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 مقررالتوصيف نموذج 
 

 جامعة أم القرىالمؤسسة التعليمية:  هـ5/01/1437 تاريخ التقرير:

 العلوم االقتصادية والمالية االسالميةالكلية:  االقتصاد  القسم:

 

 عامة عنهمعلومات و تحديد المقرر  أ.        

 

 2- 63011102  جزئيالقتصاد اال ئمباد . عنوان المقرر ورمزه:١

 2 . الساعات المعتمدة:٢

 

يرجى اإلشارة إلى ذلك  إذا كان المقرر يُقدم مادة اختيارية ضمن برامج متعددة) ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ٣

 بكالوريوس االقتصاد  بدالً من تعداد البرامج.(:

  محمد بن ميمون د. المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

  الثانيالمستوى  أو السنة التي يُقدم فيها المقرر: .  المستوى٥

 أصول االقتصاد اإلسالمي لمقرر )إن وجد(:ل.  المتطلب السابق ٦

 ال يوجد لمقرر )إن وجد(:ل. المتطلب المصاحب ٧

  . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:٨

 

 ي المكان المناسب(:ف  أنماط التعليم )ضع إشارة . ٩

 

                     النسبة المئوية                          أ.  الفصل الدراسي التقليدي                           

 

              النسبة المئوية                               واإللكتروني(  ب. التعليم المدمج )التقليدي     

 

                         النسبة المئوية                                         بعد                   لتعليم عن ج.  ا    

 

                       النسبة المئوية                             المراسلة                                       د.      

 

النسبة المئوية                                                                 طرق أخرىهـ.              

 

 :لحوظاتم

 

 

 100% 
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   األهداف ب.          

 لهذا المقرر؟ . ما الهدف الرئيس١
 اعطاء الطالب فكرة اولية عن تحليل سلوك املستهلك .  -1

 تقاق منحنى الطلب .تحليل اسلوب املنفعة وقانون تناقص املنفعة واش -2

 تمكين الطالب من الربط بين الندرة واالختيار ومفهوم تكلفة الفرصة البديلة .   -3

فهم آلية تفاعل الطلب والعرض وتحديد أسعار السلع والخدمات في سوق حرة، مع استيعاب الظروف التي  -4

 ثار االقتصادية املترتبه على ذلك .تقتض ي تدخل الدولة في تحديد مستويات سعريه غير األسعار السوقية واآل

 تمكين الطالب من استيعاب مقهوم مرونة الطلب ومرونة العرض وكيفية قياسها وتطبيقاتها -5

 تمكين الطالب من استيعاب املفاهيم األساسية في نظرية اإلنتاج والتكاليف . وااليردا ت . -6

نتاجه ومعرفة شروط تعظيم الربح واشتقاق منحنى عرض تعريف الطالب بأنواع السوق الذي يبيع فيه املشروع ا -7

 املشروع.

استيعاب  كيفية تحديد أجور عوامل اإلنتاج ومعرفة العوامل الكامنة خلف توزيع الدخل القومي بين مالك  -8

 عوامل اإلنتاج ) معطيات اولية عن نظرية التوزيع (

مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجيا لتطوير وتحسين المقرر. ) تنفَّذ.  صف باختصار أي خطط ٢
  نترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(اإلأو شبكة  ،المعلومات

)أ( هناك مجال الستخدام التقنية في تطوير وتحسين املقرر الدراس ي ، حيث توجد مواقع انترنت مصحوبة للكتب 

، وعرض للرسوم البيانية  وتمارين مختلفة األنواع واألشكال ،   Econlab  Myألجنبية  في االقتصاد الجزئي مثل ا

 يمكن محاكاتها ، وعمل أنماط من األشكال والرسوم والتمارين التي يمكن استخدامها في املقرر.

ة باملنحنيات والرسوم البيانية ، ويتم )ب( توجد برامج تفاعلية ، تتطلب إدخال قيم معلمات في املعادالت الخاص

عرض التحليل الساكن املقارن ، واملقارنة بين قيم متغيرات النموذج قبل وبعد التغير ، مما يمكن الطالب من 

     استيعاب حجم كبير من املعلومات في حيز مكاني صغير وبجهد أقل .

 

  ام كما يظهر في دليل أو نشرة البرنامج(: ينبغي إرفاق الوصف العملحوظة) وصف المقرر  ج.        

 

  :مقررالوصف  

سلوكيات الفاعلين االقتصاديين )المستهلك والمنتج( من طلب وعرض للسلع لنظرية بالدراسة ال عموما يهتم المقرر

 االقتصادية، والتفاعل الناتج عن هذه السلوكيات في مختلف أنواع األسواق.  

 

 غي تغطيتها:. قائمة الموضوعات التي ينب١

 ضوعاتقائمة المو عدد األسابيع ساعات التدريس

2 1 

 املوضوع األول : االقتصاد الجزئى

 )أ( تعريف االقتصاد الجزئى .

 )ب(  الفرق بين االقتصاد الجزئى و االقتصاد الكلي.

 )ج(  منهج التحليل في االقتصاد الجزئي.
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6 3  

 املوضوع الثاني: مرونات الطلب والعرض:

 عن قانون الطلب و قانون العرض.ملحة  ( أ)

مرونة الطلب السعرية والدخليه ومرونة التقاطع  ( ب)

 ومرونة الطلب في سوق 

 اسالمية .

 )ج( اإليراد الكلي )إنفاق املستهلك( والسعر واملرونة

 )د( مرونة العرض.        

6 3  

 املوضوع الثالث : نظرية  الطلب وتفسير سلوك املستهلك :

الحدية  واشتقاق منحنى الطلب وقانون  )أ( نظرية املنفعة

 تناقص املنفعة .

 )أ(ملحة عن  منحنيات السواء وأشكلها وخصائصها .

 )ب(إمكانيات املستهلك وخط امليزانية ومحدداته.

 )جـ( توازن املستهلك

 )د(سلوك املستهلك املسلم .

 أختبار نصفي   1 2

4 2 

 املوضوع الرابع : مبادئ نظرية اإلنتاج:

 وامل اإلنتاج  والعملية اإلنتاجية)أ( ع

)ب( العملية اإلنتاجية في األجل القصير : قانون تزايد 

 وتناقص اإلنتاج الحدي لعامل إنتاجي  معين.

)د(سلوك املنتج املسلم  ودوافع االنتاج وشروطه في ظل 
 اقتصاد اسالمي .

4 2 

 املوضوع الخامس: نظرية تكاليف اإلنتاج  وااليرادات .

يفات أساسية : املفهوم االقتصادي للتكاليف )أ( تعر 

 وأنواعها .
 )ب( نظرية التكاليف في األجل القصير.

 )ج( العالقة بين اإلنتاج  والتكاليف.
 )دـ(االيرادات .

6 3 

 املوضوع السادس : أشكال السوق :

)أ( انواع السوق الذي تبيع فيه املؤسسة انتاجها 

 وخصائص كل سوق 

 سة تعمل في سوق املنافسة الكاملة)ب(دوال اإليراد ملؤس

)ج(دوال اإليراد للمؤسسات التي تعمل في أسواق املنافسة 
 غير الكاملة واالحتكار

 )د(السوق االسالمية ومدى اختالفها عن السوق التقليدية.

 أختبار نهائي  1 2
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 ل الدراسي(:المعتمدة خالل الفص والساعات ،الفعلية)مجموع ساعات التدريس  .  مكونات المقرر٢

 المعمل العملي أخرى المجموع
الدروس 

 اإلضافية
  المحاضرة

30 -- -- -- -- 30 
ساعات 

 التدريس الفعلية

2 --- -- --- --- 2 
الساعات 

 المعتمدة

 

 

                 :المتوقعة من الطالب في األسبوع التعلم اإلضافية ساعات. ٣

 

 متها مع طرق التقويم واستراتيجيات التدريسءت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموا. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاال٤

 .مرقمة في العمود األيمن ،مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت أدرجت  في الجدول التالي 

المقترحة  التعلم المالئمة )انظر األمثلة المطلوب تحققها في مجاالت، وأدرج مخرجات التعلم المناسبة القابلة للقياس أوالً:

 تحت الجدول(. 

 أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:

وكل  رالتعلم للمقرالتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات أدرج طرق التقويم المناسبة  ثالثاً:   

ليس بالضرورة أن يتضمن ) أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة. ستراتيجية تدريساوكل طريقة تقويم 

 (كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.

 

أساليب التقويم المستخدمة 

 في المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

إلطار الوطني مجاالت التعلّم وفق ا

 للمؤهالت

 ومخرجات التعلم للمقرر

 م

 ١.٠ المعرفة

 االختبارات الشفوية  .1

 الواجبات املنزلية  .2

 االمتحانات النصفية  .3

 االختبار النهائي .4

 البحوث التحليلية .        

 . املحاضرات -1

 املناقشات املستفيضة -2

 أثناء املحاضرة .

 

املفاهيم   يتعرف الطالب على

ساسية مثل مفهوم االقتصادية األ 

الندرة واالختيار وتكلفة الفرصة 

البديلة ، واملفاهيم الكلية واملتوسطة 

والحدية في مجال املنفعة واإلنتاج 

والتكاليف واإليراد ومفهوم التوازن 

والسلوك الهدفي الرشيد )تعظيم 

املنفعة أو الربح أو تدنية التكاليف ( ، 

وتوزيع الدخل على عوامل النتاج ، 

هيم الدخل والريع والفوائد ومفا

والنظم االقتصادية )نظام السوق 

١.١ 

 4على األقل 
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الحر، والنظام االقتصادي املختلط 

 والنظام االقتصادي اإلسالمي(.

 
التي يقوم   الواجبات املنزلية

 الطالب بحلها .

املنحنيات  يتعرف الطالب على

 واملعادالت ومعدالت  التغير.
١.٢ 

 

ي الورقية الت  إعداد املحاضرات

تحتوي على األفكار الرئيسية 

 .للموضوع والتحليل االقتصادي له

النموذج   يتعرف الطالب على

االقتصادي البسيط ومكوناته ، 

 .والفرق بين االفتراض والفرض

١.3 

 ٢.٠ المهارات اإلدراكية

 المحاضرات الدقيقة تعريفا وتفصيال. االختبارات .

العالقة بين املتغيرات يلخص الطالب 

تصادية  والعالقات االتجاهية بين االق

 .املتغيرات

٢.١ 

 األسئلة الشفوية .
األسئلة أثناء الشرح والتركيز على 

  إبراز املهارة املطلوب تعليمها

لقدرة على التعبير الكمي يشرح الطالب ا

والكيفي عن العالقة بين املتغيرات 

 .االقتصادية

٢.٢ 

االمتحانات الدورية  

 والنصفية
 لمحددةالواجبات ا

قنوات التأثير املختلفة يشرح الطالب 

التي تحكم العالقات بين املتغيرات 

 .االقتصادية

٢.3 

  االختبار النهائي

 يالتحليل االقتصاديقييم الطالب 

 املنحنيات املختلفة . وفق

 

٢.4 

 ٣.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

الحوارات في أثناء  -1

 املحاضرة .

 ئلة إبداء الرأي.أس -2

طرح دراسة حالة أثناء املحاضرة  مع  -

 إعطاء الطالب فرصة إبداء رأيه 

ُيثبت القدرة على العمل في 

 .مجموعات بفعالية
٣.١ 

 أسئلة في االختبارات  -

طرح تطبيقات اقتصادية مناسبة  -

استخدام أدوات التحليل االقتصادي و 

 الجزئي لبيان السلوك الرشيد 

قيادة ة على ُيثبت القدر 

 ة التخاذ القرارات.  مجموع
٣.٢ 

 القدرة على التحليل

   المختصر والمقنع.

االستفادة مما يطرح في وسائل اإلعالم  -

 ومن الواقع متعلق بموضوع املحاضرة  

 التركيز على التحليل من خالل استيعاب- 

 الرسوم البيانية .

 

 

 

يستخدم معلومات وأساليب 

 جديدة للتحليل.
٣.3 
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)توضع مخرجات المقرر في العمود األيسر وتوضع زاوج بين المخرجات التعلُميَة للبرنامج والمخرجات التعلُميَة للمقرر - ٥

 جات البرنامج في األعلى(.مخر

 المخرجات

التعلُميَة 

 للمقرر

 المخرجات التعلُميَة للبرنامج

 )استخدم رمز المخرجات التعلُميَة للبرنامج الموجودة في توصيف البرنامج(

٤.١  ٣.١  ٢.١  ١.٢ ١.١  

١.١  √  √  √  √  

          

٢.١ √ √  √  √  √  

          

3.١ √ √  √  √  √  

 

 خالل الفصل الدراسيالطلبة فيها  يقيَّمالتي والتكاليف مهام جدول ال. ٦

 المهمة أو التكليف موعد تسليم النهائي التقييم النسبة من
 مهمة التقويم

، مشروع جماعي، اختبار فصلي، اختبار: مقالة، )مثالً 

 لخ(ي، ... إشفه خطبة، عرض

 

 أ. الواجبات   10%

 ب. ت  مشاركة في المحاضرا  10%

 ج. امتحان دوري أول  األسبوع السادس  10%

 د. امتحان دوري ثاني األسبوع الحادي عشر  10%

 هـ. امتحان نهائي  وفقاً للتقويم األكاديمي  60%

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

األسئلة الكمية  والرقمية 

 والرسوم البيانية .

عرض املادة العلمية باستخدام 

الجداول واملنحنيات مع الشرح 

 املبسط  لها.

 

القدرة على تحويل العالقة يوضح 

االقتصادية إلى رسم بياني أو دالة 

 رياضية بسيطة .

٤.١ 

 لة على الحسابات أسئ

تفسير التوقعات املسبقة للعالقة  -

بين املتغيرات تفسيرا كامال ، مع 

 .ناإلكثار من التدريبات والتماري

القدرة على استخدام األرقام  ثبتيُ 

ومعدالت التغير والنسب املئوية 

 واملنحنيات  في االقتصاد الجزئي .

٤.٢ 

 
استخدام برامج حاسوبية وظيفتها 

 الطالب التحليلية . تنمية قدرة

القدرة على استخدام برامج  ُيثبت

 الحاسب اآللي.
٤.3 

   ٤.4 

 ٥.٠ مهارات النفس حركيةال

 ٥.١  التنطبق ال تنطبق  التنطبق  
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 :الدعم المقدم للطلبةاإلرشاد األكاديمي و د.         

)حادد المادة   واإلرشااد األكااديمي الفاردي للطاالب. أعضاا  هيئاة التادريس ومان فاي حكمهام لتقاديم المشاورة وجاود. ترتيباات ١

 خاللها في األسبوع( ومن في حكمهم أعضا  هيئة التدريس وجودالزمنية المتوقع 

 ساعات في األسبوع + البريد االلكتروني. 4إلى  3

 مصادر التعلّم:هـ.          

 الكتب املقررة املطلوبة: .1

 .2008خالد العمري، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية،  د.كريج دبيكن :"االقتصاد الجزئي"؛ ترجمة
 

  :لخ(... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمثالً: )قائمة المراجع المساندة األساسية . ٢ .1
 م 2003، اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة :  3" ط:  " االقتصاد الوحديد. نعمة هللا نجيب إبراهيم  -1

 م2005" اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة:  التحليل االقتصادي"د. محمد على الليثي  -2

 " اإلسكندرية : الدر الجامعي التحليل االقتصادي الجزئيد. محمدي فوزي ، د.أحمد مندور" -3

"  Principles of Economics : Middle East EditionN. Gregory Mankiw &Mohamed H. Rashwan, " -4

CENGAGE LEARNING , 2012 . 

Pearson : Addison Wesley, 2009 Foundation of Economics"Robin Bade and Michael Parkin "   -5 

 لخ(:... إ ،العلمية، التقارير الدورياتمثالً: )قائمة الكتب والمراجع المقترحة .  ٣ - أ
 .1405،  1لقاهرة ، ط ، دار البيان العربي ا 3ا.د. محمد عفر، االقتصاد االسالمى )التحليل الجزئى(، ج  

 لخ(:... إل التواصل االجتماعيمواقع اإلنترنت، وسائ: مثالً اإللكترونية )قائمة المصادر . ٤

أو ، المهنياة المعاايير أو ،تالبرمجياا أو ،المضاغوطة صاألقرا أو، لكمبيوترالبرامج التي تعتمد على ا :مثل ،مواد تعلم أخرى. ٥

 واألنظمة: حاللوائ

  المطلوبة والتجهيزات المرافق و.               

مادى ، عادد المقاعاد فاي الفصاول الدراساية والمعامال)مثالً: حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل 

 لخ(.إ ... ،فر أجهزة الكمبيوترتو

 .  power pointمقعد ، وسبورة ، وشاشة عرض  40قاعة بها حوالي 

 لخ(:إ...  ،إيضاحعرض أو معامل  قاعاتمعامل، ، دراسيةمثالً: فصول ليمية ). المرافق التع١

 (:... إلخ ،برامج الكمبيوتر ،الذكية ةالسبور ،أجهزة العرض ،(AV)أجهزة الصوت والصورة )مثالً: التجهيزات الحاسوبية . ٢

 

 أرفق قائمة(: أو االحتياجات فحدد معينةمعدات مختبر  المطلوب: إذا )مثالً موارد أخرى . ٣

 يم المقرر وعمليات التحسين:تقي  ز.          

 من الطالب حول فعالية عملية التدريس: الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية . ١

 اللقاءات مع الطالب.  .1
 تقييم عند كل واجب.  .2
 إقتراحات.  .3
 المحافظة على مجال العمل والبحث.  .4
 تقييم فصول المقرر من الطالب. .5
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 :القسم العلميأو  األستاذ من قِبَلتقييم عملية التدريس ل ستراتيجيات أخرىا. ٢

 التقييم الذاتي.  .1
 تقييم الزمالء.  .2
 مراجعة سنوية خارجية.  .3
 تأطير البحوث. .4

 :عمليات تحسين التدريس. ٣

 دورات تدريبية.  .1
 ورش عمل.  .2
 دراسة التقارير.  .3
 لقاءات منتظمة.  .4
 كليات والجامعات.تبادل أعضاء هيئة التدريس بين ال .5

من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال مراجعة التصحيح : مثالً الطلبة )عمليات التحقق من مستويات إنجاز . ٤

 :عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(أو  ،االختباراتتبادل تصحيح أو الطلبة، 

  .زائر أو خارجي أو من طرف عضو هيئة التدريس سواء محلي االختبار أوراق من لعينة الدرجات أو التصحيح فحص .1
  .إلجراء اختبار موحد أو مشترك، ومقارنة نتائج االختبار في المؤسستين أخرى مؤسسة مع ترتيب .2
 .خرمحكم آخر أو عضو هيئة التدريس آ قبل من عند التشكيك في الدرجات، فتح المجال لفحص أوراق االختبار .3

 تحسين:لتخطيط للاوللمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  ترتيبات التخطيط . صف٥

 جمع مختلف التقارير والتقييمات في نهاية الدورة. .1
  .المعلومات والتقييمات قصد تبادل التقارير من الحقائق لعرض عمل ورشة إجراء .2
 .خارج المؤسسة مراجعين من مع والتقييمات التقارير نتائج مراجعة .3
 .الدراسي البرنامج ومحتويات التعليمية الموارد تحيين واستكمال .4
 .مقرر دراسي ملف المسار الدراسي وتقرير النتائج عند نهاية كل إعداد .5

 محمد بن ميموند.  :أستاذ المقرراسم        
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