
 و صف المقررات الدراسية  لقسم االقتصاد
 

 
مبادئ االقتصاد الجزئي -قصد  101  

 متطلب سابق: ال يوجد
ليل طبيعة النشاطتهدف المادة إلى تعريف الطالب باألسس النظرية لعلم االقتصاد ومنهجيته وتح   

  االقتصادي ومجاالته المختلفة على مستوى التحليل الجزئي من خالل تزويده باألسس النظرية
  الخاصة بذلك. كما نهدف إلى تطبيق أسس التحليل االقتصادي الستيعاب سلوك الوحدات االقتصادية

  الجزئية )األفراد، واألسر، المنشآت(. وتمكين الطالب من التعرف على أنماط األسواق االقتصادية
 .الجزئية وقراراتها اإلنتاجية والتسعيرية

 
مبادئ االقتصاد الكلي -قصد  102  

قصد 101متطلب سابق:   
وتحليل طبيعة تهدف المادة إلى استكمال تزويد الطالب باألسس النظرية لعلم االقتصاد ومنهجيته   

أي على مستوى االقتصاد الوطني -النشاط االقتصادي ومجاالته المختلفة على مستوى التحليل الكلي  -  
  وذلك من خالل تزويده باألسس النظرية الخاصة باالقتصاد الكلي، ومعرفة الوحدات االقتصادية الكلية

( حديدها. ودراسة المشاكل االقتصاديةاألسواق والقطاعات( والمتغيرات االقتصادية الرئيسة وطرق ت   
 .الرئيسة )الركود، البطالة، والتضخم( والسياسات الالزمة لمعالجتها

 
 

التحليل االقتصادي الجزئي -قصد  201  
قصد 101متطلب سابق:   

  سعى المادة الستكمال تزويد الطالب باألسس النظرية الخاصة باالقتصاد الجزئي وتعزيزها وذلك
قصد بأدوات تحليل متقدمة 101من الموضوعات النظرية التي لم تتم دراستها في  بتغطية المزيد   

 .ومستوى أعمق من الطرح
 

التحليل االقتصادي الكلي -قصد  202  
قصد 101متطلب سابق:   

  تهدف المادة الستكمال تزويد الطالب ودعمه باألسس النظرية الخاصة باالقتصاد الكلي وتعزيزها
قصد بأدوات تحليل 101د من الموضوعات النظرية التي لم تتم دراستها في وذلك بتغطية المزي   

  ونماذج متقدمة، وبمستوى أعمق من الطرح والتناول والتفصيل. كما تسعى إلعطاء الطالب نبذة عن
  مدارس الفكر االقتصادي الكلي ونظرتها نحو

تصادية على المديين القصير والطويلالسياسات االقتصادية التي يوصى بإتباعها لمعالجة المشاكل االق . 



 
اقتصاديات نقود وبنوك -قصد  211  

قصد 101متطلب سابق:   
  تهدف هذه المادة إلى تزويد الطالب بفكرة شاملة عن النقود والبنوك واألسواق المالية بجانبيها النظري

براز ا لدور الذي تضطلع بهوالعملي ودراسة الجوانب النقدية والمصرفية للنشاط االقتصادي الكلي وا    
  النقود والمؤسسات النقدية في االقتصاد المعاصر وتأهيل الطالب بالسياسات النقدية الالزمة لمعالجة

  المشاكل االقتصادية الناشئة عن الركود والبطالة والتضخم وغيرها مع االستعانة بأمثلة ودراسة
 .حاالت مستقاة من النظام النقدي والمصرفي في المملكة

 
مبادئ المالية العامة -قصد  212  

قصد 101متطلب سابق:   
  تسعى المادة إلى تأهيل الطالب بالمبادئ واألسس التي تحكم وتنظم النشاط المالي للدولة وأثر ذلك على

  االقتصاد المحلي من خالل دراسة دور الدولة في االقتصاد )الميزانية العامة( وتحليل أدوات المالية
يرادات عامةالعامة من إنفاق  عام وا  . 

 
اقتصاديات الموارد والبيئة -قصد  311  

قصد 101متطلب سابق:   
  تعريف الطالب بالموارد االقتصادية وتصنيفاتها واآلثار البيئية المتعلقة باستخدامها مع عرض أسس

،التحليل االقتصادي الالزم الستغالل تلك الموارد بطريقة مثلى تكفل تحقيق الرفاهية االقتصادية   
 .وطرح السياسات االقتصادية إلحاللها وتخصيصها والمحافظة عليها

 
التجارة الدولية -قصد  312  

قصد 101متطلب سابق:   
  تسعى المادة لدراسة تطور التجارة الدولية وأسباب ومنافع نشوءها وتزويد الطالب باألسس والمفاهيم

التجارة الدولية، وكذلك أبرز السياسات الالزمة لقيام التبادل التجاري وذلك من خالل عرض نظريات   
  التجارية المستخدمة لزيادة الصادرات أو الحد من تدفق الواردات وكذلك تزويده بآثار أسواق الصرف

 .وعالقتها بميزان المدفوعات
 

تطور الفكر االقتصادي -قصد  313  
قصد 101متطلب سابق:   

مر بها علم االقتصاد ومدارسه الفكرية ابتداًء منتهدف المادة لشرح وتحليل التطورات الفكرية التي    
  النظم االقتصادية القديمة وحتى يومنا هذا. كما تهدف لشرح تطور األفكار الناجمة عن ظهور فائض

  اإلنتاج كالتبادل واألسواق والتجارة والنقود وما رافقها من تطورات في األشكال السياسية
ماعات البشريةواالجتماعية والنظم االقتصادية للج . 



 
االقتصاد اإلسالمي -قصد  314  

 قصد 102 : متطلب سابق
  تسعى المادة الستخدام أسس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي في التحليل االقتصادي والتوازن والتنمية مع

  عرض التطبيقات في مجال القطاع المصرفي والتمويلي اإلسالمي. وتتضمن المادة التعريف بالنظم
لتي تدل عليها القواعد واألحكام الشرعية والتي تحكم األداء االقتصادي اإلسالمي مقارنةوالمؤسسات ا   

 .بالنظم االقتصادية األخرى
 

اقتصاديات اإلدارة -قصد  317  
 قصد 102 : متطلب سابق

  يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ والطرق واألدوات األساسية في اقتصاديات اإلدارة وبمناهج
  التحليل االقتصادي المستخدمة لدعم اتخاذ القرارات اإلدارية. ويغطي المقرر المواضيع واألدوات

  الرئيسة المستخدمة في تحليل القضايا االقتصادية التي تواجه إدارة المنشآت الخاصة وتعينها في
  .عملية اتخاذ القرارات المثلى

 
اقتصاديات النقل والتأمين -قصد  318  

قصد 101: متطلب سابق   
  .عرض ومعالجة األهمية االقتصادية لقطاعي النقل والتأمين وتبيان دورهما في التنمية االقتصادية

  تطبيق أسس التحليل االقتصادي على سلوك وأداء القطاعين لتفهم واستيعاب الكيفية التي يعمل بها
اف التنمية االقتصاديةالقطاعي، وتوضيح دور الدولة في تخطيط وتنظيم عملهما لغرض تحقيق أهد   

 .الوطنية
 

اقتصاد رياضي -قصد  323  
قصد 101متطلب سابق:   

  تهدف المادة إلى دعم الطالب وقدراته التحليلية باألدوات العلمية الالزمة للتحليل االقتصادي من خالل
ثةوتحليلهاتأهيله الستخدام األساليب والطرق الرياضية الالزمة الستيعاب النظريات االقتصادية الحدي .  

  وتتضمن المادة عرضًا ومعالجة مفصلة ألسس التحليل الرياضي وتطبيقاته في االقتصاد بفرعيه
 .الجزئي والكلي

 
 
 
 
 



 
اقتصاديات التنمية -قصد  324  

قصد 101متطلب سابق:   
  تهدف المادة لدراسة اقتصاديات التنمية من خالل التعرف على سمات الدول النامية، والخصائص التي

زها عن الدول المتقدمة، وتحليل أسباب التخلف، ومناقشة عقبات التنمية، وتوضيح الدور الذيتمي   
  تلعبه العوامل اإلنتاجية المختلفة من )سكان ورأس مال وموارد طبيعية وتقدم تقني( خالل عملية

 .التنمية االقتصادية
 

التمويل الدولي -قصد  325  
قصد 211متطلب سابق:   

سس والمبادئ المتبعة في التمويل الدولي في عالم اليوم وتحليل النظم السارية فيهتعرض المادة لأل   
  وتتناول دراسة اإلختالالت التي تصيب موازين المدفوعات وكيفية تعديلها، كما تتطرق إلي
 .استعراض أبرز المشاكل االقتصادية التي تعاني منها الدول النامية في القطاع الخارجي

 
سات التجارة الدوليةسيا -قصد  326   

قصد 211متطلب سابق:   
  تسعى المادة لزيادة درجة إلمام الطالب بالسياسات التي تتبعها الدول في مجال التجارة الدولية وأساليب

 .الحماية التي تعوق تدفق التجارة الخارجية واآلثار االقتصادية الخاصة بهذه السياسات
 

اقتصاديات المعرفة -قصد  327   
قصد 101سابق: متطلب   

  تهدف المادة لزيادة درجة إلمام الطالب باألسس النظرية وتطبيقاتها العملية القتصاديات المعرفة
  والمعلومات لمواكبة المستجدات المتسارعة في هذا المجال، وتتناول المداخل التحليلية في فكر وفلسفة

ر تدويل االقتصاد الجديد والعولمةومكونات اقتصاد عصر ما بعد الحداثة ومتطلبات الولوج إلى عص . 
 

االقتصاد العربي السعودي -قصد  413  
قصد 101متطلب سابق:   

  تهدف المادة إعطاء طالب االقتصاد عرضًا تحليليًا مفصاًل عن تطور االقتصاد السعودي مع التركيز
لوطني؛ وتعرضعلى التغييرات الهيكلية التي مر بها وتزويده بالتكوين القطاعي لهيكل االقتصاد ا   

  وتحلل القضايا التي واجهها االقتصاد الوطني سابقَا ويواجهها حاليًا مع التعرض لطبيعة الحلول
 .والسياسات الالزمة لمعالجة تلك القضايا

 
 



 
الخدمات المصرفية اإلسالمية -قصد  414  

قصد 111متطلب سابق:   
الئها وذلك في المجاالت االئتمانيةتعريف الطالب بالخدمات التي تقدمها المصارف اإلسالمية لعم   

  وغير االئتمانية ونمط أدائها والخصائص التي تتمتع بها والصيغ التي تعتمدها لتمويل االستثمار وذلك
 .بعرض صيغ العقود الفقهية كما تطبقها المصارف

 
 

اقتصاد قياسي -قصد  416  
كمي 102قصد،  212متطلب سابق:   

  تهدف المادة تزويد الطالب بأساسيات التحليل االقتصادي القياسي على الصعيدين النظري والتطبيقي
  مع إعطائه فكرة عن بناء النماذج االقتصادية القياسية وما يتعلق بها من تقدير واختبار وتحليل

مج الحاسب اآللي ذاتومعالجة المشاكل المتعلقة بها، مع التركيز على التطبيقات العملية واستخدام برا   
 .العالقة

 
االستثمار الدولي -قصد  417   

قصد 211متطلب سابق:   
  زيادة إلمام الطالب بأدوات وأنماط االستثمار الدولي والمزايا و العيوب المرتبطة بكل من هذه األدوات

 .واألنماط
 

اقتصاديات الطاقة -قصد  418  
قصد 101متطلب سابق:   

لى طرق وأساليب تحليلها في إطاريهدف المقرر إلى التعري ف بأسواق وقضايا ومشكالت الطاقة وا    
  نظريات الموارد المتجددة والقابلة للنضوب وهياكل األسواق المختلفة وذلك من خالل التركيز على

 .أسواق النفط والغاز واقتصادياتها
 

المنظمات والمؤسسات االقتصادية الدولية -قصد  419   
دقص 213متطلب سابق:   

  يسعى المقرر إلى تعميق فهم الطالب لدور المنظمات االقتصادية الدولية والقارية واإلقليمية في النظام
  .االقتصادي العالمي

 
 
 



 
دراسات الجدوى وتقييم المشروعات -قصد  421  

تسق 101مال،  100قصد،  101متطلب سابق:   
جدوى االقتصادية للمشروعات من خالليسعى المقرر إلى تقديم مادة علمية نظرية وتطبيقية لدراسة ال   

  استعراض مفهوم دراسات الجدوى وطرق حساب العائد على االستثمار وكيفية التعرف على دراسة
جراء تطبيقات على المشروعات   السوق والدراسة المالية ودراسة جدوى المشروعات االجتماعية، وا 

 .االقتصادية المختلفة
 

واإلقليمياالقتصاد العمراني  -قصد  422  
قصد 101متطلب سابق:   

  يسعى المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية واألدوات التحليلية في مجالي اقتصاديات المدن
  واألقاليم وذلك باألخذ في االعتبار البعد المكاني في دراسته لمختلف الموضوعات العمرانية

قاليم، وعالقتها بالنمو االقتصاديواإلقليمية؛ وعرض نظريات نمو المناطق الحضرية واأل . 
 

اقتصاد قياسي تطبيقي -قصد  423   
قصد 614متطلب سابق:   

  يهدف المقرر إلى دعم قدرات الطالب التطبيقية وذلك بتأهيلهم باستخدام المزيد من الطرق الكمية على
 .الصعيدين الرياضي والقياسي

 
يةإدارة األصول والتمويل للصيرفة اإلسالم -قصد  425  

قصد 111مال،  100متطلب سابق:   
  يناقش المقرر األسس االقتصادية إلدارة األموال وأهدافها ومناهجها والمفاهيم واألسس التي تحكم أداء

 .المصارف اإلسالمية والصيغ التي تعتمدها في التمويل
 

النظام المصرفي اإلسالمي -قصد  426  
قصد 111متطلب سابق:   

ظام المصرفي اإلسالمي والمفاهيم والضوابط واألحكام العامة والضوابطيركز المقرر على أسس الن   
 .الشرعية التي يرتكز عليها وتحكم أدائه والوسائل والصيغ التي يستخدمها لتحقيق األهداف

 
 
 
 
 



 
تنظيم التجارة الدولية -قصد  427   

قصد 211متطلب سابق:   
ات العملية المستخدمة في عقوديهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمصطلحات والطرق واألدو    

  التجارة الدولية، ودراسة التطورات في مجال تنظيم التجارة الدولية وصواًل إلنشاء منظمة التجارة
  العالمية، والدور الذي تلعبه في تطوير التجارة العالمية في السلع والخدمات، ودراسة أثار انضمام

قطاعات اإلنتاجية بالمملكةالمملكة إلى منظمة التجارة العالمية على ال . 
 

المنتجات واالبتكارات المالية اإلسالمية -قصد  428  
قصد 616متطلب سابق:   

  يعرض لمقرر مجموعة من المنتجات المطورة واالبتكارات التي تطرحها المصارف اإلسالمية
ترحة لألخذ بها منللعميل ودراسة القضايا االقتصادية والشرعية المتعلقة بتلك المبتكرات المالية المق  

  
  قبل المصارف اإلسالمية. وتقوم المادة بتحليل ظاهرة تطوير المنتجات واالبتكارات باستخدام أسلوب

 .الهندسة التي تقوم بها المؤسسات المالية بهدف زيادة أرباحها وتوسيع حصصها في السوق
 

مواضيع متخصصة في البنوك والمصرفية اإلسالمية -قصد  430  
قصد 616ق: متطلب ساب  

  يهدف المقرر إلى دراسة المستجدات والمواضيع المعاصرة على مستوى النظرية والتطبيق والهياكل
  الخاصة بالمصرفية اإلسالمية ومستقبلها، والتعرف على الطرق والمعالجات المطروحة للتغلب على

 .العقبات التي تواجه العمل المصرفي اإلسالمي
 

اقتصاد صناعي -قصد  431  
قصد 101متطلب سابق:   

  يسعى المقرر إلى تطبيق األسس النظرية االقتصادية لتحليل المسائل المتعلقة بالصناعة في مجاالت
  اإلنتاج والتسعير ودراسة هياكل المؤسسات الصناعية وتأثير ذلك على قرارات اإلنتاج والتسعير،

 .وتنظيم الصناعة والتنافسية
 

التخطيط االقتصادي -قصد  432  
قصد 216متطلب سابق:   

  يناقش المقرر المفاهيم األساسية للتخطيط االقتصادي، ابتداًء بتعريفه ودواعيه وأنماطه وأنواعه
  بوصفه وسيلة فعالة لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية، ودراسة األساليب واآلليات المستخدمة فيه مع

د الوطني للمملكة العربية السعودية وغيرهاإعطاء نماذج وتطبيقات عملية وأمثلة مستمدة من االقتصا . 
 



اقتصاديات العمل -قصد  435  
قصد 101متطلب سابق:   

  تزويد الطالب بالمفاهيم األساسية واألدوات التحليلية لسوق العمل والنظريات االقتصادية المتعلقة
 .بالطلب على العمل والعرض منه

 
مواضيع متخصصة في التجارة والتمويل -قصد  440   

قصد 213متطلب سابق:   
  يسعى المقرر إلى زيادة إلمام الطالب بمسائل التجارة والتمويل الدولي والموضوعات المطروحة سواء

 .على الساحة األكاديمية أو في المنتديات والمنظمات االقتصادية
 

مشروع تخرج -قصد  450  
قصد 614متطلب سابق:   

األسس التي يقوم عليها البحث االقتصادي وذلك منيهدف المشروع إلى تعريف الطالب بالمفاهيم و    
  حيث االختيار السليم لمشكلة البحث والطرق المناسبة لمعالجتها والتوصل إلى نتائج يمكن الوثوق من

  صحتها وطرق عرضها والتوصيات المستخلصة منها، مع طرح مشكلة بحثية أو دراسية حقيقية
 .ومعالجتها

 


