
آالء عبدالواحد. أ  جامعة الملك سعود  
 كلٌةإدارةاألعمال

 قسم االقتصاد

1 
 

 

 ( قصد101) الجزئي االقتصاد توصيف مادة مبادئ

 

 ساعة فً الفصل الدراس45ً–  ساعات فً األسبوع 3:الساعات المعتمدة . 

 (3)مبنى رقم -ثانًالدور ال -(129)مكتب رقم : طرق التواصل. 

 .(1-12)، األربعاء (12-1( )10-9)األحذ، الثالثاء و الخميس  :        الساعات المكتبية

 http://fac.ksu.edu.sa/alabdulwahed: الموقع الشخصي

 alaa.ksu1@gmail.com: إيميل

 Alaa_ksu@:  تويتر           

 

 الكتب والمراجع: 

 .(هـ1418)مبادئ االقتصاد الجزئً؛ جامعة الملك سعود، الرٌاض .  المنٌف، ماجد:الكتاب الرئيسي

 :الكتب و المراجع األخرى

o (م2000)مقدمة فً النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة؛ الرٌاض . الدخٌل، خالد. 

o (م1997)مقدمة فً التحلٌل الجزئً؛ عمان . سعٌد، عفاف ومجٌد، حسٌن. 

 تهدف المادة إلى تعرٌف الطالبة بـ : أهداف المقرر: 

األسس النظرٌة لعلم االقتصاد ومنهجٌته وتحلٌل طبٌعة النشاط االقتصادي ومجاالته المختلفة على مستوى التحلٌل  .1

 . الجزئً من خالل تزودٌها باألسس النظرٌة الخاصة بذلك

 .(تآاألفراد، األسر، المنش)تطبٌق أسس التحلٌل االقتصادي الستٌعاب سلوك الوحدات االقتصادٌة الجزئٌة  .2

. دٌة الجزئٌة وقراراتها اإلنتاجٌة والتسعٌرٌةاأنماط األسواق االقتص .3

 تسعىالمادةلزٌادة درجة إلمام الطالب بأسس التحلٌل الجزئً وبصفة خاصة : المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر

سلوك المستهلك الفرد على نطاق الطلب واالستهالك وسلوك المنشأة على نطاق اإلنتاج والعرض وما ٌقود له التفاعل 

 .بٌنهما من تحدٌد لألسعار والكمٌات المتبادلة فً األسواق
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 استراتيجيات التعليم: 

 .التمارٌن والواجبات – Power Point التقدٌمٌةعروضال–           المحاضرات العلمٌة 

 طرق التقييم: 

 .تمارٌن وواجبات –  فصلٌةاختبارات

 االختبار اليوم والتاريخ الفصول المطلوبة الدرجة

5إلي  1من  20 م11/3/2018الموافقهـ 23/6/1439األحذ   اختبار فصلي  

موحدأول  

8إلي  6من  20 م1/4/2018الموافقهـ 15/7/1439األحذ  اختبار فصلي  

موحدثاني  

  جماعيةواجبات علي مذى الترم الذراسي __ 10

11و  10 10 (كو ز)اختبار قصير   ُي ذد  ححاًا    

 

 المواضيع المطلوب بحثها: 

 الموضوع عدد األسابيع ساعات االتصال

6 2 
 المشكلة االقتصادٌة. أدوات التحلٌل. منهجٌة االقتصاد. تعرٌف: مقدمة

9 3 
 .الطلب والعرض. السوق: نظام السعر

6 2 

منحنى طلب . توازن المستهلك. المدرسة الحدٌثة. المدرسة التقلٌدٌة. نظرٌة سلوك المستهلك

 .المستهلك

6 2 
 .المرونات وتطبٌقاتها. طلب السوق

6 2 
 .ة المنشأة وسلوك المنتجينظر

6 2 
 .أنواع التكالٌف. اإلنتاج وتناقص الغلة: اإلنتاج والتكالٌف

3 1 
 .االحتكار. المنافسة الكاملة: هٌاكل وتوازن األسواق

 

 مع خالص دعواتي لكن بالتوفيق


