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 املعايري واملتطلبات األكادميية ملقرر دراسي دليل

 

:معلومات عامة 

 (110) 1مبادئ اقتصاد اسم املقرر التعليمي

 عبدهللا املبروك الضراط أ. منسق املقــــــــرر 

 قسم االقتصاد كلية االقتصاد التي تقدم املقرر القسم/ الشعبة 

 جميع األقسام العلمية في الكلية األقسام العلمية ذات العالقة املقرر 

 ساعات اسبوعيا 3 الساعات التدريسية للمقرر 

 اللغة العربية اللغة املستخدمة في العملية التعليمية

 األول  الفصل الدراس ي

 م2019/2020 –املجلس العلمي لقسم االقتصاد  و تاريخه جهة اعتماد املقرر 

 

 عدد الساعات األسبوعية

3 0 0 3 

 

:أهداف المقرر 
 االقتصاد.  لعلم باملفاهيم االساسية  تعريف الطالب  .1

 القواعد والعالقات االساسية التي تحكم النشاط االقتصادي. ب املام الطالب  .2

 تفسير سلوك الوحدات االقتصادية الفردية )في جانبي االستهالك واالنتاج(.تمكين الطالب من  .3

 .ساسية لنظرية التكاليفأل بادئ ااملام الطالب بامل .4
 

:مخرجات التعلم المستهدفة 
 المعرفة والفهم: -أ 

 أن يتعرف الطالب على املفاهيم العامة لعلم االقتصاد  1-أ

 أن يصف  الطالب طبيعة القوانين  والعالقات األساسية التي تحكم النشاط االقتصادي  2-أ

 أن يشرح الطالب سلوكيات الوحدات االقتصادية الفردية  3-أ

 أن يتعرف الطالب على اساسيات نظرية التكاليف في األجل القصير 4-أ
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 المهارات الذهنية: - \ب

 أن يميز الطالب بين املفاهيم العامة لعلم االقتصاد 1-ب

 أن يربط الطالب بين القوانين والعالقات االساسية التي تحكم  النشاط االقتصادي  2-ب

 أن يحلل الطالب السلوكيات االساسية للوحدات االقتصادية الفردية )املستهلك واملنتج ( 3-ب

 أن يقارن  الطالب بين انواع التكاليف . 4-ب

 

 المهارات العملية والمهنية:-ج

 أن يستخدم الطالب املفاهيم العامة لعلم االقتصاد 1-ج

 االقتصادية. األنشطةتحليل الطالب العالقات االقتصادية في  يوظف أن 2-ج

 العملية . في التطبيقات  اساسيات  النظرية االقتصادية لطالب يستخدم اأن  3-ج

 التطبيقات االقتصادية .الطالب نظرية التكاليف في األجل القصير في  ان يطبق  4-ج

 

 المهارات العامة والمنقولة:-د

  .أن يكون الطالب قادرا على جمع البيانات واملعلومات 1-د

 .التحليلعلى أن يكون الطالب قادرا  2-د

 .ضمن فريق العمل  قادرا على أن يكون الطالب  3-د

 .التواصل واالتصال الجيد أن يكون الطالب قادرا على  4-د
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بالساعات( يتطلبه محتوى المقرر:) الموضوع وما 

 الموضوع العلمي ت
عدد 

 الساعات
 تمارين معمل محاضرة

 - - 3 3 مدخل عام لعلم االقتصاد  1

 - - 3 3 منحنى امكانيات االنتاج ، ونموذج التدفق الدائري للدخل 2

مفهوم الطلب _قانون الطلب _منحنى الطلب التغير في –نظرية الطلب  3

 الطلب . التغير في الكمية املطلوبة .

3 3 - - 

منحنى العرض. النغير  قانون العرض.نظرية العرض)مفهوم العرض .  4

 . املعروضةفي العرض. التغير في الكمية 

3 3 - - 

 - - 3 3 األسعارتوازن السوق )سوق السلع(  ومراقبة   5

 - - 3 3 مرونة الطلب السعرية والتطبيقات علي املرونة  6

 - - 3 3 مرونة العرض السعرية، وتطبيقات على املرونة 7

 - - 3 3 التقليدية لسلوك املستهلك )تحليل املنفعة(النظرية  8

 - - 3 3 امتحان نصفي  9

 3 3 النظرية الحديثة لسلوك املستهلك )تحليل منحنيات السواء( 10
- - 

 - - 3 3 توازن املستهلك في نظرية منحنيات السواء 11

 - - 3 3 نظرية االنتاج في االجل القصير  12

 - - 3 3 نظرية التكاليف في األجل القصير  13

 - - 3 3 التكاليف (–سلوك املنتج –شاملة)سلوك املستهلك  تطبيقات 14

 - - 42 42 املجموع

: طرق التعليم والتعلم 
 تقديم محاضرات نظرية عن الجوانب املختلفة التي يتضمنها محتوى املقرر. -1

 عن طريق تقديم امثلة وتمارين.تعزيز املحاضرات النظرية بتطبيقات عملية  -2

 .النقاش والحوار خالل تقديم املحاضرات النظرية والعملية -3

  تمارين و واجبات . -4
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:طرق التقييم 

 مالحظات النسبة المئوية تاريخ التقييم طريقة التقييم ت

  %5 في كل املحاضرات التفاعل واملشاركة 1

  %5 خالل الفصل حل التمارين والواجبات  2

  %30 األسبوع التاسع  امتحان تحريري نصفي 3

  %60 نهاية الفصل امتحان تحريري نهائي 4

 - %100 املجموع

 

:جدول التقييم 

 التاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم

 بصورة دورية  التفاعل واملشاركة  التقييم األول 

 بصورة دورية حل التمارين والواجبات  التقييم الثاني

 األسبوع التاسع   امتحان تحريري نصفي التقييم الثالث

 حسب جدول االمتحانات النهائية امتحان تحريري نهائي التقييم الرابع

 

:المراجع والدوريات 

 مكان تواجدها المؤلف النسخة الناشر عنوان المرجع

النظرية االقتصادية )التحليل 

 االقتصادي الجزئي
 مكتبة الكلية د. ضياء عبدالحميد - -

 مكتبة الكلية د. محمود الداغر  - جامعة سرت  علم االقتصاد الجزئي

 - دار الحامد مبادئ االقتصاد الجزئي
د. ابراهيم قطف، د. 

 علي محمد خليل
 مكتبة الكلية
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:اإلمكانيات المطلوبة لتنفيذ المقرر 

 مالحظات المطلوبةاإلمكانيات  ت

  قاعة دراسية مالئمة ومناسبة للمحاضرات 1

  توفير الوسائل التعليمية املكملة للعملية التعليمية  2

  توفر مكتبة علمية حديثة بها احدث االصدارات في مجال العلوم االقتصادية  3

  مقر للتواصل مع الطلبة في غير اوقات املحاضرات  4

 

 

  

 

 التوقيع: .............................................                                    عبدهللا املبروك الضراط. أمنسق املقرر: 
 

 التوقيع: .............................................                              د. عبد املولى عثمان شاكةمنسق البرنامج: 
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(110)1اقتصاد مصفوفة املقرر الدراس ي مبادئ 

 

 

 اراتـــــــــــالمه

 أ. المعرفة والفهم
أهداف 

 المقرر
 ب. الذهنية ج. العملية والمهنية د. العامة والمنقولة

 1أ  2أ  3أ  4أ 1ب 2ب 3ب 4ب 1ج 2ج 3ج 4ج 1د 2د 3د 4د
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