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 ( قصد102) الكلي االقتصاد توصيف مادة مبادئ

 

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

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

 .)12-1( )10-9) األحد، الثالثاء و الخمٌس :        الساعات المكتبية

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

 gamil.com alaa.ksu1@:                     ايميل

 Alaa_ksu@:  تويتر                   

 :الكتب والمراجع

: الكتاب الرئيسي

 (.م2010 )الطبعة الثانٌة, مفاهٌم وأساسٌات؛ الموسوعة للطباعة: مبادئ االقتصاد الكلً. المحٌمٌد، أحمد ومحمد عبدهللا الجراح   -

 :الكتب و المراجع األخرى

 (.م2007 )مبادئ االقتصاد الكلً؛ الفرزدق للطباعة، الطبعة الخامسة. الحبٌب، فاٌز -

- Warren, J.K., & Marks, S.G.(2012). Global Marketing. 2th edition. Pearson education 

- William Boyes, Michael Melvin, Macroeconomics, Cengage Learning; 9 edition (January 18, 2012) 

 

 القومً، الدخل سلوكٌات ككل من خالل دراسة االقتصاد ٌعمل بها الكٌفٌة التً الكلً ٌدرس االقتصاد : أهداف المقرر 

 هذا من الرئٌسً الهدف فإن ولذلك،. والرفاه االقتصاد تحلٌل/وقٌاس والتضخم التوظف ومستوى االقتصادي، والنمو

 هذا نهاٌة وبحلول. الكلً المستوى على االقتصادٌة األنشطة وتحلٌل األساسٌة االقتصادٌة النظرٌات تعلم المقرر هو

 :على قادرة الطالبة ستكون الفصل،

 .القومً الدخل حسابات أساسٌات على التعرف .1

 السعر ومستوى اإلجمالً، المحلً الناتج الكلً، العرض الكلً، الطلب مثل المصطلحات وشرح تحدٌد .2

 التضخم ومعدل اإلجمالً، السعر مستوى تحدٌد و.البطالة ومعدل والركود التضخم ومعدل اإلجمالً،

 .البطالة ومعدل

 .المالٌة والسٌاسة النقدٌة للسٌاسة الكلٌة االقتصادٌة اآلثار استكشاف .3
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 استراتيجيات التعليم: 

 .التمارٌن والواجبات – Power Pointالتقدٌمٌة عروض ال–           المحاضرات العلمٌة 

 تمارٌن و واجباتعروض تقدٌمٌة،  –  فصلٌةاختبارات :طرق التقييم. 

 االختبار اليوم والتاريخ الدرجة

 موحد اختبار فصلً أول  م6/11/2016 الموافقهـ 2/1438 /6األحد  20

 موحد اختبار فصلً ثانً  م15/12/2016 الموافق هـ 16/3/1438الخمٌس  20

 واجبات خالل الترم الدراسً 10

 عروض تقدٌمٌة خالل الترم الدراسً 10

 موحد اختبار نهائً  م15/1/2017 الموافقهـ 17/3/1438األحد  40

 

 المواضيع المطلوب بحثها: 

ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

 3 1 .مقدمة فً االقتصاد الكلً- 1

 3 1 .قٌاس الناتج القومً والدخل القومً- 2

 4.5 1.5 .اإلنفاق الكلً وتوازن الناتج- 3

 3 1 . و مكوناتهADالطلب الكلً - 4

 3 1 . و صدمات العرضASالعرض الكلً - 5

 3 1 .التضخم والبطالة: منحنى فٌلٌبس- 6

 AD/AS 1.5 4.5المضاعف، السٌاسة الضرٌبٌة، توازن  : السٌاسة المالٌة- 7

 4.5 1.5 .عرض النقود والنظام النقدي- 8

 3 1 .الطلب على النقود، سعر الفائدة التوازنً والسٌاسة النقدٌة- 9

 6 2 .التجارة الدولٌة- 10

 3 1 .التنمٌة االقتصادٌة والنمو االقتصادي- 11
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