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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم 

متطلب كلية

إجباري 

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر:
المستوي الثاني
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(نوجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

النسبة
%100
-

عدد الساعات التدريسية
45
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
1
محاضرات
2
معمل أو أستوديو
3
دروس إضافية
4
أخرى (تذكر)
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
1
ساعات االستذكار
2
الواجبات
3
المكتبة
4
إعداد البحوث /المشاريع
5
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم

النشاط
42
42
-

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تققييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيت كار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يقدم ه ا المقرر المفاهيم األساسية المتعلقة باالقتصاد ومبادئه ،وتوازن السوق والعرض والطلب ،كما يقدم
لمقة معمقة عن سلوك المستهل وتوازن المستهل (ومرونة الطلب) ونظريات اإلنتاج والتكاليف وأنواع
األسواق المنافسة الكاملة واالحتكار والمنافسة االحتكارية واحتكار القلة.
 .2الهدف الرئيس للمقرر:

 تأسيس مفهوم االقتصاد ،والنظريات االقتصادية.
 معرفة الطالب لمفهوم االقتصاد والطلب والعرض ونظريات اإلنتاج والتكاليف بشكل مفصل حتى
يتثنى للطالب تعميق مفهوم االقتصاد.
 معرفة الطالب لمراحل تطور مفهوم االقتصاد ،والنظريات االقتصادية.
 معرفة الطالب لمراحل تطور النظرية االقتصادية.
 ، كما يقدم لمقة معمقة عن توازن العرض والطلب (أسواق المنافسة واالحتكار) ومعرفة عناصر
اإلنتاج.

 ، كما يقدم لمقة معمقة عن توازن العرض والطلب (أسواق المنافسة واالحتكار) ومعرفة عناصر
اإلنتاج .التطبيقات والتمارين واالمثلة علي اإلنتاج والتكاليف ونوازن السوق
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

المعارف
المعرفة الشاملة بالمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد بكل عام وإدارة الموارد
البشرية يشكل خاص
االلمام بالجديد والمستحدث في مجال االقتصاد والمعرفة بالقضايا المعاصرة
المهارات
استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد في حل مشكالت االقتصاد قي بيئات
العمل المختلفة
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم والتحفيز والرقابة والمتابعة واالتصال
لالقتصاد في المؤسسات التي يعملون فيها
الكفاءات
العمل بروح الفريق
إدارة الموارد بفاعلية

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع1
ع3

م1
م2

ك1

4

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

1

مفاهيم اساسية

2

عناصر االنتاج

3

توازن السوف والعرض والطلب

4

المرونات

5

سلوك المستهلك

6

نظرية االنتاج

7

نظرية التكاليف

8

أسواق المنافسة الكاملة

9

أسواق االحتكار

ساعات االتصال

3
3
6
6
6
3
6
3
3
3
3

 .10المنافسة االحتكارية واحتكار القلة
11

احتكار القلة
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المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1
1.2
…1.3
2.0

2.1
2.2

المعارف
المعرفة الشاملة بالمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال
االقتصاد بكل عام وإدارة الموارد البشرية يشكل خاص
االلمام بالجديد والمستحدث في مجال االقتصاد والمعرفة
بالقضايا المعاصرة
المعرفة الشاملة بالمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال
االقتصاد بكل عام وإدارة الموارد البشرية يشكل خاص
المهارات
استخدام المفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال االقتصاد
في حل مشكالت االقتصاد قي بيئات العمل المختلفة
تطبيق مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم
والتحفيز والرقابة والمتابعة واالتصال لالقتصاد في
المؤسسات التي يعملون فيها

3.0

3.1
3.2

المقاضرات

االختبارات الفصلية

المقاضرات

االختبارات

التطبيقات العملية

االختبارات النهائية

المقاضرات

االختبارات

اوراق النشاط

القوار والمناقشة

الواجبات الجماعية

…2.3
الكفاءات
العمل بروح الفريق
إدارة الموارد بفاعلية

طرق التقييم

التكليفات الجماعية
التكليفات الفردية

المناقشة
االختبارات الشفهية
المناقشات الجماعية

.
أنشطة تقييم الطلبة
م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

 1االختبار الفصلي األول
 2واجبات وانشطة صفية

(باألسبوع)

السابع
التاسع

النسبة
من إجمالي درجة
التقييم

%20
%10

5

م

توقيت التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

الثاني عشر
بعد األسبوع الخامس عشر

 3االختبارالفصلى الثاني
 3االختبار النهائي

النسبة
من إجمالي درجة
التقييم

%20
%50

أنشطة التقييم (اختبار تقريري شفهي ،عرض تقديمي مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
-

يتم وضع خطة من قبل وحدة اإلرشاد ،يتم من خاللها تقسيم المستويات االربع الى شعب.
تكليف كل أستال باإلشراف على شعبة او مجموعة من الطالب ،ويتم اإلعالن على القاعة الدراسية
ومكتب األستال وموقع الكلية وتقدد الساعات المكتبية في اإلعالن ،وتتراوح الساعات لالرشاداالكاديمى
من ( 4ساعات الى  6ساعات).
يقوم كل استال بدراسة الطالب وتصنيفهم الى (طالب متفوقون ،طالب ضعاف التقصيل ،طالب
من رون أكاديمياً).
يقوم كل مرشد أكاديمي بمقابلة كل فئة من الفئات الثالث ويضع لهم طرق العالج.
وفي نهاية كل فصل دراسي بعمل تقرير إحصائي يرفع الي رئيس وحدة االرشاد.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:


المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة
المصادر اإللكترونية

ا .دعبد المنعم بن إبراهيم العبد منعم مبادئ االقتصاد التحليل الجزئي ،جامعة القصيم
للنشر.

د .عفاف عبد الجبار سعيد ،مقدمة في التحليل االقتصادي الجزئي دار وائل للنشر.
مقرر الكتروني علي البالك بورد/الشبكة العنكبوتية
-------------

أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق

(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

متطلبات المقرر

 القاعات الدراسية المجهزة بأجهزة العرض.بروجكتور

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية البرمجيات)

تجهيزات

أخرى(تبعا ً لطبيعة التخصص)

ال يوجد

ز .تقويم جودة المقرر:
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مجاالت التقويم
فاعلية التدريس
فاعلية طرق التقييم
فاعلية اإلرشاد األكاديمي

المقيمون

طرق التقييم

الطالب وقيادات البرنامج
الطالب وقيادات البرنامج
الطالب

غير مباشر
غير مباشر
مباشر و الطالب وقيادات البرنامج
الغير مباشر
مباشر وغير مباشر

قيادات البرنامج المراجع النظير

جودة مصادر التعلم

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تقصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير أخرى (يتم تقديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد

مجلس القسم

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة

االولي
1441/1/2
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