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آالء عبدالواحد : أستاذة المادة

 129- 2الدور - 3المبنى- اقتصاد: القسم ورقم المكتب

 .(1 – 12)و  (12-11)األحد والثالثاء والخمٌس : الساعات المكتبٌة

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

 alaa.ksu1@gmail.com:  البرٌد االلكترونً

 Alaa_ksu@: توٌتر

 

 

 :وصف المادة

تسعى المادة الى استكمال تزوٌد الطالبة باألسس النظرٌة لعلم االقتصاد ومنهجٌته، وتحلٌل طبٌعة النشاط 

وذلك من – أي على مستوى االقتصاد الوطنً – االقتصادي ومجاالته المختلفة على مستوى التحلٌل الكلً 

األسواق )خالل تزوٌدها باألسس النظرٌة الخاصة باالقتصاد الكلً، ومعرفة الوحدات االقتصادٌة الكلٌة 

ودراسة المشكالت االقتصادٌة الرئٌسٌة . والمتغٌرات االقتصادٌة الرئٌسٌة وطرق تحدٌدها (والقطاعات

 .والسٌاسات الالزمة لمعالجتها (الركود، والبطالة، والتضخم)

: الكتاب المقرر

محمد الجراح  . أحمد المحٌمٌد و د. مفاهٌم وأساسٌات، د: مبادئ االقتصاد الكلً

: مفردات المادة

 مقدمة فً علم االقتصاد: الفصل األول

 قٌاس النشاط االقتصادي: الفصل الثانً

 الدخل واالنفاق: الفصل الثالث

 توازن الدخل القومً: الفصل الرابع

 نظرٌة المضاعف : الفصل الخامس

 العرض الكلً: الفصل السادس

 البطالة والتضخم: الفصل السابع

 السٌاسة المالٌة: الفصل الثامن

 النقود والسٌاسة النقدٌة : الفصل التاسع

 التجارة الدولٌة : الفصل العاشر

التنمٌة االقتصادٌة : الفصل الحادي عشر

 

 

 

 مبادئ االقتصاد الكلً-  قصد 102
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: توزٌع الدرجات ومواعٌد التكالٌف

 

االختبار الفصلً األول 

( 11، 4، 3، 2، 1الفصول )
  م10/2019 /15 الموافق  هـ1441/ 2  /16 الثالثاء  درجة20

االختبار الفصلً الثانً 

 (7، 6، 5الفصول )
 م11/2019 /12 الموافق  هـ1441/  3 /15 الثالثاء  درجة20

المشروع 

ٌرجى قراءة التفصٌل الخاص )
 (بالمشروع باألسفل

خالل الفصل الدراسً   درجات10

خالل الفصل الدراسً   درجات10الواجبات 

جمٌع الفصول  درجة 40االختبار النهائً 

 1:00لى الساعة  إ12:00االختبارات الفصلٌة ستكون من الساعة 

 

 :متطلبات المشروع

 :وصف العمل

البطالة، التضخم، النمو :  سٌتم تقسٌم الطالبات إلى مجموعات عمل عن أحد المواضٌع التالٌة

حٌث ٌتوجب علٌهن تلخٌص الجزئٌة الخاصة بهن فً الكتاب وعرضها، . (والتنمٌة، النقود، التجارة الدولٌة

أو بمقاالت اقتصادٌة مع . ربط الموضوع باقتصاد المملكة إما باألرقام واالحصائٌات مع الشرحباإلضافة إلى 

. الشرح

 

: تارٌخ التسلٌم

 .تارٌخ التسلٌم بحسب الموضوع المختار ٌختلف 
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