
 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مواصفات مقرر: مبادئ االقتصاد الجزئً
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ االقتصاد الجزئً

2 
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number  
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 األولالفصل الدراسً  –المستوى األول 

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 مبادئ الرٌاضة البحتة أ

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 
is offered 

 كلٌة )جمٌع برامج الكلٌة(متطلب  –بكالورٌوس تجارة 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام واسلوب الدراسة
Study System 

 انتظام /فصلً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د. علً علً صالح الزبٌدي
 أ.م.د. علً سٌف عبده كلٌب

11 
 المقررمواصفات تارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

ٌهدف هذا الممرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة لتمكٌنه  مهم معر هة سيايهٌات عالهت ادلتشهاد بمهكم عهات ومبهاد  
اإلنيهانٌة ومنحنهى كمكانهات اإلنتها   ادلتشاد الجزئً بمكم خاص وٌحتوي الممرر عالى ممهكالة النهدرا النيهبٌة لالمهوارد والحاجهات 

األيواق وسنواعها  وما ٌتعالك بالطالب والعرض عالى اليالع والخدمات ويالون وتهوازم الميهتهالن  يهالون المنهتو وتوازنه   هً يهوق 
والطوٌهم   المنا ية الكامالة وسيواق ادحتكار   ضال عم عناشر ادنتا  وعاللتها باإلنتا  والتكالٌف )النفمات(  هً األجالهٌم المشهٌر

 وايتعراض نظرٌة التوزٌع والتشادٌات الر اه  ومعر ة شور  مم اليوق 

  

III. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 -  يواق وتوازنها   الطالب والعرض الجزئً كالممكالة ادلتشادٌة  األٌوضح المفاهٌت األيايٌة المرتبطة بمباد  ادلتشاد 

 a2-  اديواق المختالفة  يالون وتوازم الميتهالن  وتوازم المنتو ٌمرح ً  
-a3   ٌظهر المعر ة والفهت بالظواهر ادلتشادٌة والمشطالحات العالمٌة الخاشة بذلن 
-b1   ٌمارم بٌم اديواق )المنا ية الكامالة  المنا ية ادحتكارٌة  احتكار المالة وادحتكار المطالك( ومروطها 
-b2   ٌشنف اليالع والخدمات العامة والخاشة الضرورٌة  الكمالٌة  البدٌالة والمكمالة  المعمرا وغٌر المعمرا الجٌدا والردٌئة 
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c1-  وادحشاء والمحايبة والمانوم واإلدارا  ً المجام ادلتشادي والمالًٌوظف الرٌاضٌات والريوت الهنديٌة  
-c2 ً   ٌطبك ما دري  ً    اليالون ادلتشادي الرمٌد ميتهالكاً ومنتجا
-d1  ٌعمم منفرداً سو مع زمالءه إلنجاز المهات الموكالة كلٌهت 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌساستراتٌجٌة 
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1  

ٌوضح المفاهٌت األيايٌة المرتبطة بمباد  
ادلتشاد الجزئً كالممكالة ادلتشادٌة  

 يواق وتوازنها   الطالب والعرض األ

 المحاضرا  -
 الحوار والمنالمة -
 التعالت الذاتً والتعاونً -
 العشف الذهنً  -
 

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة  -
 يرٌعة امتحانات  -
 المماركة  ً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

a2- 
يالون وتوازم الميتهالن  وتوازم  ٌمرح 
   ً اديواق المختالفة  المنتو

 المحاضرا  -
 الحوار والمنالمة - 

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة  
 يرٌعة امتحانات  -

IV  :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes 

( 

a1- 
األيايٌة المرتبطة بمباد  ادلتشاد الجزئً ٌوضح المفاهٌت  

 يواق وتوازنها   الطالب والعرض كالممكالة ادلتشادٌة  األ
A1  والنظرٌات ادلتشادٌة  األيس والمباد  ٌبٌم

 والمالٌة  

-a2 
 ً اديواق  يالون وتوازم الميتهالن  وتوازم المنتو ٌمرح  

 المختالفة 
A2  ًٌبٌم مباد  وسيس التحالٌم والتخطٌط المال

  وادئتمانً وتحالٌم المخاطر المالٌة والمشر ٌة 

-a3 
ٌظهر المعر ة والفهت بالظواهر ادلتشادٌة والمشطالحات 

 العالمٌة الخاشة بذلن  
A3 باألزمات ادلتشادٌة والمالٌة         ٌظهر المعر ة

 وبالمشطالحات والكتب بالالغة ادنجالٌزٌة  ً مجال  

-b1 
ٌمارم بٌم اديواق )المنا ية الكامالة  المنا ية ادحتكارٌة   

 احتكار المالة وادحتكار المطالك( ومروطها  
B1 ٌحالم  الظواهر والمضاٌا ادلتشادٌة والمالٌة   

b2- 

ٌشنف اليالع والخدمات العامة والخاشة الضرورٌة  الكمالٌة   
 البدٌالة والمكمالة  المعمرا وغٌر المعمرا الجٌدا والردٌئة 

B4   ٌمارم بٌم النظرٌات والمدارس الفكرٌة ادلتشادٌة
والمالٌة  وٌنمد وٌتخذ  المرار اديتثماري 

 وادلتشادي والمالً المنايب 

-c1 
والريوت الهنديٌة وادحشاء والمحايبة ٌوظف الرٌاضٌات 

  والمانوم واإلدارا  ً المجام ادلتشادي والمالً
C1 الرٌاضٌات والريوت الهنديٌة وادحشاء   ٌوظف

 والمحايبة والمانوم واددارا  ً المجام ادلتشادي
 

-c2 
ً  ٌطبك ما دري   ً ادلتشادٌة والخطط والبرامو    ٌضع اليٌاياتC4  اليالون ادلتشادي الرمٌد ميتهالكاً ومنتجا

 ادنمائٌة و ك اديالوب العالمً 

-d1 
ٌعمم منفرداً سو مع زمالءه إلنجاز المهات والتكالٌفات الموكالة 

 كلٌ 
D2 ٌعمم ضمم  رٌك متمٌزاً بيمات المٌادا   
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 التعالت الذاتً والتعاونً  -
 العشف الذهنً  -
 

 المماركة  ً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

-a3 

ٌظهر المعر ة والفههت بهالظواهر ادلتشهادٌة 
 والمشطالحات العالمٌة الخاشة بذلن  

 

 المحاضرا -
 الحوار والمنالمة -
 التعالت الذاتً والتعاونً -
 العشف الذهنً  -
 

 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 
 يرٌعة امتحانات  -
 المماركة  ً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1 

 
ٌمارم بٌم األيواق )المنا ية الكامالة  

المنا ية ادحتكارٌة  احتكار المالة وادحتكار 
 المطالك( ومروطها 

 المحاضرا  -
 الحوار والمنالمة  -
 العشف الذهنً  -
 المهات وادنمطة  -
مجموعات العمم )تعالت   -

 ذاتً وتعاونً(
 مهات بحثٌة -

 تمٌٌت التكالٌف  -
 تمٌٌت المنالمة والحوار  -
 امتحام مفوي  -
المالحظة وتمٌٌت مماركة الطالب  ً  -

 الماعة 
 تمٌٌت التمارٌر -
 المالحظة -
 اختبارات تحرٌرٌة -

b2  
ٌشنف اليالع والخدمات العامة والخاشة 
الضرورٌة  الكمالٌة  البدٌالة والمكمالة  
 المعمرا وغٌر المعمرا الجٌدا والردٌئة

 المحاضرا  -
 الحوار والمنالمة  -
 العشف الذهنً  -
 المهات وادنمطة  -
مجموعات العمم )تعالت   -

 ذاتً وتعاونً(
 مهات بحثٌة -

 تمٌٌت التكالٌف  -
 والحوار تمٌٌت المنالمة  -
 امتحام مفوي  -
المالحظة وتمٌٌت مماركة الطالب  ً  -

 الماعة 
 تمٌٌت التمارٌر -
 المالحظة -
 اختبارات تحرٌرٌة -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 

ٌوظف الرٌاضٌات والريوت الهنديٌة 
وادحشاء والمحايبة والمانوم واإلدارا  ً 

  ادلتشادي والمالًالمجام 
 

 المحاكاا   -
 التطبٌك العمالً     -
ادنمطة والتكالٌف   -

 المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالمة  -

 الراجعة  
 التدرٌب العمالً -

 اختبارات تحرٌرٌة  -
 امتحانات مفوٌة  -
 تمٌٌت التمارٌر والتكالٌف  -
 تمٌٌت العروض الفردٌة والجماعٌة -
 الدرسالمماركة  ً لاعة  -

C2- 
اليالون ادلتشادي  ٌطبك ما دري   ً

 ً    الرمٌد ميتهالكاً ومنتجا

 ـ لمحاكاا 
 التطبٌك العمالً    -  -
ادنمطة والتكالٌف المنزلٌة  - -

 اختبارات  تحرٌرٌة  -
 اختبارات مفوٌة  -
 تمٌٌت التمارٌر والتكالٌف  -
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 الفردٌة والجماعٌة( 
والتغذٌة الحوار والمنالمة  -

 الراجعة  

 ادمتحام العمالً ومالحظة ادداء  -
 المماركة  ً لاعة الدرس  -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1- 

ٌعمم منفرداً سو مع زمالءه إلنجاز المهات 
 والتكالٌفات الموكالة كلٌ 

 الحوار والمنالمة    -
 التعالت الذاتً والتعاونً -
 ادنمطة والمهات والتكالٌف   -
 التغذٌة الراجعة -

 التطبٌك العمالً  -

 مالحظة ادداء    -
 ادمتحانات المشٌرا  -
 تمٌٌت العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌت التمارٌر والتكالٌف واألنمطة -

 ادمتحانات المفوٌة  -

 

V.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
 

مفاهٌت عامة  ً عالت  -
 ادلتشاد

 
 
 
 
 
منهو البحث  -

 ادلتشادي وسيالٌب 

 تعرٌف عالت ادلتشاد
 ادلتشاد الجزئً
 ادلتشاد الكالً

 مجام عالت ادلتشاد
 الندرا

 ادختٌار
 الندرا والفمر

 منهو البحث ادلتشادي
 النظرٌة ادلتشادٌة

طرق وايالٌب التحالٌم 
 ادلتشادي

 سود: اديالوب المنطمً
 طرٌمة اديتمراء
 طرٌمة اديتنباط

 ثانٌا: اديالوب الرٌاضً
 اديالوب ادحشائًثالثا: 

 التجرٌد
 نيبٌة المانوم العالمً

التمرٌر والتمدٌر  ً البحث 
 ادلتشادي

مرتكزات التفكٌر 
 ادلتشادي

1 3 
a1, a2,a3 
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 برنبمج االقتصبد
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 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

2 
الممكالة ادلتشادٌة 
 والنظت ادلتشادٌة

 اود: الممكالة ادلتشادٌة
مفهوت وطبٌعة الممكالة 

 ادلتشادٌة 
اديئالة اديايٌة التً 

 الممكالة ادلتشادٌةتثٌرها 
تكالفة الفرشة البدٌالة )او 

 الضائعة(
  ثانٌا: النظت ادلتشادٌة

 النظات الرسيمالً 
  النظات ادمتراكً

  النظات المختالط
 النظات اإليالمً 

1 3 
a1, a2,a3 

 

3 
 اليالع ادلتشادٌة

 المواردو
 )عناشر ادنتا (

يالع اديتهالن الفردي 
 ويالع اديتهالن الجماعً

 اديتهالن الفردييالع 
 يالع اديتهالن الجماعً

اليالع اديتهالكٌة واليالع 
 ادنتاجٌة

 اليالع اديتهالكٌة   -س
ـ اليالع المعمرا وغٌر 

 المعمرا
ـ اليالع الكمالٌة واليالع 

 الضرورٌة
 ـ اليالع العادٌة واليالع الدنٌا

ـ اليالع المتكامالة واليالع 
 المتنا ية

اليالع ادنتاجٌة )يالع  -ب 
 ام(رسس الم

 ادرض سو الطبٌعة:
 العمم:

 اليكام ولوا العمم 
النمو اليكانً وحجت الموى 

 العامالة
الكفاءا ادنتاجٌة لعنشر 

 العمم
اليكام والموارد )نظرٌات 

 اليكام(
 نظرٌة مالتوس

الدرايات الحدٌثة  ً 
 اليكام

 رسس المام:
 اهمٌة رسس المام
 مفهوت رسس المام
 انواع رسس المام

 التنظٌت

 1 3  
a1, a2,a3,b1,b2 
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 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 اديواق 4

تعرٌف اليوق وعناشر 
 اليوق

العوامم المؤثرا  ً حجت 
 اليوق

 وظائف اليوق
 انواع اديواق

 يوق المنا ية الكامالة
 يوق المنا ية ادحتكارٌة

 يوق احتكار المالة
 يوق ادحتكار الكامم

1   3 
a1, a2,a3,b1,b2 

 

 العرضو الطالب 5

 تعرٌف الطالب
ومنحنى جدوم الطالب 

 الطالب
حادت خاشة لمنحنى 

 الطالب 
التغٌر  ً الكمٌة المطالوبة 

 والتغٌر  ً الطالب
 تعرٌف العرض

 جدوم ومنحنى العرض
التغٌر  ً الكمٌة 

المعروضة والتغٌر  ً 
 العرض

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2 

 

 توازم اليوق 6

 تحدٌد ثمم وكمٌة التوازم
تغٌر الطالب والعرض 

وكمٌة  وتغٌر ثمم التوازم
 التوازم

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2,c1 

 

 المرونات 7

 مرونة الطالب
 مرونة الطالب اليعرٌة

العوامم المؤثرا  ً مرونة 
 الطالب اليعرٌة

عاللة مرونة الطالب 
 اليعرٌة باإلٌراد
 ةالداخالٌمرونة الطالب 

العوامم المؤثرا عالى 
 ةالداخالٌمرونة الطالب 

مرونة الطالب التبادلٌة 
 )المتماطعة(

 العرض اليعرٌةمرونة 
العوامم المؤثرا  ً مرونة 

 العرض

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2,c1,c2 

 

8 

 يالون وتوازم الميتهالن 
 
 
 

اود: نظرٌة المنفعة العددٌة 
 )سو المابالة لالمٌاس(

المنفعة الكالٌة والمنفعة 
 الحدٌة 

 لانوم تنالص المنفعة
توازم الميتهالن و ك 
تحالٌم المنفعة العددٌة 

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2,c1,c2 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 )المابالة لالمٌاس( 
  ائض الميتهالن

منحنى الطالب ومنحنى 
 المنفعة الحدٌة

9 
نظرٌة المنفعة الترتٌبٌة 

 وتحالٌم اليواء

ثانٌا: نظرٌة منحنٌات 
 اليواء وتوازم الميتهالن
منحنى اليواء وخرٌطة 

 اليواء
وطبٌعة منحنى مفهوت 
 اليواء

 خشائص منحنٌات اليواء
 معدم ادحالم الحدي

خط المٌزانٌة )سو خط 
 الثمم(-الدخم

توازم الميتهالن و ك 
 تحالٌم منحنٌات اليواء
امتماق منحنى طالب 
الميتهالن و ما لتحالٌم 

 اليواء
 امتماق منحنى طالب اليوق
تمٌٌت نظرٌة المنفعة و ما 

 لتحالٌم اليواء

1 3 
a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2 

 

10 
 

والتكالٌف  نظرٌة ادنتا 
 )النفمات(

 ـ مفهوت ادنتا 
 ـ دالة ادنتا  

ـ دالة ادنتا   ً األجم 
 المشٌر

ـ الناتو الحدي والناتو 
 المتويط

ـ العاللة بٌم الناتو الكالً 
والناتو ـ المتويط والناتو 

 الحدي
 ـ مراحم الغالة

ـ لانوم النيب المتغٌرا 
 ولانوم تنالص الغالة

 ـ مراحم ادنتا 
ـ اختٌار اكفأ نيب ادنتا  
وتويٌع  نطاق الممروع 

  ً ادجم الطوٌم
ـ طبٌعة ومفهوت 

 النفمة)التكالفة(
ـ الجوانب المختالفة لالنفمة 

 )التكالفة(
ـ تكالٌف ادنتا   ً ادجم 

 المشٌر
ـ التكالٌف الكالٌة  ً ادجم 

 المشٌر
ـ التكالٌف المتويطة 

1 3 
a1, 

a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1 
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

كالٌف الحدٌة  ً األجم والت
 المشٌر

عاللة متويط التكالٌف  -
الكالٌة ادجمالٌة بمتويط 
التكالٌف الثابتة ومتويط 

 التكالٌف المتغٌرا
العاللة بٌم التكالٌف  -

 المتويطة والتكالٌف الحدٌة
العاللة بٌم دوام ادنتا  

ودوام التكالٌف  ً ادجم 
 المشٌر

تكالٌف ادنتا   ً ادجم 
 الطوٌم 

 اود: التكالٌف الكالٌة
ثانٌا: التكالٌف المتويطة 

 والتكالٌف الحدٌة
العاللة بٌم متويط 

التكالٌف الكالٌة والتكالٌف 
 الحدٌة  ً ادجم الطوٌم

 و ورات الممروع

11 
توازم المنتو  ً يوق   

 المنا ية الكامالة

توازم المنتو  ً األجم 
 المشٌر 

التوازم بايتخدات ادٌراد  -س
الكالً والتكالفة الكالٌة 

 وحادت التوازم
التوازم بايتخدات  -ب

اٌرادات والتكالٌف 
 المتويطة والحدٌة

اٌرادات وتكالٌف  -1
 الوحدا المنتجة

حادت توازم المنتو  -2
  ً ادجم المشٌر

امتماق منحنى عرض 
الممروع مم منحنى 

 التكالفة الحدٌة
منحنى عرض الممروع 
 ومنحنى عرض اليوق

توازم المنتو  ً األجم 
 الطوٌم

1 3 
a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 

12 
توازم المنتو  ً يوق   

 المنا ية ادحتكارٌة

التمٌٌز بٌم منحنى الطالب 
الفعالً ومنحنى طالب 

 المماركة 
حادت توازم المنتو  ً 
ادجم المشٌر بايتخدات 
ادٌراد الكالً والتكالٌف 

 الكالٌة
المنتو  ً  حادت توازم

  
a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

ادجم المشٌر بايتخدات 
ادٌرادات والتكالٌف 

 المتويطة والحدٌة
توازم المنتو  ً ادجم 

 الطوٌم
 حالة الدخم المفتوح -1
 حالة الدخوم المغالك -2

13 
توازم المنتو  ً يوق 

 ادحتكار الكامم

 مرط توازم المحتكر
توازم المحتكر  ً ادجم 

 المشٌر
توازم المحتكر  ً األجم 

 الطوٌم
سوج  المب  وادختالف بٌم 

يولً المنا ية الكامالة 
 وادحتكار الكامم

1 3 
a1,b1,b2,c1,c2,d1,d2 
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 نظرٌة التوزٌع
 التشادٌات الر اهو

مفهوت وطبٌعة نظرٌة 
 التوزٌع

خشائص الطالب عالى 
 عناشر ادنتا 

تكوم اثمام خدمات 
 عناشر ادنتا 

 الرٌع       -
 األجر       -
 الفائدا       -
 الربح       -

 مروط تعظٌت الر اه 
 مم اليوق  ً تحمٌك 

مروط  المنا ية الكامالة 
وشور حادت الفمم 

 -اليالع العامة-)ادحتكار 
 ادثار الخارجٌة(

1 3 
a1,a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً 
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
44 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 تطبٌقات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

4 
 – 6بٌم تتراوح تطبٌمات وتمارٌم مشاحبة لالممرر 

تطبٌمات ٌموت بها المعٌد ياعاتها مضمنة  ً  8
 ياعات المحاضرا

   

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  === 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرا 
 المنالمة والحوار 
 ًالعشف الذهن 
  حم الممكالت 
   المهات والتكالٌف وادنمطة والتطبٌمات العمالٌة 
 )التعالت الذاتً والتعاونً )ادنمطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والممارٌع التطبٌمٌة 
  التغذٌة الراجعة 
 البحثٌة المهات 
 المحاكاا ولعب اددوار 
 الزٌارا الخارجٌة 
 دراية الحادت 

 

I.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

وما هً عناشرها وكٌف عرف الممكالة ادلتشادٌة  1
 ادلتشادٌة هذه الممكالةتواج  األنظمة 

 a1+a2+b1 
 

W2 1 

عرف الطالب مكوناً جدود لالطالب الفردي عالى يالعة  2
 الالحوت  وطالب اليوق عند سيعار مختالفة

d1+d2+ a1+a2 
 

W5 1 

عرف العرض مكوناً جدوم لعرض منتو واحد   3
 ليالعة الزبادي وعر ض اليوق عند سيعار مختالفة

a 1,a2 ,b1,b2, d1  
W5  1 

عرف اليوق  وبٌم كٌف ٌتوازم ميتخدماً األرلات  4
 والريوت البٌانٌة

a1+b1+b2 c1+c2+d1 W6 1 

عرف توازم الميتهالن مبٌناً بمثام مرطً التوازم  5
  ً ظم المنفعة العددٌة والمنفعة الترتٌبٌة

a1+b1+b2 c1+c2+d1 W9 1 

 a 1,a2 ,b1,b2, d1 W10 1 امرح مراحم الغالة  ً األجم المشٌر 6

وضح كٌف ٌتوازم المنتو  ً يوق المنا ية الكامالة  7
 ميتخدماً األرلات والريوت البٌانٌة

a1+b1+b2 
c1+c2+d1,d2 

W11 2 

امرح بالريوت البٌانٌة توازم المنتو  ً ايواق  8
 ادحتكار

a1+b1+b2 c1+c2+d1 W12 1 

تكالٌف حوم نظرٌة التوزٌع والتوازم العات وشور  
  مم اليوق

a1+b1+b2 c1+c2+d1 W14 1 

 11   المجموع 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

 

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ( مباد  ادلتشاد الجزئً  دار األمٌم لالنمر  شنعاء 2113دمحم سحمد األ ندي  ) -1
 األمٌم لالنمر  شنعاء (  مباد  ادلتشاد الجزئً  2112داوود سحمد عثمام  عالً عالً الزبٌد و عبدالرحمم بنً غازي  ) -2

  Essential References المراجع المساعدة:

 مباد  ادلتشاد الجزئً والكالً  األمٌم لالنمر  شنعاء  2111عالً دمحم ماطر  ــ  1
 ( مباد  ادلتشاد  األمٌم لالنمر  شنعاء2112ـ حيم ثابت  رحام  )2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌ  الطالب لالبحث عم موضوعات الممرر  ً موالع  ً ادنترنت

 

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
Assessment day & 

date 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً
)نيبة الدرجة كلى درجة  

 التمٌٌت النهائً(
Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 تكالٌف وانمطة  .4
المحاضرا الثانٌة  وحتى 

 المحاضرا العامرا
10 10% 

+ a1+a2+a3+b1 
b2+c1+c2 

 %10 10 كم األيابٌع حضور ومماركة  .2 
a1+a2+a3+b1+ 

b2+c1+c2 
 
 

 %20 20 اليابع اختبار نشفً  .3
a1+a2+b1 + b2+ 

c2 

 %60 60 اليادس عمر ادختبار النهائً .4
a1,a2,a3,b1,b2 

c1,c2,d1,d2, 

  Total 100 100%المجموع 

VI. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

4 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  25ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحررم الطالرب مرن دخرول االمتحران فرً حرال تجراوز الغٌراب %
 وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضرور المحاضررة إذا ترأخر لمردة ربرع سراعة لرثالف مررات فرً الفصرل الدراسرً  وإذا ترأخر زٌرادة عرن ثرالف  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر  وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 
 

  

5 

 :Cheatingالغش 

  الطالب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مبادئ االقتصاد الجزئً :خطة مقرر
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

أ.د. علً شاطر مثنى  أ.د. حسن 
ا.م.د. ثابت  أ.د. سٌالن العبٌدي  

علً علً الزبٌدي  أ.م.د. قاٌد 
العمٌثلً  أ.م.د. علً قاٌد  أ.م.د. 
علً سٌف كلٌب  د. عبدالرحمن 

 بنً غازي  د. مشعل الرٌفً

 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 
Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

.comalibensaif@yahoo   3    

 

ii   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

4.  
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ االقتصاد الجزئً

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الدراسً األولالمستوى األول/الفصل   

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 رٌاضة بحتة س

5.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر 
Program (s) in which the course 

is offered 
 الكلٌة( متطلب كلٌة )جمٌع برامج –بكالورٌوس تجارة 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9.  
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the course 
 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمهة لتمكٌنه  مهم معر هة سيايهٌات عالهت ادلتشهاد بمهكم عهات ومبهاد  
ادلتشاد الجزئً بمكم خاص وٌحتوي الممرر عالهى ممهكالة النهدرا النيهبٌة لالمهوارد والحاجهات اإلنيهانٌة ومنحنهى كمكانهات اإلنتها   

بالطالب والعرض عالى اليالع والخدمات ويالون وتهوازم الميهتهالن  يهالون المنهتو وتوازنه   هً يهوق  األيواق وسنواعها  وما ٌتعالك
المنا يههة الكامالههة وسيههواق ادحتكههار   ضههال عههم عناشههر ادنتهها  وعاللتههها باإلنتهها  والتكههالٌف )النفمههات(  ههً األجالههٌم المشههٌر 

  مم اليوق  وايتعراض نظرٌة التوزٌع والتشاد الر اه  ومعر ة شور   والطوٌم 

mailto:alibensaif@yahoo.com
mailto:alibensaif@yahoo.com


 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 -  اديواق المختالفة يالون وتوازم الميتهالن  وتوازم المنتو ٌمرح ً    

 a2-   يواق وتوازنها   الطالب والعرض ادلتشاد الجزئً كالممكالة ادلتشادٌة  األٌوضح المفاهٌت األيايٌة المرتبطة بمباد 
-a3   ٌظهر المعر ة والفهت بالظواهر ادلتشادٌة والمشطالحات العالمٌة الخاشة بذلن 
-b1   ٌمارم بٌم اديواق )المنا ية الكامالة  المنا ية ادحتكارٌة  احتكار المالة وادحتكار المطالك( ومروطها 
-b2   ٌشنف اليالع والخدمات العامة والخاشة الضرورٌة  الكمالٌة  البدٌالة والمكمالة  المعمرا وغٌر المعمرا الجٌدا والردٌئة 
c2- ًٌوظف الرٌاضٌات والريوت الهنديٌة وادحشاء والمحايبة والمانوم واإلدارا  ً المجام ادلتشادي والمال  

-c2 ً   ٌطبك ما دري  ً    اليالون ادلتشادي الرمٌد ميتهالكاً ومنتجا
-d1  ٌعمم منفرداً سو مع زمالءه إلنجاز المهات الموكالة كلٌهت  

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Con. H 

1 

مفاهٌت عامة  ً عالت  -
 ادلتشاد

 
 
 
 
 
منهو البحث ادلتشادي  -

 وسيالٌب 

 تعرٌف عالت ادلتشاد
 ادلتشاد الجزئً
 ادلتشاد الكالً

 مجام عالت ادلتشاد
 الندرا

 ادختٌار
 الندرا والفمر

 منهو البحث ادلتشادي
 النظرٌة ادلتشادٌة

 وايالٌب التحالٌم ادلتشاديطرق 
 سود: اديالوب المنطمً

 طرٌمة اديتمراء
 طرٌمة اديتنباط

 ثانٌا: اديالوب الرٌاضً
 ثالثا: اديالوب ادحشائً

 التجرٌد
 نيبٌة المانوم العالمً

 التمرٌر والتمدٌر  ً البحث ادلتشادي
 مرتكزات التفكٌر ادلتشادي

W1 3 

2 
الممكالة ادلتشادٌة والنظت 

 ادلتشادٌة

 اود: الممكالة ادلتشادٌة
 مفهوت وطبٌعة الممكالة ادلتشادٌة 

 اديئالة اديايٌة التً تثٌرها الممكالة ادلتشادٌة
 تكالفة الفرشة البدٌالة )او الضائعة(

  ثانٌا: النظت ادلتشادٌة
 النظات الرسيمالً 
  النظات ادمتراكً

  النظات المختالط
 النظات اإليالمً 

W2 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

3 
 اليالع ادلتشادٌة

 المواردو
 )عناشر ادنتا (

 يالع اديتهالن الفردي ويالع اديتهالن الجماعً
 يالع اديتهالن الفردي

 يالع اديتهالن الجماعً
 اليالع اديتهالكٌة واليالع ادنتاجٌة

 اليالع اديتهالكٌة   -س
 ـ اليالع المعمرا وغٌر المعمرا

 ـ اليالع الكمالٌة واليالع الضرورٌة
 العادٌة واليالع الدنٌا ـ اليالع

 ـ اليالع المتكامالة واليالع المتنا ية
 اليالع ادنتاجٌة )يالع رسس المام( -ب 

 ادرض سو الطبٌعة:
 العمم:

 اليكام ولوا العمم 
 النمو اليكانً وحجت الموى العامالة

 الكفاءا ادنتاجٌة لعنشر العمم
 اليكام والموارد )نظرٌات اليكام(

 نظرٌة مالتوس
 الحدٌثة  ً اليكامالدرايات 

 رسس المام:
 اهمٌة رسس المام
 مفهوت رسس المام
 انواع رسس المام

 التنظٌت

 W3 3  

 اديواق 4

 تعرٌف اليوق وعناشر اليوق
 العوامم المؤثرا  ً حجت اليوق

 وظائف اليوق
 انواع اديواق

 يوق المنا ية الكامالة
 يوق المنا ية ادحتكارٌة

 يوق احتكار المالة
 ادحتكار الكامميوق 

W4   3 

العرضو الطالب 5  

 تعرٌف الطالب
 جدوم الطالب ومنحنى الطالب
 حادت خاشة لمنحنى الطالب 

 التغٌر  ً الكمٌة المطالوبة والتغٌر  ً الطالب
 تعرٌف العرض

 جدوم ومنحنى العرض
 التغٌر  ً الكمٌة المعروضة والتغٌر  ً العرض

W5 3 

6 
 توازم اليوق

 
 التوازمتحدٌد ثمم وكمٌة 

 وكمٌة التوازم تغٌر الطالب والعرض وتغٌر ثمم التوازم
W6 3 

 W7 3 االختبار النصفً 7

 المرونات 8

 مرونة الطالب
 مرونة الطالب اليعرٌة

 العوامم المؤثرا  ً مرونة الطالب اليعرٌة
 عاللة مرونة الطالب اليعرٌة باإلٌراد

 ةالداخالٌمرونة الطالب 

W8 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ةالداخالٌالعوامم المؤثرا عالى مرونة الطالب 
 مرونة الطالب التبادلٌة )المتماطعة(

 مرونة العرض اليعرٌة
 العوامم المؤثرا  ً مرونة العرض

 يالون وتوازم الميتهالن 9

 اود: نظرٌة المنفعة العددٌة )سو المابالة لالمٌاس(
 المنفعة الكالٌة والمنفعة الحدٌة 

 لانوم تنالص المنفعة
توازم الميتهالن و ك تحالٌم المنفعة العددٌة )المابالة 

 لالمٌاس( 
  ائض الميتهالن

 منحنى الطالب ومنحنى المنفعة الحدٌة

W9 3 

10 
نظرٌة المنفعة الترتٌبٌة 

 وتحالٌم اليواء

 ثانٌا: نظرٌة منحنٌات اليواء وتوازم الميتهالن
 منحنى اليواء وخرٌطة اليواء
 مفهوت وطبٌعة منحنى اليواء

 منحنٌات اليواء خشائص
 معدم ادحالم الحدي

 الثمم(-خط المٌزانٌة )سو خط الدخم
 توازم الميتهالن و ك تحالٌم منحنٌات اليواء

 امتماق منحنى طالب الميتهالن و ما لتحالٌم اليواء
 امتماق منحنى طالب اليوق

 تمٌٌت نظرٌة المنفعة و ما لتحالٌم اليواء

W10 3 

11 
والتكالٌف  نظرٌة ادنتا 

 )النفمات(

 ـ مفهوت ادنتا 
 ـ دالة ادنتا  

 ـ دالة ادنتا   ً األجم المشٌر
 ـ الناتو الحدي والناتو المتويط

ـ العاللة بٌم الناتو الكالً والناتو ـ المتويط والناتو 
 الحدي

 ـ مراحم الغالة
 ـ لانوم النيب المتغٌرا ولانوم تنالص الغالة

 ـ مراحم ادنتا 
اكفأ نيب ادنتا  وتويٌع  نطاق الممروع  ً ـ اختٌار 

 ادجم الطوٌم
 ـ طبٌعة ومفهوت النفمة)التكالفة(

 ـ الجوانب المختالفة لالنفمة )التكالفة(
 ـ تكالٌف ادنتا   ً ادجم المشٌر
 ـ التكالٌف الكالٌة  ً ادجم المشٌر

 ـ التكالٌف المتويطة والتكالٌف الحدٌة  ً األجم المشٌر
لتكالٌف الكالٌة ادجمالٌة بمتويط عاللة متويط ا -

 التكالٌف الثابتة ومتويط التكالٌف المتغٌرا
 العاللة بٌم التكالٌف المتويطة والتكالٌف الحدٌة -

العاللة بٌم دوام ادنتا  ودوام التكالٌف  ً ادجم 
 المشٌر

 تكالٌف ادنتا   ً ادجم الطوٌم 
 اود: التكالٌف الكالٌة

 ة والتكالٌف الحدٌةثانٌا: التكالٌف المتويط
العاللة بٌم متويط التكالٌف الكالٌة والتكالٌف الحدٌة  ً 

 ادجم الطوٌم

W11 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 و ورات الممروع

12 
توازم المنتو  ً يوق   

 المنا ية الكامالة

 توازم المنتو  ً األجم المشٌر 
التوازم بايتخدات ادٌراد الكالً والتكالفة الكالٌة وحادت  -س

 التوازم
بايتخدات اٌرادات والتكالٌف المتويطة التوازم  -ب

 والحدٌة
 اٌرادات وتكالٌف الوحدا المنتجة -1
 حادت توازم المنتو  ً ادجم المشٌر -2

امتماق منحنى عرض الممروع مم منحنى التكالفة 
 الحدٌة

 منحنى عرض الممروع ومنحنى عرض اليوق
 توازم المنتو  ً األجم الطوٌم

W12 3 

13 
يوق  توازم المنتو  ً  

 المنا ية ادحتكارٌة

 التمٌٌز بٌم منحنى الطالب الفعالً ومنحنى طالب المماركة 
حادت توازم المنتو  ً ادجم المشٌر بايتخدات ادٌراد 

 الكالً والتكالٌف الكالٌة
حادت توازم المنتو  ً ادجم المشٌر بايتخدات 

 ادٌرادات والتكالٌف المتويطة والحدٌة
 لطوٌمتوازم المنتو  ً ادجم ا

 حالة الدخم المفتوح -1
 حالة الدخوم المغالك -2

W13  

14 
توازم المنتو  ً يوق 

 ادحتكار الكامم

 مرط توازم المحتكر
 توازم المحتكر  ً ادجم المشٌر
 توازم المحتكر  ً األجم الطوٌم

سوج  المب  وادختالف بٌم يولً المنا ية الكامالة 
 وادحتكار الكامم

W14 3 

15 
 التوزٌعنظرٌة 

 التشادٌات الر اهو

 مفهوت وطبٌعة نظرٌة التوزٌع
 خشائص الطالب عالى عناشر ادنتا 

 تكوم اثمام خدمات عناشر ادنتا 
 الرٌع       -
 األجر       -
 الفائدا       -
 الربح       -

 مروط تعظٌت الر اه 
 مم اليوق  ً تحمٌك مروط المنا ية الكالمة: حادت 

 ادثار الخارجٌة( -اليالع العامة-الفمم )ادحتكار 

W15 3 

 W16 3 االختبار النهائً 16

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 

1 
تطبٌمات ٌموت بها  8 – 6بٌم  تتراوحتطبٌمات وتمارٌم مشاحبة لالممرر 

 المعٌد ياعاتها مضمنة  ً ياعات المحاضرا
=== === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرا  -
 المنالمة والحوار -
 العشف الذهنً -
 حم الممكالت  -
 المهات والتكالٌف وادنمطة والتطبٌمات العمالٌة   -
 )ادنمطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والممارٌع التطبٌمٌة(التعالت الذاتً والتعاونً  -
 التغذٌة الراجعة  -
 التدرٌس المشغر  -
 المهات البحثٌة -
 المحاكاا ولعب اددوار -
 دراية الحادت -

 

I.  األنشطة والتكالٌفTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

وما هً عناشرها وكٌف تواج  األنظمة ادلتشادٌة هذه عرف الممكالة ادلتشادٌة  1
 الممكالة

W2 1 

عرف الطالب مكوناً جدود لالطالب الفردي عالى يالعة الالحوت  وطالب اليوق عند  2
 سيعار مختالفة

W5 1 

عرف العرض مكوناً جدوم لعرض منتو واحد  ليالعة الزبادي وعر ض اليوق  3
 عند سيعار مختالفة

W5  1 

 W6 1 عرف اليوق  وبٌم كٌف ٌتوازم ميتخدماً األرلات والريوت البٌانٌة 4

عرف توازم الميتهالن مبٌناً بمثام مرطً التوازم  ً ظم المنفعة العددٌة والمنفعة  5
 الترتٌبٌة

W9 1 

 W10 1 امرح مراحم الغالة  ً األجم المشٌر 6

يوق المنا ية الكامالة ميتخدماً األرلات والريوت وضح كٌف ٌتوازم المنتو  ً  7
 البٌانٌة

W11 2 

 W12 1 امرح بالريوت البٌانٌة توازم المنتو  ً يوق ادحتكار 8

 W14 1 تكالٌف حوم نظرٌة التوزٌع والتوازم العات وشور  مم اليوق 2

 11  المجموع

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
Assessment day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
 )نيبة الدرجة كلى درجة  التمٌٌت النهائً(

Weight 

 W2 – W15 10 10% تكالٌف وانمطة 1

 %10 10 كم األيابٌع حضور ومماركة 2

 W7 20 20% اختبار نشفً 3



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ( مباد  ادلتشاد الجزئً  دار األمٌم لالنمر  شنعاء 2113دمحم سحمد األ ندي  ) .1
 ادلتشاد الجزئً  األمٌم لالنمر  شنعاء (  مباد  2112داوود سحمد عثمام  عالً عالً الزبٌدي و عبدالرحمم بنً غازي  ) .2

  Essential References المراجع المساعدة:

 مباد  ادلتشاد الجزئً والكالً  األمٌم لالنمر  شنعاء  2111عالً دمحم ماطر  ــ  1
 ( مباد  ادلتشاد  األمٌم لالنمر  شنعاء2112ـ حيم ثابت  رحام  )2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌ  الطالب لالبحث عم موضوعات الممرر  ً موالع  ً ادنترنت

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:
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 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضرور وغٌراب الطرالب للقسرم وٌحررم الطالرب مرن دخرول االمتحران فرً حرال تجراوز الغٌراب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالف مرات فً الفصل الدراسً  وإذا تأخر زٌادة عن ثرالف  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر  وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.
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 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5 

 :Cheatingالغش 

  الطالب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 
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 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات 
 

 W16 60 60% ادختبار النهائً 4

 Total  100 100%المجموع 


