمخصصة في عمم يالقمصا  (

  ىأخر
  http://lib.nu.edu.sa/digitailibbry.aspxالرقمية السعودية:رابط المكتبة  -1. 2

http://lib.nu.edu.sa/digitailibbry.aspx
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 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب  40قاعة دراسية تتسع لي  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 أجهزة الب توب ان وجد

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 على مفردات المقرر والتدريبات المتعلقة بكل تحتويأقرال مدمجة 

 باإلضافة إلى بنك لها،موضوع من الموضوعات والحلول النموذجية 

 على مجموعة كبيرة من األسئلة التي تغطى كل جوانب يحتويلألسئلة 

 المقرر وموضوعاته.

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسهههههتراتيجيات الحصهههههول علهههههى التغذيهههههة 

  (feedback) الراجعهههة مهههن الطهههالب

  .بخصول فعالية التدريس
 الطالب

النتائج . -  
األسئلة والنقاش . -   

تفاعل الطالب مع المحاضرة. -   
استبيانات استطالع أراء  - 

 الطالب.
النسبة المئوية للنتائج. -   

 التقييم الذاتي للمقرر -

استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التهدريس 

 .من قبل عضو هيئة التدريس أو القسم
 عضو هيئة التدريس والقسم.

نة الدورية الداخلية للمقرر )لجالمراجعة  -
 الخطط الدراسية والجداول(

التقويم الذاتي للبرنامج  -  
استبيانات استطالع أراء  -

 الطالب.
 تقويم األساتذة الزائرين -

 عضو هيئة التدريس.   .عمليات تحسين التدريس

تشجيع الطالب على المناقشات -
 الجماعية.

 تعزيز الجوانب اإلبداعية لدى الطالب.  -
طرح القضايا الفكرية للنقاش وإجراء -

 حوارات حولها.
تعزيز روح الحوار الهادف والنقد البناء  -

 لدى الطالب.
إشعار الطالب بمكانته التي يجب أن  -

 في هذا العالم. يتبوؤها
 .توفير أجهزه حاسب حديثة-
توفير الصيانة الدورية لألجهزة  –

 والمعدات 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

األخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية  -
 والخارجية خصوصًا للمقرر.   

توجيهااات إدارة القساام حااول أداء عضااو  -
هيئاااااة التااااادري  بنااااااء علاااااى المالح اااااة 

 .المباشرة
عمليات التحقق من مستويات انجاز الطلبة 

ت مثههل: تههدقيق تصههحي  عينههة مههن أعمههال 

الطلبهههة مهههن قبهههل أعضهههاء هيئهههة تهههدريس  

مسههتقلين، وتبههادل تصههحي  االختبههارات أو 

عينة من أعمهال الطلبهة بصهفة دوريهة  مهع 

قبهههل أعضهههاء هيئهههة تهههدريس مهههن مؤسسهههة 

 .أخرى(

 اعضاء هيئة تدريس مستقلين.

تدقيق تصحيح عينة من اعمال الطلبة  -
  .بواسطة مدرسين مستقلين

 .تبادل التصحيح وبصورة دورية -
 

اسهههههتراتيجيات الحصهههههول علهههههى التغذيهههههة 

الراجعهههة مهههن الطهههالب بخصهههول فعاليهههة 

  .التدريس
 الطالب

النتائج . -  
األسئلة والنقاش . -   

تفاعل الطالب مع المحاضرة. -   
استبيانات استطالع أراء  - 

 الطالب.
النسبة المئوية للنتائج. -   

 التقييم الذاتي للمقرر -

عملية التهدريس استراتيجيات أخرى لتقييم 

 .من قبل عضو هيئة التدريس أو القسم
 عضو هيئة التدريس والقسم.

نة المراجعة الدورية الداخلية للمقرر )لج -
 الخطط الدراسية والجداول(

التقويم الذاتي للبرنامج  -  
استبيانات استطالع أراء  -

 الطالب.
 تقويم األساتذة الزائرين -

   

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

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 
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