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 يالجزئ ياالقتصاد التحليل -قصد  201
 

 توصيف المقرر
ان يلم ري الضرو لذلك من بشأن تخصيص واستخدام الموارد، الخيارات المتاحة الرفاه االقتصادي على  يعتمد 

عة من على مجمو المادةتركز هذه  .نظرية االقتصاد الجزئيتوفرها الخيارات التي بهذه والمختصين االفراد 

تعزيز معرفة  من خاللاالقتصاد التحليل االقتصادي وأهميتها في  في قتصادية الجزئية، واستخدامها المبادئ اال

وعات لم يتم التعرض لموضاألساسية المتعلقة باالقتصاد المستوى الجزئي عن طريق لبعض النظريات الطالب 

  مناقشة.مستوى أعمق من الوب متقدمة  تحليلية  ادوات باستخدام قصد والتعرض لبعضها   101التعرض لها في

 

 أهداف المقرر: 

 التحليل االقتصادي لفهم مبادئاعداد الطالب  -1

تزويد الطالب باألدوات التحليلية، والمهارات والخبرات لفهم وتقييم المشاكل االقتصادية التي قد تواجهها في الحياة  -2

 الواقعية.

 .ل عداد الطالب لسوق العمتطوير مهارات التعلم التحليلية إل -3

 .تحسين قدرات الطالب للعمل وحده، والعمل مع مجموعة -4

   .تطبيق المعرفة المكتسبة على الواقع -5

 .سس النظرية الخاصة باالقتصاد الجزئيلأل  أعمقفهم  -6

 

 :الكتاب المقرر  

 ( م2000الدخيل، خالد. مقدمة في النظرية االقتصادية الجزئية ؛ الرياض.) 

 

 مراجع أخرى:  

د. أحمد عبد  الخير،وآخرون. جامعة الملك سعود  اد الجزئي التحليلي ـ مدخل حديث؛ ترجمةفاريان، هال. القتص

 (م2000)

 

 :مفردات المادة 

 الطلب والعرض والعوامل المؤثرة فيهما وتوازن السوق 

   )نظرية سلوك المستهلك )االمدخل التقليدي والمدخل الحديث لتحليل سلوك المستهلك 

  اثر الدخل واثر االحالل  

 المرونات 

 األجل القصير نظرية االنتاج والتكاليف في 

 الطويلاألجل  نظرية االنتاج والتكاليف في 

 المنافسة الكاملة توازن المنشأة في ظل 

 ظل االحتكار الكامل توازن المنشأة في 

  ير لكاملةغتوازن المنشأة في ظل المنافسة 
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  ومواعيد التكاليف توزيع الدرجاتطرق: 

 م24/10/2017  الموافقهـ 4/2/1439الثالثاء  درجة 22 االختبار الفصلي األول

 م 12/12/2017 الموافقهـ 24/3/1439الثالثاء  درجة 22 االختبار الفصلي الثاني

 د التسليم باالتفاقيعامو درجات 8 واجبات و كويزات

 م31/10/2017ق هـ المواف 11/2/1439آخر موعد للتسليم الثالثاء  درجات 8 المشروع

 1-12 الساعه  االختبارات الفصلية ستكون من  

  يجب تقديم عذر طبي رسمي في حال التغيب عن أي من االختبارات الشهرية بمدة ال تزيد عن أسبوع من

 .منهجموحد و شامل لكامل البديل ال االختبارسيكون موعد االختبار الذي تغيبت عنه الطالبة، و 

 

 الساعات المكتبية: 

 األحد والثالثاء والخميس  1-12 و  10 -9

 

 البريد االلكتروني  :aabomelha@ksu.edu.sa   

  : الموقع اإللكتروني/aabomelhahttp://fac.ksu.edu.sa   

  حساب التويتر@a_abomelha  

 

 

 

 بالتوفيق 
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