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  مقدمة:
التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس والتقويم لصالح  يأيت مشروع إعداد مخرجات 
وزارة التعليم، ضمن اهتمامات الوزارة بمراقبة مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها، السيما بعد التوسع 
الكبري يف إنشاء جامعات على املستويني احلكويم واألهلي. ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل 
العقد  أوائل  انتشر استخدامها منذ  العايل اليت  التعليم  املعني�ة بضبط جودة  العاملية احلديث�ة  أحد االجتاهات 
امليالدي احلايل. مثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية 

فعلية لتطبيق منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.

    وتستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت 
اجلامعية ملختلف اجلامعات، وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم. 
مدى  وإيضاح  الربنامج،  محتويات  بني  االتساق  من  والتحقق  املقررات  لتصميم  التعلم  نواجت  تستخدم  كما 
الدراسية  التعلم مصميم املقررات  أو املؤهل عموًما، فضال عن ذلك تساعد نواجت  التداخل بني محتوى املواد 
الرئيسة للمادة، والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة، وتنظم العالقة الهامة بني  على حتديد األهداف 
التعليم والتعلم والتقويم، وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب. إضافة إىل ذلك 

تعزز نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث تنوًعا وفاعلية. 

    ويستفيد املتعلمون من نواجت التعلم بما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة 
على  تساعدهم  واضحة  بمعلومات  املتعلمني  تزود  فهي  األكادييم،  الربنامج  إلجناز  متطلب  هو  وما  الدراسة، 
االختي�ار املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات 
واضحة للمتعلم. فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها 

حاجات سوق العمل. 

الربامج  محتوى  بني  املقارنة  وإمكاني�ة  الشفافية  حتقيق  يف  املحلي  املستوى  على  التعلم  نواجت  تسهم      
األكاديمية يف اجلامعات السعودية ]مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وسهولة انتقال 

الطالب من جامعة إىل أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها[.    
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 مراحل إعداد نواتج التعلم: 
املراحل  من  عدد  سبقها  للمشروع  األساسية  املرحلة  العايل  التعليم  يف  التعلم  نواجت  إعداد  عمليات  مثلت 
ويتبعها عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل)1( وتضمنت بدورها عدًدا من 
يف  الفعلية  الربامج  تمثي�ل  إىل  تفيض  حبيث  الصلة  ذات  العاملية  باملعايري  االلزتام  فيها  روعي  الفرعية  املراحل 
اجلامعات السعودية من جهة، وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى، مع مراعاة 

ضوابط وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية. 

شكل )1( مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل   

إصدار 
التقارير

تطبيق 
االختب�ارات 

حتكيم 
األسئلة

إصدار 
املخرجات 
يف نسختها 

النهائي�ة

تدريب 
جلان إعداد 

االسئلة

إعداد 
األسئلة 

حتكيم نواجت 
التعلم

إعداد نواجت 
التعلم ومحاور 

القياس 

مسح 
األعمال 
السابقة

تشكيل اللجان 
اإلشرافية 
والتنفيذية

إعداد 
إطار عمل 
املشروع  

تدريب جلان 
إعداد وحتكيم 

نواجت التعلم 
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وفيما يايت عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص االقتصاد:

املرحلة األوىل: مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم، وتأسيس 
النواجت  تمثي�ل  مدى  حتديد  مع  العاملية،  املمارسات  وأفضل  املحلية  الربامج  واقع  على  للمشروع  التعلم  نواجت 

ملحتوى الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية. ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يأيت:

1- حصر قوائم نواجت التعلم 

فيها  يدرس  اليت  السعودية  اجلامعات  يف  االقتصاد  ختصص  يف  العلمية  االقسام  ملنتجات  شامل  مسح  إجراء  تم 

التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.  

2-حتليل محتوى الربامج 

بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص، والنواجت اليت تنفرد 

بها برامج بعض اجلامعات، وذلك كاآليت:

رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •

حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •
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تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة، هي:

Harvard University- 

University of Chicago-

University of Pennsylvania- 

3- املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة، وحتديد اجلوانب املشرتكة، وما ينفرد به كل منها.

املرحلة الثاني�ة: بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة، وذلك كاآليت:

 توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات . 1

املشابهة.  

ل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج . 2 اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُتوصِّ

    .Benchmarks عاملية متفق على تمزيها للمقارنة

حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص، ومن الطرق اليت جرى استخدامها . 3

لذلك تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.  

توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.. ٤

بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون، أتبعت اخلطوات نفسها مع املكونات الفرعية لكل مكون . ٥

أسايس يف الربنامج، كما يوضح ذلك جدول )1 (.

توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بنيت عليها نواجت التخصص.. ٦
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جدول )1( األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص االقتصاد

% التغطيةالوزن النسيباملكونات الفرعيةالوزن النسيباملكون األسايس

2٦.8%1- االقتصاد الكلي

1.1%٥.٤%100

1.2%٥.٤%80

1.3%٥.٤%80

1.٥.٤%٤%80

1.٥.٤%٥%80

2٦.8%2- االقتصاد اجلزيئ

2.1%٥.٤%100

2.2%٥.٤%100

2.3%٥.٤%80

2.٥.٤%٤%100

2.٦%٥.٤%٥0

3- املوارد 
10.7%االقتصادية 

3.1%٦%٥.٤0

3.2%٦%٥.٤0

٤- االحصاء 
1٤.3%والرياضيات

٤.1%٦%٥.٤0

٤.2%8.9%80

٥- االقتصاد 
10.7%التطبيقي

٥.1%٦%٥.٤0

٥.2%٥.٤%80

٦- الفكر 
10.7%االقتصادي

٦.1%٥.٤%80

٦.2%٥.٤%80

100%100%املجموع
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املرحلة الثالثة: صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات، هي:

بن�اء )تركيب�ة (الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.. 1

دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن . 2

املستويات الثالثة )التذكر، التطبيق، التفكري( املوضحة يف إطار العمل.

حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله حبيث يراعي عدًدا من العناصر من أهمها مايأيت:. 3

مستويات النواجت: قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات، وهي: •

املستوى األول: الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص. 
املستوى الثاين: املجال الفرعي الذي يكون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.

املستوى الثالث:  نواجت التعلم.
الفرعية، وهي يف  • التخصصات  املوازنة بني محتوى املستويات: حيتوي كل ختصص على عدد من 

الغالب غري متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود، وهذا ما يتبني من الوزن النسيب. 
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شكل )2( يوضح مستويات نواجت الربامج االكاديمية يف ختصص االقتصاد

املكون الرئيس

املجال الفرعي

النواجت

االقتصاد الكلي

التحليل االقتصادي الكلي

يستخدم السياستني 
المالية والنقدية لتحقيق 

االستقرار والنمو 
االقتصادي يف األجلني 

القصري والطويل

املرحلة الرابعة: حتكيم النواجت 
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من كتابة 

األسئلة، خضع لثالثة أنواع من التحكيم، هي كاآليت:

أوال: حتكيم جلان متخصصة
 خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة، وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات جرى 

تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ودرب املحكمون على استخدامها. 

ثاني�ا: حتكيم اجلامعات
جلميع  التعلم  نواجت  أرسلت  فقد  بأهدافه،  مباشر  حنو  على  ومعني�ة  املشروع  يف  رئيس  شريك  اجلامعات  لكون 
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص الرياضيات ملراجعة النواجت، والتحقق من مدى تغطيتها 

ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم، وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.  
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ثالثا: التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم، فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص الرياضيات على موقع املركز الوطين 
للقياس والتقويم ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها، وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية مختلفة 

للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

اجلامعات  محتوى  مع  مواءمته  مدى  وتقدير  التحكيم  لنت�اجئ  وفقا  العمل  تنقيح  اخلامسة:  املرحلة 
السعودية.

جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها 
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة، ومن ثم أعيد العمل للجان 

التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة: اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
املواصفات  جدول  إعداد  مع  النهائي�ة  نسختها  يف  النواجت  أعدت  التحكيم  لنت�اجئ  وفقا  العمل  تنقيح  استيفاء  بعد 

لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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المكونات األساسية
1- االقتصاد الكلي 

النمو   ، االقتصاد  :أداء  مثل  الكلية،  االقتصادية  القضايا  يدرك  أن  على  قادًرا  اخلريج  يكون  أن  يتوقع  املكون:  وصف 
االقتصادي، البطالة، التضخم، املستوى العام لألسعار، وأن يشرح النظريات اخلاصة بها، و يمزي بينها ، و يتمكن من قياسها و 
التنبؤ بمسارها  . إضافة إىل شرح اآلليات و السياسات املستخدمة لعالج املشاكل االقتصادية اليت تعرض لالقتصاد القويم؛  أو 

لبلوغ األهداف االقتصادية الكلية، و اختي�ار املناسب منها .

نواجت التعلماملكون الفرعي

1-1    مبادئ االقتصاد الكلي:

يصف ويقيس املفاهيم األساسية 
لالقتصاد الكلي مثل : احلسابات القومية 
بكل مكوناتها ، التضخم ، البطالة ، النمو 
االقتصادي . و يشرح كيفية بن�اء نماذج 
االقتصاد الكلي البسيطة ؛ و يكتشف 

بعض تطبيقاتها . كما يعرف السياستني 
المالية و النقدية و يطبقها يف حل املشاكل 
االقتصادية ؛ أو حتقيق األهداف املرسومة.

ــة حســابه و حســاب ( 1 ــح كيفي ــف مكونــات النــاجت املحلــي اإلجمــايل و يوض يص
بنــوده املختلفــة .

يشــرح آليــة حتــدد مســتوى الدخــل التــوازين يف اقتصــاد مكــون مــن قطاعــني أو ( 2
ثالثــة قطاعــات  أو أربعــة قطاعــات .

يعرف املضاعفات البسيطة و يمزي بينها و يستخدمها .( 3

يصف نظريات االستهالك و االستثمار، و يبني العوامل املؤثرة فيهما  . ( ٤

يعــرف مفهــويم الطلــب الكلــي و العــرض الكلــي ، و حتديــد املســتوى العــام ( ٥
لألســعار .

يشرح آلية حتدد التوازن العام .( ٦

حيــدد املقصــود بالبطالــة و التضخــم، و يربــط بينهمــا، و يعــرف أســبابهما و طــرق ( 7
العــالج .

يشــرح السياســتني الماليــة و النقديــة ،و يمــزي بينهمــا، و يعطــي أمثلــة علــى ( 8
. اســتخدامهما 
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نواجت التعلماملكون الفرعي

1- 2  التحليل االقتصادي الكلي:

يقيس محددات الناجت القويم ، البطالة 
، التضخم ، املستوى العام لألسعار ، 

معدالت الفائدة ، و التنبؤ بمسارها  . و 
يستخدم نموذج  IS-LM و الطلب الكلي و 
العرض الكلي ويعرف العوامل املؤثرة يف كل 

منهما أخذا يف النظر املدارس االقتصادية 
املختلفة.  و كذا يستخدم السياستني 

المالية و النقدية يف حل املشاكل 
االقتصادية الكلية  ، و يقوم فعاليتهما يف 

الوصول إىل األهداف املرسومة . باإلضافة 
إىل معرفة أساسيات نظريات النمو 

االقتصادي.

ــي ( 1 ــاد الكل ــيات االقتص ــن أساس ــا ع ــرث تقدم ــع و أك ــات أوس ــرف معلوم يع
ومكوناتــه .

يســتخدم مفاهيــم اإلنتــ�اج والبطالــة والتضخــم واالســتهالك واالســتثمار ( 2
لدراســة دين�اميكيــة االقتصــاد الكلــي .

ــود ،  و ( 3 ــات ، و النق ــلع واخلدم ــواق الس ــوازن يف أس ــق الت ــة حتق ــني  كيفي يب
ــل . العم

والنمــو ( ٤ االســتقرار  لتحقيــق  والنقديــة  الماليــة  السياســتني  يســتخدم 
. والطويــل  القصــري  األجلــني  يف  االقتصــادي 

ــة ( ٥ ــية لنظري ــس األساس ــرح األس ــة لش ــة متقدم ــاذج رياضي ــتخدم نم يس
ــي . ــاد الكل االقتص

يشرح ويقارن بني نماذج االقتصاد الكلي .( ٦

يشرح نظريات النمو االقتصادي . ( 7

1-3  التمويل الدويل:

يصف حسابات مزيان املدفوعات ، و 
محددات الدخل يف ظل اقتصاد مفتوح ، 
و يشرح النظام النقدي العاليم و تطوره 

و أنظمة سعر الصرف و كيفية حتدده بن�اًء 
على األنظمة املختلفة و التغريات فيه ،    

وأسبابها يف املدى القصري و املدى الطويل .  
ويفهم حركة رؤوس األموال و السياسيتني 

النقدية و المالية يف اقتصاد مفتوح حتت 
أنظمة سعر الصرف املختلفة ، و كيفية 

استخدامهما .و حيلل موضوعات متنوعة 
من  الواقع مثل العملة املوحدة و بعض 

التكتالت االقتصادية و التجارية ، و يربطها 
بأسسها النظرية.

يعرف تطور نمط التمويل الدويل .( 1

يوضــح أســس ومفاهيــم مــزيان املدفوعــات، و يشــرح االختــالالت يف مزيان ( 2
املدفوعــات وكيفيــة تعديلها.

املتعــددة ( 3 الشــركات  و  املباشــر  األجنــيب  االســتثمار  مفاهيــم  ين�اقــش 
. املختلفــة   آثارهــا  حيلــل  و  اجلنســيات، 

يعرف وحيلل نظم أسعار الصرف و يربطها بالواقع .( ٤

يفسر أسباب املشاكل االقتصادية الكلية لالقتصاد املفتوح .( ٥

يشــرح خيــارات السياســات االقتصاديــة ملعاجلــة االختــالالت اخلارجيــة ( ٦
و يــوازن بينهــا .

التمويــل ( 7 دراســة  يف  املســتخدمة  والتجريبيــ�ة  النظريــة  األطــر  يصــف 
. الــدويل 

ــة ( 8 ــاكل االقتصادي ــرح املش ــة ؛ ويش ــة العاملي ــات المالي ــباب األزم ــدد أس حي
ــة . ــدول النامي ــاريج يف ال ــاع اخل ــه القط ــيت تواج ــة ال الرئيس
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1-4 التنمية االقتصادية و التخطيط:

يستخدم أدوات و أساليب التحليل 
االقتصادي اجلزئي�ة  و الكلية لشرح 
مشاكل الدول النامية، مثل :توزيع 

الدخل ،الفقر ،النمو السكاين 
،الهجرة، حتزي عمليات النمو و التنمية 

االقتصادية و يقرتح حلواًل مناسبة 
لها . و كذا يفسر مفهوم التنمية 

املستدامة  و يربط خطط و برامج 
التنمية . و يف جانب التخطيط يتوقع 

منه أن  يدرك املفاهيم األساسية 
يف التخطيط االقتصادي ،و آلياته ، 
ويعرف كيفية بن�اء و تصميم خطط 

التنمية

يفسر التنمية املستدامة وتطبيقاتها ويربطها خبطط وبرامج التنمية. ( 1

البعــد ( 2 يشــرح  و   ، االقتصاديــة  التنميــة  ونظريــات  سياســات  أبــرز  بــني  يمــزي 
. لهــا  اإلســاليم 

حيلل األبعاد التنموية واالقتصادية ملشكلة التخلف .( 3

يوضح املفاهيم األساسية للتخطيط االقتصادي .( ٤

يستخدم األدوات االقتصادية لبن�اء وتصميم خطط التنمية .( ٥

حيلــل خطــط التنميــة و ينقدهــا يف ضــوء النظريــات االقتصاديــة و جتــارب الــدول ( ٦
األخــرى . 

حيــدد أبــرز مالمــح التخطيــط التنمــوي يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية وخططــه ( 7
اخلمســية .

يســتخدم  أدوات وأســاليب التحليــل االقتصــادي اجلــزيئ والكلــي لشــرح مشــاكل ( 8
الــدول الناميــة .

1-5 النقود و املصارف:

 يصف النظام المايل ، املؤسسات 
المالية ، البنوك املركزية ، السياسة 

النقدية و االقتصاد المايل و يربط 
بعضها ببعض . و يشرح  سوق 

النقود و دورها يف االقتصاد . ويعرف 
اجلوانب الشرعية ذات العالقة 
بموضوع املقرر، مثل: الفرق بني 

البنوك اإلسالمية و التقليدية  ، و 
آليات عمل كل منها ، و مفهوم النقود 

يف االقتصاد و يف الفقه 

يصف النظام المايل و املؤسسات المالية و البنوك املركزية .( 1

حيلل السياسات النقدية واالقتصاد المايل ويربط بعضها ببعض .( 2

يشرح دور النقود يف االقتصاد و كيفية مضاعفتها .( 3

يصف أنظمة البنوك التجارية وأنشطتها املصرفية . ( ٤

يمزي بني البنوك اإلسالمية والتقليدية و آليات عمل كل منها .( ٥

النقديــة ( ٦ األزمــات  مفاهيــم  لتحليــل  النقديــة  السياســة  أدوات  يســتخدم 
. النقــدي  واإلصــالح 

يشرح النظام النقدي يف اململكة العربي�ة السعودية والنظام النقدي العاليم . ( 7

ــادي ( 8 ــام االقتص ــى النظ ــة عل ــة العاملي ــة والمالي ــات النقدي ــات األزم ــر تداعي يفس
ــيم . العال
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2-  االقتصاد الجزئي
يكتشف  و   ، املنشآت  سلوك  و  املستهلكني  سلوك  حيلل  أن  على  قادًرا  اخلريج  يكون  أن  يتوقع   : املكون  وصف 
العوامل املؤثرة يف اختاذهم القرارات يف ظل هياكل األسواق املختلفة، و يشرح حتليل التوازن العام، و يستنتج شروط 

حتقق الكفاءة االقتصادية ، و البيئ�ة الالزم توافرها لتحققها .  

نواجت التعلماملكون الفرعي

2-1 مبادئ االقتصاد اجلزيئ:

 يدرك أساسيات االقتصاد اجلزيئ 
اخلاصة به كالعرض و الطلب ، 

سلوك املستهلك ، سلوك املنشأة ، 
املنافسة ، االحتكار ، و يستخدمها يف 

تفسري سلوك الوحدات االقتصادية .  
و يستخدم تطبيقات االقتصاد اجلزيئ 

لدراسة و حتليل املشاكل و القضايا 
االقتصادية ذات العالقة املستمدة من 

الواقع و يربطها بأسسها النظرية

. يوضــح طبيعــة املشــكلة االقتصاديــة و عناصرهــا و النــدرة النســبي�ة وفقــًا ( 1
لنظــرة االقتصــاد اإلســاليم و االقتصــاد الرأســمايل . 

 يوضــح مفهــوم تكلفــة الفرصــة البديلــة ،و يشــتق منحــى إمكانــات اإلنتــ�اج يف ( 2
ظــل الفرضيــات املختلفــة .

ــة ( 3 ــرح كيفي ــا ، و يش ــرة فيهم ــل املؤث ــدد العوام ــرض ، و يع ــب و الع ــرف الطل يع
تفاعــل قــوى الســوق و حتــدد الســعر التــوازين و الكميــة التوازنيــ�ة يف ســوق 

املنافســة الكاملــة ، و حيســب مرونــات الطلــب و العــرض .

ــوازن ( ٤ ــرط ت ــتنتج ش ــه، و يس ــرة في ــل املؤث ــتهلك و العوام ــلوك املس ــح س  يوض
املســتهلك  و يوضحــه بأســاليب متنوعــة . 

 يربط بني سلوك املستهلك و الطلب و يشتق منحى الطلب .( ٥

يوضــح ســلوك املنشــأة، و يمــزي بــني أنــواع التكاليــف و اإلنتــ�اج يف األجلــني ( ٦
القصــري والطويــل .  

يشتق منحني�ات العرض املختلفة و يمزي بينها  .( 7

ــا ( 8 ــض تطبيقاته ــة و بع ــواق املختلف ــاكل األس ــة لهي ــص الرئيس ــرف اخلصائ  يع
ــأة< ــلوك  املنش ــى س ــيطة عل البس
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2-2 التحليل االقتصادي اجلزيئ:

  يشرح نظرية سلوك املستهلك ، 
اإلنت�اج ، التكاليف ، و حيلل التوازن 

اجلزيئ يف أسواق املنافسة و االحتكار 
، و يفسر مفهوم التوازن العام و 

اقتصاديات الرفاه . و حيلل قضايا 
االقتصاد اجلزيئ البسيطة احلادثة 

يف الواقع بن�اًء على أسسها النظرية .  

يشــرح نظريــة ســلوك املســتهلك وفقــا لفرضياتهــا األساســية و يســتنتج شــرط تعظيــم ( 1
ــتهلك . ــة للمس املنفع

يفرق بني أثر اإلحالل و أثر الدخل و يعطي أمثلة على تطبيقاتهما .( 2

 يشــتق منحــى الطلــب العــادي و منحــى الطلــب التعويــيض، و يمــزي بينهــا و يبــني ( 3
ــا . تطبيقاتهم

يوضح أنواع التكاليف املختلفة يف األجلني القصري و الطويل و يربط يبينها .( ٤

يفــرق بــني دوال اإلنتــ�اج يف األجلــني القصــري و الطويــل و يســتخدم بعــض األشــكال ( ٥
اخلاصــة بهــا .

يســتنتج شــروط تــوازن املنشــأة و تعظيــم الــرحب و يفــرق بينهــا، و يشــتق منحنيــ�ات العرض ( ٦
املختلفــة و يمــزي بينهــا بنــ�اًء علــى الفرضيــات املختلفــة ذات العالقة .

حيلــل هيــاكل األســواق املختلفــة و حيــدد خصائصهــا و يوضــح آليــات حتــدد التــوازن ( 7
يف كل منهــا . 

ــاد ( 8 ــة باالقتص ــا ذات العالق ــاكل و القضاي ــل املش ــبة لتحلي ــاذج املناس ــتخدم النم يس
ــا.  ــل بينه ــا و يفاض ــوم جدواه ــا و يق ــبة له ــات املناس ــري و السياس ــف التداب ــزيئ و يص اجل
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نواجت التعليماملكون الفرعي 

2-3 التجارة الدولية:

يشرح النظريات و النماذج 
األساسية املفسرة حلركة السلع 

و اخلدمات بني الدول ، و آثار 
التجارة الدولية على األسعار يف 
األسواق املحلية الدولية و على 

الكفاءة االقتصادية و دوال املنفعة 
املجتمعية ,و يمزي بني اإلجراءات 

و التدابري املختلفة املنظمة حلركة 
السلع و اخلدمات بني الدول و أثارها 

املختلفة . و يقوم اتفاقيات التجارة 
الدولية, مثل: تلك املتعلقة بمناطق 
التجارة احلرة و االحتادات اجلمركية 

و األسواق املشرتكة .  

يشرح مفهوم املزايا النسبي�ة و يمزيه عن مفهوم املزايا املطلقة . ( 1

حيــدد نمــط التجــارة بنــ�اًء علــى نمــوذج ريــكاردو البســيط, و يوضــح آليــة حتــدد ( 2
األســعار النســبي�ة يف الســوق العامليــة . 

يوضح املكاسب من التجارة الدولية بن�اًء على نموذج ريكاردو البسيط .( 3

يشــرح نظريــة الطلــب املتبــ�ادل يف التجــارة الدوليــة بافــرتاض حتليــل التــوازن اجلــزيئ ( ٤
و حتليــل التــوازن العــام.

 يفســر مفهــوم معــدل التبــ�ادل التجــاري و يقيســه, و يبــني العوامــل املؤثــرة فيــه و ( ٥
حيلــل أثــر التغــريات  يف قيمتــه

يشرح أساس قيام التجارة الدولية بن�اًء على نموذج هكشر- أولني .( ٦

حيلــل أثــر التجــارة الدوليــة علــى عوائــد عناصــر اإلنتــ�اج  و علــى حركــة عناصــر ( 7
اإلنتــ�اج الدوليــة، و حيــدد أثــر التغــريات يف الكميــات املتاحــة مــن املــوارد االقتصاديــة 

ــ�ة. ــلع النهائي ــايئ للس ــاجت النه ــى الن عل

يعــرف أنــواع التدابــري و السياســات املقيــدة حلركــة الســلع و اخلدمــات و يمــزي بينهــا ( 8
و يبــني أهدافهــا و آثارهــا االقتصاديــة و يقــوم كاًل منهــا . 
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2-4 المالية العامة:

  يفهم اقتصاديات الرفاه و أسباب 
تدخل احلكومة يف النشاط 

االقتصادي . ويصف برامج اإلنفاق 
العام إيرادات احلكومة من مختلف 

املصادر ؛ الضرائب و حيلل آثارها 
املختلفة . و يفهم كيفية بن�اء املزياني�ة 

احلكومية و حيلل بنودها،  و يعرف 
ويقوم بعض القضايا اخلاصة، 

مثل: الدين العام ، برامج الرعاية 
االجتماعية، و أنظمة التقاعد .

يفسر شروط حتقق الكفاءة االقتصادية و يفرق بني الكفاءة و العدالة . ( 1

يربهن على أن سيادة املنافسة الكاملة حتقق شروط الكفاءة  االقتصادية .( 2

يصــف الســلع العامــة و يشــتق منحــى طلــب املجتمــع عليهــا، و حيــدد طــرق توفــري ( 3
الكميــات املثلــى منهــا ، و حيلــل اآلثــار االقتصاديــة، و االجتماعيــة لإلنفــاق العــام .

يعــرف اآلثــار اخلارجيــة بنوعيهــا، و حيــدد أســاليب عــالج كل منهــا، و يقــارن بينهــا و ( ٤
يربطهــا بالواقــع . 

ــل ( ٥ ــب ، و حيل ــيب املناس ــكل الضري ــمات الهي ــب و س ــة للضرائ ــواع املختلف ــرف األن يع
ــة .  ــة و االجتماعي ــا االقتصادي أثاره

ـرادات العامــة  و أوجــه النفقــات العامــة يف االقتصــاد اإلســاليم ؛ و ( ٦ يعــدد مصــادر اإلـي
يقارنهــا باالقتصــاد الرأســمايل . 

يشــرح مفهــوم عجــز املزيانيــ�ة العامــة و آثــاره املتنوعــة، و يلخــص أســاليب التعامــل ( 7
معــه و يقومهــا.

الرعايــة ( 8 برامــج  كــذا  و  عنــه،  الناشــئة  املشــاكل  و  العــام  الديــن  مفهــوم  يصــف 
يقومهــا.  و  اململكــة  يف  بالواقــع  يربطهــا  و  التقاعــد  معاشــات  أنظمــة  و  االجتماعيــة 
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نواجت التعليماملكون الفرعي 

2-5 اقتصاديات العمل:

يستنتج العوامل املؤثرة يف كل من 
الطلب على العمل و عرضه ، و 

العوامل املؤثرة يف التوظف و البطالة 
، ساعات العمل و حتديد األجور . و 

يقيم برامج الرفاه احلكومية و يشرح 
و يفسر  آثارها على عرض العمل و 

األجور . و يعرف أسباب عدم تساوي 
األجور . و يفهم العوامل املؤثرة يف 
بن�اء و تصميم عقود التوظيف و 

تقييمها . و يدرك محددات القدرات 
التفاوضية يف سوق العمل لكل من 

اجلهات املوظفة   و الراغبني يف 
العمل .

حيــدد العوامــل املؤثــرة يف قــرارات األفــراد فيمــا يتعلــق باألجــور و املفاضلــة بــني الوظائــف  و ( 1
اســتعدادهم للتعلــم و التــدرب والعوامــل املؤثــرة يف حتديــد مســتوى اجلهــد الــذي يب�ذلونــه 

يف وظائفهــم . 

حيــدد العوامــل املؤثــرة يف قــرارات املنشــآت فيمــا يتعلــق بتوظيــف و تســريح العمال، ( 2
و عــرض الوظائــف و املزايــا املصاحبــة لهــا،  و اختيــ�ار تركيبــ�ة التعويــض للموظــف . 

ــد األدىن ( 3 ــة و احل ــات البطال ــل إعان ــة مث ــات احلكومي ــة للسياس ــار املختلف ــل اآلث حيل
ــعودة. ــج الس ــور و برام لألج

 يوضح و يقيس معدل البطالة و معدل التوظيف و قوة العمل .( ٤

ــادة يف ( ٥ ــر الزي ــر أث ــل، و يفس ــري و الطوي ــل القص ــل يف األج ــى العم ــب عل ــرح الطل يش
األجــور علــى الطلــب علــى العمــل، و حيلــل أثــر تكلفــة العمــل )غــري األجــر( يف ســوق 

ــل . العم

 يشتق منحى عرض العمل و منحى الطلب اخلاص به .( ٦

املؤثــرة يف تصميــم عقــود ( 7 العوامــل  العمــل يف اململكــة، و يوضــح  يصــف  ســوق 
التوظيــف ومحــددات القــدرات التفاوضيــة لــكل مــن اجلهــات املوظفــة و الراغبــني 

يف العمــل .  

ــل يف ( 8 ــوق العم ــا س ــاين منه ــيت يع ــاكل ال ــالالت و املش ــة االخت ــا ملعاجل ــم خطًط يصم
ــا  . ــوازن بينه ــة و ي اململك



21تخصص االقتصاد 

3-  الموارد االقتصادية

وصف المكون : يتوقع أن يكون الخريج قادراً على أن يميز بين الموارد االقتصادية وأنواعها وخصائصها وكيفية 
إدارتها واستغاللها االستغالل األمثل ، ويلم بكيفية معالجة األنظمة االقتصادية لهذه الموارد ، و يميز ما يمكن أن يستخدم 
أو يعد لالستخدام من الموارد االقتصادية من أجل إشباع الحاجات البشرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و يدرك  أثر 

األبعاد الزمنية  والنوعية والكمية في ذلك.

نواجت التعلماملكون الفرعي

3-1 اقتصاديات الطاقة:

 يمزي بني مصادر الطاقة املتاحة ويعرف 
أسواقها والعوامل املؤثرة فيها مع الرتكزي 

على النفط . ويعرف البيئ�ة ومكوناتها 
وأهمية حتقيق التوازن البييئ .  و حيلل 

العوامل املؤثرة يف الطاقة و البيئ�ة ، ويلم 
بأبرز القضايا البيئي�ة اليت تهم اململكة 

العربي�ة السعودية .

يمزي بني مصادر الطاقة املتاحة وأسواقها والعوامل املؤثرة فيها . ( 1

يفسر أهمية الطاقة النفطية وأثرها على نمو االقتصاد السعودي .( 2

حيلل العوامل البيئي�ة املؤثرة يف الطاقة ومفاهيم التنمية املستدامة .( 3

يمزي بني األدوات املناسبة  لتحليل بدائل الطاقة .( ٤

حيدد إجراءات و إسرتاجتيات حماية البيئ�ة و يوازن بينها . ( ٥

يقوم مصادر الطاقة وأداء أسواقها يف ظل الطلب العاليم .( ٦

حيدد العوامل املؤثرة يف حتديد سعر الطاقة يف األجلني القصري و الطويل.( 7

3-2 اقتصاديات اململكة:

 يعرف  أبرز املوضوعات املتعلقة بهيكل 
وقطاعات اقتصاد اململكة . وحيدد 

أبرز املشاكل و القضايا امللحة اخلاصة 
باالقتصاد السعودي وين�اقشها و يضع 

احللول املناسبة لها . 

 يوضح أبرز املوضوعات املتعلقة بهيكل اقتصاد اململكة العربي�ة السعودية.( 1

ــواع القطاعــات االقتصاديــة املكونــة لهيــكل اقتصــاد اململكــة العربيــ�ة ( 2 حيــدد أن
ــعودية . الس

حيلل مكونات الناجت الوطين اإلجمايل للمملكة العربي�ة السعودية .( 3

حيلل أثر خطط التنمية اخلمسية على نمو قطاعات االقتصاد الوطين  .( ٤

يلخص أثر نمو الصادرات النفطية و غري النفطية على اقتصاد اململكة .( ٥

يوضح آليات تنويع مصادر الدخل يف االقتصاد السعودي . ( ٦

حيلــل املشــاكل الــيت يعــاين منهــا اقتصــاد اململكــة و يفســرها يف ضــوء النظريــات ( 7
االقتصاديــة . 

يصمم خطًطا و برامج لعالج مشاكل االقتصاد السعودي . ( 8
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4-  اإلحصاء و الرياضيات 

وصف المكون:  يتوقع أن يكون الخريج قادًراعلى أن يعرف أسس علمي الرياضيات واإلحصاء وأبرز تطبيقاتهما في 
الجبرية، و يحل  الكسور  الجبرية واألسس والجذور وخواصهما، و يحلل  علم االقتصاد؛ وذلك من خالل معرفة األسس 
المعادالت والدوال األسيه و اللوغاريثمية، و يصف البيانات باستخدام المقاييس اإلحصائية، و يميز بين العالقات و الظواهر 
ومقاييس التشتت والنزعة المركزية واالرتباط واالنحدار والتوزيع الطبيعي والمعياري واختبار الفرضيات وتحليل التباين.

نواجت التعلماملكون الفرعي

4-1 رياضيات العلوم المالية:

يعرف أبرز التطبيقات الرياضية 
يف علم االقتصاد ، كأسس اجلرب 
واملصفوفات واألسس واجلذور 

وخواصها، وحيلل الكسور اجلربية 
وأنظمة املعادالت والدوال األسية 

واللوغاريثمية ومبادئ التفاضل 
والتكامل  مع الرتكزي على التطبيقات 
واحللول الرياضية يف علم االقتصاد 

كأن يتنب�أ بالطلب ويقدر نسب 
الفائدة وحيلل نسب املخاطرة .

يستخدم أبرز التطبيقات الرياضية يف علم االقتصاد . ( 1

ــا ( 2 ــذور وخواصه ــية واجل ــوى األس ــات والق ــة واملصفوف ــس اجلربي ــرف  األس يع
ــة. ــا االقتصادي وتطبيقاته

حيلــل الكســور اجلربيــة والعشــرية وأنظمــة املعــادالت واملتب�اينــ�ات وتطبيقاتهــا ( 3
االقتصادية. 

يمزي بني الدوال األسية واللوغاريثمية وتطبيقاتها االقتصادية. ( ٤

يستخدم  مبادئ التفاضل والتكامل يف حل التطبيقات االقتصادية . ( ٥

يستخدم األدوات الرياضية املناسبة للتنبؤ كأحد طرق القياس.( ٦

يستخدم املعادالت اخلطية و تطبيقاتها  االقتصادية . ( 7

4-2 اإلحصاء:

 يعرف املفاهيم واملصطلحات 
األساسية يف علم اإلحصاء ، ويصف 

البي�انات باستخدام املقاييس 
اإلحصائي�ة ويدرك مدلوالتها ، 

ويتعرف على العالقات بني الظواهر 
من خالل بي�اناتها اإلحصائي�ة ، و 

يعرف أساسيات نظرية االحتماالت 
ومقاييس الزنعة املركزية مقاييس 
التشتت  وارتب�اط الرتب والصفات 
واالحندار اخلطي البسيط  والتوزيع 
الطبيعي والطبيعي املعياري وتوزيع 
املعاين�ة واختب�ار الفرضيات وحتليل 

التب�اين

 يعرف  أبرز املفاهيم واملصطلحات األساسية يف علم اإلحصاء .( 1

يفسر البي�انات االقتصادية باستخدام املقاييس اإلحصائي�ة مع إدراك مدلوالتها. ( 2

يشرح أنواع العالقات بني الظواهر من خالل بي�اناتها اإلحصائي�ة. ( 3

يبني أسس نظرية االحتماالت ومقاييس الزنعة املركزية ومقاييس التشتت.( ٤

يعرف ارتب�اط الرتب والصفات .( ٥

يمــزي بــني االحنــدار اخلطــي واالحنــدار البســيط والتوزيــع الطبيعــي و الطبيعــي ( ٦
املعيــاري وتوزيــع املعاينــ�ة .

 حيدد طرق وأساليب اختب�ار الفرضيات وحتليل التب�اين و يمزي بينها .( 7
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5-  االقتصاد التطبيقي

الالزمة الستيعاب  الرياضية  والطرق  األساليب  يعرف   أن  قادًرا على  الخريج  يكون  أن  يتوقع   : المكون  وصف 
النظريات االقتصادية الحديثة وتحليلها، و يطبق طرق القياس اإلحصائي لقياس العالقات االقتصادية واختبار الفرضيات، 

ويحلل النتائج للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات االقتصادية.

نواجت التعلماملكون الفرعي

5-1 االقتصاد الريايض:

يعرف األساليب والطرق الرياضية  
الالزمة للتحليل االقتصادي، ويعرف 
أسس التحليل الريايض وتطبيقاته يف 

االقتصاد اجلزيئ والكلي .

يعرف األساليب والطرق الرياضية الالزمة للتحليل االقتصادي .( 1

 يستخدم أسس التحليل الريايض وتطبيقاته يف االقتصاد اجلزيئ والكلي .( 2

مجــاالت ( 3 يف  لهــا  الدقيــق  والتطبيــق  الريــايض  التحليــل  نظريــات  يشــرح 
. الكلــي  و  اجلــزيئ  االقتصــاد 

يطبق أدوات التحليل الريايض يف حل مشاكل االقتصاد اجلزيئ و الكلي .( ٤

يربط النت�اجئ الرقمية املتحصل عليها بالنظرية االقتصادية .( ٥

ــ�اجئ النظريــات يف ضــوء  تطبيقــات االقتصــاد ( ٦  يطبــق التفكــري النقــدي  علــى نت
ــايض . الري

5-2 االقتصاد القيايس:

يعرف طرق قياس واختب�ار العالقات 
االقتصادية ويفهم ويفسر املعلومات 

والبي�انات االقتصادية،  و يكتشف  
ويعالج مشكالت القياس .

يعرف طرق قياس واختب�ار العالقات االقتصادية . ( 1

يفسر املعلومات والبي�انات االقتصادية .( 2

يكتشف ويعالج مشكالت القياس .( 3

حيدد أنواع البي�انات املناسبة للدراسات االقتصادية  و طرق معاجلتها.( ٤

العالقــة ( ٥ ذات  بالنظريــات  يربطهــا  و  القياســية  الدراســات  نتــ�اجئ  يفســر 
. االقتصاديــة  السياســات  وضــع  و  القــرارات  اختــاذ  يف  للمســاعدة 

يبين نموذًجا اقتصاديا و يقدره قياسًيا و حيلل نت�اجئه . ( ٦



مخرجات التعلم 24

     6-  الفكر االقتصادي

وصف المكون :  يتوقع أن يكون الخريج قادًرا على أن يعرف و يحلل التطورات الفكرية التي مر بها علم االقتصاد 
ومدارسه الفكرية،  ويفهم تطور األفكار الناجمة عن ظهور فائض اإلنتاج كالتبادل واألسواق والتجارة والنقود،  ويدرك  

التطورات في األشكال السياسية واالجتماعية والنظم االقتصادية للجماعات البشرية.

نواجت التعلماملكون الفرعي

6-1 تاريخ الفكر االقتصادي:

 يعرض خصائص النظم 
االقتصادية املعروفة  وين�اقش الفكر 
االقتصادي يف ظل النظام اإلقطاعي 

وبدايات عصر النهضة واملدارس 
الفكرية الكربى

يعرف  خصائص النظم االقتصادية  .( 1

ين�اقــش الفكــر االقتصــادي يف ظــل النظــام اإلقطاعــي وبدايــات عصــر النهضــة ( 2
و املــدارس الفكريــة املختلفــة .

يفســر تطــور األفــكار الناجمــة عــن ظهــور فائــض اإلنتــ�اج كالتبــ�ادل و األســواق ( 3
و التجــارة و النقــود .

حيلــل التطــورات يف النظــم السياســية واالجتماعيــة و االقتصاديــة للجماعــات ( ٤
البشــرية .

وعيوبهــا ( ٥ مزياتهــا  يعــرف  و  االقتصاديــة  النظريــات  بنــ�اء  كيفيــة  يلخــص 
. واألخالقيــة  املنهجيــة 

يبني إسهام العلماء املسلمني يف الفكر االقتصادي . ( ٦

6-2 االقتصاد اإلساليم:
 يعرف  أسس استخدام قواعد 

االقتصاد اإلساليم يف التحليل 
االقتصادي . ويعرف ويفهم 

التطبيقات يف مجال القطاع املصريف 
والتمويلي اإلساليم.

يعــرف أســس اســتخدام التحليــل االقتصــادي مــن وجهــة نظــر االقتصــاد ( 1
 . اإلســاليم  

يعــرف النظــم واملؤسســات الــيت حتكــم أداء االقتصــاد االســاليم و يقارنهــا ( 2
بالنظــم األخــرى يف ضــوء القواعــد   الشــرعية .

يعــدد التطبيقــات يف مجــال القطــاع املصــريف و التمويلــي اإلســاليم و يقارنهــا ( 3
بالقطــاع التقليــدي .

حيلل كيفية تطوير املبتكرات المالية اإلسالمية .( ٤

ــاد ( ٥ ــا يف االقتص ــا ومناهجه ــوال وأهدافه ــة إلدارة األم ــس االقتصادي ــدد األس حي
ــاليم .  اإلس

والــيت ( ٦ اإلســالمية  املصــارف  أداء  حتكــم  الــيت  واألســس  املفاهيــم  يلخــص 
. التمويليــة  و  املصرفيــة  منتجاتهــا  تصميــم  و  تطويــر  يف  تعتمدهــا 






