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 توصيف مقرر دراسي
 

 :بيانات المقرر -1
 Acad103:الرمز الكودي

 
السنة : استكمالى ماجستير  -الفرقة/المستوي:  اقتصاد ادارى عنوان المقرر: 

 اكاديمي الئحة جديدة )الفصل الدراسي الثاني(
 (...20...(     عممي:   )...25..نظري:  )        45                      الدراسية:  عدد الوحدات 

 
باستخدام  داخل الشركات الهادفة للربحاتخاذ القرارات فً االقتصاد تطبٌق مفهوم  كٌفٌةب اإللمام هدف المقرر: -2

التنبؤ بالطلب على المنتجات والخدمات التً تقدمها الشركة مع القدرة علً ، والرٌاضٌةواألسس المحاسبٌة  المفاهٌم
ٌمة تعظٌم قمدي امكانٌة باإلضافة إلى حساب  .بشكل أمثلحجم االنتاج والتكالٌف واالرباح وكٌفٌة التسعٌرحساب و

 متخذي القراراتطرق التحلٌل األكثر استخداما من ِقبل وفقا ل ٌةمحاسبعلى أسس  بتقٌٌم البدائل المتاحة الشركة
 االدارٌة.

 
 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

 :  التالٍة ةـوالمهنٍ ةـالتعلٍمٍ اراتـوالمه النتائج على لتحص أن

 .   االقتصاد والمحاسبة واالدارة بٍن العالقة تفهم •
 التمٌٌز بٌن أنواع المرونات. •
 الطلب.بالتنبؤ أسالٌب وطرق التفرٌق بٌن  •
 .دالة االنتاج ودالة التكلفة حساب •
 فً عملٌة اإلنتاج.( ، فرصة بدٌلة)ثابتة، متغٌرة، حدٌةتحلٌل التكلفة  •
 المختلفة.والتدفقات تقٌٌم بدائل القرار االداري باستخدام أنواع التكالٌف  •
 .التسعٌر فً اتخاذ القرار اإلداريدور تحلٌل  •

المعمومات -أ
 ٌجب أن ٌكون الطالب قد اكتسب المعارف وقادرا على فهم: والمفاهيم

  لالقتصاد والمحاسبة واالدارةاألساسٌة ٌعرف المفاهٌم   . 

 ٌسمً المفاهٌم والمصطلحات باللغة اإلنجلٌزٌة. 

  أنواع المرونات.ٌعرف 
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  بالطلب.وطرق التنبؤ ٌعرف اسالٌب 
  نظرٌة االنتاج.ٌعرف مفهوم 

 نظرٌة التكالٌف. ٌعرف مفهوم  
 تحلٌل التكلفة. ٌعرف مفهوم 
 التسعٌر. ٌعرف مفهوم 

المهارات  -ب
 ٌجب أن ٌكون الطالب قادرا على ان: الذهنية 

  المختلفة.والرٌاضٌة باستخدام االسالٌب المحاسبٌة االنتاج والتكالٌف ٌحلل عناصر 

 االنتاج ودالة التكلفةعوامل دالة  ٌحسب. 

  التكالٌف ٌطبق اسالٌب التقٌم المحاسبٌة المالئمة عند تحلٌل كل عنصر من عناصر
 المختلفة. والتدفقات

المهارات  -ج
المهنية الخاصة 

 بالمقرر 

 أن ٌكون الطالب قادراً على:

  معامالت التنبؤ بالطلبحساب. 
 دالة االنتاج ودالة التكلفة  حساب. 
 تقٌٌم بدائل القرار االداري.مؤشرات  حساب 

  المهارات العامة -د
 
 
 

 أن ٌكون الطالب قادراً على:

 االتصال الشفوي 

 االتصال الكتاب ً 

 ًالتعلم الذات 

 إدارة الوقت 

 العمل ضمن فرٌق 

 استخدام تقنٌة المعلومات فً التواصل مع أستاذ المقرر ومع الطالب 

  استخدام برامج الحاسوب(Word, Excel, PowerPoint, Internet) 

 تطبٌق المهارات الحسابٌة 
 استخدام المصطلحات المحاسبٌة باللغة اإلنجلٌزٌة 

 محتوى المقرر: -4
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 عدد الساعات الموضوعات
 مفاهيم أساسيت  -

 اكتصادياث إلادارة -
 

3 

 نظريت الطلب بناء على اكتصاد السوق  -

 جحليل الطلب -

 املروناث -

 التنبؤ بالطلب -

9 

 نظريت إلانتاج -

 إلانتاج في املدى اللصير -

 إلانتاج في املدى الطويل -

9 

 نظريت التكاليف  -

 جصنيفاث التكاليف. -

 التكاليف في املدى اللصير -

 التكاليف في املدى الطويل -

9 

 التكاليف وعالكتها باجخاذ اللرار -

 التدفلاث النلديت وجكلفت الفرصت البديلت. -

 ومعدل العائد علي الاستثمار . فترة الاسترداد -

 .مؤشر الربحيتصافي الليمت الحاليت و  -

 معدل العائد الداخلي -

 .جحليل الحساسيتو  جحليل نلطت التعادل -

9 

 كراراث التسعير هيكل السوق و  -

 أهميت السياست السعريت وجحديد ألاسعار -

 السياست التسعيريت وكراراث إدارة املنظمت -

6 

 45 اجمالى الساعاث

 أساليب التعميم والتعمم: -5
 استخدام أسالٌب التقنٌة الحدٌثة فً تقدٌم الدروس والمحاضرات  •
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 انحىاراث وانمناقشاث خالل انمحاضراث •

 دراساث انحانتو انحاالث انعمهيتتنفٌذ عدد من  •

 تنفٌذ الواجبات الفردٌة والجماعٌة •
 تكلٌف الطلبة بحل أنماط متعددة من الحاالت العملٌة التً تتضمن تنفٌذ عملٌات حسابٌة •
 الطلبة باستخدام أسالٌب تقنٌة المعلومات من قبل تقدٌمٌةالض روعالتنفٌذ  •
تحفٌز الطلبة على استخدام أسالٌب التقنٌة الحدٌثة المتاحة فً التواصل مع زمالئهم ومع أستاذ المقرر من خالل  •

 (E - mailوالبرٌد اإللكترونً   WhatsApp)الواتس اب
 التعلم المختلفةالطلبة على تجمٌع المعلومات من مصادر تحفٌز •
 تكلٌف الطلبة بمهام فردٌة تسلم فً توقٌتات محددة •

 تنفٌذ محاضرات المقرر وفقاً لتخطٌط زمنً محدد ومعلن للطلبة 
 أساليب التعميم والتعمم لمطالب ذوي القدرات المحدودة:  -6

 تشكٌل فرق عمل لتنفٌذ بعض المهام أو التكلٌفات فً صورة جماعٌة 

 والنقاش خالل المحاضرات تخصٌص أوقات للحوار. 

 تقويم الطالب: -7
 األسئمة الشفوية أثناء المحاضرات  األساليب المستخدمة  -أ

 تقييم مناقشات الطمبة أثناء المحاضرات 
 الفردية والجماعية /التكميفاتتقييم الواجبات 
 تقييم التزام الطمبة بحضور المحاضرات في مواعيدها المحددة 
 االختبارات القصيرة 
 االختبارات الدورية والنهائية 

 خالل الفصل الدراسي  التوقيت -ب
 منتصف الفصل الدراسي 
 نهاية الفصل الدراسي 

 %5 الفصل الدراسي بالكامل -الحضور والسموك وااللتزام  -1 توزيع الدرجات -ج

 %10 واجبات وتكميفات عممية فردية وجماعية خالل الفصل الدراسي      -2
 %10 وعروض تقديمية خالل الفصل الدراسياختبارات قصيرة  -3
 %15 اختبار منتصف الفصل الدراسي -4
 %60 اختبار نهائى )نهاية الفصل الدراسي(                               -5
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8
  مذكرات - أ
 كتب مرجعية - ب

     
- William F. Samuelson and Stephen G. Marks (2012). Managerial 

Economics. 7
th

 ed. United States of America:  John Wiley & Sons, Inc. 

- Wilkinson, N. (2012 online). Managerial Economics: A Problem-Solving 

Approach .UK: Cambridge University Press. 

-  

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ..ألخ

- Lakmal, D., (2014). Cost Analysis for Decision Making and Control: 

Marginal Costing versus Absorption Costing. Available at 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2417024  

- Mark Velasquez and Patrick T. Hester (2013). An Analysis of Multi-

Criteria Decision Making Methods. International Journal of Operations 

Research Vol. 10, No. 2, 5666. 

- Stanley W. S., and  Zubanov, N.  (2010). Management Economics in a 

Large Retail Company. Management ScienceVol. 56, No. 8. 

. )انفصم نظريت انتكانيف وااليراداثمبادي عهم االقتصاد:  (.9102حمزة، عبد انمهدي ) -

 انسادس(. جامعت انمستقبم.

 األعراف األكاديمية:  -9
  الطمبة داخل قاعة المحاضرات أساس النجاح في المقررااللتزام بحضور المحاضرات والمشاركة اإليجابية من قبل 
  االلتززام بتززواريخ التكميفززات الفرديززة والجماعيززة المحززددة لممقززرر ككززلال وفزي حززال عززدم االلتزززامال يتحمززل الطمبززة تبعززات ذلززك مززن

 نقص في الدرجات أو عدم احتساب درجات العمل
 ( ال يتم اإلعالن المسبق عن االختبارات القصيرةQuizzes ال ألنهزا بطبيعتهزا يجزب أن تكزون مفاجئزةال ويمكزن أن يزتم  جزراء)

 ثالثة اختباراتال وبحيث يتم احتساب درجات أعمى اختبارين بما يحقق مصمحة الطمبة
  ذا ُسزمح لهزم بزذلكال فيجزب عمزيهم أن ياخزذوا أمزاكنهم ال ُيسمح بدخول الطمبة بعد دخول أستاذ المقزرر لقاعزة المحاضزراتال وا 

ء ودون  زعاجال ولكن لزن يزتم تسزجيل الطالزب/ة باعتبزارر حاضزرًاال وبالتزالي يحسزب ويابزًاال ويزدخل فزي حسزاب في القاعة بهدو 
 الغياب لمحرمان

  مززن مجمززوع المحاضززراتال فسززوف ُيحززرم مززن دخززول االختبززار النهززائيال وذلززك طبقززًا  25 ذا تجززاوز ويززاب الطالززب/ة لنسززبة %
  لموائح المنظمة لبرنامج الماجستير

 المقرر ثالث ساعات مكتبية عمى فترتين عمى األقل أسبوعيًاال يتاح فيها لمطمبة مراجعة أسزتاذ المقزرر حزال وجزود  يحدد أستاذ
 أي استفسار أو أسئمة لمنقاش مع أستاذ المقرر

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2417024
https://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Siebert%2C+W+Stanley&field1=Contrib
https://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Zubanov%2C+Nikolay&field1=Contrib
https://pubsonline.informs.org/journal/mnsc
https://pubsonline.informs.org/journal/mnsc
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  من حق الطالب مراجعة أستاذ المقزرر لمراجعزة خزالل السزاعات المكتبيزة لالطزالع عمزى أوراق  جابتزت فزي االختبزارات القصزيرة
واختبار منتصف الفصل الدراسيال أما بالنسبة لالختبار النهائيال فزنن طمزب مراجعزة ورقزة اإلجابزةال يقزدم لنائزب رئزيس المعهزد 

  لمبحوث والدراسات العميا تمهيدًا لعرضت عمى لجنة الدراسات العميا لمبت في الطمب

 وعين عمى األقلمن حق الطالب معرفة درجاتت الفصمية بالكامل قبل امتحان آخر العام باسب 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د. مني سامي          أستاذ المادة : أ.م.د. مني سامي         

  

 


