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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات معتمدة 3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 األولى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ECO110مبادئ االقتصاد الجزئي 

  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية 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

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ي مستوي تهدف المادة إلى تزويد الطالب بالنظرية االقتصادية، وتحليل طبيعة النشاط االقتصادي عل

وضوعات التي السلوك الكلي للعائالت والمنشآت والحكومة. وتشمل الم االقتصاد الكلي. يركز المقرر علي

لي والعرض الكلي يغطيها المقرر علي الناتج المحلي االجمالي، الدخل القومي، النمو االقتصادي، الطلب الك

 دية، والتجارة، توازن الدخل القومي، البطالة، التضخم، دورة األعمال، السياسة المالية والسياسة النق

 الدولية.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  ،تقييمه وقياسه مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي وكيفية ،تزويد الطالب بمبادئ النظرية االقتصادية الكلية

 ،ها ومعالجتهامفاهيم وأنواع البطالة والتضخم  وكيفية قياس ، بالسياسات االقتصادية المالية والنقدية

ت التجارية بين الدول، بين الدول وعلي أهم االتفاقيات والمنظمات المنظمة للعالقا أسباب قيام التجارة الدولية

 .مثل منظمة التجارة الدولية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  2ع  المعرفة والفهم 1

  االقتصادية األساسية في إطار االقتصاد الكليأن يتعرف الطالب على المفاهيم  1.1

  أن يستعرض الطالب مفهوم الناتج المحلي وطرق قياسه 1.2

  أن يتعرف الطالب على مستوى الدخل التوازني 1.3

  أن يناقش الطالب المتغيرات االقتصادية الكلية   1.4

  المشروعات االستثماريةأن يتعرف الطالب على مفهوم االستثمار واالختيار بين  1.5

  أن يناقش الطالب السياسات المالية والنقدية لعالج التضخم والكساد. 1.6

  2م   المهارات 2

  أن يستخدم الطالب الطرق المختلفة لقياس الناتج المحلي اإلجمالي. 2.1

2.2 
ت على  والصتتتادراأن يحلل الطالب أثر التغير في كل من اإلنفاق االستتتتثماري واإلنفاق الحكومي 

 الناتج المحلي اإلجمالي التوازني

 

  أن يحلل الطالب الظواهر االقتصادية الكلية  2.3

  أن يطبق الطالب مفاهيم النظرية االقتصادية الكلية على الواقع العملي 2.4

  ضخم.أن يصمم الطالب السياسات االقتصادية الكلية المالئمة لمعالجة مشكلتي البطالة والت 2.5

  أن يستخدم الطالب الطرق المختلفة لقياس الناتج المحلي اإلجمالي. 2.6

 2ق  القيم 3.4

  القدرة على التفكير النقدي والتحليل والدراسة 3.1

  القدرة على العمل بشكل فردي وجماعي والقدرة على المناقشة وإبداء الرأي 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مقدمة في االقتصاد  1

 6 قياس النشاط االقتصادي الكلي 2

 6 الدخل واالنفاق 3

 3 توازن الدخل القومي  4

 6 نظرية المضاعف  5

 3 العرض الكلي 6

 3 البطالة  7

 3 التضخم  8

 3 السياسة المالية  9

 3 النقود والسياسة النقدية   10

 3 التجارة الدولية  11

 3 التنمية االقتصادية  12

 45 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1 
أن يتعرف الطالب على المفاهيم االقتصادية أ

 في إطار االقتصاد الكلياألساسية 
 المحاضرات

 الواجبات

 االختبارات 

 1.2 متابعة وتقييم الواجبات
أن يستعرض الطالب مفهوم الناتج المحلي 

 وطرق قياسه
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.3 
أن يتعرف الطالب على مستوى الدخل 

 التوازني

1.4 
ة  أن يناقش الطالب المتغيرات االقتصادية الكلي

 االستهالك االستثمار ...

1.5 
أن يتعرف الطالب على مفهوم االستثمار 

 واالختيار بين المشروعات االستثمارية

1.6 
ج أن يناقش الطالب السياسات المالية والنقدية لعال

 المشكالت التضخم والركود.

 المهارات 2.0

2.1 
أن يستخدم الطالب الطرق المختلفة لقياس الناتج 

 المحاضرات المحلي اإلجمالي.

 الواجبات 

 المناقشات 

 تقييم الواجبات

 تقييم المناقشات

2.2 

أن يحلل الطالب أثر التغير في كل من اإلنفاق 

االستثماري واإلنفاق الحكومي والصادرات على  

 الناتج المحلي اإلجمالي التوازني

 أن يحلل الطالب الظواهر االقتصادية الكلية  2.3

2.4 
ية النظرية االقتصادية الكلأن يطبق الطالب مفاهيم 

 على الواقع العملي

2.5 
أن يصمم الطالب السياسات االقتصادية الكلية 

 المالئمة لمعالجة مشكلتي البطالة والتضخم.

2.6 
أن يستخدم الطالب الطرق المختلفة لقياس الناتج 

 المحلي اإلجمالي.

 القيم 3.0

 عروض الطالب والدراسة. أن يساهم في التفكير النقدي والتحليل 3.1

 حل المشكالت

 مجموعات العمل

 تقييم العروض

 أسئلة تحتوي على مشكالت
3.2 

أن يساهم في العمل بشكل فردي وجماعي والقدرة 

 على المناقشة وإبداء الرأي

  أنشطة تقييم الطلبة .2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تكاليف –واجبات  –تمارين  1

 %10 مستمر الحضور والمشاركة بالمناقشات 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  .اشراف أستاذ المقرر علي الطالب أثناء التكليفات والواجبات والبحوث 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 .تواصل أستاذ المقرر مع الطالب عبر البالك بورد       

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
. محمد مبادئ االقتصاااد الكلي: مفاهيم وأساااسااياتح د. أدمد عبد الكريم المحيميد ود

 م(.2011عبد هللا الجراح. )
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 المساندةالمراجع 
 ،دار المناهج، د. أساااااااامه الصااااااباج، د. أ يل الجومر، مقدمة في االقتصااااااااد الكلي

 .م2003

 اإللكترونيةالمصادر 

 .المكتبة الرقمية السعودية
 النجليزية.شبكة المعلومات االلكترونية باللغتين العربية وا علىالمواقع االقتصادية 

http://economics.about.com/od/macroeconomics/Macroeconom

ics_Resources.htm 

www.imf.org 

www.nber.org 

www.worldbank.org 

WWW.IMF.ORG 

  ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 طالب 30وجهاز كمبيوتر كافية لـ بروجكتور : مجهزة ةقاع إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 بشبكة االنترنت وجهاز عرض. متصل كمبيوتر جهاز

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تطبيق استبانة تقويم المقرر  الطالب فاعلية التدريس 

 المراجعة الداخلية للمقرر لجنة المراجعة الداخلية فعالية المقرر الدراسي

 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 القسم  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 هــــ 1442/  6/  26 تاريخ الجلسة
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