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 جامعة فيالدلفيا

 كلية األعمال

 قســـم: العلوم المالية والمصرفية

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0320151     رمز المادة: الكليالـمــــادة: مبادئ االقتصاد 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  ال يوجد متطلب قسم إجباري ) السنة األولى (مستوى المادة: 

  3الساعات المعتمدة:     :ةموعد المحاضر

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

     

 

 :وصف المادة

لنممة    ال ت ثلمم تحلالممل لل لممال  اادتةممة ي  التعريممب لةل هممة الق اادتةممة ي      ال ممة   هتضمم ه  مم ت

  حلهة ض ه اانظ   اادتةة ي  ال ختله    كالهال  الرغبةت   الحةجةت   تعة ا   اادتةة ي  ال و

 ال حلي  لعض الحسةلةت القومالم    اس  ال تغالرات اادتةة ي  الالال  كةلنةتج القومي تنة ل تك ة 

الطلم       اس  ااستهالك  عالدته لةلمةلل    كالهالم  احتسمةل المةلل التموا ني   لةاضمة   الم  

 الالممي  العممرك الالممي  السالةسممةت الحاومالمم  التممي تمملكر  ممي الطلمم  الالممي   ك ممة تتنممة ل لعممض

  .ال لاالت الالال  كةلتضخق  البطةل  
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 :أهداف المادة

علممق اادتةممة   لعممض ال هممة الق اادتةممة ي  تز يممة الطةلمم  لةل علومممةت ال تعلقمم  لتعريممب  .1

  التحلالل اادتةة ي .

ال لممال  اادتةممة ي   اسممبةلهة   سممةتل معةلظتهممة  ممي  ممل اانظ مم  ت امماله الطةلمم  مممه  هممق  .2

 اادتةة ي  ال ختله  .

ل ههوم الطل  الالي  العمرك الالمي    السالةسمةت الحاومالم   تهكالر مة علم  تعريب الطةل   .3

 الطل  الالي .

 ههمموم النممةتج ال حلممي  القممومي ااج ممةلي  كالهالمم  احتسممةله ة  لعممض الحسممةلةت التعريممب ل .4

   كةلةلل القومي  اللخةي .القومال

 . ةاستهالك  الةلل    كالهال  احتسةل الةلل التوا ني لإكسةل الطةل  ال هة الق ال تعلق   .5

  .ال لةكل الالال  كةلتضخق  البطةل   اسبةلهة  اكة  ةإعطةء الطةل   ار  عه 

 

 مكونات المادة: 

 وائل، دار  الكليدئ االقتصاد مبا ، خالد الوزني. ، و د احمد ا لرفاعيد . :  ال قر الاتةل .  1

 .  م2014، 

 علالممه ميضممة علمم  الطةلمم  ملمم  مالحظممةت مكنممةء رممرت ال حةضممر   تممة ينهة  ممي   تممر     -2

 ال لة ك  الهةعل   الل القةع  

عل  الطةل  احضة  آل  حةسب  لغةيةت اامتحةنمةت . ( آله حةسب     اتة روال وا  ال سةنة  )  -3

 لقرطةسال  الال م  )مدالم     ق     تر( .ا  لةإلضة   ال   الهةلال   النهةتال 

 : .  القراءات اإلضة ال  4

 -  Massachusetts Institute of Technology) ال تةحم  علم  مودم  الالميم( مة   اادتةة  

MITالتةلي )  : 

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/ 

  ذات العالدم  المة  يةت لةإلضمة   الم  الظةمعم  ماتبم ال تةح   ي  الالياادتةة   كت ل( 

 .    ... الخ اللبا  العنابوتال   

 .    .   لالل   اس  ال ة   )إن  جة( 5

 : مباله  ي  الخط  . .   لالل الواجبةت/ الو ةتب  التظة ل العل ال  .... الخ )إن  جة( 6

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/
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 . ... الل  واجبلات وامتحانلات قصليرة محاضرات، مناقشات، حلل مسلائل،  أساليب تدريس المادة:

عنممة محممة الطلبمم  )ضممعب لةممر  اتممة   مممرك معمماله   م   صللعوبات تعليميللة  ممي حممةل  جممو  

دة تتطل   عةي   عنةي  لةص  ممه ال حةضمر(    الظم  البمة  ممة ا ال مة    صعولةت ملرى

مه لةاي  الهةل لالتق ع ل الترتالبةت الال م  لتوصالل ال ة    تة الق اامتحةنةت لطريق  تسةعة 

 الطةل  عل  الههق  ااستالعةل  مظة ا   مالءه  ي ال ة   .

 

  نتةتج التعلقLearning Outcomes 

 Knowledge and Understanding  لمية والفهم:: المعرفة العأوال

 يبةي  ه ه اسةسالةت علق اإلدتةة  لتطوير نهسه كقة الةً    الهالةً .  .1

 يبةي  ه ه ألكر حةل  إدتةة  الة ل  عل  الهر   مستوى معاللته .  .2

 يبةي  ه ه آللال  السوق  ي تحةية مسعة  السل   الخةمةت. .3

 Cognitive Skills :التفكير والتحليل(العقلية )القدرة على  المهارات: ثانيا
 .  الة ل . يباله كالب تلكر درا ات الحاوم  اإلدتةة ي  عل    ج  ن و ادتةة  1

. يباله كالب تلكر درا ات الحاوم   البنك ال ركزي  ي حظ ق النلمةط اإلدتةمة ي للة لم  2

  مستوى البطةل   األسعة  . 

 كة  ة عل  اإلدتةة  الوطني. . يبةي  ه ه لالدتةة  العةل ي  تحواته  آ3

 Communication Skills :التواصل )الشخصية واألكاديمية( مهارات: ثالثا

 البالةنةت  ال لررات اإلدتةة ي  .  لةستخةاملإعةا  التقة ير  يقوم .1

 . القة   عل  التحلالل  التلخالص لةستخةام التحلالل اإلدتةة ي .  2

 Practical and\or Professional سة العملية:المكتسبة من الممار المهارات: رابعا

Skills 

 التغالرات  ي لالئ  اإلدتةة  الوطني .  يستوع . 1

 . تههق التغالرات  ي لالئ  اإلدتةة  العةل ي  مكر ة عل  اإلدتةة  الوطني . 2

 مهة اته مه لالل التعلق  التة ي  ال ست ر للتطو  ال هني  الو الهي .  ر. يسع  إل  تطوي3

 ادتمرات  الة لم ار للال نةدة  يلخص للال موضموعي ال لمةكل التمي يواجههمة ادتةمة  . يه4

 البةاتل ل ظةلهتهة للال عةم . 
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 أدوات التقييــــم:

  تقة ير  /م  ملحةث دةالر   /م  ملة ي 

  عالمممةت تحسمم  مممه عالممم   5-3) ظةتالمم  م  معلنمم ( مممه  امتحةنممةت دةممالر

 ال لة ك  .

 ل القةع  .منزلال   ملرى  ال  اجبةت 

 تقةيق رهوي لأللحةث  التقة ير 

  امتحةنةت  ةلال   نهةتال 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

 مناقشات داخل القاعة / بيتية تقارير / واجبات

 / حضور وغياب .قصيرة   / امتحانات 
20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 ي حةل تالالب الطةل  لةعةا  لحث م  تقرير عه موضوع معاله   يظ  عل  الطةلم  من 

 يتقالة لةألمو  التةلال  :

 العل ممي  ممي التوكالممم . )ي اممه ااسممتعةن  ل ممة ا ال ممة   عممه اسمملول سمملول األ

ه الطةلممم   مممي ممممة   مسمممةلال  البحمممث التوكالمممم ال عت مممة م  ممممه لمممالل ممممة تعل ممم

  ااحةةء( .

  إسنة  الحقوق الهاري  ألصحةلهة. 

  االتعة  عه السطو األكة ي يPlagiarism  . 
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 :  توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف 

والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

1 

 ء بالطالب والتعرف عليهم وانتخاب ممثل للشعبةااللتقا

 توزيع الخطة والتعريف بالمادة واسلوب التقييم والمحاضرات 

 مدخل الى علم االقتصاد وتعريفه

 

2 

 المجاالت التي يغطيها علم االقتصاد 

 مفاهيم اقتصادية عامة )النظرية االقتصادية والنموذج االقتصادي(

 االفتراضات األساسية

 ل االقتصادي )جزئي ، كلي ، معياري ، موضوعيالتحلي

 تهاالرسوم واألشكال البيانية وأهمي

المتغيرات وأنواعها ، العالقة بين المتغيرات )خطية وغير خطية ، عكسية 

 وطردية(

 التحليل الحدي )الميل(

ممثل  عل  العالدةت 

 الخطال   غالر الخطال 

 

3 

 المشكلة االقتصادية

 الندرة()الموارد ،  الحاجات ، 

 من المشكلة االقتصادية األنظمة االقتصادية المختلفة وموقها

 اهداف المجتمع االقتصادية

 ( 1واجب )

 

4 

 منحنى امكانيات االنتاج

 تكلفة الفرصة البديلة وقانون التكلفة المتزايدة

 االقتصادي النمو

 

ت ريه عه منحن  

 اماةنالةت اانتةج

  

5 

 الناتج المحلي االجمالي 

 ومكوناته الناتج المحلي االجمالي تعريف

 وطرق احتسابهما الناتج المحلي االسمي والحقيقي

 لدخل واالنتاج في االقتصاد.ل الدائري تدفقال

 امتحةن دةالر

Quiz (1) 

6 

 ي بطريقة االنفاق والدخلالمحلي االجمال جالنات حسابات

 تج المحلي واجمالي الناتج القومياجمالي النا 

 سابات القومية حأخرى لل مقاييس

 امتحةن دةالر

Quiz (2) 

7 

 الطلب الكلي والعرض الكلي 

 الطلب الكلي ، والعوامل المؤثرة فيه 

العرض الكلي : شكل منحنى العرض الكلي في المدى القصير 

 والمدى الطويل

   واجب بيتي
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

سمةعتاله لامل محةضمر  ممه  ئم  معةل مة يحتةج إلاله الطةل  مه الة اسم   ااعمةا  لل مة   يسمة ي 

 الخ ساله  دالق 

8 

 السياسات المالية 

 السياسة المالية ودور ا لحكومة ، أدوات السياسة المالية 

 لنفقات العامة ، االيرادات العامة أو الحكومية ا

 على الطلب الكليأثر السياسات المالية 

 

9 

 ، أدوات السياسة النقديةالنقدية السياسة 

 سعر الفائدة ، سعر الخصم وإعادة الخصم، 

 االحتياطيات ، عمليات السوق المفتوحة 

 على الطلب الكليأثر السياسات النقدية 

Quiz 

10 

 واالدخار كاالستهال

 ستهالك ومكونات االستهالك الكلياال تعريف

 االستهالك ودالة االدخار. دالة

 احتساب الميل الحدي لالستهالك ،  والميل الحدي لالدخار 

حل ت ة يه عه احتسةل 

ال الل الحةي لالستهالك 

 اا لة   ال الل ال توسط 

 لالستهالك  اا لة  .

11 

 .  ك واالدخارومتوسط الميل لالستهال احتساب 

 الدخل التوازني  ، مفهوم الدخل التوازني

 احتساب )تحديد( الدخل التوازني 

 المضاعف البسيط : تعريفه ، اهميته ، تأثيره

 ةتتطبالقال حل ممثل  

عل  كالهال  احتسةل 

  الةلل التوا ني

12 

 المضاعف البسيط : تعريفه ، اهميته ، تأثيره

 نيحل اسئلة وتمارين عن الدخل التواز

 التعبير عن الدخل التوازني بيانيا 

Quiz 

13 

 التضخم

 ماهية التضخم

 كيفية حساب معدل التضخم

 مخأثار التض،  تصنيف التضخم

 عرك مه دبل  الطالل 

 لبعض ال وضوعةت

 ال الهاله لهة

14 

 البطالة

 كيفية احتساب معدل البطالة

 البطالةانواع 

 األثار السلبية للبطالة

 ل عرك مه دبل  الطال

 لبعض ال وضوعةت

 ال الهاله لهة

15 
 مراجعة عامة للمادة 

 عرض الواجبات والتقارير من قبل الطلبة

 عرك مه دبل  الطالل 

 لبعض ال وضوعةت

 ال الهاله لهة

  االمتحانات النهائية  16
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 سياسة الحضور والغياب:

% مممه السممةعةت ال قممر   لل ممة   لممة ن عمم   مرضممي م  15ا يسمم ل للطةلمم  لةلتغالمم  مكثممر مممه 

دهري يقبله ع الة الالال  إذ يترت  اعتبة  الطةل  منسحبةً ممه ال مة    مي حةلم  دبمول الع المة للعم    

ل الع المة تحةن النهةتي  تاون عالمته  ي ال ة   صهراً  مي حةلم  عمةم دبمولالن ة ي ن  مه التقةم لالم

( محةضممرات  ممي ميممةم األحممة  الثالكممةء 6% تعممة ل )15. )نسممب  ال  للعمم   ال رضممي م  القهممري

 ( محةضرات  ي ميةم ااكناله  األ لعةء .4 الخ الس    تعة ل )
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 مبادئ االقتصاد الكلي

0320151 

 :وصف المادة

 

تتضمم ه  مم ه ال ممة   التعريممب لةل هممة الق اادتةممة ي     تحلالممل لل لممال  اادتةممة ي  ال ت ثلمم  لنممة   

حلهة ض ه اانظ   اادتةة ي  ال ختله      كالهال  الرغبةت   الحةجةت   تعة ال وا   اادتةة ي  

لحسةلةت القومالم   ال حلي  لعض ا  اس  ال تغالرات اادتةة ي  الالال  كةلنةتج القومي تنة ل تك ة 

     اس  ااستهالك  عالدته لةلمةلل    كالهالم  احتسمةل المةلل التموا ني   لةاضمة   الم  الطلم  

 الالممي  العممرك الالممي  السالةسممةت الحاومالمم  التممي تمملكر  ممي الطلمم  الالممي   ك ممة تتنممة ل لعممض

  .ال لاالت الالال  كةلتضخق  البطةل  
 


