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 أهداف المقرر: 

تهدف المادة إلى تعريف الطالبة باألسس النظرية لعلم االقتصاد ومنهجيته، وتحليل طبيعة النشاط االقتصادي  -1

 ومجاالته المختلفة على مستوى التحليل الجزئي من خالل تزويدها باألسس النظرية الخاصة بذلك.

س التحليل االقتصادي الستيعاب سلوك الوحدات االقتصادية الجزئية )األفراد، واألسر، كما تهدف إلى تطبيق أس  -2

 المنشآت(. 

 تمكين الطالبة من التعرف على أنماط األسواق االقتصادية الجزئية وقراراتها االنتاجية والتسعيرية. -3

  :المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر 

لب بأسس التحليل الجزئي وبصفة خاصة سلوك المستهلك الفرد على نطاق الطلب تسعى المادة لزيادة درجة إلمام الطا

واالستهالك وسلوك المنشأة على نطاق اإلنتاج والعرض وما يقود له التفاعل بينهما من تحديد لألسعار والكميات 

 المتبادلة في األسواق.

 :الكتاب المقرر  

 .األخيرة الطبعةالمنيف،  دد. ماجمبادئ االقتصاد التحليل الجزئي، 

 مراجع أخرى:  

 مقدمة في النظرية االقتصادية الجزئية. د.خالد الدخيل.

 :مفردات المادة 

 .الفصل األول: حول منهجية االقتصاد وأهمية دراسته 

 .الفصل الثاني: طبيعة المشكلة االقتصادية وإمكانات االنتاج المتاحة 

 لة االقتصادية.الفصل الثالث: األنظمة االقتصادية وتحليلها للمشك 

 .الفصل الرابع: أساسيات العرض والطلب ونظام األسعار 

 .الفصل الخامس: مرونة الطلب 

 .الفصل السادس: منطقية سلوك المستهلك 

 .الفصل السابع: العالقة بين عنصر االنتاج وحجم االنتاج 

 .الفصل الثامن: تكاليف اإلنتاج في األجل القصير 

  ظل المنافسة الكاملة.الفصل العاشر: عرض المنشأة في 

 .الفصل الحادي عشر: أشكال المنافسة غير الكاملة 

 :طرق التقييم 

 وواجبات. تمارين – فصلية اختبارات

 ومواعيد التكاليف توزيع الدرجات: 

 ( 1،2،3،4،5الفصول ) م11/3/2018 الموافقهـ 23/6/1439األحد  درجة 20 االختبار الفصلي األول

 (6،7،8الفصول )  م1/4/2018 الموافقهـ 15/7/1439 األحد درجة 20 االختبار الفصلي الثاني

 موعد التسليم باالتفاق درجات 10 )مجموعات( الواجبات

 11و  10الفصول  لموعد باالتفاقا درجات 10 كويز

  1-12  الساعه  منو الكويز  االختبارات الفصلية جميع  

 الساعات المكتبية: 

 يوم االثنين 1-11.   و من الساعة ء والخميساألحد والثالثا 1-12و   10-11
 

 البريد االلكتروني  :aabomelha@ksu.edu.sa   

  : الموقع اإللكترونيhadu.sa/aabomelhttp://fac.ksu.e  

  حساب التويتر@a_abomelha  
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