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الكلية

مبادئ االقتصاد

اسم المقرر

نوع المقرر
المستوى

2801-166

رقم المقرر ورمزه

3

الساعات المعتمدة
لغة التدريس

البرنامج

إدارة املوارد البشرية

عريب

ساعات االتصال

اجنليزي
متطلب كلية

محاضرة

عملي

المجموع

2

1

3

ختصص

الثاين

 166قصد

اختياري
2804-100

المتطلب السابق

وصف المقرر:
يهدف املقرر اىل التعريف أبسس ومبادئ علم االقتصاد وطبيعة املشكلة االقتصادية ،والعوامل املؤثرة على الطلب والعرض،
واألدوات املستخدمة يف التحليل االقتصادي ،والتدريب على حتليل السلوك االقتصادي للوحدات الفردية ،وحساب املروانت
وحتليل األسواق واختاذ قرارات االنتاج والتسعري ،وفهم العالقات املتبادلة بني عوامل االنتاج واألسواق واملستهلكني واحلكومة،
وتفسري املتغريات والظواهر االقتصادية ،ويتضمن املقرر :مقدمة عن علم االقتصاد وفروعه وأدواته التحليلية ،طبيعة املشكلة
االقتصادية ،حدود إمكانيات االنتاج ،أساسيات الطلب والعرض وتوازن السوق ،حتليل سلوك املستهلك ،املروانت ،السياسات
احلكومية ،نظرية االنتاج والتكاليف ،حتليل التكاليف والعرض والتوزيع ،األسواق وأمناطها وحتليل سلوك الوحدات اإلنتاجية،
املنافسة الكاملة ،االحتكار وأشكاله املختلفة ،قضااي وتطبيقات اقتصادية معاصرة.
نواتج التعلم:
بنهاية املقرر جيب أن يكون الطالب قد اكتسب املعارف واملهارات والقدرات التالية:
✓ اإلملام مببادئ وأسس علم االقتصاد وفهم طبيعة املشكلة االقتصادية وكيفية التعامل معها.
✓ اإلملام الدقيق حبقائق ونظرايت وأدوات التحليل االقتصادي.
✓ فهم العوامل املؤثرة يف الطلب والعرض وتوازن السوق ،وكيفية حساب املروانت.
✓ القدرة على حتليل سلوك املستهلك داخل األسواق ،وحتليل اإلنتاج والتكاليف.
✓ معرفة األمناط املختلفة من األسواق والقدرة على حتليل سلوك الوحدات االقتصادية داخلها.
✓ القدرة على فهم وتفسري الظواهر واملتغريات االقتصادية يف بيئة األعمال.
✓ التحليل الناقد للقضااي االقتصادية املعاصرة.
التقييم

إختبارات دورية
تكليفات ومهام فردية

30
%
%5

إختبارات قصرية
تكليفات مجاعية

%5
%5

االختبار النهائي %50
%5
مشاركات

المرجع
الرئيسي

شفوية
الدمام :مكتبة املتنيب.
▪ طاهر ،فريد بشري ،واألمني ،عبد الوهاب ( .)2011االقتصاد اجلزئي (ط،)4.
شفوية

المراجع
المساعدة

▪ عيد ،أمحد ،وحلمي ،حممد ( .)2014أصول االقتصاد "التحليل اجلزئي" .القاهرة :املكتبة االكادميية.
▪ العبد املنعم ،عبد املنعم ( .)2012مبادئ االقتصاد "التحليل اجلزئي" .القصيم :جامعة القصيم.
▪ سامويلسون ،بول آ .)2001( .االقتصاد ( -مرتجم) .عمان :االهلية للنشر والتوزيع.

