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 قصد( 120) يالكل االقتصاد مبادئتوصيف مادة 

 بدور راشد الراشد الُحميد

 

 :ساعة في الفصل الدراسي. 45 –ساعات في األسبوع  3الساعات المعتمدة 

  :(3)مبنى رقم -ثانيالدور ال- (121مكتب رقم )طرق التواصل. 

 .(1-11)األحد، الثالثاء و الخميس  الساعات المكتبية:        

 http://fac.ksu.edu.sa/boalhumaid الموقع الشخصي:        

 boalhumaid_ksu@تويتر:                          boalhumaid@ksu.edu.sa ايميل:

 :الكتب والمراجع 

 الكتاب الرئيسي:

 (.م0212) مفاهيم وأساسيات؛ الموسوعة للطباعة, الطبعة الثانية: مبادئ االقتصاد الكلي. عبدهللا الجراحالمحيميد، أحمد ومحمد    -

 الكتب و المراجع األخرى:

 (.م0227) مبادئ االقتصاد الكلي؛ الفرزدق للطباعة، الطبعة الخامسة. الحبيب، فايز -

- Warren, J.K., & Marks, S.G.(2012). Global Marketing. 2th edition. Pearson education 

- William Boyes, Michael Melvin, Macroeconomics, Cengage Learning; 9 edition (January 18, 2012) 

 

  :القومي، الدخل سلوكيات دراسةمن خالل  ككل االقتصاد بها يعمل ية التيكيفال يدرس الكلي االقتصاد أهداف المقرر 

 هذا من الرئيسي الهدف فإن ولذلك،. والرفاه االقتصاد تحليل/وقياس والتضخم فالتوظ ومستوى االقتصادي، والنمو

 هذا نهاية وبحلول. الكلي المستوى على االقتصادية األنشطة وتحليل األساسية االقتصادية النظريات تعلم هوالمقرر 

 :على قادرة ةالطالب كونست ،الفصل

 .القومي الدخل حسابات أساسيات على التعرف -           

 اإلجمالي، السعر ومستوى اإلجمالي، المحلي الناتج الكلي، العرض الكلي، الطلب مثل المصطلحات وشرح تحديد -           

 .البطالة ومعدل التضخم ومعدل اإلجمالي، السعر مستوى تحديدو .البطالة ومعدل والركود التضخم ومعدل

 .المالية والسياسة النقدية للسياسة الكلية االقتصادية اآلثار استكشاف -           
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 :استراتيجيات التعليم 

 التمارين والواجبات. – Power Point التقديميةعروض ال –المحاضرات العلمية           

 :تمارين و واجبات.، عروض تقديمية – فصلية اختبارات طرق التقييم 

 االختبار اليوم والتاريخ الدرجة

 )موحد( اختبار فصلي أول م12/3/0215هـ الموافق 19/5/1431 ثالثاءال 20

 )موحد( اختبار فصلي ثاني م01/4/0215هـ الموافق 0/7/1431 ثالثاءال 20

 (3ات )كويز خالل الترم الدراسي 3من  0 01

 (3ات )واجب خالل الترم الدراسي 3

 عروض تقديمية خالل الترم الدراسي 7

 )موحد( اختبار نهائي - 01

 

 :المواضيع المطلوب بحثها 

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 3 1 .مقدمة في االقتصاد الكلي -1

 3 1 .قياس الناتج القومي والدخل القومي -0

 4.5 1.5 .اإلنفاق الكلي وتوازن الناتج -3

 3 1 ه.مكونات و ADالطلب الكلي  -4

 3 1 .العرض صدماتو  AS العرض الكلي -5

 3 1 .فيليبس: التضخم والبطالة منحنى -1

 AD/AS 1.5 4.5توازن   ،السياسة المالية: المضاعف، السياسة الضريبية -7

 4.5 1.5 .عرض النقود والنظام النقدي -8

 3 1 .والسياسة النقدية يسعر الفائدة التوازن، الطلب على النقود -9

 6 2 .التجارة الدولية -12

 3 1 .والنمو االقتصاديالتنمية االقتصادية  -11
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