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:تعريف املقرر

واهداف االقتصاد السلوكي ودوره يف  االستهالك الغذائي  بأسس يشمل املقرر التعريف •

: من املقرر اهلدف 

.تزويد الطالب باملعرفة يف جمال االقتصاد السلوكي•

ية يف الغذاءتوضيح كيفية استخدام االقتصاد السلوكي يف اختاذ القرارات االستهالك•

:لتحقيق هذه األهداف علي الطالب إتباع اآلتي 

.املواظبة على حضور احملاضرات-•

.املسبق على مادة احملاضرةاإلطالع-•

االشرتاك يف املناقشة، وحل التمارين-•

:  طرق التدريس

ذلك من خالل نقاط يف تطبيق القواعد و/فهم/ الطلبة من استنباطاألسلوب املتبع يف تدريس املقرر يعتمد علي املناقشة واألسئلة لتمكني•

.يقوم الطلبة بتطبيق املادة العلمية من خالل التمارين األسبوعية(.  (POWER POINTشكل عرض تقدميي 



حمتويات املقرر  

ساعات التدريسعدد األسابيعقائمة املوضوعات

24مقدمة يف االقتصاد السلوكي

24االستدالالت و التحيزات

24تفضيالت املخاطرة

12(نظرية الفرص املستقبلية)نظرية االحتماالت و تطبيقاتها 

12االختبار الفصلي األول

24البعد الزمين للخيارات االستهالكية و تطبيقاتها

12جتاوب التجار مع تصرفات املستهلك

12االختبار الفصلي الثاني

24السلطة الغري ملزمة

12مناقشة



:نظام تقييم الدرجات
االمتحان -( 2)اختبارات دورية -حل التمارين يف أوقاتها -تعتمد الدرجة النهائية علي احلضور واملشاركة

:النهائي حسب التوزيع التالي
الدرجة املوعد البند

615االسبوع االختبار الفصلي األول

1315االسبوع نىاالختبار الفصلي الثا

20اسبوعياالتمارين

10خالل الفصلحضور ومشاركة

40االختبار النهائي

100اجملموع

:المراجع

- Kahneman, Daniel, and Patrick Egan. Thinking, fast and slow. Vol. 1. New York: Farrar, Straus 

and Giroux, 2011.

- Leonard, Thomas C. "Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge: Improving decisions about 

health, wealth, and happiness." (2008): 356-360.]



؟ما هو االقتصاد السلوكي

.قراراالقتصاد السلوكي هو دراسة التأثريات العاطفية والنفسية على صنع ال•

.حتهمنة ، خاصة تلك القرارات اليت قد تتعارض مع مصلإنها دراسة النظريات الكامنة وراء اختاذ الناس قرارات اقتصادية معي•

:، فمثالعقالنية ري فنالحظ دوما أن هناك افراد يتخذوا قرارات شراء واستثمار، قد تبدو غ•

شراء سيارة جديدة باهظة الثمن  •

.دفع مخسة دوالرات مقابل فنجان قهوة•

.القراراتاىل مثل هذه االقتصاد السلوكي إىل فهم العوامل النفسية اليت تدفع حيث يسعى •


