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 المقررنموذج وصف 

 المرحلة الثالثة –قسم ادارة االعمال 

 عمر هويدي صالح. م

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضيا   إجيازا   هذا املقرر وصف يوفر

 وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مربهنا  

 .الربانمج

 

 

 جامعة االنبار المؤسسة التعليمية .1

 كلية االدارة واالقتصاد المركز/ القسم الجامعي  .2

 اقتصاديات االعمال رمز المقرر/ اسم  .3

 بكلوريوس ادارة اعمال البرامج التي يدخل فيها .4

 (التواجد اليومي)الحضور  الحضور المتاحة أشكال .5

 2120-2020الفصل الدراسي االول، العام الدراسي  السنة/ الفصل  .6



 في االسبوع 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 9/01/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

  : أهداف المقرر  .9
 تزويد الطالب بمعلومات منتوعة عن مفهوم اقتصاديات االعمال  -ا

 المام الطالب بالعالقة بين علم االقتصاد المتمثل بالنظرية االقتصادية الجزئية وادارة االعمال -ب

الجزئية والمتمثلة بنظرية ادراك الطالب لنواحي التركيز والتميز في تسخير النظرية االقتصادية   -ج

 يةالطلب والتنبؤ به وسلوك منحنيات االنتاج والتكاليف في حل المشاكل االدار

معرفة الطالب اهمية نظام التسعير وسياساته وهيكل السوق باالضافة الى طرق تحديد االسعار  -د

 وسياسة التمييز السعر

 تشخيص مفاهيم الربح والعوامل المحددة لالرباح وستراتيجيات االرباح واسس تحديد الربح -ه

 معرفة الطالب التركز واالندماج والتكامل بين المشروعات -ي

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

تحقيقا الكمال المقرر في اعاله، فانه يؤمل بعد انهاء الفصل الدراسي، ان يكون الطالب قادرا 

ئية في حل وبشكل واضح على فهم الية اعتماد ادارة المنظمات على النظرية االقتصادية الجز

 طلب او المبيات والية تحديد السعر ومعرفة االرباحالمشاكل االدارية والمتمثلة بالتنبوء بال

 طرائق التعليم والتعلم      

 :سيتم االعتماد على الطرق االتية.

 .....القاء المحاضرات، المناقشات الجماعية، المشاركات التفاعلية، االوراق البحثية
 طرائق التقييم      

 سيتم االعتماد على الطرق التالية

 .السبوعية والشهرية والفصليةاالختبارات ا -

 ....تقييم المشاركات التفاعلية وكذلك االوراق البحثية والواجبات المكتبية -

 ...الحضور والتفاعل -
 مهارات التفكير -ج

 ...الجل الحكم على تطوير وتحسين مستوى مهارات التفكير لدى الطلبة، سيتم اعتماد الصيغ االتية

 التفكير الجماعي -
 .يز التوجيه والتحف -
 .والعامة التساؤالت المثيرة والمحفزة -
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 .الجل تطوير المهارات المختلفة، سيتم اعتماد الصيغ التالية

رية والعوامل المؤثرة ربط تفاعلي بين اهداف المنظمة ووظائفها وعملية اتخاذ القرارات االدا -

 بها واهمية تحليل الطلب والتنبوء به
امكانية قيام الطالب باالعتماد على اساليب تحديد االسعار واالرباح بتحليل نقطة التعادل لمعرفة  -

 .الخسائر واالرباح
 .سيتم الحكم بشكل شخصي على مدى قدرة الطالب تطبيق ذلك -
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
لتعلم مخرجات ا

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 أو الموضوع
 طريقة التعليم

طريقة 

 التقييم

مفاهيم اساسية في  2 1

 اقتصاديات االعمال

المشكلة االقتصادية وندرة 

 الموارد

اهداف المنشأة والوظائف 

االدارية وعملية اتخاذ 

 القرار

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

لقرارات عملية اتخاذ ا 2 2

 والعوامل المؤثرة فيها
تحليل الطلب والتنبؤ بالطلب 

اهمية دراسة تحليل الطلب 

 في اقتصاديات االعمال

 

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

مفهوم الطلب ودالة الطلب  2 3

 وانواعه و قانون الطلب

واهميتها في مرونات الطلب 

اقتصاديات االعمال العالقة 

بين االيراد الكلي والمرونة 

 السعرية

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

دالة االنتاج في االمد  دالة االنتاج 2 4

( دالة االنتاج الثانية)القصير 

وقانون تناقص الغلة ودالة 

 غيرةاالنتاج المت

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

العوامل المؤثرة في اختيار  اختيار الموقع االنتاجي 2 5

الموقع االنتاجي اختيار الفن 

 االقتصادي

 االلقاء -

 المشاهدة -
المشاركة، 

 التفاعل

 تحليل تكاليف االنتاج 2 6

 

القرار  اهمية التكاليف في

االداري التكاليف  الصريحة 

والضمنية وتكاليف الفرصة 

البديلة تكاليف االنتاج في 

االمد القصيرتكاليف االنتاج 

 في االمد الطويل

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

تحليل التعادل ومفهوم نقطة  تحليل نقطة التعادل 2 7

 عادل اقتصاديات الحجمالت

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

قرارات التسعير وقرارات  2 8

 االنتاج

مفهوم السعر ومحدداته في 

منظمات االعمال سياسات 

التسعير في ظل نماذج 

السوق المختلفة والقرارات 

 االدارية

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

 التحليل البياني -

المشاركة، 

 التفاعل

    االختبار االول 2 9

قرارات التسعير وقرارات  2 10

 االنتاج

طرق تحديد االسعار 

سياسات وقرارات التمييز 

 السعري

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

المشاركة، 

 التفاعل

تحليل االرباح والقرارات  2 11

 االداري

مفاهيم الربح نظريات 

االرباح العوامل المحددة 

لألرباح استراتيجيات 

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

المشاركة، 

 التفاعل



 

 الرياضية االرباح للمشروعات

تحليل االرباح والقرارات  2 12

 االداري

اسس تحديد االرباح االسعار 

 والسياسة السعرية

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 ياضيةالر

المشاركة، 

 التفاعل

التركز واالندماج والتكامل  2 13

 بين المشروعات

معنى واهمية اشكال تركز 

االنتاج في اقتصاديات 

االعمال اتحاد المنتجين 

تكامل المشروعات  واشكالها

 الشركات المتعددة

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

المشاركة، 

 التفاعل

    نياالختبار الثا 2 14

مفهوم ووظائف كفاءة  2 15

 االداء

اسس ومراحل عملية تقييم 

كفاءة االداء معايير تقييم 

 كفاءة االداء

 االلقاء -

 المشاهدة -

االمثلة  -

 الرياضية

المشاركة، 

 التفاعل

 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر 
 اخرى  

 او  جميع الكتب المؤلفة لمادة اقتصاديات االعمال

 .االقتصاد االداري يمكن ان تعد مفيدة ومساعدة

 كاظم جاسم العيساوي، .االقتصاد االداري ، د

 .،دار المسيرة، عمان2122

 مقاالت بحثية من االنترنت. 

 (Data show)جهاز العرض    ةمتطلبات خاص

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( راسات الميدانية المهني والد

 استضافة احد التدريسيني يف احد املواضيع

 القبول  .13

المام الطالب بمبادئ االدارة ووظائفها تلك التي درسها في  المتطلبات السابقة

 .المرحلة االولى

المام الطالب بمبادئ االقتصاد تلك التي درسها في المرحلة 

 .االولى
 طالب67 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 01 د من الطلبة أكبر عد
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