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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 03  . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

  ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.
V 

  
   أخرى  متطلب قسم

 إجباري  ب.
V 

 
    اختياري

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 3 –قصد104مبادئ االقتصاد الجزئي 
 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 )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
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

مقرر االقتصاد الكلي هو مقرر نظري يتضمن مجموعة من الموضوعات المعاصرة الغرض منها تمكين الطالب من مجموعة 

من المعارف تخص المفاهيم والمتغيرات والظواهر االقتصادية الدولية والمحلية وتعرفه بأهمية ذلك في تأهيله وتهيئته لمجال 

 وطنية أو الدولية.العمل سواء في المؤسسات المحلية ال

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 االقتصادية أهم المؤشرات و يحسب  أهم التوازنات االقتصاديةإيجاد   كيفيةد الكلي و يشرح أهم مصطلحات علم االقتصايعرف الطالب  -

 .أنسب الطرق لعالج المشاكل االقتصادية يقترحو

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 س - 1ع .د الكليأهم مصطلحات علم االقتصا يعرف  1.1

 س - 2ع .أهم التوازنات االقتصاديةإيجاد   كيفيةيشرح  1.2

  المهارات 2

 س -1م .االقتصادية أهم المؤشرات يحسب  2.1

 س -2م .أنسب الطرق لعالج المشاكل االقتصادية يقترح 2.2

  الكفاءات 3

 س -1ك .يستخدم التقنيات الحديثة وشبكة االنترنت في مجال المحاسبة 3.1

 س -2ك يستخدم أدوات البحث العلمي واألساليب اإلحصائية والرياضية 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 . سياسات االقتصاد الكلي –مقدمة في علم االقتصاد وتعريفه وتقسيمه أساليب التحليل االقتصادي  1

 6 قياس النشاط االقتصادي ، )تعريف الناتج المحلي( طرق قياسه 2

 6 الدخل واإلنفاق 3

4 
 التوازن والتوظيف الكاملل –تأثير التوازن في األسعار على التوازن  –توازن الدخل المحلي )ماهية التوازن 

)). 
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 9 المضاعف وطرق قياس وكيفية حل النماذج االقتصادية 5

 3 العرض الكلي 6

 6 والتضخم لبطالةا 7

 3 السياسة المالية 8

 3 سياسة النقديةال 9

 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

 د الكلي.أهم مصطلحات علم االقتصا يعرف  - 1.1

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.

والمناقشة بين حلقات النقاش -

 .الطالب

 التعلم الذاتي. -

اختبللارات تحريريللة )االختبللار 

الفصلللللللللي االول واالختبللللللللار 

الفصلللللللي الثللللللاني االختبللللللار 

 .النهائي(

واجبللللات منزليللللة وأبحللللا   -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

 .أهم التوازنات االقتصاديةإيجاد   كيفيةيشرح  - 1.2

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.

حلقات النقاش والمناقشة بين -

اختبللارات تحريريللة )االختبللار 

الفصلللللللللي االول واالختبللللللللار 

الفصلللللللي الثللللللاني االختبللللللار 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 .الطالب

 التعلم الذاتي. -

 .النهائي(

واجبللللات منزليللللة وأبحللللا   -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

…    

 المهارات 2.0

 .االقتصادية أهم المؤشرات يحسب  - 2.1

مللللن خللللالل الشللللرح المباشللللر -

 المحاضرات.

حلقلات النقللاش والمناقشلة بللين -

 .الطالب

 التعلم الذاتي. -

اختبللارات تحريريللة )االختبللار 

الفصلللللللللي االول واالختبللللللللار 

االختبلللللار والفصللللللي الثلللللاني 

 النهائي(

واجبللللات منزليللللة وأبحللللا   -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

 .أنسب الطرق لعالج المشاكل االقتصادية يقترح - 2.2

الشرح المباشر من خالل -

 المحاضرات.

حلقات النقاش والمناقشة بين -

 .الطالب

 التعلم الذاتي. -

اختبللارات تحريريللة )االختبللار 

الفصلللللللللي االول واالختبللللللللار 

االختبلللللار والفصللللللي الثلللللاني 

 .النهائي(

واجبللللات منزليللللة وأبحللللا   -

 )سواًء جماعية أو فردية(.

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 

التقنيللات الحديثللة وشللبكة االنترنللت فللي مجللال يسللتخدم 

 .القتصادا
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واسلتخدام تقنيلة -

المعلومات فلي التحليلل وعلرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

فلللللي تقيللللليم تقلللللدم الطاللللللب  -

 .المقرر

3.2 

يسللتخدم أدوات البحللث العلمللي واألسللاليب اإلحصللائية 

 .والرياضية
عروض تقديمية للمشاريع -

 .البحثية

حلقات نقاشية واسلتخدام تقنيلة -

المعلومات فلي التحليلل وعلرض 

 .التقارير

تقويم المهارات األساسية  -

في تقنية المعلومات من خالل 

األعمال العلمية التي يقدمها 

 .الطالب

تقيللللليم تقلللللدم الطاللللللب فلللللي  -

 .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،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
)أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد  ترتيبات ضمان اتاحة أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الفردي  للطلبة

 خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.

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

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

 الساعات المكتبية. -

 التواصل عبر البريد اإللكتروني. -

 التواصل عبر صندوق البريد في القسم. -

 إعطاء بعض الطالب ذوي الظروف الخاصة رقم هاتفي للتواصل. -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
تأليف  د. أحمد بن عبد الكريم المحيميد ود. محمد بن  -مبادئ االقتصاد الكلي مفاهيم وأساسيات  -

 .2010 -جامعة الملك سعود -كلية إدارة األعمال  -عبد هللا الجراح قسم االقتصاد

 المساندةالمراجع 

 .2002 مبادئ االقتصاد الكلي، عبد الوهاب األمين، -

 . 1996 المساعد في مبادئ االقتصاد الكلي، العصيمي،محمود  احمد باخرمه، -

دار وائلل  مبلادئ االقتصلاد الكللي بلين النظريلة والتطبيلق، خاللد اللوزاني، احمد حسين الرفلاعي، -

 .1997،عمان،2للنشر ط

 4احمللد جللامع النظريللة االقتصللادية :الجللزء الثللاني :التحليللل االقتصللادي، دار النهضللة العربيللة ط -

1987. 

  .1983النظرية االقتصادية الكلية، وكالة المطبوعات، الكويت، حمد صقر،صقر ا -

 .1421مبادئ االقتصاد الكلي، الحبيب، فايز إبراهيم

 اإللكترونيةالمصادر 

1- www.worledbank.org 

2- www.mof.gov.sa 

3- www.sama.gov.sa 

4- www.mep.gov.sa 

5- www.commerce.gov.sa 

  ىأخر
موود تعليميةيوورع موو اعمرووجع لموو  م ع لةيلةووب عآلموواع لوانوو ع ملمج ،نوو د  ا ع لةبم ووور ع

 و لم م يا .و لةيايي ع لةهنيرع وع لمد ئحع للنظيةيرع

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالباع40قاآلرعمواض   عللسععلوع ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

  جهز عكةميدل عموةدلر

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 قووو  دعمبم ووورعلولوووداعآلمووواعم ووو ت  ع لةاووو لعو للوووبل با ع لةليماووورع  وووجع
مدضوودمعموومع لةدضوودآلا عو لوموودجع لنةد جيوورعلهوواع ع اكضووا رع لوواع نوو ع
لألنئمرعيولوداعآلمواعم ةدآلورعكميو  عمومع ،نوئمرع للومعلج واعكوجعجد  و ع

  لةا لعومدضدآلاله.
 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 نوووول  لي يا ع لوعوووودجعآلموووواع للج يوووورع
 ل  جيوورعموومع ل وووصع ععووددع ياليوورع

 ع. للبل س
ع ل وص

  لنلائ ع.ع-
  ،نئمرعو لنااشع.ع- 
ل اآلووووووووجع ل وووووووووصعمووووووووععع- 
  لةواض  .
ع نووولميا ا ع نووول ومع ل  ع- 

http://www.worledbank.org/
http://www.mof.gov.sa/
http://www.sama.gov.sa/
http://www.mep.gov.sa/
http://www.commerce.gov.sa/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  ل وص.
  . لنسبرع لةئد رعلمنلائع- 

ع للاييمع ل  لمعلمةا لع-

للايوووووويمعآلةميوووووورعع نوووووول  لي يا ع موووووو اع
 للبل سعممعقمجعآلضودعييئورع للوبل سع

 . وع لاسم
عآلضدعييئرع للبل سعو لاسم.

ع لة  جيووورع لبول ووورع لب مميووورعلمةاووو لع-
 )ل نرع لع طع لبل نيرعو ل ب وج(

ع للاد مع ل  لمعلمم  ام ع-  
ع نوووولميا ا ع نوووول ومع ل  ع-

  ل وص.
علاد مع ،نال  ع لز ئ  مع-

 آلضدعييئرع للبل س.  ع.آلةميا علوسيمع للبل س

ع لةناقشا ع- عآلما ع ل وص لش يع
ع ل ةاعير.

علباعع- ع ك ب عير ع ل د    ليز ز
ع ل ال .ع

علمنااشعوإج   ع- ع ل ك  ر ط حع لاضايا
عحد ل  عحدلها.

عو لنابعع- ع لهاتف ع لود ل علوح ليز ز
ع لمنا علباع ل وص.

 شيالع ل ال ع ة ا لهع للمعي  ع نعع-
ع معي  ع ليالم.عيلمدؤيا

ع.لد ي ع جهزهعحان عحبيرر-
علألجهز عع– ع لبول ر ع لعيا ر لد ي 

عو لةيب  ع
ع لة  جيرعع- ع لائ  ع لدصيا   ،م 

ع لب مميرعو لعالجيرعمعدصًاعلمةا ل.ععع
ع ت  عع- عحدج ع لاسم ع ت ل  لدجيها 

عآلماع ع نا  ع للبل س عييئر آلضد
ع. لةوحظرع لةباش  

آلةميووا ع للواوو عموومعمسوولد ا ع   ووا ع
لبقي علعويحعآلينرعممعع ل مبرع)عمرج:

 آلةوواجع ل مبوورعموومعقمووجع آلضووا عييئوورع
لووووبل سععمسوووولاميم عولبوووواتجعلعووووويحع
 الملبووال  ع وعآلينوورعموومع آلةوواجع ل مبوورع
 عوو رعتول وورععمووععقمووجع آلضووا عييئوورع

 .لبل سعممعمؤنسرع م ا(

  آلضا عييئرعلبل سعمسلاميم.

ع آلةاجعع- عمم عآلينر علعويح لبقي 
عع. ل مبرع د ن رعمبلنيمعمسلاميم

ع.باتجع للعويحعوبعدل عتول رلع-
ع
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر الطلبة فاعلية التدريس

 غير مباشر الطلبة مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

   

 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
 مجلس قسم إدارة االعمال جهة االعتماد

 هـ1441-3/3/3/1440رقم  رقم الجلسة

 هـ17/2/1441 الـموافق االربعاء تاريخ الجلسة

 


