وحدات ومقررات قسم االقتصاد
Bachelor Of Economics- Program Structure
Compulsory Units ( Subjects)
2-Specialization ( Major) Compulsory ( Subjects)
Units / Department Compulsory Units
Prerequisite Units
142/110
3
111
3
210
3
211
3
211/143/141
3

211/210/141
211/210/143

4
3

211/210

3

211

3

212

3

314

3

211/210

3

316

3

211

3

141/211

3
46

Subject
Code
Microeconomic 1
210
Macroeconomic 1 211
Microeconomic 2 212
Macroeconomic 2 213
Business&
215
Economic
Statistics
Econometrics
310
Economic
311
Mathematics
Economic thought 312
History
Money and banks 313

1: Essential Compulsory Units(subjects)
Prerequisite Units
//
2
//
2
//
3
//
3
103
3

//
//

3
3

110

3

//

4

Subject
Arabic Language
Islamic Studies
Civil Law
English Language 1
English Language 2

Code
100
101
102
103
104

109
110

International
Trade
International
Finance
Economic
Development
Economic
Planning
Public Finance

314

//

3

315

130

3

316

//

2

Computer Applications
Principles of
Economics1
Principles of
Economics2
Principles of
Management
Principles of
Accounting1
Principles of
Accounting2
Essentials of statistics1

317

140

2

Essentials of statistics2

141

318

//

2

142

Research Methods
in Economics
Total

520

142

2

//

3

//

3

Mathematical
Analysis1
Mathematical Analysis
2
Principles of Political
Science
Principles of Finance &
investment

Non-Specialization Compulsory Subjects

111
120
130
131
140

143
150
170

Prerequisite Units
102
120/140

3
3

170
220

3
3
12

Subject

Code

Commercial Law
Production
Operations
Management
Financial Markets
Operations
Research1
Total

202
220

150

3

49

Principles of Public
Administration

151

Total

273
322

Elective Subjects
Faculty Electives: Choose 6 credit Units from
the following.
120
3
Organizational
222
Behavior
142
3
Quantitative
265
Methods in
Marketing
322
3
Operations
323
research 2
142/170/109
3
Quantitative
371
Methods in
Finance
273
3
Portfolio
373
Management
273
3
Financial Analysis
471
and Forecasting
Specialization requirements
1. Before choosing a particular major,
students must complete at least 36
credit units.

2. To be enrolled in the bachelor of
Economics Plan, students are required

Department Electives: Choose 9 credit Units from the
following.
Libyan Economy

211/210

3

211

3

National Income
Accounts

411

211/210

3

Agricultural Economics

413

211/210

3

Industrial Economics

414

211/210

3

Oil Economics

415

212

3

417

211/210

3

213/212

3

213/212
211/210
211/210

3
3
3

Human resources
Economics
Natural resources
Economics
Project Appraisal
(Evaluation)
Economic Policy
Urban Economies
Rural Economies

410

419
511
512
514
515

to complete 110 & 111 with at least / (
55%).

Total Credit Units of the program: 125

توصيف المقررات الدراسية بالقسم

اسم المقرر

مبادئ االقتصاد 1
Principles of Economics1
110

األسبقية

ال يوجدN/A -
3

رقم المقرر
عدد الوحدات

أهداف المقرر

)Unit( Subject
Unit Code
Prerequisites
Credit Units

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم والمبادئ األساسية لعلم االقتصاد على المستوى الجزئي وببعض
المفاهيم التطبيقية الالزمة لقياس هذه المفاهيم.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب:


مدركا لمفاهيم علم االقتصاد وأهميته وعالقته بالعلوم األخرى.



مدركا لمعطيات المشكلة االقتصادية.



قاد ار على فهم وتطبيق مفاهيم العرض والطلب وتوازن السوق.



قاد ار على فهم وتطبيق نظريات اإلنتاج والتكاليف.



قاد ار على فهم وتفسير سلوك المستهلك وفقا للنظريات المتعارف عليها.



قاد ار على فهم وتفسير حاالت االحتكار البحث.

محتوى المقررContent: :

1

مقدمة عامة
تعريف علم االقتصاد ،الموارد االقتصادية ،السلع وأنواعها ،المشكلة
االقتصادية طريقة التحليل االقتصادي ،منحنى إمكانيات اإلنتاج ،التدفق

2

الدائري لمدخل ،النظام االقتصادي.
نظرية الطلب
مفهوم الطلب ،العوامل المحددة للطلب ،جدل ومنحنى الطلب ،دالة الطلب،

3

نظرية العرض

التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة ،مرونة الطلب وأشكالها.

مفهوم العرض ،العوامل المحددة للعرض ،جدول ومنحنى العرض ،دالة

العرض ،التغير في العرض والتغير في الكمية العرض  ،مرونة العرض
وأنواعها.
5+4

توازن السوق

مفهوم السوق ،تحديد التوازن جدوليا ،وبيانيا ،ورياضيا
تدخل الدولة في السوق :فرض الضرائب واإلعانات.

نظرية سلوك المستهلك

7+6

(نظرية المنفعة) :مفهوم المنفعة ،قانون تناقص المنفعة الحدية ،توازن
المستهلك ،اشتقاق منحنى الطلب ،فائض المستهلك.

(منحنيات السواء) :مفهوم منحنيات السواء ،خريطة السواء ،خط الميزانية،
توازن المستهلك ،اشتقاق منحنى الطلب.
نظرية اإلنتاج

8

مفهوم اإلنتاج خالل المدى القصير ،اشتقاق الناتج الكلي والناتج الحدي
والمتوسط حسابيا وبيانيا ،قانون تناقص الغلة ومراحل اإلنتاج.
نظرية التكاليف

9

تكاليف اإلنتاج خالل المدى القصير (أنواع التكاليف الكمية وتكاليف الوحدة)،
تكاليف اإلنتاج خالل المدى الطويل ،وفرات اإلنتاج الكبير
السعر واإلنتاج في ظل ظروف المنافسة التامة

10

مفهوم المنافسة التامة ،هدف المنشأة ووسائل تحقيق باستخدام طريقة اإليراد
الكمي والتكاليف الكمية (حالة تحقيق أرباح ،حالة تحقيق خسائر ،حالة األرباح
والخسائر)

طريقة اإليراد الحدي والتكاليف الحدية

11

(حالة تحقيق أرباح ،حالة تحقيق خسائر ،حالة ال أرباح وال خسائر).
االحتكار البحث

12

مفهوم االحتكار ،الطلب واإليرادات والتكاليف
السعر واإلنتاج واألرباح في حالة االحتكار التام ،األثار االقتصادية لالحتكار
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

% 10

المشاركة و إعداد االوراق و حل
التمارين

Assignments ,
& Attendance
Class Participation

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

ابوالقاسم عمر الطبولي ،وعلي عطية

اساسيات االقتصاد،

محمد رياض رشيد ،عامر الفيتوري المقري،

مبادئ علم االقتصاد

عبدالسالم

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

السنة

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية

الناشر
جامعة بنغازي.

Research Journals

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما
تحدده الالئحة من حيث الحضور،
حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة

المسموح بها من الغياب الغير مبرر

لن يسمح للطالب باالمتحان في المادة
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

مبادئ االقتصاد 2
Principles of Economics II
111

Unit Code

األسبقية

110

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهتم هذا المقرر بدراسة الظواهر االقتصادية الكمية ومحددات الدخل القومي بصفة عامة ،مثل االستهالك،
واالستثمار ،والقطاع العام ،وقطاع التجارة الخارجية وأثر هذه المتغيرات على الدخل القومي ،كما أنه يهتم

بدراسة المستوى العام لألسعار ودور النقود والمصارف في النشاط االقتصادي.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب:



قاد ار على فهم وإدراك مفاهيم ومكونات االقتصاد الكلي

قاد ار على قياس الناتج القومي باستخدام الطرق المختلفة.



قاد ار على فهم وتحليل البطالة والتضخم النمو االقتصادي والعوامل المؤثرة عليها.



قاد ار على تحليل محددات الدخل القومي المختلفة



قاد ار على تحليل خصائص اقتصاديات الدول النامية والمشاكل التي تواجهها.
محتوى المقررContent: :

1

التعريف باالقتصاد الكلي

أهدافه ،القطاعات االقتصادية المكونة لالقتصاد الكلي (توضيح العالقات

االقتصادية ما بين هذه القطاعات من خالل التدفق الدائري للدخل) ،األسواق
التي تتفاعل فيها الوحدات االقتصادية ،دور الحكومة في االقتصاد الكلي.
2

الناتج (الدخل)القومي وطرق قياسه

طريقة األنفاق ،طريقة القيمة المضافة ،طريقة الدخول المكتسبة ،بعض

المفاهيم األخرى المستخدمة في الحسابات القومية ،الدخل النقدي والدخل
الحقيقي.

3

البطالة والتضخم والنمو االقتصادي:

البطالة (تعريفها ،قياسها ،أنواعها ،اثارها) ،التضخم (تعريفه ،أسبابه ،أنواعه،
قياسه ،آثاره) ،النمو االقتصادي
5+4

محددات الدخل القومي:

االستهالك :ومفهومه ،نظرية كينز لالستهالك خالل المدى القصير ،تمثيل
دالة االستهالك جدوليا وبيانيا ورياضيا ،دالة االستهالك خالل المدى الطويل،

االدخار :اشتقاق دالة االدخار جدوليا وبيانيا ورياضيا ،الفرق بين التغير في

االستهالك والتحرك على نفس الدالة ،المحددات األخرى لالستهالك.

االستثمار :مفهوم االستثمار ،الكفاءة الحدية لرأس المال ،العالقة بين
االستثمار وسعر الفائدة ،المحددات األخرى لالستثمار.
محددات الدخل القومي

7+6

تحديد الدخل التوازني في اقتصاد يتكون من قطاعين (قطاع األعمال وقطاع
العائالت) جدوليا وبيانيا ورياضيا ،اشتقاق المضاعف البسيط (مضاعف
االستثمار).

القطاع العام (أثر اضافة القطاع العام على الدخل التوازني) ،المضاعفات
(مضاعف األنفاق العام والضرائب المقطوعة واإلعانات).
التوظف:

8

مفهوم التوظف ،نظرية التوظف التقليدية ،نظرية التوظف الكنزية ،الطلب
التجميعي والعرض التجميعي
9

تحليل الفجوة االنكماشية والفجوة التضخمية ،السياسة المالية

10

النقود والمصارف

مفهوم ووظائف النقود ،عرض النقود ،المصرف المركزي ووظائف ،المصارف

التجارية ودورها في خلق الودائع ،الطلب على النقود ،التوازن النقدي ،السياسة
النقدية.

11

التنمية االقتصادية والدول النامية:

12

التجارة الدولية:

خصائص الدول النامية ،المشاكل التي تواجه الدول النامية.
نظرية التجارة الدولية ،ميزان المدفوعات ،الدخل القومي والتجارة الدولية (أثر
إضافة القطاع الخارجي على الدخل القومي.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

ابوالقاسم عمر الطبولي ،وعلي عطية

اساسيات االقتصاد،

محمد رياض رشيد ،عامر الفيتوري المقري،

مبادئ علم االقتصاد

عبدالسالم

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

السنة

مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية

الناشر
جامعة بنغازي.

Research Journals

مجلة المختار للعلوم االقتصادية

تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

اقتصاد تحليلي جزئي I
microeconomics I
210

األسبقية

142/110
3

رقم المقرر
عدد الوحدات

أهداف المقرر

)Unit( Subject
Unit Code
Prerequisites
Credit Units

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلىتوسيع القدرات التحليلية للطالب من خالل فهم سلوك الوحدات االقتصادية واألسس

التي تحكم نظرية اإلنتاج وسلوك المستهلك ،إضافة إلى معرفة النماذج النظرية لسوق السلع والخدمات.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب:


قاد ار على فهم واستخدام نظرية طلب المستهلك



قاد ار على فهم وادراك وتحليل واستخدام مرونات الطلب والعرض

قاد ار على فهم وإدراك واستخدام المنحنيات المختلفة والدوال والعالقات المتعلقة بكل من



االنتاج والتكاليف في المدى القصير والطويل.
التمييز بين أنواع أسواق السلع وتحليلها



محتوى المقررContent: :
نظرية طلب المستهلك (النظرية التقليدية)

1

منهج المنفعة الكمية والحدية ،اشتقاق منحنى طلب المستهلك ،الطلب المشتق،
فائض الطلب.

نظرية طلب المستهلك(النظرية الحديثة):

2

منهج منحنيات السواء ،منحنى السعر واالستهالك ،منحنى الدخل
واالستهالك.

3

أثر الدخل وأثر اإلحالل في حالة السلع العادية ،وسلع جيفن.

5+4

مرونات الطلب والعرض
مفهوم المرونة  ،مرونة الطلب السعرية وأنواعها ومحدداتها ،عالقة مرونة

الطلب السعرية باإليراد الحدي ،مرونة العرض السعرية وأنواعها ومحدداتها،
مرونة الطلب الدخلية وأنواعها ،مرونة الطلب التقاطعية وأنواعها
نظرية اإلنتاج

6

قانون تناقص الغلة ،العالقة بين الناتج الكمي والمتوسط والحدي خالل المدى
القصير.

اإلنتاج في المدى الطويل

7

منحنيات الناتج المتساوي ،المعدل الحدي لإلحالل الفني ،خط التكاليف
المتساوي ،الخط التوسعي للمنشأة ،عوائد الحجم.
8

التكاليف

10+9

توازن السوق وتطبيقاته

التكاليف في المدى القصير ،التكاليف في المدى الطويل.
أثر فرض سقف سعري وأرضية سعرية (تطبيقات بيانية ورياضية)

فرض الضرائب واإلعانات وأثرها على السعر والكمية التوازنية (تطبيقات بيانية
ورياضية).
أسواق المنتجات:

11

سوق المنافسة التامة

سوق االحتكار البحت
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي
حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

السنة

الناشر

عامر الفيتوري المقري ،مراد زكي موسى.
بعض المجالت العلمية المنصوح بها

االقتصاد الجزئي

النظرية والتطبيق
مجلة جامعة بنغازي للعوم االقتصادية

اكاديمية الدراسات
العليا طرابلس

Research Journals

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

اقتصاد تحليلي جزئي 2
microeconomics II
212

Unit Code

األسبقية

210

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تتمة مقرر االقتصاد التحليلي الجزئي  ،210وتدرس خالله نظرية األسعار وفي ظل األسواق المختلفة
بشكل أكثر تفصيال مع التركيز على كيفية تأمين أعلى مستوى ممكن من إشباع الرغبات الحاضرة والمستقبلية عن طريق الموارد
المتاحة وذلك من خالل دراسة اقتصاديات الرفاه والتعرف على النماذج والمعايير المتعلقة بزيادة الرخاء االقتصادي.

مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب:


قاد ار على فهم واستخدام نظرية طلب المستهلك



قاد ار على فهم وادراك وتحليل واستخدام مرونات الطلب والعرض

قاد ار على فهم وإدراك واستخدام المنحنيات المختلفة والدوال والعالقات المتعلقة بكل من



االنتاج والتكاليف في المدى القصير والطويل.

التمييز بين أنواع أسواق السلع وتحليلها



محتوى المقررContent: :
1

سوق المنافسة التامة

2
3
4
5

سوق االحتكار البحت

سوق احتكار القلة

6

توزيع الناتج :أسواق عناصر اإلنتاج

7
8
9

التوازن الجزئي والتوازن العام (اقتصاديات الرفاه).

أمثلة عددية على أسواق االحتكار
سوق المنافسة االحتكارية

نموذج باريتو لمستوى األمثل للتوازن (اقتصاديات الرفاه).
العناصر الخارجية وتوقف السوق.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

عامر الفيتوري المقري ،مراد زكي موسى.

االقتصاد الجزئي النظرية

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

السنة

والتطبيق

مجلة جامعة بنغازي للعوم

الناشر
اكاديمية الدراسات
العليا طرابلس

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

اقتصاد تحليلي كلي I
macroeconomics I
211

Unit Code

األسبقية

111

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى دراسة الظواهر االقتصادية الكمية من خالل دراسة حساب الدخل القومي وكيفية
التصرف بهذا الدخل من خالل االستهالك واالستثمار ،إضافة إلى تحميل التوازن العام والسياسات

االقتصادية الكمية ،وبالتالي تزويد الطالب بالمفاهيم واألدوات التحليلية الالزمة على مستوى االقتصاد الكلي.
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك مفاهيم الدخل القومي وحساباته



فهم وإدراك كيفية قياس الدخل القومي



استخدام النظريات والنماذج ذات الصلة لتفسير بعض الظواهر المتعلقة بالدخل القومي



فهم وإدراك مفاهيم القطاع العام والسياسة المالية



فهم أثر إضافة القطاع الخارجي



فهم وإدراك كيفية تحديد التوازن في سوق السلع والخدمات  ،والتوازن في سوق النقود ،والتوازن
الكلي.

محتوى المقررContent: :

1

الدخل القومي

2

طرق قياس الناتج القومي

الدخل والثروة ،قياس الدخل القومي ،حساب الناتج القومي والدخل القومي.
مقاييس الدخل القومي ،الدخل القومي واألرقام القياسية.
النظرية الكالسيكية

3

قانون ساي ،دالة اإلنتاج ،طلب وعرض العمل ،نظرية كمية النقود والتمثيل
البياني للنموذج الكالسيكي ،أثر التغيرات الحقيقية ،االستثمار وسعر الفائدة.
النموذج المبسط لتحديد الدخل

4

عناصر النموذج المبسط ،الدخل التوازني ،قوى التوازن ،تغير االستثمار،
المضاعف.
نظريات االستهالك

5

نظرية الدخل المطلق ،نظرية الدخل النسبي ،نظرية الدخل الدائم ،نظرية دورة

الحياة

الطلب االستثمارية:

6

االستثمار اإلجمالي واالستثمار الصافي ،حساب القيمة الحالية ،الكفاءة
الحدية لرأس المال ،منحنى الكفاءة الحدية لرأس المال ،نظرية المعجل
القطاع العام والسياسة المالية

7

تغير شرط التوازن ،مضاعف األنفاق العام ،مضاعف المدفوعات التحويلية،
مضاعف الضرائب المقطوعة ،مضاعف الضرائب النسبية ،مضاعف الميزانية
المتوازنة.

القطاع الخارجي :أثر إضافة القطاع الخارجي  ،االختالل في الميزان

8

التجاري.

التوازن في سوق السلع والخدمات

9

منحنى تساوي االستثمار االدخار  ،ISقوى التوازن ،األنفاق العام وانتقال
منحنى  ،ISميل منحنى .IS

كمية النقود:الطلب على النقود ،الطلب الكلي في سوق النقود.

10

التوازن في سوق النقود :منحنى  ،LMقوى التوازن في سوق النقد ،انتقال
منحنى  ،LMميل منحنى .LM

التوازن الكلي :تحديد التوازن الكلي ،قوى التوازن ،تغير التوازن.

11

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب

الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

د.علي عطية عبدالسالم ،د.فتحي صالح

االقتصاد الكلي

بوسدرة  ،د .سامي خليل

نظرية االقتصاد الكلي

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

السنة

مجلة جامعة بنغازي للعوم

الناشر
مركز بحوث العلوم

االقتصادية ،بنغازي
دار كاظمة -الكويت
Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

االقتصاد التحليلي الكلي2

)Unit( Subject

رقم المقرر

Macroeconomics II
213

Unit Code

األسبقية

211

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

أهداف المقرر

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى استكمال النظرية والسياسات االقتصادية الكلية ،حيث تبدأ هذه المادة بدراسة
السياسات االقتصادية المختلفة لعالج كثير من المشاكل التي يعاني منها االقتصاد مثل التضخم والبطالة

والسياسات الداخلية (سياسات األجور)

مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:


فهم وإدراك مفاهيم الدخل القومي وحساباته



فهم وإدراك كيفية قياس الدخل القومي



استخدام النظريات والنماذج ذات الصلة لتفسير بعض الظواهر المتعلقة بالدخل القومي




فهم وإدراك مفاهيم القطاع العام والسياسة المالية وأثر إضافة القطاع الخارجي.

فهم وإدراك كيفية تحديد التوازن في سوق السلع والخدمات  ،والتوازن في سوق النقود ،والتوازن

الكلي.

محتوى المقررContent: :

1

مراجعة التوازن في سوق السلع والخدمات والسوق النقدي والتوازن الكلي.

2

تحليل الفعاليات النسبية للسياسة المالية والسياسة النقدية.

3

نظرية تحديد الدخل ،العرض الكلي ،الطلب الكلي (النظرية الكالسيكية

4

التضخم :قياسه ،تأثيراته ،نظرياته.

والنظرية الكينزية)

5

العملية التضخمية :التضخم وسوق العمل ،التضخم والعرض الكلي ،التبادل

6

النمو االقتصادي :تعريفة ،النظرية التقليدية للنمو ،نموذج هارود ،نماذج

7

السياسة الداخلية :برامج االستقرار االقتصادية ،معايير األسعار واألجور.

بين التضخم والبطالة.
النمو األخرى.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

الناشر

السنة

عبدالفتاح بوحبيل

التحليل االقتصادي

جامعة الجبل الغربي

 ،د .سامي خليل .

نظرية االقتصاد الكلي

دار كاظمة -الكويت

الكلي

االقتصاد الكلي

مايكل ايدجمان

دار المريخ-السعودية
.

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

االقتصاد القياسي
Econometrics
310

Unit Code

األسبقية

211/210/141

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى شرح المنهجية و التقنيات اإلحصائية الضرورية لالختبار العملي لمدى صالحية

الفرضية االقتصادية ،وتعطي المادة اهتماما خاصا لنماذج االنحدار(البسيط و المتعدد)  ،وخصائص

المعامالت المقدرة ،وتعالج المشاكل الفنية المرتبطة باالنحدار مثل الحاالت التي تتميز بوجود ارتباط بين

القيم المتتالية للمتغير العشوائي أو بين المتغيرات المستقلة نفسها ،أو الحاالت التي ال تتميز بثبات تباين
المتغير العشوائي .إلخ  .وتبرز أهمية نماذج االنحدار التطبيقات االقتصادية المختلفة .
مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

فهم وإدراك مفاهيم االقتصاد القياسي واقسامه واستخداماته وعالقته باالقتصاد الرياضي واإلحصاء.

فهم واستخدام وتفسير معامل االرتباط.
فهم وإدراك كيفية اختبار الفروض.

فهم واستخدام وتفسير نماذج االنحدار البسيط والمتعدد.

قاد ار على فهم وإدراك ومعالجة المشاكل المتعلقة بالنماذج المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفروض.
محتوى المقررContent: :

1

أهداف ومنهجية االقتصاد القياسي :تعريف االقتصاد القياسي ،االقتصاد
القياسي واالقتصاد الرياضي واإلحصاء ،أهداف االقتصاد القياسي ،تقسيمات
االقتصاد القياسي.

2

منهجية البحث في االقتصاد القياسي :توصيف النموذج ،تقدير النموذج ،تقييم
النتائج ،قدرة النموذج على التنبؤ.

3

نظرية االرتباط :االرتباط وأنواعه ،قياس االرتباط الخطي :معامل ارتباط
السكان ومعامل ارتباط العينة ،معامل ارتباط الرتبة :معامل ارتباط سبيرمان.

4

نموذج االنحدار الخطي البسيط :فروض نموذج االنحدار البسيط ،توزيع

المتغير التابع ،تقدير معامالت العالقة االقتصادية :طريقة المربعات الصغرى،
التوزيعات والخصائص المرغوبة في المعامالت المقدرة ،متوسط ميل الدالة،
تباين ميل الدالة ،متوسط المقدار الثابت ،تباين المقدار الثابت ،تباين المتغير

العشوائي ،خصائص تقديرات طريقة المربعات الصغرى ،الشكل الدالي لنموذج
االنحدار ،نموذج اللوغاريتمي الخطي ،النماذج شبه اللوغاريتمية والنماذج

اللوغاريتمية -الخطية ،معدل النمو اللحظي ،نموذج االتجاه الخطي ،النموذج
الخطي – اللوغاريتمي ،النموذج العكسي.

5

اختبارات الفروض :اختبار جودة القياس  :اختبار ،R2العالقة بين معامل
االرتباط ومعامل التحديد ،العالقة بين معامل التحديد وميل الدالة  ،اختبار ،t
فترات (فئات ) الثقة ،التنبؤ بقيم المتغير التابع ،تقديم نتائج القياس ،المقارنة

بين معاملين من معامالت التحديد.
6

نموذج االنحدار الخطي المتعدد :النموذج العام ،نموذج االنحدار المتعدد في
صورة مصفوفات  ،فروض نموذج االنحدار المتعدد  ،طريقة المربعات

الصغرى ،معامل التحديد في نموذج االنحدار المتعدد ،معامل التحديد ودرجات
الحرية  ،حل نموذج االنحدار باستخدام المصفوفات ،تقدير العالقات غير

الخطية ،معامالت بيتا.
7

اختبارات الفروض :اختبار الدالة الكمية لالنحدار ،مقارنة بين تحليل االنحدار

وتحليل التباين ،اختبار التحسن في صورة القياس عند إضافة متغير مستقل،
اختبار استقرار معامالت االنحدار ،اختبار القيود الخطية ،نموذج االنحدار

بدون المقدار الثابت ،تغيير وحدات قياس متغيرات نموذج االنحدار ،اختبار
الشكل الدالي لنموذج االنحدار.
8

االرتباط الذاتي :طبيعة االرتباط الذاتي ،نتائج وجود مشكلة االرتباط الذاتي،

اختبار الكشف عن االرتباط الذاتي ،أسباب ظهور مشكلة االرتباط الذاتي،

طرق عالج مشكلة االرتباط الذاتي (طريقة كوكران – أوركت ،طريقة درين).
9

االشتراك الخطي المتعدد :مفهوم مشكلة االرتباط الخطي ،أسباب وجود مشكلة
االرتباط الخطي ،األثار المترتبة علي وجو د مشكلة االرتباط الذاتي،

االختبارات القياسية لمكشف عن االشتراك الخطي ،الحلول المقترحة لمعالجة

مشكلة االشتراك الخطي.
10

عدم ثبات تباين المتغير العشوائي :اختبار عدم ثبات تباين المتغير العشوائي،
اختبار ارتباط الرتب لسبيرمان.

11

اختبار  ،Glejserاختبار  ،Goldfeld-Quandtالحلول المقترحة لعالج

12

المتغيرات الوهمية ،وجود أخطاء في قياس المتغيرات ،نتائج وجود أخطاء في

مشكلة عدم ثبات تباين المقدار العشوائي.

القياس ،عالج مشكلة وجود أخطاء في قياس المتغيرات ،االنحدار المرجح

)الموزون( ،طريقة المتغيرات المساعدة  .المتغيرات التابعة في الفترات الزمنية
السابقة  ،نموذج فترات اإلبطاء الهندسي.

نموذج التعديل الجزئي ،فترات اإلبطاء عند ألموند ) ،Almondاختبار االرتباط

13

الذاتي في نماذج فترات التأخير الموزعة ،الزمن كمتغير شارح.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

االوراق و حل
التمارين

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده الالئحة

مالحظة

من حيث الحضور ،حيث أنه وفي حالة تجاوز النسبة
المسموح بها من الغياب الغير مبرر لن يسمح للطالب
باالمتحان.

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

عبدالقادر محمد عبدالقادر.

السنة

الحديث في االقتصاد

القياسي

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

الناشر
الدار الجامعية،
االسكندرية

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

االقتصاد الرياضي
Mathematical Economics
311

Unit Code

األسبقية

211/210/143

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باستخدام النظريات الرياضية في تحليل صحة النظريات االقتصادية

ودراسة حاالت التوازن على مستوى االقتصاد الجزئي والكلي ،واستخدام المصفوفات في تحليل النماذج
الخطية ،وايجاد النهايات الصغرى والكبرى المقيدة وغير المقيدة.

محتوى المقررContent: :

1

عالقة االقتصاد الرياضي بفروع علم االقتصاد.

2

النماذج الرياضية واالقتصادية.

3

التوازن االستاتيكي.

4

المفاهيم األساسية للمصفوفات.

5

نموذج تحديد الدخل القومي ،جداول المضاعفات ،نموذج ليوينتبف.

6

التفاضل للدوال ذات المتغير الواحد والمتعددة المتغيرات.

7

منحنيات التكاليف :المضاعفات في نموذج الدخل القومي

8

المرونات ودوال اإلنتاج ونماذج الدخل القومي

9

النهايات للدوال ذات المتغير الواحد والمتعددة ،النهايات المشروطة.

10

تطبيق النهايات على توازن المستهلك واشتقاق دالة الطلب وتوازن النشأة.

11

التكامل وقواعده.

12

تطبيقات اقتصادية :فائض المستهلك ،فائض المنتج ،نموذج دوما للنمو.

13

المعادالت التفاضلية الخطية وغير الخطية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

فتحي صالح بوسدرة ،زينب اسماعيل

االسلوب الرياضي في

المصري

االقتصاد

عامر الفيتوري المقري ،مراد زكي موسى،

اساسيات االقتصاد

السن
ة

الناشر
 ،مركز بحوث العلوم
االقتصادية ،بنغازي
جامعة طرابلس

الرياضي
بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

تاريخ الفكر االقتصادي
Economic Thought History
312

Unit Code

األسبقية

211/210

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر
يهدف هذا المقرر إلى

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

تعريف الطالب بأهمية التطور التاريخي منذ القدم إلى العصر الحديث والتركيز

على مناهج التحليل للمذاهب والمدارس الفكرية المختلفة وأهم مفكريها وروادها .تعريف الطالب بأهمية

التطور التاريخي منذ القدم إلى العصر الحديث والتركيز على مناهج التحليل للمذاهب والمدارس الفكرية
المختلفة وأهم مفكريها وروادها.

محتوى المقررContent: :

1

تعريف الفكر االقتصادي وأهمية دراسته.

2

الفكر االقتصادي في العصور القديمة (اليوناني ،الروماني)

3

الفكر االقتصادي في العصور الوسطى (أوروبا ،العصر اإلسالمي)

4

الفكر االقتصادي خالل عصر النهضة في أوروبا (المدرسة التجارية).

5

الفكر االقتصادي لدى الفيز وقراط (المدرسة الطبيعية).

6

المدرسة التقليدية ونشأة علم االقتصاد.

7

الفكر االقتصادي لدى الكالسيك ( النظرية والتحليل).

8

السياسات االقتصادية الكالسيكية.

9

نقد المدرسة الكالسيكية وأهم المفكرين.

10

الفكر االقتصادي االشتراكي (االشتراكية الخيالية).

11

الفكر االقتصادي االشتراكي (المدرسة الماركسية).

12

المدرسة الحديثة ،تقييم المدرسة الحديثة وأشهر أساتذتها.

13

المدرسة الكنزية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

السن

الناشر

ة

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

النقود والمصارف
Banking and Money
313

Unit Code

األسبقية

211

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالكيفية التي يتحدد بها عرض النقود في االقتصاد على وجه العموم،

ومن ثم دور كل من المصارف التجارية والمصرف المركزي والجمهور في تحديد الحجم النهائي من عرض
النقود ،وكذلك إلى الكيفية التي يؤثر بها عرض النقود على النشاط االقتصادي ،والوسائل واألدوات التي
يستخدمها المصرف المركزي في التحكم في عرض النقود.

محتوى المقررContent: :

1

النقود والمصارف في االقتصاد :تعريف النقود ،النقود والثروة ،النقود والسيولة،
وظائف النقود ،النقود والنمو واالستقرار االقتصادي.

2

المصارف التجارية :تعريف المصرف التجاري ،الربحية والسيولة لدى

3

المصارف التجارية :استعماالت "أصول" المصرف التجاري ،األصول السائلة،

المصرف التجاري ،عمليات المصارف التجارية ،موارد المصرف التجاري.
االستثمارات المالية ،القروض.
4

المصارف التجارية وخلق النقود :خلق وتحطيم الودائع عن طريق المصرف
الواحد.

5

خلق وتحطيم النقود "الودائع" عن طريق الجهاز المصرفي.

6

المصارف التجارية في ليبيا :عمليات المصارف التجارية في ليبيا ،دراسة
وضع احتياطي وسيولة المصارف التجارية في ليبيا.

7

المصرف المركزي :تعريف المصرف المركزي ،أهداف المصرف المركزي،
وظائف المصرف المركزي .واستعماالت المصرف المركزي ،مصادر
واستعماالت االحتياطي.

8

مصرف ليبيا المركزي :ما قبل المصرف المركزي ،المصرف الوطني الليبي،

9

النظام النقدي :مقدمة ،إعداد ميزانية النظام النقدي ،اشتقاق معادلة عرض

مصرف ليبيا المركزي ،عمليات مصرف ليبيا المركزي.

النقود ،توضيح مكونات القاعدة النقدية والمضاعف النقدي ،النظام النقدي في
ليبيا.
10

النقود والنشاط االقتصادي :النظرية الكمية للنقود ،النظرية الحديثة للنقود.

11

السياسة النقدية :تعريف السياسة النقدية ،أدوات السياسة النقدية وأهدافها،

12

السياسة النقدية في ليبيا

السياسة النقدية كأداة من أدوات السياسة االقتصادية.

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

د .ميلود جمعة الحاسية

النقود والمصارف والنشاط

جامعة

االقتصادي

قاريونس(بنغازي)

النقود والبنوك ،

دار النهضة

د .سامي خليل،

السن
ة

الناشر

العربية،القاهرة

اسم المقرر

التجارة الدولية
International Trade
314

Unit Code

األسبقية

212

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى دراسة العالقات والشروط والعوامل والمتغيرات الخاصة بالجانب الحقيقي للعالقات أو
المعامالت الدولية مع التركيز على إيجاد حلول للمشاكل االقتصادية التي تعيق تدفق السلع والخدمات بين
الدول..

محتوى المقررContent: :
1

العولمة االقتصادية :تعريف العولمة ،مزايا العولمة ،عيوب العولمة ،االقتصاد
الدولي واالعتماد المتبادل ،التدفق الدولي للعمالة ورأس المال ،المشاكل
االقتصادية الدولية الحالية ،المؤسسات الدولية واالقتصاد العالمي.

2

نظريات التجارة الدولية الكالسيكية :التجاريين ،نظرية الميزة المطلقة ،نظرية
الميزة النسبية ،الميزة النسبية والنقود ،الميزة النسبية وتكلفة الفرصة البديلة،

حدود امكانيات اإلنتاج والتكاليف الثابتة ،تكاليف الفرصة البديلة الثابتة وأسعار
لمسمع النسبية.

3

النظريات الحديثة والتوازن في االقتصاد المغلق والمفتوح :منحنى إمكانيات

اإلنتاج في حالة التكاليف المتزايدة والمعدل الحدي للتحويل ،منحنيات السواء

المجتمعية والمعدل الحدي لإلحالل ،التوازن قبل قيام التجارة ،األسعار التوازنية
النسبية للسلع والميزة النسبية ،األسعار التوازنية النسبية للسلعة مع قيام التجارة،
التخصص غير الكامل ،البلد الصغير في حالة التكاليف المتزايدة ،المكاسب
من التبادل والتخصص.

4

النظريات الحديثة في التجارة :نظرية هكتشر-أولين ،نظريات التجارة األخرى
)نموذج اقتصاديات الحجم ،نموذج السلع المتنوعة ،نموذج دورة المنتج ،نموذج
تكاليف النقل ،المعايير البيئية والتجارة).

5

معدالت التبادل الدولي.

6

منحنيات الطلب التبادلي ،التغير في الطلب التبادلي.

7

األثار االقتصادية للتجارة الدولية.

8

السياسات التجارية :الرسوم الجمركية وأثارها.

9

السياسات التجارية :حصص الواردات وأثارها.

10

التكامل االقتصادي.

11

النمو االقتصادي والتجارة الدولية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

د .عطية المهدي الفيتوري،

السن
ة

االقتصاد الدولي،

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

الناشر
جامعة بنغازي
Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

التمويل الدولي
International Finance
315

Unit Code

األسبقية

314

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى دراسة الجانب النقدي للعالقات التجارية واالقتصادية الدولية وتركز على محددات

النظام النقدي وكيف يمكن أن يعمل بكفاءة.

مخرجات التعليم

Learning Outcomes

بعد استكمال هذا المقرر من المتوقع أن يكون الطالب قاد ار على:

فهم وإدراك مفاهيم الصرف األجنبي ومصادره والعوامل المؤثرة على أسعار الصرف.

فهم وإدراك وتحليل ميزان المدفوعات واالختالالت فيه.
فهم وإدراك النظام النقدي الدولي ومكوناته وتطوراته.

محتوى المقررContent: :
1

تعريف الصرف األجنبي ومصادرة ،عالقات الطلب والعرض من الصرف
األجنبي.

2

ميزان المدفوعات

3

اختالل ميزان المدفوعات ،النظم النقدية.

4

أنواع االختالالت في ميزان المدفوعات.

5

العوامل المؤثرة على أسعار الصرف :من خالل الطلب والعرض من الصرف
األجنبي.

6

أسواق الصرف المؤجل.

7

موازنات أسعار الفائدة ،تساوي القوة الشرائية.

8

الدخل وأثار مضاف التجارة الدولية.

9

معالجة ميزان المدفوعات حسب النظرية التقليدية في حالة ثبات وتغير سعر
الصرف.

10

شرط مارشال لرنر لمعالجة مشكلة المرونات ،مشكلة االستيعاب.

11

النظام النقدي الدولي.

12
13

التوازن الداخلي والخارجي.

النظام النقدي الدولي :السيولة الدولية ،صندوق النقد الدولي.

النظام النقدي الدولي :التطور النقدي ،مستقبل النظام النقدي الدولي

14

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

السن

الناشر

ة
د .عطية المهدي الفيتوري

االقتصاد الدولي،

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

جامعة بنغازي
Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

التنمية االقتصادية
Economic Development
316

Unit Code

األسبقية

211/210

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب باألطر التحليلية لعلميات التنمية االقتصادية من خالل التعرف على
عوائق ومؤشرات التنمية االقتصادية وكذلك الدور الذي تلعبه القطاعات االقتصادية في تحقيق التنمية
محتوى المقررContent: :

1

مفهوم التخلف االقتصادي والتنمية ومؤشراتها.

2

نظريات التنمية االقتصادية التقليدية.

3

نظريات التنمية االقتصادية الحديثة.

4

عوائق التنمية االقتصادية (االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية).

5

تمويل التنمية االقتصادية من المصادر المحلية.

6

تمويل التنمية االقتصادية من المصادر األجنبية.

7

دور السكان في التنمية االقتصادية.

8

دور الزراعة في التنمية االقتصادية.

9

دور الصناعة والتصنيع في التنمية االقتصادية.

10

دور التعميم في التنمية االقتصادية.

11

دور التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية.

12

مؤشرات ومقاييس التنمية البشرية.

13

تطبيقات ومقاييس التنمية البشرية على االقتصاد الليبي.

14

مفهوم التنمية المستدامة ومؤشراتها.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

السن
ة

مجلة جامعة بنغازي للعوم

الناشر

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

التخطيط االقتصادي
Economic Planning
317

Unit Code

األسبقية

316

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بمفهوم التخطيط والتعرف على األساليب والنماذج المستخدمة في
التخطيط االقتصادي وتخطيط المتغيرات االقتصادية .إضافة إلى التخطيط االقتصادي في ليبيا.
محتوى المقررContent: :

1

جهاز السوق وكفاءة إدارة االقتصاد القومي

2

نظرية التخطيط

3

مفهوم التخطيط االقتصادي

4

المقومات والمبادئ العامة للتخطيط االقتصادي

5

مستويات التخطيط االقتصادي )حسب الشمول وحسب البعد الزمني (

6

العملية التخطيطية  :اعداد الخطة االقتصادية /تنفيذ الخطة االقتصادية/متابعة

7

الخطة االقتصادية /تقييم الخطة االقتصادية

8

المشاكل التي تواجه المخطط عند إعداد الخطة االقتصادية

9

التخطيط التأشيري

10

التخطيط اإلقليمي

11

األساليب والنماذج المستخدمة في التخطيط االقتصادي

12

نموذج المدخالت /المخرجات

13

البرمجة الخطية

14

نموذج الفجوتين

15

تخطيط المتغيرات االقتصادية

16

تخطيط االستثمار

17

تخطيط القوة العاملة

18

تخطيط التجارة الخارجية

19

تخطيط سياسة األسعار

20

التخطيط االقتصادي في ليبيا
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

عمر محي الدين

السن
ة

التنمية والتخطيط

محمد عبدالعزيز عجمية،

دار النهضة

االقتصادي

العربيةالقاهرة

التنمية والتخطيط

دار النهضة

االقتصادي

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

الناشر

مجلة جامعة بنغازي للعوم

العربيةالقاهرة
Research Journals

االقتصادية
مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

مالية عامة
Public Finance
318

Unit Code

األسبقية

211

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى دراسة وظائف المالية العامة للدولة وأجهزتها ،الميزانية العامة ،ودور الدولة في تحقيق
كفاءة تخصيص الموارد وسياسات االستقرار االقتصادي والتنمية و التوزيع ،األنفاق العام ،التمويل العام،

مصادر التمويل ،التوزيع األمثل للعبء الضريبي .إضافة إلى هيكل الدين العام وآثاره االقتصادية.
محتوى المقررContent: :

1

المالية العامة ووظائفها

2

نظرية السمع العامة وتحميل أسباب فشل السوق في توفير السمع العامة

3

الميزانية العامة :مفهوميها  ،قواعدها وأركانها

4

التعريف بهيكل األنفاق العام وسياساته والمبادئ الضريبية.

5

دور الدولة في تحقيق كفاءة تخصيص الموارد وسياسات االستقرار االقتصادي

6

مبادئ األنفاق العام

7

االختيار العام وقواعد اتخاذ القرار

8

أساسيات تقويم المشروعات العامة

9

التمويل العام  ،مصادر التمويل ومكانة الضرائب في التدفق الدائري.

10

التوزيع األمثل للعبء الضريبي :العدالة الضريبية والقدرة على الدفع ،الدفع

11

هيكل الدين العام وآثاره االقتصادية

والتنمية والتوزيع

مقابل الخدمات

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

السن

الناشر

ة

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

االقتصاد الليبي
Libyan Economy
410

Unit Code

األسبقية

211/210

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى دراسة واستعراض وتقييم برامج وخطط التنمية االقتصادية في ليبيا من قبل انتاج النفط

وحتى وقتنا الحاضر ،وتحليل اإلحصائيات الخاصة بالمتغيرات المختلفة والتعليق عليها حسب أهداف
النظرية االقتصادية والسياسات االقتصادية العامة.

محتوى المقررContent: :

1

االقتصاد الليبي قبل االحتالل اإليطالي.

2

االقتصاد الليبي اثناء االحتالل اإليطالي.

3

االقتصاد الليبي قبل اكتشاف وتصدير النفط (من  1151إلى )1160

4

االقتصاد الليبي بعد اكتشاف وتصدير النفط ) 1161إلى .(1161

5

االقتصاد الليبي ما بعد .1161

6

تقييم الخطط التنموية ( 1171إلى .)1115

7

تطورات الوحدة النقدية من زمن االحتالل إلى وقتنا الحاضر.

8

تحليل مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج القومي اإلجمالي (قطاع النفط

9

االقتصادية األخرى).

10

االقتصاد الليبي ما بعد عام  2011إلى وقتنا الحاضر.

11

نظرة مستقبلية لالقتصاد الليبي :دور قطاع النفط وكيفية تنويع االقتصاد الليبي

ومختلف القطاعات

أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

السن

الناشر

ة

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

حسابات الدخل القومي
National Income Accounts
411

Unit Code

األسبقية

211

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم المختلفة للناتج والدخل القومي وكيفية حسابها ،باإلضافة إلى
تزويد الطالب بمجموعة من األدوات التي تمكنه من قياس مساهمة القطاعات االقتصادية المختلفة ودرجة

االعتماد المتبادل بينيهما.

محتوى المقررContent: :

1

مقدمة عن نشأة الحسابات القومية وهيكل التدفق الدائري لمدخل القومي.

2

طريقة الدخل في حساب وتقدير الناتج القومي.

3

طريقة اإلنفاق في حساب وتقدير الناتج القومي.

4

طريقة القيمة المضافة في حساب وتقدير الناتج القومي.

5

هيكل نظم الحسابات القومية الصادرة عن األمم المتحدة.

6

أسس تقييم المخزون السمعي من زاوية الحسابات القومية.

7

تحليل وتركيب جداول المستخدم  /المنتج.

8

تطبيقات على جداول المستخدم  /المنتج.

9

جداول التدفقات المالية.

10

أسس نظم الحسابات القومية في المؤسسات المالية والوسيطة.

11

استخدام األرقام القياسية باألسعار الجارية والثابتة.

12

تطبيقات على تقدير وتقييم نشاط التجارة الخارجية.

13

تطبيقات على عالقات التشابك بين القطاعات الحقيقية.

14

تطبيقات على عالقات التشابك بين القطاعات الحقيقية والنقدية
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

ميلود جمعة الحاسية

السن
ة

حسابات الدخل القومي

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

الناشر
جامعة بنغازي
Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

اقتصاديات الموارد البشرية
Human Resource Economics
417

Unit Code

األسبقية

212

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى التوسع في دراسة الموارد البشرية لكونيها ثروة يجب الحفاظ عليها وتنميتها من خالل
معرفة اتجاهات السكان وتوزيعهم وتكلفة العمل وإنتاجيته ورفع كفاءته وظواهر البطالة والهجرة ،ثم االهتمام

بتخطيط القوى العاملة في ليبيا.

محتوى المقررContent: :

1

الموارد االقتصادية والموارد البشرية.

2

المشكلة السكانية.

3

عرض العمل والظروف االجتماعية السائدة.

4

الطلب على العمل ومحدداته.

5

العوامل المؤثرة في إنتاجية العمل.

6

البطالة ووسائل عالجها داخليا وخارجيا.

7

هجرة القوى العاملة وآثارها االقتصادية واالجتماعية.

8

الموارد البشرية والظروف السياسية واالقتصادية قبل النفط.

9

الموارد البشرية والظروف السياسية واالقتصادية بعد النفط.

10

تخطيط القوى العاملة في لبيبا.

11

الموارد البشرية القطاعية في ليبيا.

12

الموارد البشرية المحلية وغير المحلية.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 – 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

الناشر

السن
ة

الموارد االقتصادية

د .محمد عبدالعزيز عجمية

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

دار النهضة العربية
بيروت

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

اقتصاديات الموارد الطبيعية
Natural Resource Economics
419

Unit Code

األسبقية

211/210

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى توضيح اسس اقتصاديات الموارد بأنواعها المختلفة من خالل التركيز على التحليل

االقتصادي والنظرية االقتصادية في وصف الموارد وتحديد خصائصا ،وتصنيفاتها ،واستخداماتها ،باإلضافة

الى طرق تنميتها والمحافظة عليها.
1

محتوى المقررContent: :

مقدمة :دور االقتصاد في إدارة الموارد والبيئة ،أهمية دراسة اقتصاديات
الموارد ،العالقة بين االقتصاد والموارد ،استخدامات الموارد الطبيعية ،تقسيمات
وأنواع الموارد ،معدل الخصم االجتماعي ،المدى الزمني.

2

النظام البيئي والتنمية المستدامة :النظام البيئي ،التنمية المستدامة ،ظاهرة
االنحباس الحراري.

3

الموارد البشرية :تعريفيها ،عالقة الموارد البشرية بالموارد االقتصادية األخرى،

ادبيات النمو االقتصادي ،العالقة بين النمو االقتصادي والنمو السكاني ،حجم
الموارد البشرية ،المضاعف الزمني للسكان ،المؤشرات المهمة للموارد البشرية،
سكان ليبيا ،تحديات ومعوقات تنمية الموارد البشرية ،طرق ووسائل تنمية
الموارد البشرية.
4

اقتصاديات البيئة :الرفاهية االقتصادية ،اساس تدخل الحكومة في األسواق،

5

الموارد القابلة للنضوب :موارد الطاقة ،المخزون ومعدل االستخراج ،المخزون

الوفرات الخارجية ،تحليل الرفاه االقتصادي ،قياس الرفاه االقتصادي.

المتبقي ،الهدف االجتماعي من استغالل الموارد ،نموذج هوتلين لفترتين

زمنيتين ،حالة التكاليف المتزايدة والمدى الزمني ،حالة وجود بديل تقني للمورد
الناضب ،استخراج المورد لثالث فترات أو أكثر.

6

الموارد المتجددة :مخزون الموارد المتجددة ومعدل النمو ،المعدل األمثل

الستغالل الموارد المتجددة ،مصائد األسماك ،المراعي ،موارد الغابات ،الموارد
المائية.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة

المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

د .محمد عبدالعزيز عجمية

الناشر

السن
ة

الموارد االقتصادية

دار النهضة العربية
بيروت

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

تقييم مشروعات
Project Evaluation.
511

Unit Code

األسبقية

213/212

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر إلى تقديم اسلوب علمي للطالب لتقدير احتماالت نجاح الفكرة االستثمارية قبل التنفيذ

الفعلي  ،وذلك في ضوء قدرة المشروع المقترح على تحقيق أهداف معينة للمستثمر و تجنبه لمخاطر الخسارة
.

محتوى المقررContent: :
1

المشرع االستثماري  :أنواع االستثمارات ،أهدافها ،مصادر تمويلها ،معدل تكلفة

2

تحليل أفكار المشروعات :فكرة المشروع  ،المصادر المختلفة لألفكار  ،تقييم

رأس المال ،البيئة االستثمارية و دراسات الجدوى.
األفكار  ،اختيار الفكرة المناسبة.

3

دراسات ما قبل الجدوى  :الجوانب التجارية  ،الجوانب المالية  ،الجوانب الفنية
،

4
5

الجوانب المالية  ،الجوانب االقتصادية  ،الجوانب اإلدارية.

دراسة السوق :مصادر البيانات  ،طرق جمع البيانات  ،تحليل الطلب ،

أساليب التنبؤ بالطلب  ،تحليل هيكل المنافسة  ،تحليل استراتيجية النفاذ الى
السوق

6

الدراسة الفنية للمشروعات :تحديد احتياجات المشروع  ،االحتياجات الرأسمالية،

7

التحليل المالي للمشروعات  :تحليل اإليرادات ،تحليل التكاليف (الثابتة و

االحتياجات المالية  ،اختيار التكنولوجيا المناسبة  ،تحديد الموقع المناسب.

المتغيرة) ،قوائم التدفقات المالية ،تحليل الربحية  ،حساب المؤشرات المالية.
8

تحليل الحساسية للمشروعات  :تحليل التعادل ،سيناريوهات الحساسية  ،اثر

9

الجدوى االجتماعية للمشروعات :اآلثار المباشرة وغير المباشرة للمشروعات ،

10

حاالت عملية في دراسة الجدوى

11

المشرع االستثماري  :أنواع االستثمارات ،أهدافها ،مصادر تمويلها ،معدل تكلفة

الصدمات على ربحية المشروع

اآلثار الداخلية والخارجية  ،األثار اإلنتاجية والتوزيعية للمشروعات

رأس المال ،البيئة االستثمارية و دراسات الجدوى.
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:

 – 1المحاضرات

1 - Lectures

-2عروض تقديمية

2- Presentations

 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others
التقييم Assessment :

االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده

التمارين

الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

عبدالمطلب عبدالحميد

دراسة الجدوى االقتصادية

الدار الجامعية،

التخاذ الق اررات االستثمارية

االسكندرية

دراسة الجدوى االقتصادية

الدار الجامعية

عبدالقادر محمد عطية

السن
ة

مع تطبيقات

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

الناشر

االسكندرية.

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

اسم المقرر

اقتصاديات النفط
Oil Economics
415

Unit Code

األسبقية

211/210

Prerequisites

عدد الوحدات

3

Credit Units

رقم المقرر

أهداف المقرر

)Unit( Subject

Subject(Unit) Objectives

يهدف هذا المقرر الى التعريف بمكانة صناعة النفط وتطورها ،ودور التكتالت المختلفة في الصناعة النفطية

من الشركات متعددة الجنسيات وشركات النفط الوطنية ومن منظمات دولية واقليمية ،كما يتناول هذا المقرر
قضايا تسعير النفط واهمية التصنيع والتكرير والنقل والتكامل ،ودور مصادر االستثمار وقضايا المشاركة
والتأميم ،كما يتناول دور النفط في عملية التنمية االقتصادية للدول المنتجة والتأثيرات السلبية وااليجابية

عليها .

محتوى المقررContent: :
1

النفط كمصدر للطاقة

2

طبيعة صناعة النفط وخصائصها

3

تسعير النفط الخام قبل تأسيس منظمة االقطار المصدرة للنفط

4

نظام المشاركة في ليبيا ودول الخليج

5

تسعير النفط بعد سيطرة الدول المنتجة لصناعة النفط

6

اثر النفط على عملية التنمية في الدول المصدرة(التركيز على ليبيا)

7

النفط واثرة على تطور الصناعة في االقطار المنتجة

8

ازمة النفط خالل الثمانينات واثرها على اقتصاديات الدول المصدرة

9

منظمة االقطار العربية المصدرة للنفط

10

صادرات النفط واثرها على الدخل القومي

11

صادرات النفط واثرها على ميزان المدفوعات

12

االثار السلبية للنفط كمصدر رئيسي للتمويل

13

النفط مصدر للطاقة والمصادر البديلة
أساليب التدريس Teaching & Learning Methods:
1 - Lectures
 – 1المحاضرات
2- Presentations
-2عروض تقديمية
 - 3التطبيقات العملية

3 - Exercises

 - 4البحوث و أوراق العمل

4 – Research

 - 5أخرى

5 - Others

التقييم Assessment :
االختبارات

Examinations:

امتحان الجزئي

% 30

Midterm Test.

االمتحان النهائي

% 60

Final Exam.

المشاركة و إعداد االوراق و حل

% 10

Assignments ,
Attendance & Class
Participation

التمارين
مالحظة

يجب على الطالب النظامي االلتزام بما تحدده
الالئحة من حيث الحضور ،حيث أنه وفي

حالة تجاوز النسبة المسموح بها من الغياب
الغير مبرر لن يسمح للطالب باالمتحان في
المادة
المرجع األساسية والمراجع اإلضافية Textbooks & Supporting Materials
ا
المؤلف/المؤلفون

عنوان المرجع

السن

الناشر

ة

بعض المجالت العلمية المنصوح بها

مجلة جامعة بنغازي للعوم

Research Journals

االقتصادية

مجلة المختار للعلوم االقتصادية
تواريخ هامة Important Dates
نوع التقييم
االوراق و التمارين

مستمر

Assignments

امتحان الجزئي

األسبوع الخامس

Midterm Test

االمتحان النهائي

Final Exam

