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 توصيف مقرر دراسي
 
 :بيانات المقرر -1

 Acad109:الرمز الكودي
 

نظرية العنوان المقرر: 
  (1االقتصادية الجزئية )

 السنة : ماجستير اكاديمي  -الفرقة/المستوي: 

 (......(     عممي:   ).....نظري:  )           45                   الدراسية:  عدد الوحدات 

 
  المقرر:هدف  -2

لمدارس فيما يتعمق  ميةاألساسيةالتحمي المهارات وتنمية ،النظرية االقتصادية الجزئية بأساسيات الدارس تزويد
 بالتحميل االقتصادي عمى مستوى الوحدة االقتصادية.

 المستهدف من تدريس المقرر: -3
المعمومات -أ

 والمفاهيم
 التعريف بالتحميل االقتصادي الجزئي. 
  عالقة التحميل االقتصادي الجزئي بالتحميل االقتصادي الكميتحديد. 
 حديد الوحدات االقتصاديةت. 
 تعريف الطمب. 
 .توصيف خصائص الطمب 
 تعريف العرض 
 .توصيف خصائص العرض 
 .تعريف السوق 
 .تحديد مفهوم توازن السوق 
 .تحديد حاالت عدم توازن السوق 
 .تحديد أسس اختيار المستهمك 
  المنتج.تحديد أسس سموك 
 .تحديد أنواع األسواق 
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 .تحديد حاالت فشل السوق، وظروف عدم التأكد  

المهارات  -ب
 الذهنية 

  التحميل االقتصادي الجزئي والتحميل االقتصادي الكميمقارنة. 
  تغير الطمبتفسير. 
  حاالت مرونة الطمبمقارنة. 
 .تفسير تغير العرض 
 .مقارنة حاالت مرونة العرض 
  المختمفة لتفسير سموك المستهمكتحميل المنهجيات. 
 تحميل سموك دالة اإلنتاج ومحدداتها في األجمين القصير والطويل. 
 لنفقةمقارنة أنواع ا. 
 تحميل سموك النفقات في األجمين القصير والطويل. 
  عوامل االنتاجتصنيف. 
 تحميل أسس طمب المشروعات عمى عوامل االنتاج . 
  أنواع الوفوراتمقارنة. 
  عدم التأكد عمى اتخاذ القرار لموحدة االقتصادية أثرتحميل 

المهارات  -ج
المهنية الخاصة 

 بالمقرر 

  األثر المتوقع ألي تغير في السياسات أو المؤشرات االقتصادية عمى الطمب.توضيح 
  أثر التغيرات المختمفة عمى العرضاختبار. 
  الطمب أو العرض أو كميهماالتنبؤ بالتغير في السعر والكمية التوازنيين نتيجة تغيرات. 
 .تطبيق نظرية اختيار المستهمك عمى القرارات المماثمة كقرار عرض العمل 
 .توقع أثر التغير في نفقات االنتاج عمى عمل المشروع 
 .تقدير أثر نوعية السوق عمى سموك المنتج 
 .تقدير أثر الوفورات الخارجية عمى السوق، والسياسة المطموبة في كل حالة 

المهارات  -د
  العامة

 

  أسواق السمع وعوامل االنتاج، استخدام الشبكة الدولية لممعمومات، لمحصول عمى معمومات عن
 وأنواعها.

  المتغيرات االقتصادية المختمفة عمى السوق وأطرافهالعمل في مجموعات لتقييم أثر. 

 محتوى المقرر: -4
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 عدد الساعات الموضوعات
  الاكحصادية الجسئية وعالكتها بالنظرية الاكحصادية الكليةبالنظرية الحعريف  

 الحعريف بالطلب وخصائصه ومحدداثه 

 جغير الطلب ومرونات الطلب 

6 

 .الحعريف بالعرض وخصائصه 

 .جغير العرض ومروناثه 
6 

  ثىازن السىق 

 حاالت اخحالل ثىازن السىق وأثرها 

  جغير ثىازن السىق 

6 

  ،6  وثطبيلاثهثحليل ثىازن املستهلك 

 6 ، واثخاذ كرارات الانحاج ثحليل إلانحاج، ونفلات الانحاج 
 6 عىامل الانحاج، وأسىاكها، وثحليل ثىازن املنحج في أسىاق عىامل الانحاج -

 6 الىفىرات وفشل السىق 

 3 عدم الحأكد 

 

 اجمالى الساعات
54 

 أساليب التعميم والتعمم: -5
 .المحاضرات النظرية 
 .التطبيقات 
 .المناقشات الشفهية 
 .الحاالت التطبيقية 

 أساليب التعميم والتعمم لمطالب ذوي القدرات المحدودة:  -6
  

 تقويم الطالب: -7
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األساليب  -أ
 المستخدمة 

 األسئمة الشفوية أثناء المحاضرات 
 تقييم مناقشات الطمبة أثناء المحاضرات 
 تقييم العروض التقديمية لمطمبة 
 االختبارات الدورية والنهائية 

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

 الحضور -1 توزيع الدرجات -ج
 واجبات وتكميفات عممية فردية وجماعية خالل الفصل الدراسي      -2

5 
11 

 11 اختبارات قصيرة وعروض تقديمية خالل الفصل الدراسي -3
 15 منتصف الفصل الدراسياختبار  -4
 61 اختبار نهائى )نهاية الفصل الدراسي(                               -5

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8
  مذكرات - أ
كتب  - ب

 مرجعية
     

 .القاهرة .التحميل االقتصادي الجزئي(. 2121سميه أحمد عبد المولى ) -

- OpenStax-Rice University (2018). Principles of 
Microeconomics. 2nd edition. Texas. 

- Pindyck, R. & Rubinfeld, D. (2013). Microeconomics. 8th 
edition. Boston: PEARSON. 

-  

دوريات عممية  -د
 أو نشرات ..ألخ

 

 األعراف األكاديمية:  -9
  داخل قاعة المحاضرات أساس النجاح في المقررااللتزام بحضور المحاضرات والمشاركة اإليجابية من قبل الطمبة 
  االلتزام بتواريخ التكميفات الفردية والجماعية المحددة لممقرر ككل، وفيي حيال عيدم االلتيزام، يتحميل الطمبية تبعيات ذليك

 من نقص في الدرجات أو عدم احتساب درجات العمل
 ( ال يتم اإلعالن المسبق عن االختبارات القصيرةQuizzes ألنها بطبيعتها يجب أن تكيون مفاجئية، ويمكين أن ييتم ،)
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 إجراء ثالثة اختبارات، وبحيث يتم احتساب درجات أعمى اختبارين بما يحقق مصمحة الطمبة
  ذا ُسيمح لهيم بيذلك، فيجيب عمييهم أن يأخيذوا ال ُيسمح بدخول الطمبية بعيد دخيول أسيتاذ المقيرر لقاعية المحاضيرات، واح

ء ودون إزعيياج، ولكيين ليين يييتم تسييجيل الطالييب/ة باعتبييارت حاضييرا ، وبالتييالي يحسييب  يابييا ، أميياكنهم فييي القاعيية بهييدو 
 ويدخل في حساب الغياب لمحرمان

  مين مجميوع المحاضيرات، فسيوف ُيحيرم مين دخيول االختبيار النهيائي، وذليك  25إذا تجاوز  ياب الطالب/ة لنسيبة %
  طبقا  لموائح المنظمة لبرنامج الماجستير

 المقرر ثالث ساعات مكتبية عمى فترتين عمى األقل أسبوعيا ، يتاح فيها لمطمبة مراجعة أستاذ المقرر حال  يحدد أستاذ
 وجود أي استفسار أو أسئمة لمنقاش مع أستاذ المقرر

  من حيق الطاليب مراجعية أسيتاذ المقيرر لمراجعية خيالل السياعات المكتبيية لالطيالع عميى أوراق إجابتيه فيي االختبيارات
 . واختبار منتصف الفصل الدراسيالقصيرة 

  رصيد درجات االختبار النهائي يكون خالل أسبوع من إعالن النتيجة ويقدم إلي إدارة الدارسات العميا .تتظمم مراجعة 

 


