
جامعة الملك سعود 

مركز الدراسات الجامعٌة للبنات 

كلٌة إدارة األعمال 

قسم االقتصاد 

توصٌف المادة 

مبادئ االقتصاد الجزئً : مسمى المقرر

 ( قصد101): رمز ورقم المقرر

 هـ 1435/1436:  للعام الجامعًثانًالفصل ال

 

 عبدهللا عبدالواحد  آالء: أستاذة المادة

  129 –2الدور – قسم االقتصاد : القسم ورقم المكتب

 http://fac.ksu.edu.sa/alabdulwahed/home: الموقع الشخصً

 alaa.ksu1@gmail.com: البرٌد االلكترونً

 alabdulwahed@ksu.edu.sa 

 Alaa_ksu@: حساب توٌتر

 

: مواعٌد المحاضرة

 26914 / 30386 / 3989: الشعبة

 5- 3- 1: الٌوم

 10:50- 10 / 9:50 - 8:50/9- 8: وقت المحاضرة

:  الساعات المكتبٌة

 12:50 إلى 12و من 12الى 11الخمٌس من– الثالثاء – األحد 

 

: تهدف المادة إلى: أهداف المقرر

 التعرٌف باألسس النظرٌة لعلم االقتصاد ومنهجٌته. 

 القدرة على تحلٌل طبٌعة النشاط االقتصادي. 

 معرفة مجاالت النشاط االقتصادي المختلفة على مستوى التحلٌل الجزئً، من خالل تزودٌها باألسس النظرٌة الخاصة بذلك .

  (األفراد،األسر،المنشئات)تطبٌق أسس التحلٌل االقتصادي، للتعرف على سلوك الوحدات االقتصادٌة الجزئٌة .

 تستطٌع الطالبة التمٌٌز بٌن أنماط األسواق االقتصادٌة الجزئٌة وقراراتها اإلنتاجٌة والتسعٌرٌة .

 

:  بعد استكمال المقرر ٌتوقع أن ٌكون الطالبة قادرة على اكتساب المعرفة اآلتٌة

 تسعى المادة إلى زٌادة درجة إلمام الطالبة بأسس التحلٌل الجزئً، وبصفة خاصة سلوك المستهلك الفرد على نطاق الطلب 

 .واالستهالك وسلوك المنشأة على نطاق اإلنتاج والعرض، وماٌقود له التفاعل بٌنهما من تحدٌد لألسعار والكمٌات المتبادلة فً األسواق
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 :المواضٌع المطلوب بحثها

 الموضوع

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

 .الطلب والعرض. السوق: نظام السعر

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

 .منحنى طلب المستهلك

 .المرونات وتطبٌقاتها. طلب السوق

 .نظرة المنشأة وسلوك المنتج

 .أنواع التكالٌف. اإلنتاج وتناقص الغلة: اإلنتاج والتكالٌف

 .االحتكار. المنافسة الكاملة: هٌاكل وتوازن األسواق

 

 : استراتٌجٌات التعلٌم

 .التمارٌن والواجبات - Power Point خرائط ذهنٌة وعروض الوسائط المتعددة –المحاضرات العلمٌة 

 

 :توزٌع الدرجات وتقٌٌم أداء الطالب

  درجة20(     5-1)    للفصول 5/3/2014 الموافق 14/5/1436الخمٌس :   االختبار فصلً أول

 درجة20(  8-6)      للفصول 13/4/2014الموافق24/6/1436اإلثنٌن :   االختبار فصلً ثانً

 درجة 10واجبات على مدى الفصل الدراسً  : الواجبات 

، الفصل ( درجة 1.5)، الفصل السادس ( درجة 1.5)، الفصل الخامس ( درجة 1)، الفصل الرابع (درجة  0.5)الفصل الثانً: مقسمة كالتالً

. ( درجة1.5) الفصل الحادي عشر  ( درجة 1.5)، الفصل العاشر( درجة 1) ، الفصل الثامن ( درجة 1.5)السابع 

. (على كل فصل نصف درجة) درجات 5الخرائط ذهنٌة لكل فصل مجموعها 

 درجات 5( 11-10)  للفصول م3/5/2014هـ الموافق 14/7/1436األحد : اختبار قصٌر

 درجة 40االختبار النهائً 

 

 :المراجع ومصادر المعرفة المرتبطة بالمقرر

 ً(.هـ1434 )مبادئ االقتصاد الجزئً؛جامعة الملك سعود،الرٌاض. المنٌف،ماجد: الكتاب الرئٌس 

 :مراجع أخرى

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


