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توصیف مقرر دراسي
إدارة المؤسسات المالیة والمصرفیةقـسمإدارة األعمالكلیـة

BAFB405رمز المقرراقتصاد كليالمقرراسم

2الساعات المعتمدة
االقتصاد الجزئيالمتطلب السابق
4مستوى المقرر

-عمليالساعات الفعلیة
أهداف المقرر 

تعریف الطالب باالقتصاد الكلي وعالقته باالقتصاد الجزئي-
والمعارف األساسیة في المصطلحات االقتصادیة، ونظریات االقتصادتزوید الطالب بمهارات التحلیل االقتصادي الكلي-

المعاصر

تعمیق معرفة الطالب بالمفاهیم والمتغیرات والظواهراالقتصادیة الكلیة وأساسیات التحلیل االقتصادي الكلي-
.تعوید الطالب على العمل الجماعي من خالل دراسة حاالت واقعیة لالقتصاد السوري-

وصف المقرر 

تقدیم مقاربة مشتركة لمفاهیم اإلقتصاد، وتغطیة أهم القوانین االقتصادیة األساسیة وكیفیة تطبیقها في عالمنا الحاضر-
وحیاتنا الیومیة. 

لتركیز على التحلیل اإلقتصادي الكلي، والدخل المحلي اإلجمالي والمخرجات، والتوظیف، ومستوى األسعار والتضخم،-
والنقود، وموازنة الدولة ومیزان المدفوعات، والدین العام، ومعدالت الفائدة،...

شرح مفهوم وأهداف السیاسات االقتصادیة الكلیة ودور الدولة فى النشاط االقتصادي، والمتغیرات االقتصادیة الكلیة-
وأساسیات التحلیل االقتصادي الكلي، وتفسیر سلوكاألساسیة،(اجمالي الناتج والدخل المحلي والقومي) ومكوناتها

القطاعات االقتصادیة المختلفة.
طریقة التدریس والتدریب

المحاضرات العلمیةالعمل الجماعي
عروض الوسائط المتعددة/ أو التفاعلیة(من الطالب ) التفاعل والمشاركة اإلیجابیة
تطبیقات برامج حاسوبیة / أو برمجةعروض تقدیمیة من قبل الطالب
زیارة میدانیة: مشاریع/ موقع انشاء/ مكاتب مهنیةإعداد بحوث معمقة
حلقات النقاش
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المعارف والمهارات والمخرجات التعلیمیة
المعرفة والفهم لموضوعات المقررالعممل ضمن فریق
القدرة على تطبیق المعرفة المكتسبة على حاالت أخرىالمشاركة الفاعلة، والتعبیر عن الذات واآلراء
التفكیر: النقدي/ االبداعيإعداد التقاریر المیدانیة
القدرة على التحلیل والدراسةمعرفة كیفیة الحصول على المعلومات
العمل المهني: ممارسة/ أخالقیاتالقدرة البحثیة: إعدادًا وكتابة

الكتاب المرجعي للمقرر
المرجع المعتمد

N.Georges Mankiw, Principles of Macroeconomics, Cengage Learning,  2008
N.Georges Mankiw, Principles of Economics,fifth edition, cengage, 2009المرجع اإلضافي

مفردات المنهاج 

محتوى المقرر 

الموضوع

الفصل األول:  تقدیم المقرر ومفاھیم أساسیة في اإلقتصاد 
الفصل الثاني: مدخل إلى االقتصاد الكلي

الفصل الثالث: التوظیف (التشغیل)
الفصل الرابع: استقرار األسعار

الفصل الخامس: النمو االقتصادي 
الفصل السادس: قیاس مخرجات االقتصاد الكلي 

الفصل السابع: االستثمار ومعدل الفائدة 
الفصل الثامن: سوق المنتجات 

الفصل التاسع: االستھالك 

المنهاجتوزیع تدریس مواضیع
الموضوعاألسبوعتوزیع المحاضرات

تقدیم المقرر ومفاھیم أساسیة في اإلقتصاد1
مدخل إلى االقتصاد الكلي2
التوظیف (التشغیل)3
دراسة حالة عملیة عن سوریا4
مراجعة عامة واختبار أول5
استقرار األسعار6
النمو االقتصادي7
قیاس مخرجات االقتصاد الكلي8
دراسة حالة عملیة عن سوریا9

مراجعة عامة واختبار ثاني10
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توزیع المحاضرات

الموضوعاألسبوع
االستثمار ومعدل الفائدة11
سوق المنتجات12
االستھالك13
حلقة نقاش14
امتحان نھائي15
امتحان نھائي16

تقییم الطالب  

توزیع الدرجات

الدرجة
30االختبارات السریعة      

-الوظائف
-االمتحان العملي  

-غیرها      
30مجموع درجة األعمال الفصلیة

70االختبار النهائي الفصلي

التوقیع:ا.د.باسیل الخوريأستاذ المقرر: 

:التوقیعد.شادي كرازرئیس القسم: 

التوقیع:ا.د.باسیل الخوريعمید الكلیة:   

3/2014/  3التاریخ  
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