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 ثشَبيظ اإلداسح 
 مبادئ االقتصاد الجزئيخطخ انًمشس انذساعٙ: 

 

 

I. يؼهٕيبد ػٍ يذسط انًمشس: 

 / أعجٕػٛب(3)  انغبػبد انًكزجٛخ
 االعى 

 انًكبٌ ٔسلى انٓبرف  انغجذ األؽذ االصٍُٛ انضالصبء األسثؼبء انخًٛظ

 انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ       

 

 

II. :يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ انًمشس 

 مبادئ االقتصاد الجزئي اعى انًمشس:  .1

  سيض انًمشس ٔسلًّ:  .2

 انغبػبد انًؼزًذح نهًمشس:  .3

 انغبػبد
 انًغًٕع

 رذسٚت ػًهٙ عًُبس َظش٘

عبػبد  3

 يؼزًذح

    

4.  
لغى اإلداسح + لغى انزغٕٚك + لغى انًؾبعجخ ٔانًشاعؼخ +  انًغزٕٖ ٔانفصم انذساعٙ:

 انًغزٕٖ األٔل –لغى انًبنٛخ ٔانًصشفٛخ 

 الٕٚعذ انًزطهجبد انغبثمخ نذساعخانًمشس)إٌ ٔعذد(:  .5

 الٕٚعذ انًزطهجبد انًصبؽجخ نذساعخ انًمشس)إٌ ٔعذد(:  .6

 انجكبنٕسٕٚط انجشَبيظ/ انجشايغبنزٙ ٚزى فٛٓب رذسٚظ انًمشس:  .7

 انؼشثٛخ نغخ رذسٚظ انًمشس:  .8

 انًمش انشئٛغٙ نكهٛخ اداسح األػًبل يكبٌ رذسٚظ انًمشس:  .9

 

III. انًمشس انذساعٙ:  ٔصف 

 الطلب هكٌناث ًالعزض، الطلب نظزياث االقتصاديت، ًبالوشكلت األخزٍ بالعلٌم ًعالقتو االقتصاد تيذف ىذه الوادة إلَ تعزيف الطالب بعلن

 كاهلت، هنافست حالت في ًالخذهاث السلع أسٌاق تحليل التكاليف، ًدالت اإلنتاج، دالت السٌاء، ًهنحنياث الونفعت نظزيت ًأىويتيا، ًالعزض

 في اإلنتاج عناصز ًطلب عزض حيث هن التٌسيع نظزيت احتكاريت، ًهنافست قلت، احتكار كاهل، احتكار

 .السٌقيت اليياكل ظل

 

IV. :يخشعبد انزؼهى انًمصٕدح نهًمشس 

 ػُذاالَزٓبء يٍ دساعخ ْزا انًمشس، عٕف ٚكٌٕ انطبنت لبدساػهٗ:

 مناقشة المبادء والنظرٌات الستٌعاب مضمون االقتصاد الجزئً وعالقته ببقٌة العلوم  .1
 .تفسٌر سلوك الوحدات االقتصادٌة اما كمستهلك أو كمنتج .2

 منهجٌة األفكار والمصطلحات األساسٌة التً تفسر طبٌعة النشاط االقتصاديالتعرف على  .3
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V. :يؾزٕٖ انًمشس 

 :انغبَت انُظش٘

 انغبػبد انفؼهٛخ األعجٕع انًٕاضٛغ انزفصٛهٛخ ٔؽذاد انًمشس انشلى

1 

الفرق بٌن االقتصاد ،الجشئي االقتصاد هفيٌم يمذيبد
 ،االخرى بالعلوم عالقته الجزئً والكلً,

 العامة االقتصادٌة المفاهٌم بعض

1 3 

2 

 ،ًخصائصيا االقتصاديت الوشكلت طبيعت االقتصادٌة المشكلة

 المشكلة عالج) االقتصاديت الوشكلت عالج
 عالج -الرأسمالً النظام فً االقتصادٌة

 (االشتراكً النظام فً االقتصادٌة المشكلة

1 3 

3 

 الطلب ومنحنى جدول, بلالط نظرٌة وتطويرها الطلب نظرية
 على الموثرة العوامل, الطلب وقانون
 ,الطلب مرونة ,الطلب فً والتغٌر الطلب
 ,قٌاسها وطرق المرونة انواع

 ,الطلب مرونة فً توثر التً العوامل
 نظرٌة ،الكلً واالٌراد الطلب بٌن العالقة
 الحدٌة المنفعة تفاقم وقانون الحدٌة المنفعة

( 
 المنفعة لنظرٌة االساسٌة الفروض
 لنظرٌة تبعا   كالمستهل توازن,الحدٌة
 الحدٌة المنفعة نظرٌة, الحدٌة المنفعة
 الحدٌثة التفسٌرات -(,الطلب وقانون
 ك )المستهل كلسلو

 منحنٌات خصائص,السواء منحنٌات نظرٌة
 ,السواء
 ,السواء خارطة

 النظرٌة فً كالمستهل توازن, المٌزانٌة قٌد
 الحدٌثة

2 6 

4 

 العرض ومنحنى جدول , العرض نظرٌة العرض نظرية
 للعرض المحددة العوامل ,العرض وقانون
 انواع)العرض مرونة, العرض فً والتغٌر
 توثر التً العوامل,قٌاسها وطرق المرونة

 ,العرض مرونة فً
 ظروف فً التغٌرات وآثار المرونة
 بٌن المتبادلة العالقة,والطلب العرض
 التطبٌقات وبعض والعرض الطلب
 ,العلمٌة
 ,المشتق الطلب ,المتعدد المتصل الطلب

 المتعدد العرض , المتصل  العرض

2 6 

 2 1  االخزجبس انُصفٙ 5

6 

 مفهوم)االنتاج وعوامل مفهوم االنتاج
 (االنتاج عوامل,االنتاجٌة
 الدوال انواع ,االنتاج دالة)االنتاج نظرٌة

 ,الحدي والمتوسط الكلً الناتج مفاهٌم,
 ,المتناقصة الغلة قانون
 ,العوامل لتولٌف المثلى النسبة

 (النطاق اقتصادٌات

2 6 
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7 

 , الكلٌة التكالٌف,وانواعها التكالٌف مفهوم وااليرادات التكاليف
 ,الحدٌة التكالٌف , المتوسطة التكالٌف

 القصٌر المدى فً التكلفة منحنٌات كسلو
 -االٌراد مفهوم ) االٌرادات ,والطوٌل

 االٌرادات منحنٌات- االٌرادات أنواع

2 6 

8 

 ( التامة المنافسة ظل فً المنشاة توازن االسعار وتحديد االسواق
 (االحتكار ظل فً المنشاة توازن,)الكاملة
 ظل فً المنشاة توازن,)اللغة احتكار
 المنشاة توازن,االحتكارٌة المنافسة ظروف

 والترست الكارتٌل ظل فً

1 3 

9 

 كٌفٌة  ,انواعها ,االجور مفهوم (االجور التوزيع نظرية
 (,تحدٌدها
 (,الفائدة تحدٌد  ,الفائدة مفهوم ) الفائدة
 ووظائفه( وانواعه الربح مفهوم ) الربح

 

1 3 

 3 1  هزاجعت عاهت 10

     

   ػذد األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

 انغبَت انؼًهٙ:                                            

 انُؾبط انؼًهٙكزبثخ رغبسة )يٕاضٛغ / يٓبو( 

 انغبػبد انفؼهٛخ ػذد األعبثٛغ انًٓبو / انزغبسة انؼًهٛخ انشلى

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إعًبنٙ األعبثٛغ ٔانغبػبد

 

 

 

VI. اعزشارٛغٛخ انزذسٚظ 

 طشٚمخ انًؾبضشاد انُظشٚخ 

 انؾٕاسأعهٕة انًُبلؾخ ٔ 

 العصف الذهنًحل التمارين, 

 ٔانًؼبدالد، انزطجٛمبد انؼًهٛخ انشعٕو انجٛبَٛخ ٔانغذأل

 انجؾٕس انغًبػٛخ انًؾزشكخ
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VII. :انزكهٛفبد / انًٓبو 

 انذسعخ)إٌ ٔعذد( األعجٕع انزكهٛف/انُؾبط انشلى

رمشٚش ػٍ أْى انًؾبكم االلزصبدٚخ فٙ  1

 انغًٕٓسٚخ انًُٛٛخ

13 5 

2    

3    

    

    

 

 

VIII. :رمٕٚى انزؼهى 

 يٕضٕػبد انزمٕٚى انشلى
يٕػذ انزمٕٚى/ انٕٛو 

 ٔانزبسٚخ
 انذسعخ

 انٕصٌ انُغجٙ 

)َغجخ انذسعخ إنٗ 
 دسعخ  انزمٕٚى انُٓبئٙ(

 %5 5 12 ,8 ,4 انٕاعجبد   .1

 %20 20 7 اخزجبس يُزصف انفصم  .2

 %70 70 َٓبٚخ انفصم انذساعٙ االخزجبس انُٓبئٙ .3

   انًغًٕع 

 

IX. :يصبدس انزؼهى 

 انًشاعغ انشئٛغخ: .1

 م، مبادئ االقتصاد، دار حافظ2004األمٌن، زكرٌا عبد الحمٌد باشا،عبد الوهاب  - 1

  مبادئ االقتصاد الجزئي، مكتبة الطالب الجامعيو، 2011أ.د. محمد مقداد، أ. بشير قفة، - 2

 انًشاعغ انًغبػذح: .2

 داس األيم نهُؾش ٔانزٕصٚغ ،يجبدئ االلزصبد انغضئٙ و،2008،يؾًذ يؾًٕد انُصش ٔػجذهللا ؽبيٛخ -1

 ،ػًبٌداس ٔائم نهُؾش ،يجبدئ االلزصبد ٔانزؾهٛم انغضئٙ و،2005أ.د ؽشثٙ ػشٚمبد، -2

 )إٌ ٔعذد(يٕاد إنكزشَٔٛخ ٔإَزشَذ: .3
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I. .انضٕاثظ ٔانغٛبعبد انًزجؼخ فٙ انًمشس 

 ثؼذ انشعٕع نهٕائؼ انغبيؼخ ٚزى كزبثخ انغٛبعخ انؼبيخ نهًمشس فًٛب ٚزؼهك ثبٜرٙ:

 عٛبعخ ؽضٕس انفؼبنٛبد انزؼهًٛٛخ:  .1

  ( يٍ عبػبد انًمشس 75االنزضاو ثبنًٕاػٛذ انًؾذدح نهًؾبضشاد فٙ ثذئٓب ٔاَزٓبءْب ٔاالَزظبو فٙ انؾضٕس، ٔضشٔسح ؽضٕس ) %

 ؽغت الئؾخ انزؼهٛى انؼبنٙ.

 ( ٍيٍ عبػبد انًمشس ٚؼزجش يؾشٔيبً فٙ انًمشس. إالّ إرا25إرا رغبٔص َغجخ غٛبة انطبنت ػ )%  كبٌ غٛبثّ ثغجت يشض أ ثؼزس

 لبْش رمجهّ ػًبدح انكهٛخ، ٔثًٕعت ٔصبئك سعًٛخ ٔيؼًذح.

 انؾضٕس انًزأخش:  .2

  .ُٚجغٙ ػهٗ انطبنت أٌ ٚأرٙ إنٗ انًؾبضشاد، ٔانًؾبسكخ فٙ يُبلؾخ يٕضٕػبد انًمشس فٙ انٕلذ انًُبعت 

 ٔثؼزس. ٚغًؼ نهطبنت انًزأخش ثذخٕل انًؾبضشح إرا رأخش فٙ ؽذٔد سثغ عبػخ فمظ 

 

 ضٕاثظ االيزؾبٌ:  .3

 .ٚغت ػهٗ انطبنت انٕصٕل إنٗ لبػخ االيزؾبٌ فٙ انٕلذ انًؾذد 

 .ٌػذو انغًبػ ثذخٕل االيزؾبٌ ثؼذ يشٔس أكضش يٍ سثغ عبػخ يٍ ثذء االيزؾب 

 .ال ٚغًؼ نهطبنت انخشٔط يٍ انمبػخ االيزؾبَٛخ ثؼذ رٕصٚغ األعئهخ إالّ ثؼذ يشٔس َصف ٔلذ االخزجبس 

  انطبنت انغبئت فٙ اخزجبس َٓبٚخ انفصم ساعجبً فٙ انًمشس انز٘ رغٛت فّٛٚؼزجش. 

 انزؼُٛٛبد ٔانًؾبسٚغ:  .4

 انزؼُٛٛبد: ٚزؼٍٛ ػهٗ انطبنت االنزضاو ثبٜرٙ:

  نكٙ رمذٚى انٕاعجبد فٙ انٕلذ انًؾذد رًبيبً، ٔإرا يب ٔاعٓزّ يؾكهخ فٙ رمذٚى انٕاعجبد انًطهٕثخ يُّ ػهّٛ االرصبل ثأعزبر انًمشس

 ٚزفك يؼّ ػهٗ يٕػذ آخش، ٔثُبًء ػهٗ رؼهًٛبد أعزبرِ ًٚكٍ أٌ ٚؼذل ٔٚمشس انًٕػذ اٜخش نهزغهٛى.

 .أٌ ٚمذو ػشضبً رفصٛهٛبً نًب ٚزضًُّ انٕاعت يٍ خطٕاد ٔأفكبس أعبعٛخ 

 ٔافك األعزبر ػهٗ لجٕل  أرا رأخش انطبنت ػٍ رمذٚى ٔاعجبرّ فٙ انًٕػذ انز٘ ؽذد نّ ثؼذ أعجٕػٍٛ يٍ انزأخٛش نٍ ٚمجم إالّ إرا يب

 انزأخٛش، ثُبًء ػهٗ ظشٔف لبْشح ٚزى ؽشؽٓب ٔاإلػالٌ ػُٓب خطٛبً.

 انًؾبسٚغ:

  عٛزى رُظٛى انطهجخ فٙ فشق ٔكم فشٚك ٚخزبس ٔاؽذاً يٍ انًٕضٕػبد انًمذيخ نٓى فٙ ثذاٚخ انفصم انذساعٙ. ٔػهٗ انفشٚك رٕصٚغ

 انًغؤٔنٛخ فًٛب ثُٛٓى، ٔانًؾبسكخ انفبػهخ يٍ عًٛغ أػضبء انفشٚك،ٔػهٗ كم فشٚك أٌ ٚمذو رمشٚشاًػٍ يٕضٕػّ، ٔػشضّ أيبو انطهجخ.

 انغؼ:  .5

  ثًجبدئ انُضاْخ األكبدًٚٛخ انزٙ رؼُٙ: أٌ ٚكٌٕ انطبنت صبدلبً يغ َفغّ، ٔيغ صيالئّ ٔيغ أعبرزرّ.ٚهزضو انطهجخ 

  نٍ ٚزى انزغبيؼ يغ انغؼ ْٕٔ: يؾبٔنخ انطبنت انغؼ ثبنؾذٚش أٔ انُظش فٙ ٔسلخ انغٛش أٔ اإلؽبسح أٔ يؾبٔنخ اعزخذاو أٚخ ٔعٛهخ

 يٍ ٔعبئم انغؼ.

 ٔع فّٛ فٛؼزجش انطبنت ساعجبً فٙ انًمشس.انغؼ فٙ االيزؾبٌ انُصفٙ أٔ انؾش 

 .انطبنت انز٘ ٚغؼ فٙ االيزؾبٌ ٚؾشو يٍ صالس يٕاد ْٙ: انًبدح انزٙ ضجظ يزهجغبً فٛٓب ٔيٍ لجهٓب ٔانًبدح انزٙ رهٛٓب 

 .إرا ركشس غؼ انطبنت أكضش يٍ يشح فٙ انذٔسح االخزٛبسٚخ انٕاؽذح ٚطجك ػهّٛ ؽكى انفصم يٍ انذساعخ 

 ؼشٚف االَزؾبل ٔؽبالرّ ٔاإلعشاءاد انًزجؼخ فٙ ؽبنخ ؽذٔصّ.االَزؾبل:ٚؾذد ر  .6

 عٛبعبد أخشٖ:   .7

 يٍ يٓبو انطهجخ ٔٔاعجبرٓى ٔؽمٕلٓى اٜرٙ: 

 .ٙرؾًم ٔرمجم اٜساء انًخزهفخ أصُبء انًُبلؾبد ٔانؼًم انغًبػ 

 .ٍٚانزضايّ ثأعهٕة انُمبػ االٚغبثٙ ٔانؾٕاس انجُبء يغ اٜخش 

  انًؾًٕنخ داخم لبػخ انًؾبضشح، أٔ أصُبء عٛش االيزؾبٌ.ال ٚغًؼ اعزخذاو انٕٓارف 

 .إرا عهك انطبنت عهٕكبً غٛش يمجٕل فأَّ ُٚؾبل إنٗ انغٓبد انًؼُٛخ الرخبر انالصو، يؾفٕػبً ثزمشٚش ػٍ رنك 

 

 

 


