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 مواصفات مقرر: نظرية اقتصادية جزئية

i. مقرر معلومات عامة عن الGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
  نظرية اقتصادية جزئية

2.  

 رمز المقرر ورقمه
Course Code and 

Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تماريننارسم
Seminar/Tutorial 

3 -  3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 

األولالفصل  –المستوى الثاني   

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

 مبادئ اقتصاد جزئي، رياضة بحتة أ و ب، 

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 

 اقتصاد رياضي

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 بكالوريوس اقتصاد و بكالوريوس علوم مالية و مصرفية

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 

 العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظامفصلي

10.  
 )و( مواصفات المقررمعد

Prepared By 
 عبدهللا الريفي أحمدد. مشعل 

 مراجعة: أ.م.د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

ذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف المتعلقة بموضووووووووعاي الالقرية اةقتصوووووووادية الجزئية وعلى يهدف ه
و قثار التدخل الحكومي في  أشوووكالها و أالواعها سووولول المسوووتهلل و سووولول المالت  و وقلية السوووو  و رأسووو

مكن الطالب من و كفاءة اإلالتاج و التخصوووووويب والتبادل و القرية المبارياي و على الالحو الذي ي األسوووووووا 
ة مقرراي ةقتصاد التي تتطلب فهماً و استيعاباً للالقرية اةقتصادية الجزئية. و يهدف المقرر كذلل إلى رأسد

للتحليل اةقتصوووووووادي الجزئي بما يمكالل من تحليل و تفسوووووووير القواهر و  زمةتزويد الطالب بالمهاراي الأل
اقع. كما يهدف المقرر إلى ترسوووووويخ مفاهيم السوووووولول العالقاي اةقتصووووووادية الجزئية المتحققة على أر  الو

اةقتصادي الرشيد لإلالسان في مجاةي الالشاط اةقتصادي المختلفة وبما يضمن تجسيدها في الواقع العملي 
للطالب و محيطل اةجتماعي وبما يسوووووهم في تحقيف الكفاءة اةقتصوووووادية في اسوووووتتالل الموارد اةقتصوووووادية 

 ياً كوالالا العيش في عالم يتسم بالدرة الموارد. المحدودة و الالادرة السب

  

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادراً على أن:رأسبعد اةالتهاء من د
.a1   .يوضح المفاهيم والمبادئ األساسية في الالقرية اةقتصادية الجزئية 
.a2 رياي اةقتصادية الجزئية مثل القرية سلول المستهلل والقرية سلول المالت  والقرياي يبين أهم الالق

وقثار التدخل الحكومي في السو  والقرياي الكفاءة اةقتصادية  أشكالالطلب والعر  وتوازن السو  و
 والقرية المبارياي في مجال اةقتصاد. 

.b1 الجزئي.   يحلل الاقداً قراء المدارس الالقرية المتعلقة باةقتصاد 

.b2 ة للفرد أو الوحدة اةقتصادي مثلعلمي ومن واقع معطياي محددة الخيار اةقتصادي األ إسلوبيستالت  ب
 سواء في مجال اةستهالل أو اإلالتاج أو التبادل. 

.c1 ءحصاالتحليل اةقتصادي الجزئي مثل الرياضياي والرسوم الهالدسية واإل إجادة أدواييستخدم ب. 
c2  .تطوراي المتتالية والتكالولوجيا في الالقرية اةقتصادية في البحوث اةقتصادية التطبيقية ومن يوقف ال

 بيالها تلل البحوث التي تحلل وتقيس العالقاي اةقتصادية الجزئية الواقعية. 
 .c3 ًفيما يطبف تطبيقاً واعياً مالاه  اةستالباط واةستقراء والتحليل الساكن والساكن المقارن والديالاميكي كال 

 يالئمل من موضوعاي، وفي البحوث اةقتصادية.
c4 . تي للمالشأة ال الكفءيوقف معارف ومهاراي الالقرية اةقتصادية الجزئية في اتخاذ القرار اةقتصادي

 ها.إطاريعمل في 
d1م. يتفاعل بشكل إيجابي مع األحداث  والمتتيراي والوحداي اةقتصادية المحيطة بل وبما يمكالل من تعقي 

 مصالحل اةقتصادية كمستهلل أو عامل أو مالت  والتي تصب في اتجاه تعقيم المصلحة اةجتماعية.  
 .d2 يجسد السلول اةقتصادي الرشيد في حياتل وعلى الحو يؤثر في السلول اةقتصادي لمحيطل العائلي

 واةجتماعي.  

 

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 - هيم والمبادئ األساسية في الالقرية يوضح المفا
 اةقتصادية الجزئية. 

A1 .والالقرياي  والمبادئ األسس يبين
 اةقتصادية والمالية.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 يساستراتيجية التدر مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية

a2 –  يبين أهم الالقرياي اةقتصادية الجزئية مثل القرية
سلول المستهلل والقرية سلول المالت  والقرياي 

 الطلب والعر  وتوازن.

b1– لالقرية المتعلقة يحلل الاقداً قراء المدارس ا
 باةقتصاد الجزئي. 

B4 . يقارن بين الالقرياي والمدارس الفكرية
اةقتصادية والمالية، ويالقد ويتخذ  القرار 
 اةستثماري واةقتصادي والمالي المالاسب.

b2 - علمي ومن واقع معطياي محددة  إسلوبيستالت  ب
للفرد أو الوحدة  مثلالخيار اةقتصادي األ

ء في مجال اةستهالل أو اإلالتاج أو اةقتصادية سوا
 التبادل. 

B3 .  العالقاي  بين ً ً وكميا يحدد  القريا
المتتيراي، ويتالبأ بمستقبل القواهر والعالقاي 

 اةقتصادية الواقعية.

c1- التحليل اةقتصادي الجزئي  إجادة أدواييستخدم ب
 ء.حصامثل الرياضياي والرسوم الهالدسية واإل

C1 ي والرسوم الهالدسية الرياضيا. يوقف
في  ةداراإلء والمحاسبة والقاالون وحصاواإل

 المجال اةقتصادي.

c2-  يوقف التطوراي المتتالية والتكالولوجيا في
الالقرية اةقتصادية في البحوث اةقتصادية 
التطبيقية ومن بيالها تلل البحوث التي تحلل وتقيس 

 العالقاي اةقتصادية الجزئية الواقعية.

C2 .م التكالولوجيا وتطبيقاي الحاسب يستخد
 اآللي في اةقتصاد.

c3-   مالاه  اةستالباط واةستقراء ً ً واعيا يطبف تطبيقا
والتحليل الساكن والساكن المقارن والديالاميكي  كالً 
فيما يالئمل من موضوعاي، وفي البحوث 

 اةقتصادية. 

C3 .اي رأسيعد التقارير والبحوث العلمية ود
 ية.الجدوى اةقتصاد

C4- قف معارف و مهاراي الالقرية اةقتصادية يو
لمالشأة ل الكفءالجزئية في اتخاذ القرار اةقتصادي 

ها عالد وضع السياساي إطارالتي يعمل في 
 اةقتصادية.

C4 . يضع السياساي اةقتصادية والخطط
 العلمي. سلوبوالبرام  اةالمائية وفف اإل

d1- المتتيراي يتفاعل بشكل إيجابي مع األحداث  و
والوحداي اةقتصادية المحيطة بل وبما يمكالل من 
تعقيم مصالحل اةقتصادية كمستهلل أو عامل أو 
مالت  والتي تصب في اتجاه تعقيم المصلحة 

 اةجتماعية. 

D3 يتواصل بفاعلية مع الوحداي .
والمؤسساي اةقتصادية والمالية والبيئة 

 المحيطة.

d2- صادي الري سلول اةقت  شيد في حياتل وعلىجسد ال
الحو يؤثر في السوولول اةقتصووادي لمحيطل العائلي 

 واةجتماعي.  

.D4  يجسد قواعد التفكير والسلول اةقتصادي
ل تأالشطفي جميع قراراتل و الكفءالرشيد و

 اةقتصادية.
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Knowledge and 
Understanding CILOs 

Assessment 
Strategies 

a1 - 

يوضح المفاهيم والمبادئ 
األساسية في الالقرية 
 اةقتصادية الجزئية. 

المحاضرة والعرو   -
 يةيضاحاإل
 التعلم الذاتي والتعاوالي -
ة والتكاليف الفردية الشطاأل -

 والجماعية
 الحوار والمالاقشة -
 ذهاليالعصف ال -
 حل المشكالي -

 اةختباراي التحريرية -
 تقييم التكاليف المالزلية -
تقييم المواقبة على  -

 الحضور 
ية الشفو جابايتقييم اإل -

 أثالاء المالاقشة

a2 – 

يبين أهم الالقرياي اةقتصادية 
الجزئية مثل القرية سلول 

المستهلل والقرية سلول المالت  
والقرياي الطلب والعر  

 وتوازن.

محاضرة والعرو  ال -
 يةيضاحاإل
 التعلم الذاتي والتعاوالي -
ة والتكاليف الفردية الشطاأل -

 والجماعية
 الحوار والمالاقشة -
 العصف الذهالي -
 حل المشكالي -

 اةختباراي التحريرية -
 تقييم التكاليف المالزلية -
تقييم المواقبة على  -

 الحضور
ية الشفو جابايتقييم اإل -

 أثالاء المالاقشة

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

يحلل الاقداً قراء المدارس 
الالقرية المتعلقة باةقتصاد 

 الجزئي. 

 المحاضرة  -
ية من يضاحالعرو  اإل -

 قبل الطالب
 الحوار والمالاقشة  -
 العصف الذهالي  -
حل المشكالي والتطبيف  -

 العملي
ة الشطالمهام واأل -

 ومجموعاي العمل
 المحاكاة -

 ةختباراي التحريريةا -
 تقييم التكاليف المالزلية -
المالحقة وتقييم  -

 المشاركة الفصلية

b2 - 
ع علمي ومن واق إسلوبيستالت  ب

معطياي محددة الخيار 
للفرد أو  مثلاةقتصادي األ

الوحدة اةقتصادية سواء في 
مجال اةستهالل أو اإلالتاج أو 

 التبادل. 

 المحاضرة  -
ية من يضاحالعرو  اإل -

 قبل الطالب
 الحوار والمالاقشة  -
 العصف الذهالي  -
حل المشكالي والتطبيف  -

 العملي

 اةختباراي التحريرية -
 تقييم التكاليف المالزلية -
المالحقة وتقييم  -

 المشاركة الفصلية
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ة الشطالمهام واأل -
 ومجموعاي العمل

 المحاكاة -

 

 ة( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملي
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 
 والعملية

Professional and Practical 
Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

التحليل  إجادة أدواييستخدم ب
اةقتصادي الجزئي مثل 

الرياضياي والرسوم الهالدسية 
 ء.حصاواإل

 العرو  العملية والمحاكاة -
 التطبيف العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوالي  -

ة والتكاليف المالزلية الشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتتذية الحوار والمالاقشة  -
 الراجعة. 

يس المصوووووووتر والتتووذيووة التوودر -
 المرتدة

الجزء العملي في  -
 اةختباراي التحريرية

 قيةة التطبيالشطتقييم األ -
 تقييم التكاليف المالزلية -

c2- 

يوقف التطوراي المتتالية في 
الالقرية اةقتصادية في البحوث 
اةقتصادية التطبيقية ومن بيالها 
تلل البحوث التي تحلل وتقيس 

الجزئية  العالقاي اةقتصادية
 الواقعية.

 العرو  العملية والمحاكاة -
 التطبيف العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوالي  -

ة والتكاليف المالزلية الشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتتذية الحوار والمالاقشة  -
 الراجعة. 

التدريس المصتر والتتذية  -
 المرتدة

الجزء العملي في  -
 اةختباراي التحريرية

 قيةة التطبيالشطيم األتقي -
 تقييم التكاليف المالزلية -

c3- 

يطبف تطبيقاً واعياً مالاه   
اةستالباط واةستقراء والتحليل 

الساكن والساكن المقارن 
والديالاميكي كالً فيما يالئمل من 

 موضوعاي.

 العرو  العملية والمحاكاة -
 التطبيف العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوالي  -

التكاليف المالزلية ة والشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتتذية الحوار والمالاقشة  -
 الراجعة. 

التدريس المصتر والتتذية  -
 المرتدة

الجزء العملي في  -
 اةختباراي التحريرية

 قية ة التطبيالشطتقييم األ -
 تقييم التكاليف المالزلية -
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C4- 

قف معارف و مهاراي يو
 الالقرية اةقتصادية الجزئية في

 الكفءاتخاذ القرار اةقتصادي 
 ها.إطارللمالشأة التي يعمل في 

 العرو  العملية والمحاكاة -
 التطبيف العملي.   -
التعلم الذاتي والتعاوالي  -

ة والتكاليف المالزلية الشط)األ
 الفردية والجماعية( 

والتتذية الحوار والمالاقشة  -
 الراجعة. 

التدريس المصتر والتتذية  -
 المرتدة

جزء العملي في ال -
 اةختباراي التحريرية

 قية ة التطبيالشطتقييم األ -
 تقييم التكاليف المالزلية -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1-  يتفاعل بشكل إيجابي مع
األحداث  والمتتيراي 

والوحداي اةقتصادية المحيطة 
بل وبما يمكالل من تعقيم 

مصالحل اةقتصادية كمستهلل 
تصب أو عامل أو مالت  والتي 

في اتجاه تعقيم المصلحة 
 اةجتماعية. 

 الحوار والمالاقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوالي  -
 ة والمهام والتكاليفالشطاأل   -
التدريس المصتر والتتذية   -

 المرتدة
المفكرة اليومية والتتذية   -

 المرتدة
 التطبيف العملي  -

 داءمالحقة األ -
 قيةة التطبيالشطتقييم األ -
 ياةختبار التحرير -

d2- جسد السلول اةقتصادي الرشيد ي
في حياتل وعلى الحو يؤثر في 
السلول اةقتصادي لمحيطل 

 العائلي واةجتماعي.  

 الحوار والمالاقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوالي  -
 ة والمهام والتكاليفالشطاأل   -
التدريس المصتر والتتذية   -

 المرتدة
المفكرة اليومية والتتذية   -

 المرتدة
  العملي التطبيف 

 داءمالحقة األ -
 قيةة التطبيالشطتقييم األ -
 اةختبار التحريري -

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

1 
نظرية سلوك 

 المستهلك

   فرضياي سلول المستهلل 

   تفضيالي المستهلل 

     الحزمة والتوليفة السوقية 

  حول افتراضاي أساسية
 تفضيالي المستهلل.

  مالحالياي السواء )سواء
 المستهلل(.

                .خريطة السواء 

    .خواب مالحالياي السواء 

   .معدل اإلحالل الحدي 

 المختلفة لمالحالياي  شكالاأل
 السواء   

 .قيد الميزاالية 

 ر والدخل سعاتتير األ أثر
 على قيد الميزاالية.

  توازن المستهلل باستخدام
لسواء وقيد مالحالياي ا
 الميزاالية.

  تطبيقاي خاصة لتوازن
 المستهلل.

  اشتقا  مالحالى الطلب
الفردي السعري والداخلي 

 من توازن المستهلل

 اإلحالل. أثرالدخل و أثر 

 ) حالة خاصة ) سلعة جيفن  

  من الطلب الفردي إلى طلب
 السو .

 .مروالة الطلب 

 .فائ  المستهلل 

 .التقدير العملي للطلب 

 ية المحتملة الرياض شكالاأل
 لدالة الطلب

4 8 

a1, 
a2,b1, 
b2, c1, 
c2,c3, 
c4, d1, 

d2 

2 
نظرية سلوك 

 المنتج

 . فرضياي سلول المالت 
 .دالة اإلالتاج في األجل القصير 
 .دالة اإلالتاج في األجل الطويل 
  اإلالتاج بعالصرين إالتاجيين

 متتيرين. 
 . مالحالى سواء المالت 
 .تالافب العائد الحدي 

4 8 

a1, 
a2,b1, 
b2, c1, 
c2,c3, 
c4, d1, 

d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 الي الحدي ) معدل اإلحالل الف
المعدل الحدي لإلحالل الفالي 

 أو التقالي(.
 .حاةي خاصة لدالة اإلالتاج 
  عوائد الحجم ) وفوراي الحجم

.) 
  الفقاي اإلالتاج مفاهيمها

 ها.أالواعو
  الفقاي اإلالتاج في األجل

 القصير.
  الفقاي اإلالتاج في األجل

 الطويل.
 قيد التكاليف 
  اختيار توليفة عالاصر اإلالتاج

لتكاليف باستخدام قيد ا
 ومالحالياي سواء المالت 

  مسار التوسع اإلالتاجي
 والتكاليف طويلة األجل.

  العالقة بين تكاليف اإلالتاج
قصيرة األجل وتكاليف اإلالتاج 

 طويلة األجل.
 .تقدير وتوقع التكاليف 
   توازن المالت  في سو

 المالافسة الكاملة
  إشتقا  مالحالى العر  من

 توازن المالت .
 ين مالحالى العر  في األجل

 القصير والطويل.
   من مالحالى عر  المالت

الفردي إلى مالحالى عر  
 السو .

 مروالة العر 

3 
تحليل سوق 
المنافسة 

 الكاملة

 .الخواب 

  مالحالى العر  ومالحالى
 الطلب.

 .قلية التوازن واالتقالل 

   فائ  المستهلل وفائ
 المالت  والفائ  اةقتصادي.

 ثار المترتبة على التدخل اآل
 الحكومي.

1 2 

a1, a2, 
b2, c1, 
c3, c4, 
d1, d2  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

4 
 

تحليل سوق  -
االحتكار 

المطلق ) من 
 جهة المنتج (:

تحليل سوق  -
االحتكار 

المطلق ) من 
جهة المشتري 

) 

  الخواب 

 اي والفقاي المحتكر.إيراد 

 .توازن المحتكر 

  اشتقا  عر  المحتكر
 المطلف من توازالل.

 التسعير من قبل  سياسة
 المحتكر.

 .قوة المحتكر وقياسها 

 .مصادر القوة اةحتكارية 

 .التكلفة اةجتماعية لالحتكار 

 .الخواب 

 . الطلب والعر 

 .التوازن وقليتل 

  قوة المشتري المحتكر
 ومصادرها.

  التكلفة اةجتماعية لالحتكار
 من جهة المشتري.

  سو  المشتري الوحيد والبائع
 الوحيد.

1 2 

a1, a2, 
b2, c1, 
c3, c4, 
d1, d2 

 

5 
تحليل سوق 
المنافسة 
 االحتكارية

 .الخواب 

 . الطلب والعر 

 .التوازن وقليتل 

  الكفاءة اةقتصادية في قل
 المالافسة اةحتكارية.

1 2 

a1, a2, 
b2, c1, 
c3, c4, 
d1, d2 

6 
سوق احتكار 

 القلة

 .الخواب 

 . الطلب والعر 

 .التوازن وقليتل 

 .توازن الاش 

 الي.الموذج كور 

 .المالافسة السعرية 

  المالافسة مقابل التحالف
 )مأز  السجالاء(.

 .الجمود السعري 

  التأشير السعري والقيادة
 السعرية.

1 2 

a1, a2, 
b2, c1, 
c3, c4, 
d1, d2 

7 
نظرية 
 المباريات

  المبارياي والقراراي
 اةستراتيجية.

 ها.أالواعاةستراتيجياي و 

  ها.أالواعالمبارياي و 

  المبارياي.تطبيقاي القرية 

1 2 

a1, a2, 
b2, c1, 
c3, c4, 
d1, d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

8 

التوازن  -
االقتصادي 

العام و الكفاءة 
 االقتصادية

فشل السوق  -
 ودور الحكومة

 .كفاءة التبادل 

 .الكفاءة التخصيصية 

 .الكفاءة اإلالتاجية 

 .صالدو  إدجورث 

 .الكفاءة مقابل العدالة 

 .الكفاءة اةقتصادية 

  وقصور المعلوماي. األسوا 

 .الوفوراي الخارجية 

 .السلع العامة 

 .دور الحكومة 

1 2 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c3, 
c4, d1, 

d2 
 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 28 === 

 

                                            Practical Aspectموضوعات الجانب العملي )تمارين(  ثانيا:

 الرقم
Order 

التجارب العملية/  تدريبات 
 )تمارين(

Practical / Tutorials 
topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 
تطبيقاي عملية على توازن 
المستهلل و اشتقا  مالحالياي 

    الطلب
4 8 

a2, b2, c1, c2, c3, 
c4, d1, d2 

2 
تطبيقاي عملية على توازن 
المالت  و اشتقا  مالحالى 

 العر 
4 8 

a2, b2, c1, c2, c3, 
c4, d1, d2 

3 

تمارين عملية على تحليل 
أسوا  المالافسة الكاملة و 

المالافسة اةحتكارية و احتكار 
 القلة و اةحتكار المطلف

3 6 
a2, b1, b2, c1, c3, 

c4, d1, d2 

4 
تطبيقاي عملية على القرية 

 المبارياي
1 2 

a2, b2, c1, c3, c4, 
d1, d2 

5 
تمارين عملية عن كفاءاي 

التبادل و التخصيب و اةالتاج 
 و صالدو  إدجورث

1 2 
a2, b1, b2, c1, c3, 

c4, d1, d2 

6 
الشاط تطبيقي يستعر  و 
يالاقش حاةي عملية لفشل 
 السو  و دور الحكومة

1 2 
a2, b1, c1, c2, c3, 

c4, d1 

 === 28 14 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Number of Weeks /and 
Contact Hours Per Semester 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 )المحاضرة )اإللقاء بفاعلية 
 يةيضاحالعرو  الرياضية و الهالدسية اإل 
 المالاقشة و تبادل الخبراي 
  و اإلسقاط على الواقعالمحاكاة 
 ممارسة التحليل و المفاضلة و اةختيار 
 العصف الذهالي 
 ما هو ة الفصلية الفردية مالها و والشطالتعلم الذاتي و التعاوالي عبر التكاليف المالزلية الفردية و األ

 من خالل مجموعاي 
 التتذية المرتدة 

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

التمثيوول الهالوودسوووووووي ةالتقوواةي خط الميزااليووة  1
المترتبة على تتيراي محددة معطاة للدخل و 

 ر  سعااأل

1 w2 
 

a2, c1, c3, d1, d2 

لة 2 جدول يبين دا الدسوووووووي ل يل اله ع التمث ة المالف
ألحد المسوووووووتهلكين و لبياالاي معطاة عن قيد 
لذي يواجهل المسوووووووتهلل و تحديد  ية ا الميزاال
الحزمة التوازالية بالاء على ما يقهره الرسوووووم 

 البياالي 

0.5 w3 a2, b2, c1, c3, d1, 
d2 

3  ً  ,w3 a2, b2, c1,c2, c3 0.5 حل مسائل لتحديد توازن المستهلل رياضيا
d1, d2 

 ثرعمل مصووفوفة توضوويحية ألالشوواط فصوولي:  4
الكلي بحسوووووووب  ثراإلحالل و األ أثرالدخل و 

 اتجاه التتير السعري و الوع السلعة

1 w4 a1, a2, c1,c3, d1 

ياالي للتتير في توازن المسوووووووتهلل  5 يل الب التمث
التيجووة لتتيراي سوووووووعريووة محووددة معطوواة في 

 السؤال 

1 w4 a2, b2, c1, c3, d1, 
d2 

عن تحديد القرار  الشووواط فصووولي: حل مسوووائل 6
رياضوووويا في قل دالة اةالتاج  مثلاةالتاجي األ
 طويلة األجل 

1 w6 a1, a2, b2, c1, c2, 
c3, c4, d1, d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

حل مسووائل لتحديد لتوليفة المثلى من عالاصوور  7
اةالتاج رياضووووووويا و حسووووووواب كمية الالات  و 

 الرياضي سلوباشتقا  دالة التكاليف باإل

0.5 w6 a1, a2, b2, c1, c2, 
c3, c4, d1, d2 

التمثيل البياالي للصوووووووالاعة ذاي عوائد الحجم  8
 المتالاقصة

0.5 w7 a1, a2, b2, c1, c2, 
c3, c4, d1, d2 

إكمال بياالاي جدول لتكاليف اةالتاج في األجل  9
القصير لمشروع في سو  المالافسة الكاملة مع 
تحديد كمية الالات  التوازالية و حجم و طبيعة 

( المتحقف مع تجسيد بياالاي الربح )أو الخسارة
 الجدول إلى رسم بياالي

1 w8 a1, a2, b2, c1, c2, 
c3, c4, d1, d2 

1
0 

 شووكالالصووافي أل ثرحل مسووائل ةحتسوواب األ
محددة من التدخل الحكومي في سو  المالافسة 

 الكاملة 

1 w9 a1, a2, b2, c1, c2, 
c3, c4, d1 

1
1 

الشوواط فصوولي: حلقة القاش حول مبدأ الخسووارة 
لحتميووة للتوودخوول الحكومي، و موودى واقعيتوول، ا

وكيف تكون السووووياسووووة الحكومية المثلى بالاء 
 عليل  

1 w9 a1, a2, b1, c3, c4, 
d1 

1
2 

ئل عن توازن المحتكر المطلف و  حل مسووووووووا
حسوووووواب الخسووووووارة اةجتماعية المترتبة على 

 اةحتكار و تقدير القوة اةحتكارية للمالت  

0.5 w10 a1, a2, b2, c1,  
c3, c4, d1 

1
3 

المقارالة بين توازن المالت  في سووو  المالافسووة 
الكاملة و المالت  في سو  المالافسة اةحتكارية 

 التحليل اةقتصادي أدوايباةستعاالة ب

0.5 w11 a1, a2, b2, c1,  
c3, c4, d1 

1
4 

ئل عن توازن المالت  في سوووووووو   حل مسووووووووا
ستراتيجياي سلول المالت  في   احتكار القلة و ا

 لسو هذه ا

1 w12 a1, a2, b2, c1,  
c3, c4, d1 

1
5 

الشاط فصلي: حلقة القاش عن مصادر الميول 
اةحتكارية في السو  اليمالية و اةستراتيجياي 

اي المقترحة للحد ءجراالمتبعة للمحتكر و اإل
 من القوة اةحتكارية فيها

1 w12 a1, a2, c2, c3, c4, 
d1, d2 

1
6 

لمبارياي حل مسووووووائل حول تطبيقاي القرية ا
 على اتخاذ القراراي في الالشاط اةقتصادي

1 w13 a2, b2, c1, c3, c4, 
d1, d2 

1
7 

رسم صالدو  إدجورث لحاةي محددة معطاة 
 في المسائل 

1 w14 a1, a2, b2, c1, c3, 
c4, d1 

1
8 

الشووووووواط فصووووووولي: حلقة القاش ثالثة محاور: 
)الكفاءة مقابل العدالة، حاةي واقعية لفشووووووول 

و كيف تتدخل الحكومة لتصحيح  السو ، متى
 االحرافاي السو (

1 w14 a1, a2, b1, c2, c3, 
c4, d1 

 === == Total Score 15إجمالي الدرجة  

  

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment 

Tasks 

 التقييم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
هائية الدرجة الن

Proportion 
of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
  ة والتكاليف الشطاأل

W1-W15 15 15% 
a1,a2,b1, 
b2, c1,c2, 
c3, c4, d1, 

d2 2 
 الحضور 

W1-W15 5 5% 
a2, b2, c1, 
c3, c4, d1, 

d2 

3 
 اختبار مالتصف الفصل

9W 20 20% 
a1,a2,b1, 
b2, c1,c2, 
c3, c4, d1, 

d2 
4 

 اةختبار الالهائي
W16 60 60% 

a2, b2, c1, 
c3, c4, d1, 

d2 
 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سالة الالشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 الكتاب، دار الالشر، بلد الالشر(.

 

: ) ال تزيد عن Required Textbook(s) المراجع الرئيسة
 مرجعين(

Hal R. Varian (2003), “Intermediate Microeconomics”, Affiliated East-
West Press Privated Limited, New Delhi, India  

الالشوووووور  عبدالخير و محمد أبو زيد،  أحمدترجمة  هال فاريان، "اةقتصوووووواد الجزئي التحليلي مدخل حديث"،
 .جامعة الملل سعود، السعودية –العلمي و المطابع 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 القرية اقتصادياي الوحدة، ترجمة متوكل عباس مهلهل، دار  المريخ، الريا ،   )1983(جيمس هالدرسون،

 Electronic Materials... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل
and Web Sites etc. 

عن المراجع المرتبطة بموضوعاي المقرر اإلالتراليللبحث في  توجيل الطالب    

 

 Course Policies الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75حضور يلتزم الطالب ب -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 إذاي، ورأسربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد تأخر لمدة إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 االمتحان ( دقيقة من بدء 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

ب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تأخر الطال إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 الطالب.

صفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشتاريع يحرم  - ة من الدرجة المخصت
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخن ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة
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 نظرية اقتصادية جزئية :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible 
for the Course 

 االسم
Name 

 الريفي أحمدد. مشعل 
 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

 قسم اةقتصاد والمالية 
السب
 ت

SAT 

 األحد
SUN 

االثني
 ن

MO
N 

الثالثا
 ء

TU
E 

 األربعاء
WED 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

  11-12   11-1  

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 نظرية اقتصادية جزئية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

2  2 3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

األولالفصل  –المستوى الثاني   

5.  
لمقرر )إن المتطلبات السابقة ل
 وجدت(

Pre-requisites  
 مبادئ اقتصاد جزئي، رياضة بحتة أ و ب

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 اقتصاد رياضي

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 و مصرفيةبكالوريوس اقتصاد و بكالوريوس علوم مالية 

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Location of teaching 
the course 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف المتعلقة بموضووووعاي الالقرية اةقتصوووادية الجزئية وعلى     
و قثار التدخل الحكومي في  أشوووكالها و أالواعها سووولول المسوووتهلل و سووولول المالت  و وقلية السوووو  و رأسووو

و على الالحو الذي يمكن الطالب من  و كفاءة اإلالتاج و التخصووووووويب والتبادل و القرية المبارياي األسووووووووا 
ة مقرراي ةقتصاد التي تتطلب فهماً و استيعاباً للالقرية اةقتصادية الجزئية. و يهدف المقرر كذلل إلى رأسد

للتحليل اةقتصوووووووادي الجزئي بما يمكالل من تحليل و تفسوووووووير القواهر و  زمةتزويد الطالب بالمهاراي الأل
لمتحققة على أر  الواقع. كما يهذف المقرر إللى ترسووووويخ مفاهيم السووووولول العالقاي اةقتصوووووادية الجزئية ا

شاط اةقتصادي المختلفة وبما يضمن تجسيدها في الواقع العملي  سان في مجاةي الال اةقتصادي الرشيد لإلال
للطالب و محيطل اةجتماعي وبما يسوووووهم في تحقيف الكفاءة اةقتصوووووادية في اسوووووتتالل الموارد اةقتصوووووادية 

 محدودة و الالادرة السبياً كوالالا العيش في عالم يتسم بالدرة الموارد.ال

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادراً على أن:رأسبعد اةالتهاء من د
.a1   .يوضح المفاهيم والمبادئ األساسية في الالقرية اةقتصادية الجزئية 
.a2  يبين أهم الالقرياي اةقتصادية الجزئية مثل القرية سلول المستهلل والقرية سلول المالت  والقرياي

وقثار التدخل الحكومي في السو  والقرياي الكفاءة اةقتصادية  أشكالالطلب والعر  وتوازن السو  و
 والقرية المبارياي في مجال اةقتصاد. 

.b1  المتعلقة باةقتصاد الجزئي.  يحلل الاقداً قراء المدارس الالقرية 

.b2 ية للفرد أو الوحدة اةقتصاد مثلعلمي ومن واقع معطياي محددة الخيار اةقتصادي األ إسلوبيستالت  ب
 سواء في مجال اةستهالل أو اإلالتاج أو التبادل. 

.c1 ءحصاالتحليل اةقتصادي الجزئي مثل الرياضياي والرسوم الهالدسية واإل إجادة أدواييستخدم ب. 
c2  . يوقف التطوراي المتتالية والتكالولوجيا في الالقرية اةقتصادية في البحوث اةقتصادية التطبيقية ومن

 بيالها تلل البحوث التي تحلل وتقيس العالقاي اةقتصادية الجزئية الواقعية. 
 .c3ي كالً فيما ارن والديالاميكيطبف تطبيقاً واعياً مالاه  اةستالباط واةستقراء والتحليل الساكن والساكن المق

 يالئمل من موضوعاي، وفي البحوث اةقتصادية.
c4 . لتي للمالشأة ا الكفءيوقف معارف ومهاراي الالقرية اةقتصادية الجزئية في اتخاذ القرار اةقتصادي

 ها.إطاريعمل في 
d1 وبما يمكالل من . يتفاعل بشكل إيجابي مع األحداث  والمتتيراي والوحداي اةقتصادية المحيطة بل

 تعقيم مصالحل اةقتصادية كمستهلل أو عامل أو مالت  والتي تصب في اتجاه تعقيم المصلحة اةجتماعية.  
 .d2 يجسوود السوولول اةقتصووادي الرشوويد في حياتل وعلى الحو يؤثر في السوولول اةقتصووادي لمحيطل العائلي

 واةجتماعي.  .     
 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرية: أوال

الر
 قم

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعا
ت 

 الفعلية
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O
r
d
e
r 

Units Con
. H 

1 
نظرية سلوك 

 المستهلك

   فرضياي سلول المستهلل 

   تفضيالي المستهلل 

     الحزمة والتوليفة السوقية 

 راضاي أساسية حول تفضيالي المستهلل.افت 

 .)مالحالياي السواء )سواء المستهلل 

                .خريطة السواء 

    .خواب مالحالياي السواء 

   .معدل اإلحالل الحدي 

 المختلفة لمالحالياي السواء    شكالاأل 

 .قيد الميزاالية 

 ر والدخل على قيد الميزاالية.سعاتتير األ أثر 

 دام مالحالياي السواء وقيد توازن المستهلل باستخ
 الميزاالية.

 .تطبيقاي خاصة لتوازن المستهلل 

  اشتقا  مالحالى الطلب الفردي السعري والدخلي من
 توازن المستهلل

 اإلحالل. أثرالدخل و أثر 

 ) حالة خاصة ) سلعة جيفن  

 . من الطلب الفردي إلى طلب السو 

 .مروالة الطلب 

 .فائ  المستهلل 

 .التقدير العملي للطلب 

 الرياضية المحتملة لدالة الطلب شكالاأل 

W4-W1 8 

2 
نظرية سلوك 

 المنتج

 . فرضياي سلول المالت 
 .دالة اإلالتاج في األجل القصير 
 .دالة اإلالتاج في األجل الطويل 
  .اإلالتاج بعالصرين إالتاجيين متتيرين 
 . مالحالى سواء المالت 
 ب العائد الحدي.قتالا 
 دي لإلحالل معدل اإلحالل الفالي الحدي ) المعدل الح

 الفالي أو التقالي(.
 .حاةي خاصة لدالة اإلالتاج 
 .) عوائد الحجم ) وفوراي الحجم 
 ها.أالواعالفقاي اإلالتاج مفاهيمها و 
 .الفقاي اإلالتاج في األجل القصير 

W5-W8 8 
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 .الفقاي اإلالتاج في األجل الطويل 
 قيد التكاليف 
  اختيار توليفة عالاصر اإلالتاج باستخدام قيد التكاليف

 المالت  ومالحالياي سواء
 .مسار التوسع اإلالتاجي والتكاليف طويلة األجل 
  العالقة بين تكاليف اإلالتاج قصيرة األجل وتكاليف

 اإلالتاج طويلة األجل.
 .تقدير وتوقع التكاليف 
 توازن المالت  في سو  المالافسة الكاملة 
 . اشتقا  مالحالى العر  من توازن المالت 
 .مالحالى العر  في األجلين القصير والطويل 
 مالحالى عر  المالت  الفردي إلى مالحالى عر   من

 السو .
  مروالة العر 

3 Mid-term Exam W9 3 

4 
تحليل سوق 
المنافسة 

 الكاملة

 .الخواب 

 .مالحالى العر  ومالحالى الطلب 

 .قلية التوازن وإالتقالل 

 .فائ  المستهلل وفائ  المالت  والفائ  اةقتصادي 

 .اآلثار المترتبة على التدخل الحكومي 

W10 2 

5 

تحليل سوق 
االحتكار 

المطلق )من 
 جهة المنتج (

  الخواب 

 اي والفقاي المحتكر.إيراد 

 .توازن المحتكر 

 .اشتقا  عر  المحتكر المطلف من توازالل 

 .سياسة التسعير من قبل المحتكر 

 .قوة المحتكر وقياسها 

 .مصادر القوة اةحتكارية 

 .التكلفة اةجتماعية لالحتكار 

W11 1 

6 

سوق تحليل 
االحتكار 

المطلق )من 
جهة 

 المشتري(

 .الخواب 

 . الطلب والعر 

 .التوازن وقليتل 

 .قوة المشتري المحتكر ومصادرها 

 .التكلفة اةجتماعية لالحتكار من جهة المشتري 
 سو  المشتري الوحيد والبائع الوحيد.

W11 2 

7 
تحليل سوق 
المنافسة 
 االحتكارية

 .الخواب 

 . الطلب والعر 

 يتل.التوازن وقل 

 .الكفاءة اةقتصادية في قل المالافسة اةحتكارية 

W12 2 

8 
سوق احتكار 
 القلة

 .الخواب 

 . الطلب والعر 

W13 2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 .التوازن وقليتل 

 .توازن الاش 

 .الموذج كورالي 

 .المالافسة السعرية 

 .)المالافسة مقابل التحالف )مأز  السجالاء 

 .الجمود السعري 

 .التأشير السعري والقيادة السعرية 

9 
ية نظر

 المباريات

 .المبارياي والقراراي اةستراتيجية 

 ها.أالواعاةستراتيجياي و 

  ها.أالواعالمبارياي و 

 .تطبيقاي القرية المبارياي 

W14 2 

1
0 

التوازن 
االقتصادي 

العام و الكفاءة 
 االقتصادية

 .كفاءة التبادل 

 .الكفاءة التخصيصية 

 .الكفاءة اإلالتاجية 

 .صالدو  إدجورث 

 دالة.الكفاءة مقابل الع 

 .الكفاءة اةقتصادية 

W15 1 

1
1 

فشل السوق 
 ودور الحكومة

  وقصور المعلوماي. األسوا 

 .الوفوراي الخارجية 

 .السلع العامة 

 .دور الحكومة 

W15 1 

1
2 

Final 
Exam 

 W16 
3 

عدد األسابيع 
 والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours 
Per Semester 

16 34 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsة تنفيذ الجانب العملي )تمارين(  ثانيا: خط

 الرقم
Or
der 

 المهام / التمارين
Tutorials/ Exercises   

األسبو
 ع

Wee
k 

Due 

الساعا
ت 

 الفعلية
Cont
. H 

 8 4    ياي الطلبتطبيقاي عملية على توازن المستهلل و اشتقا  مالحال 1

 8 4 تطبيقاي عملية على توازن المالت  و اشتقا  مالحالى العر  2

3 
تمارين عملية على تحليل أسوا  المالافسة الكاملة و المالافسة اةحتكارية و 

 احتكار القلة و اةحتكار المطلف
3 6 

 2 1 تطبيقاي عملية على القرية المبارياي 4

 2 1 دل و التخصيب و اةالتاج و صالدو  إدجورثتمارين عملية عن كفاءاي التبا 5

 2 1 الشاط تطبيقي يستعر  و يالاقش حاةي عملية لفشل السو  و دور الحكومة 6

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

 28 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 لقاء بفاعلية(المحاضرة )اإل -
 يةيضاحالعرو  الرياضية و الهالدسية اإل -
 المالاقشة و تبادل الخبراي -
 و اإلسقاط على الواقع المحاكاة -
 ممارسة التحليل و المفاضلة و اةختيار -
 العصف الذهالي -
العمل  ة الفصلية الفردية ومن خاللالشطالتعلم الذاتي والتعاوالي عبر التكاليف المالزلية الفردية واأل -

 وعايفي مجم
   ة.لتتذية المرتد -

 

 م
N
o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 الدرجة المستحقة
Mark 

التمثيل الهالدسي ةالتقاةي خط الميزاالية المترتبة على تتيراي  1
 ر  سعامحددة معطاة للدخل و األ

w2 1 

و  نالتمثيل الهالدسوووووي لجدول يبين دالة المالفعة ألحد المسوووووتهلكي 2
لبياالاي معطاة عن قيد الميزاالية الذي يواجهل المستهلل و تحديد 

 الحزمة التوازالية بالاء على ما يقهره الرسم البياالي 

w3 0.5 

3  ً  w3 0.5 حل مسائل لتحديد توازن المستهلل رياضيا

 أثرالدخل و  ثرالشووووواط فصووووولي: عمل مصوووووفوفة توضووووويحية أل 4
تير السوووووووعري و الوع الكلي بحسوووووووب اتجاه الت ثراإلحالل و األ

 السلعة

w4 1 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

التمثيوول البيوواالي للتتير في توازن المسوووووووتهلوول التيجووة لتتيراي  5
 سعرية محددة معطاة في السؤال 

w4 1 

 مثلالشوووواط فصوووولي: حل مسووووائل عن تحديد القرار اةالتاجي األ 6
 رياضيا في قل دالة اةالتاج طويلة األجل 

w6 1 

ا و عالاصوور اةالتاج رياضووي حل مسووائل لتحديد لتوليفة المثلى من 7
 ياضيالر سلوبحساب كمية الالات  و اشتقا  دالة التكاليف باإل

w6 0.5 

 w7 0.5 التمثيل البياالي للصالاعة ذاي عوائد الحجم المتالاقصة 8

إكمال بياالاي جدول لتكاليف اةالتاج في األجل القصير لمشروع  9
وحجم  وازاليةفي سو  المالافسة الكاملة مع تحديد كمية الالات  الت

 و طبيعة الربح )أو الخسارة( المتحقف
 مع تجسيد بياالاي الجدول إلى رسم بياالي

w8 1 

1
0 

محددة من التدخل  شووكالالصووافي أل ثرحل مسووائل ةحتسوواب األ
 الحكومي في سو  المالافسة الكاملة 

w9 1 

1
1 

الشوووواط فصوووولي: حلقة القاش حول مبدأ الخسووووارة الحتمية للتدخل 
واقعيتل، وكيف تكون السوووووووياسوووووووة الحكومية الحكومي، و مدى 
 المثلى بالاء عليل  

w9 1 

1
2 

حل مسوووووائل عن توازن المحتكر المطلف و حسووووواب الخسوووووارة 
اةجتموواعيووة المترتبووة على اةحتكووار و تقوودير القوة اةحتكوواريووة 

 للمالت  

w10 0.5 

1
3 

المقارالة بين توازن المالت  في سووووو  المالافسووووة الكاملة و المالت  
 التحليل أدوايالمالافسوووووووة اةحتكارية باةسوووووووتعاالة بفي سوووووووو  
 اةقتصادي

w11 0.5 

1
4 

حوول مسووووووووائوول عن توازن المالت  في سوووووووو  احتكووار القلووة و 
 استراتيجياي سلول المالت  في  هذه السو 

w12 1 

1
5 

الشوووواط فصوووولي: حلقة القاش عن مصووووادر الميول اةحتكارية في 
اي ءراجتكر و اإلالسوووو  اليمالية و اةسوووتراتيجياي المتبعة للمح

 المقترحة للحد من القوة اةحتكارية فيها

w12 1 

1
6 

حل مسائل حول تطبيقاي القرية المبارياي على اتخاذ القراراي 
 في الالشاط اةقتصادي

w13 1 

1
7 

 w14 1 رسم صالدو  إدجورث لحاةي محددة معطاة في المسائل 

1
8 

الة، ل العدالشووواط فصووولي: حلقة القاش ثالثة محاور: )الكفاءة مقاب
حاةي واقعية لفشووووووول السوووووووو ، متى و كيف تتدخل الحكومة 

 لتصحيح االحرافاي السو (

w14 1 

 0Total Score 15  إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

Proportion 
of Final 

Assessment 

 W1- W16 15 15  الواجباي و التكاليف 1

 W1- W16 5 5 الحضور  2

 W7 20 20 اختبار مالتصف الفصل 3

 W16 60 60 اةختبار الالهائي 4

 % Total  100 100المجموع  

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار(
 شر، بلد النشر(.الن

 

: )ال تزيد عن Required Textbook(s) المراجع الرئيسة
 مرجعين(

1. Hal R. Varian (2003), “Intermediate Microeconomics”, Affiliated East-
West Press Privated Limited, New Delhi, India  

 أحمد عبدالخير و محمد أبو زيد، ترجمة   هال فاريان، "اةقتصوووواد الجزئي التحليلي مدخل حديث"،ـوووووووووو 
 جامعة الملل سعود، السعودية –الالشر العلمي و المطابع 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 القرية اقتصادياي الوحدة، ترجمة متوكل عباس مهلهل، دار  المريخ، الريا ،  ) 1983(جيمس هالدرسون، 

 Electronic Materials... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل
and Web Sites etc. 

  عن المراجع المرتبطة بموضوعاي المقرر اإلالتراليتوجيل الطالب للبحث في   

 

 Course Policies الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceالفعاليات التعليمية  سياسة حضور 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالمتأخر الحضور  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذادخول االمتحان النهائي  ال يسمح للطالب -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 الطالب.

قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  في حال ثبوت -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخن ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 وبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخمثل استخدام الم آخرىأي سياسات  -

 
 


