
 األستاذة/ أمل أبوملحه                                             جامعة الملك سعــود                                                                                   

 الدورالثاني 112مكتب رقم                                                                                                             كليــة إدارة األعمـال                 

 http://fac.ksu.edu.sa/aabomelha                           قســـــم االقتـصــــاد                                                                                        

 

 

1 

 

 

 قصد( 102مقرر مبادئ االقتصاد الكلي ) مفردات

 أهداف المقرر:-1
يهدف المقرر إلى إعطاء الطالبة فكرة واضحة ومبسططة عطا الاططاال اصقتيطاالق لاقتيطاال القطلمي ككطك  وكطةل  الرا طة   

الكلطي  واص طتثمار العاقات التي تربط المتغيرات الكلية فطي اصقتيطاال مثطك الطدلك القطلمي  واص طتهاي الكلطي  واصاللطار 

وتطلرهططا ووباه هطا وكططةل  التطططر  والباططلي  الكلطي  ومسططتلل العمالطة والتلبططضا باإضططافة إلطى التعريططض بم هططل  الاقطلال

والتعطرف علطى م هطل  التاميطة  لعاجهطا  والسيا طات الاممطةالركطلال  البطالطة   التضطمم للمطكات اصقتياالية الرهيسطية  

 االمارجيةوالتجارة والامل اصقتياالق 
 

  ـ الكتاب المقرر: 2
 ( ا ياتأم اهيم ومبادئ االقتصاد الكلي  . 

 .د. محمد بن عبد هللا الجراح والمحيميد  معبد الكريتأليف: د. أحمد 

 .فايز ابراهيم الحبيب. مرجع إضافي: )مبادئ االقتصاد الكلي(. د 
 

 المادة : مفردات-3

 قياس النشاط االقتصادي: األول:الباب 

 (المفاهيم االقتصادية بعض-الجزئي والكلي  االقتصاد-االقتصاد)مفهوم علم  في علم االقتصاد األول: مقدمة الفصل 

  مفهاوم-االنتاا إمكانيات  منحنى-االقتصاديالتدفقات الدائرية للنشاط )قياس النشاط االقتصادي الكلي  الثاني:الفصل 

 ( النقدية والمفاهيم الحقيقية هيمالمفا-لألسعاراألرقام القياسية  –الناتج وطرق قياسه 
 

 الدخل القومي: واإلنفاق وتوازنالباب الثاني: اإلنتا  

 واإلنفاق: الدخل الفصل الثالث. 

   توازن الدخل القومي. الرابع:الفصل 

  :نظرية المضاعف. الفصل الخامس 

 

 الباب الثالث: العرض الكلي و البطالة والتضخم في االقتصاد:

  رض الكلي.السادس: العالفصل 

  البطالة والتضخم. السابع:الفصل 

 

                          :الباب الرابع: السياسات المالية والنقدية

 .الفصل الثامن: السياسات المالية                                           

  والسياسات النقديةالفصل التاسع: النقود.       

 

 س: التجارة الدولية والتنمية االقتصادية:الباب الخام

 .الفصل العاشر: التجارة الدولية 

 .الفصل الحادي عشر: التنمية االقتصادية 
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 طرق التقييم: -4

 عمك مجملعات   المطروع  – تماريا وواجبات  – فيلية التبارات

 ومواعيد التكاليف توزيع الدرجات: 

   1-12االختبارات الفصلية ستكون من الساعه  

 

 

 

 الساعات المكتبية: 

 األحد والثاثاء والمميس    1-12و ما  11-10ما 

 يل  اصثايا 1-11ما 

 

  البريد اصلكتروني :aabomelha@ksu.edu.sa   

   حساب التليتر@a_abomelha  
 

 

 االختبار الفصلي األول
 الرجة 20

 الموافقهـ 25/6/1439 الثاثاء

13/3/2018  

   11 4 3 2 1ال يلل  

 الرجة 20 االختبار الفصلي الثاني
 الموافقهـ 19/7/1439 المميس

5/4/2018   

  8 7 5ال يلل  

 ملعد التسليم باصت ا  الرجات 10 الواجبات 

 باصت ا التسليم  الرجات 10 عمل المجموعات ) المشروع(

  ةالرج 40 االختبار النهائي

mailto:aabomelha@ksu.edu.sa

