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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 لمعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  ثالث: ال 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  الساعات التدريسيةعدد  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

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 100 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

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

قاق اشت ويشرح كيفية أساسيات العرض والطلب والمرونات،وتعريف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية وطرق معالجتها 

 .رض نظرية سلوك المستهلك و نظرية اإلنتاج والتكاليف وتوازن المنشأةعو ي، منحنيات الطلب والعرض وتحديد نقطة التوازن

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 لى توازن المنشأةإالوصول إلى توازن المستهلك و شرح كيفية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يعرف أهم المفاهيم االقتصادية األساسية المرتبطة باالقتصاد الجزئي 1.1

 2ع الجزئي. قتصاداالالمرتبطة بالنظريات االقتصادية األساسية  يذكر مختلف 1.2

  المهارات 2

 1م والمنفعة الحدية للمستهلك وانواع تكاليف االنتاج يحسب مختلف المرونات 2.1

 2م يشرح مع الرسم العالقات والتوازنات االقتصادية على مستوى االقتصاد الجزئي 2.2

  الكفاءات 3

إدارة فرق العمل وتوزيع المهام بين كيفية وأهم المشاكل االقتصادية وحلولها يتخذ قرارات في  3.1

 االعضاء.

 1ك

 2ك .حلل توازن المستهلك وتوازن المنشأة وتوازن أسواق عناصر االنتاجي 3.2

 3ك والتحلي بروح الفريق مع القدرة على المناقشة والحوار اوكتابي اهيايتواصل شف 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .بالعلوم األخرى االقتصادعالقة علم  -االقتصادتعريف علم  1

 3 طبيعة المشكلة االقتصادية وتحليل األنظمة االقتصادية للمشكلة االقتصادية. 2

 6 دالة العرض وجدول العرض ومنحنى العرض. - قانون  الطلب وجدول الطلب ومنحني الطلب 3

 3 .تفاعل قوى العرض والطلب وتوازن السوق. التغير في العرض والطلب وتأثيرها على توازن السوق 4

5 
المرونات:  مرونة الطلب السعرية ، مرونة الطلب الدخلية ، مرونة الطلب التقاطعية ومرونة العرض 

 السعرية.
9 

6 
ب المستهلك حس نالحدية. توازالمنفعة الكلية ، نظرية المنفعة  ،نظرية المنفعةسلوك المستهلك:  

 نظرية منحنيات السواءنظرية المنفعة. 
9 

 3 اإلنتاج والتكاليف: مفهوم التكاليف وأنواعها ، دالة اإلنتاج ،منحنيات اإلنتاج في المدى القصير 7

 3 .سوق االحتكار –الكاملة سلوك المؤسسات في ظل األسواق: سوق المنافسة  8

 3 .سلوك المؤسسات في ظل األسواق: سوق المنافسة االحتكارية ، سوق احتكار القلة 9

 3 . سوق عناصر اإلنتاج: طلب السوق على عناصر اإلنتاج ، عرض السوق لعناصر اإلنتاج 10

 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 
يعرف أهم المفاهيم االقتصادية األساسية المرتبطة 

 باالقتصاد الجزئي

 المحاضرة-1

 العصف الذهني -2

 الواجبات -3

الفصلية االختبارات 

 والنهائية

1.2 
 

النظريات االقتصادية األساسية  يذكر مختلف

 الجزئي. قتصاداالالمرتبطة ب

 المحاضرة-1

 العصف الذهني -2

 الواجبات -3

االختبارات الفصلية 

 والنهائية

…    

 المهارات 2.0

2.1 
والمنفعة الحدية  يحسب مختلف المرونات

 للمستهلك وانواع تكاليف االنتاج

 المحاضرة-1

 العصف الذهني -2

 الواجبات -3

االختبارات الفصلية 

 والنهائية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.2 
يشرح مع الرسم العالقات والتوازنات االقتصادية 

 على مستوى االقتصاد الجزئي

 المحاضرة-1

 العصف الذهني -2

 الواجبات -3

االختبارات الفصلية 

 والنهائية

…    

 الكفاءات 3.0

3.1 
أهم المشاكل االقتصادية وحلولها يتخذ قرارات في 

إدارة فرق العمل وتوزيع المهام بين كيفية و

 االعضاء.

 البحوث-1

 الواجبات -2

االختبارات الفصلية 

 والنهائية

3.2 
حلل توازن المستهلك وتوازن المنشأة وتوازن ي

 .أسواق عناصر االنتاج

 البحوث-1

 الواجبات -2

االختبارات الفصلية 

 والنهائية

3.3 
مع القدرة على المناقشة  اوكتابي اهيايتواصل شف

 والتحلي بروح الفريق والحوار

 البحوث-1

 الواجبات -2
 المالحظة خالل السنة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السادس االختبار الفصلي االول 1

 %20 العاشر االختبار الفصلي الثاني 2

3 
نهاية الفصل  االختبار النهائي

 الدراسي

50% 

4 
طوال الفصل  االنشطة والتكليفات

 الدراسي

10% 

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات8ساعات االرشاد االكاديمي:

 / عقد اجتماع مع الطالب في بداية الفصل الدراسي بغرض التعرف على الطالب وعرض خطة العمل.1

 /تجهيز ملف االرشاد األكاديمي لكل طالب.2

 /تنظيم مواعيد االرشاد الجماعي واالرشاد وساعات االرشاد الفردي.3

 وتوجيههم لتجاوز التعثر./ ارشاد الطالب المتعثرين أكاديمياً 4

 / رعاية الطالب المتفوقين.5

 / رصد الحاالت التي تحتاج الى رعاية خاصة.6

 

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

 المرجع الرئيس

 للمقرر
 2004-جامعة عمان األهلية  -سليمان قطف، د. علي محمد خليل  إبراهيم " مبادئ االقتصاد الجزئي"

 المساندةالمراجع 
 (2009عبد هللا محمد  ، دار الفكر للطباعة والنشر ،عمان، األردن ) ومحمد محمود  "مبادئ االقتصاد الجزئي"

حسين العيساوي، كاظم جاسم ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  محمود  "االقتصاد الجزئي"

 (2006األردن )

 اإللكترونيةالمصادر 

 للبنين: رابط تسجيل محاضرات المالية العامة على البالكبورد
https://echo.nu.edu.sa:8443/ess/portal/section/a870e098-33c0-44c9-95c2-
4abddce23804 

 للبنات: رابط تسجيل محاضرات المالية العامة على البالكبورد
chttps://lms.nu.edu.sa/webapps/blackboard/execute/modulepage/view?course_id= 

_45493_1&cmp_tab_id=_54710_1&editMode=true&mode=cpview  المكتبة الرقمية 
 السعودية

javascript:popup_window_0();
javascript:popup_window_0();
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 رابط المكتبة الرقمية:

http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary.aspx 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 وسبورةمقعد   25 مجهزة بقاعة  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 data show عرض جهاز

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر عضو هيئة التدريس نتائج الطالب

 مباشر الطلبة تقييم الطالب للمقرر الدراسي واألداء التدريسياستبانة 

 مباشر عضو هيئة التدريس تصحيح االختبار النهائي من عضو نظير

 غير مباشر عضو هيئة التدريس تقرير قياس نواتج تعلم المقرر

 غير مباشر عضو هيئة التدريس تقرير رضا أرباب العمل عن مخرجات تعلم البرنامج

 غير مباشر عضو هيئة التدريس االختبار التحصيلي
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.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

 


