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 المقرر مفرداث .00

 الساعاث األسبىع
مخرجاث التعلم 

 المطلىبت
اسم الىحذة / المساق أو 

 المىضىع
طريقت 

 التعليم
 طريقت التقييم

 اساسٌات تمهٌدٌة 2 االول
تعرٌف علم  ,صادنشأة علم االقت

 َظزٌ ,االقتصاد
أصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ 

 اساسٌات تمهٌدٌة 2 انثبٍَ
 المشكلة االقتصادٌة

 َظزٌ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 اساسٌات تمهٌدٌة 2 انثبنث
النظرٌات االقتصادٌة وكٌفٌة 

 َظزٌ اختبارها
اصئهخ ويُبقشخ 

 وايزحبٌ اٍَ

 2 انزاثغ
نظرٌات سلوك 

 المستهلك

 ,: قانون الطلب,مفهوم الطلب
 َظزٌ جدول الطلب

اصئهخ ويُبقشخ 

 ػبيخ

 2 انخبيش
نظرٌات سلوك 

 المستهلك

طلب الفرد وطلب  ,منحنى الطلب
العوامل المؤثرة فً طلب  ,السوق
 االفراد

 ايزحبٌ شهزٌ َظزٌ

 2 انضبدس
نظرٌات سلوك 

 المستهلك

 دالة الطلب -
 تغٌر الطلب وتغٌر الكمٌة المطلوبة

 قانون الطلباالستثناءات من 
 مرونة الطلب -

 َظزٌ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 2 انضبثغ

 نظرٌة المنفعة توازن المستهلك
 َظزٌ نظرٌة المنفعة وقانون الطلب

اصئهخ ػبيخ 

ويُبقشخ 

 وايزحبٌ اٍَ

 2 انثبيٍ
 نظرٌة منحنٌات السواء توازن المستهلك

 معدل االحالل الحدي
 َظزٌ

اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 2 انزبصغ

 خط السعر  - المستهلك توازن
توازن الفرد المستهلك 

 باستخدام منحنٌات السواء
 َظزٌ

اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 انؼزض ودالالره 2 انؼبشز
 قانون العرض
 جدول العرض

 العوامل المئثرة فً العرض
 ايزحبٌ شهزٌ َظزٌ

انحبدٌ 

 ػشز
 انؼزض ودالالره 2

 انتقال منحنى العرض
 َظزٌ مرونة العرض

 ػبيخاصئهخ 

 انىاقغ ويُبقشخ 

 2 انثبٍَ ػشز
االطار العام لتحدٌد 

 السعر فً السوق

تقابل منحنى العرض ومنحنى 
 ,الطلب وتحدٌد سعر التوازن

تغٌر سعر التوازن الناتج عن 
 تغٌرات العرض والطلب

 َظزٌ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبقشخ 

 وايزحبٌ اٍَ

 االنتاج 2 انثبنث ػشز

 مفهوم االنتاج -
 عوامل االنتاج -
 دالة االنتاج -
 مفاهٌم االنتاج -
 قانون الغلة المتناقصة -
 منحنى الناتج المتساوي -

 َظزٌ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ
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 خارطة سواء المنتج -
 اقتصادٌات الحجم -

 التكالٌف واالٌرادات 2 انزاثغ ػشز
 مفهوم تكالٌف االنتاج -
 انواع تكالٌف االنتاج -
 االٌرادات -

 َظزٌ
يُبقشخ ػبيخ 

 شهزٌ وايزحبٌ

انخبيش 

 ػشز
 امتحان نهاٌة الكورس  2

 
   

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انقزاءاد انًطهىثخ :
 كزت انًقزر 
 اخزي  

1-  

 اليوجد     خيزطهجبد خبص

انخذيبد االجزًبػُخ ) ورشًم ػهً صجُم 

انًثبل يحبظزاد انعُىف وانزذرَت 

 انًهٍُ وانذراصبد انًُذاَُخ ( 

  

 انقجىل  .13

 الرىجذ  انًزطهجبد انضبثقخ

  12 أقم ػذد يٍ انطهجخ 

  62 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 



 


