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 مواصفات ممرر: نظرٌة التصادٌة جزئٌة
 

i.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم الممرر

Course Title 
 نظرٌة التصادٌة جزئٌة 

2.  
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 -  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل األول –المستوى الثانً   

5.  
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ اقتصاد جزئً، رٌاضة بحتة أ و ب، 

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

 اقتصاد رٌاضً

7.  

 درس له الممررٌالبرنامج الذي 
Program (s) in which the 

course is offered 

 بكالورٌوس علوم مالٌة و مصرفٌة بكالورٌوس اقتصاد و

8.  

 لغة تدرٌس الممرر
Language of teaching the 

course 

 العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 / انتظامفصلً

11.  
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د. مشعل أحمد عبدهللا الرٌفً

 مراجعة: أ.م.د. صالح ٌاسٌن المقطري

11.  
 الممررمواصفات تارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة

ii. وصف الممرر Course Description: 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف المتعلقة بموضوعات النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌةة وعلةى رأسةها سةلوم المسةتهلم و 
سلوم المنةت  و وللٌةة السةو  و أنواعهةا و أشةكال و للةار التةدول الحكةومً فةً افسةوا  و كفةا ا اخنتةاو و التوصةٌ  والتبةادل و 

ي للنظرٌةة االقتصةادٌة نظرٌة المبارٌات و على النحو  ي و اسةتٌعابا الذي ٌمكن الطالب مةن دراسةة مقةررات القتصةاد التةً تتطلةب فهمةا
الجزئٌة. و ٌهدف المقرر كذلم إلةى تزوٌةد الطالةب بالمهةارات الالزمةة للتحلٌةل االقتصةادي الجزئةً بمةا ٌمكنة  مةن تحلٌةل و تفسةٌر 

رض الواقة.. كمةا ٌهةدف المقةرر إلةى ترسةٌخ مفةاهٌم السةلوم االقتصةادي الظواهر و العالقةات االقتصةادٌة الجزئٌةة المتحققةة علةى أ
الرشٌد لإلنسان فً مجاالت النشاط االقتصادي الموتلفة وبما ٌضمن تجسٌدها فً الواق. العملةً للطالةب و محٌطة  االجتمةاعً وبمةا 

ي كوننةا نعةٌي فةً عةالم ٌتسةم بنةدرا ٌسهم فً تحقٌة  الكفةا ا االقتصةادٌة فةً اسةتلالل المةوارد االقتصةادٌة المحةدودا و النةاد را نسةبٌا
 الموارد. 

  

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

 بعد االنتها  من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراي على أن:
.a1   .ٌوضح المفاهٌم والمبادئ افساسٌة فً النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة 
.a2  ٌبٌن أهم النظرٌات االقتصادٌة الجزئٌة ملل نظرٌة سلوم المستهلم ونظرٌة سلوم المنت  ونظرٌات الطلب والعرض وتوازن

 السو  واشكال وللار التدول الحكومً فً السو  ونظرٌات الكفا ا االقتصادٌة ونظرٌة المبارٌات فً مجال االقتصاد. 
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.b1 علقة باالقتصاد الجزئً.  ٌحلل ناقداي لرا  المدارس النظرٌة المت 

.b2   علمً ومن واق. معطٌات محددا الوٌار االقتصادي افملل للفرد أو الوحدا االقتصادٌة سوا  فً مجال بأسلوب ٌستنت
 االستهالم أو اخنتاو أو التبادل. 

.c1  ٌستودم بإجادا أدوات التحلٌل االقتصادي الجزئً ملل الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واخحصا. 
c2  . ًٌوظف التطورات المتتالٌة والتكنولوجٌا فً النظرٌة االقتصادٌة فً البحوث االقتصادٌة التطبٌقٌة ومن بٌنها تلم البحوث الت

 تحلل وتقٌس العالقات االقتصادٌة الجزئٌة الواقعٌة. 
 .c3 ي مناه  االستنباط واالستقرا  والتحلٌل الساكن والساكن المقارن ي واعٌا والدٌنامٌكً كالي فٌما ٌالئم  من موضوعات، ٌطب  تطبٌقا

 وفً البحوث االقتصادٌة.
c4 ..ٌوظف معارف ومهارات النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة فً اتواذ القرار االقتصادي الكفؤ للمنشأا التً ٌعمل فً إطارها 
d1ٌمكن  من تعظٌم مصالح  االقتصادٌة  . ٌتفاعل بشكل إٌجابً م. افحداث  والمتلٌرات والوحدات االقتصادٌة المحٌطة ب  وبما

 كمستهلم أو عامل أو منت  والتً تصب فً اتجاه تعظٌم المصلحة االجتماعٌة.  
 .d2  .ًٌجسد السلوم االقتصادي الرشٌد فً حٌات  وعلى نحو ٌؤلر فً السلوم االقتصادي لمحٌط  العائلً واالجتماع 

 

iv.  للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات التعلم 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم الممصودة من الممرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 -  ٌوضح المفاهٌم والمبادئ افساسٌة فً النظرٌة
 االقتصادٌة الجزئٌة. 

A1 .والنظرٌات االقتصادٌة والمالٌة. افسس والمبادئ ٌبٌن 

a2 
– 

ٌبٌن أهم النظرٌات االقتصادٌة الجزئٌة ملل نظرٌة 
سلوم المستهلم ونظرٌة سلوم المنت  ونظرٌات الطلب 

 والعرض وتوازن.

b1–  ٌحلل ناقداي لرا  المدارس النظرٌة المتعلقة باالقتصاد
 الجزئً. 

B4 . ٌقارن بٌن النظرٌات والمدارس الفكرٌة االقتصادٌة
والمالٌة، وٌنقد وٌتوذ  القرار االستلماري واالقتصادي 

 والمالً المناسب.

b2 
- 

علمً ومن واق. معطٌات محددا الوٌار بأسلوب ٌستنت  
االقتصادي افملل للفرد أو الوحدا االقتصادٌة سوا  فً 

 مجال االستهالم أو اخنتاو أو التبادل. 

B3 . ي العالقات  بٌن  المتلٌرات، وٌتنبأ ي وكمٌا ٌحدد  نظرٌا
 بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادٌة الواقعٌة.

c1-  التحلٌل االقتصادي الجزئً ملل ٌستودم بإجادا أدوات
 الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واخحصا .

C1 الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصا  . ٌوظف
 والمحاسبة والقانون واالدارا فً المجال االقتصادي.

c2-  ٌوظف التطورات المتتالٌة والتكنولوجٌا فً النظرٌة
ومن بٌنها االقتصادٌة فً البحوث االقتصادٌة التطبٌقٌة 

تلم البحوث التً تحلل وتقٌس العالقات االقتصادٌة 
 الجزئٌة الواقعٌة.

C2 . ًٌستودم التكنولوجٌا وتطبٌقات الحاسب اآللً ف
 االقتصاد.

c3-    ي مناه  االستنباط واالستقرا ي واعٌا ٌطب  تطبٌقا
والتحلٌل الساكن والساكن المقارن والدٌنامٌكً  كالي فٌما 

 ٌالئم  من موضوعات، وفً البحوث االقتصادٌة. 

C3 . ٌعد التقارٌر والبحوث العلمٌة ودراسات الجدوى
 االقتصادٌة.

C4- الجزئٌة ظف معارف و مهارات النظرٌة االقتصادٌة ٌو
فً اتواذ القرار االقتصادي الكفؤ للمنشأا التً ٌعمل فً 

 إطارها عند وض. السٌاسات االقتصادٌة.

C4 . ٌض. السٌاسات االقتصادٌة والوطط والبرام  االنمائٌة
 وف  االسلوب العلمً.

d1-  ٌتفاعل بشكل إٌجابً م. افحداث  والمتلٌرات
والوحدات االقتصادٌة المحٌطة ب  وبما ٌمكن  من تعظٌم 
مصالح  االقتصادٌة كمستهلم أو عامل أو منت  والتً 

 تصب فً اتجاه تعظٌم المصلحة االجتماعٌة. 

D3 ٌتواصل بفاعلٌة م. الوحدات والمؤسسات االقتصادٌة .
 المحٌطة.والمالٌة والبٌئة 

d2- ٌ جسد السلوم االقتصةادي الرشةٌد فةً حٌاتة  وعلةى نحةو.D4  ٌجسد قواعد التفكٌر والسلوم االقتصادي الرشٌد والكفؤ
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 والتعلم والتموٌممواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

a1 - 

ٌوضح المفاهٌم والمبادئ افساسٌة فً 
 النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة. 

 المحاضرا والعروض االٌضاحٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 والتكالٌف الفردٌة والجماعٌةاالنشطة  -
 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت -

 االوتبارات التحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة -
 تقٌٌم المواظبة على الحضور  -
تقٌٌم اخجابات الشفوٌة ألنا   -

 المناقشة

a2 
ٌبٌن أهم النظرٌات االقتصادٌة الجزئٌة  –

المستهلم ونظرٌة ملل نظرٌة سلوم 
سلوم المنت  ونظرٌات الطلب والعرض 

 وتوازن.

 المحاضرا والعروض االٌضاحٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 االنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة -
 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت -

 االوتبارات التحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة -
 لمواظبة على الحضورتقٌٌم ا -
تقٌٌم اخجابات الشفوٌة ألنا   -

 المناقشة

 

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

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment 
Strategies 

b1– 

ٌحلل ناقداي لرا  المدارس النظرٌة المتعلقة 
 باالقتصاد الجزئً. 

 المحاضرا  -
 العروض االٌضاحٌة من قبل الطالب -
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
 المشكالت والتطبٌ  العملًحل  -
 المهام واالنشطة ومجموعات العمل -
 المحاكاا -

 االوتبارات التحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة -
المالحظة وتقٌٌم المشاركة  -

 الفصلٌة

b2 
- 

علمً ومن واق. معطٌات بأسلوب ٌستنت  
محددا الوٌار االقتصادي افملل للفرد أو 

الوحدا االقتصادٌة سوا  فً مجال 
 االستهالم أو اخنتاو أو التبادل. 

 المحاضرا  -
 العروض االٌضاحٌة من قبل الطالب -
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
 حل المشكالت والتطبٌ  العملً -
 المهام واالنشطة ومجموعات العمل -
 المحاكاا -

 االوتبارات التحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة -
المالحظة وتقٌٌم المشاركة  -

 الفصلٌة

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:

ٌةةةةةؤلر فةةةةةً السةةةةةلوم االقتصةةةةةادي لمحٌطةةةةة  العةةةةةائلً 
 واالجتماعً.  

 فً جمٌ. قرارات  وانشطت  االقتصادٌة.
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Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment 
Strategies 

c1- 

ٌستودم بإجادا أدوات التحلٌل االقتصادي 
الجزئً ملل الرٌاضٌات والرسوم 

 الهندسٌة واخحصا .

 العملٌة والمحاكااالعروض  -
 التطبٌ  العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة  -

 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة( 
 والتلذٌة الراجعة. الحوار والمناقشة  -
 التدرٌس المصلر والتلذٌة المرتدا -

الجز  العملً فً االوتبارات  -
 التحرٌرٌة

 تقٌٌم افنشطة التطبٌقٌة -
 التكالٌف المنزلٌة تقٌٌم -

c2- 
ٌوظف التطورات المتتالٌة فً النظرٌة 

االقتصادٌة فً البحوث االقتصادٌة 
التطبٌقٌة ومن بٌنها تلم البحوث التً 

تحلل وتقٌس العالقات االقتصادٌة 
 الجزئٌة الواقعٌة.

 العروض العملٌة والمحاكاا -
 التطبٌ  العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة  -

 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة( 
 والتلذٌة الراجعة. الحوار والمناقشة  -
 التدرٌس المصلر والتلذٌة المرتدا -

الجز  العملً فً االوتبارات  -
 التحرٌرٌة

 تقٌٌم افنشطة التطبٌقٌة -
 تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة -

c3- 
ي مناه  االستنباط   ي واعٌا ٌطب  تطبٌقا

واالستقرا  والتحلٌل الساكن والساكن 
المقارن والدٌنامٌكً كالي فٌما ٌالئم  من 

 موضوعات.

 العروض العملٌة والمحاكاا -
 التطبٌ  العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة  -

 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة( 
 والتلذٌة الراجعة. الحوار والمناقشة  -
 التدرٌس المصلر والتلذٌة المرتدا -

الجز  العملً فً االوتبارات  -
 التحرٌرٌة

 تقٌٌم افنشطة التطبٌقٌة  -
 تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة -

C4- 

ظف معارف و مهارات النظرٌة ٌو
االقتصادٌة الجزئٌة فً اتواذ القرار 

التً ٌعمل فً االقتصادي الكفؤ للمنشأا 
 إطارها.

 العروض العملٌة والمحاكاا -
 التطبٌ  العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة  -

 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة( 
 والتلذٌة الراجعة. الحوار والمناقشة  -
 التدرٌس المصلر والتلذٌة المرتدا -

الجز  العملً فً االوتبارات  -
 التحرٌرٌة

 تقٌٌم افنشطة التطبٌقٌة  -
 تقٌٌم التكالٌف المنزلٌة -

 

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

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment 
Strategies 

d1-   ٌتفاعل بشكل إٌجابً م. افحداث
والمتلٌرات والوحدات االقتصادٌة 
المحٌطة ب  وبما ٌمكن  من تعظٌم 

مصالح  االقتصادٌة كمستهلم أو عامل 
أو منت  والتً تصب فً اتجاه تعظٌم 

 المصلحة االجتماعٌة. 

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
 درٌس المصلر والتلذٌة المرتداالت -
 المفكرا الٌومٌة والتلذٌة المرتدا -
 التطبٌ  العملً -

 مالحظة افدا  -
 تقٌٌم افنشطة التطبٌقٌة -
 االوتبار التحرٌري -

d2- ٌ ًجسد السلوم االقتصادي الرشٌد ف
حٌات  وعلى نحو ٌؤلر فً السلوم 
 االقتصادي لمحٌط  العائلً واالجتماعً.  

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصلر والتلذٌة المرتدا -
 المفكرا الٌومٌة والتلذٌة المرتدا -

 مالحظة افدا  -
 تقٌٌم افنشطة التطبٌقٌة -
 االوتبار التحرٌري -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

  التطبٌ  العملً 

 

v.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للممرر
(CILOs) 

1 
نظرٌة سلون 

 المستهلن

   فرضٌات سلوم المستهلم 

   تفضٌالت المستهلم 

     الحزمة والتولٌفة السوقٌة 

  افتراضات أساسٌة حول تفضٌالت
 المستهلم.

 .)منحنٌات السوا  )سوا  المستهلم 

                . ورٌطة السوا 

    . ووا  منحنٌات السوا 

   .معدل اخحالل الحدي 

     افشكال الموتلفة لمنحنٌات السوا 

 .قٌد المٌزانٌة 

  ألر تلٌر افسعار والدول على قٌد
 المٌزانٌة.

  توازن المستهلم باستودام منحنٌات
 السوا  وقٌد المٌزانٌة.

 .تطبٌقات واصة لتوازن المستهلم 

  اشتقا  منحنى الطلب الفردي السعري
 تهلموالداولً من توازن المس

 .ألر الدول وألر اخحالل 

 ) حالة واصة ) سلعة جٌفن  

 . من الطلب الفردي إلى طلب السو 

 .مرونة الطلب 

 .فائض المستهلم 

 .التقدٌر العملً للطلب 

 افشكال الرٌاضٌة المحتملة لدالة الطلب 

4 8 

a1, a2,b1, 
b2, c1, 

c2,c3, c4, 
d1, d2 

 نظرٌة سلون المنتج 2

 . فرضٌات سلوم المنت 
 .دالة اخنتاو فً افجل القصٌر 
 .دالة اخنتاو فً افجل الطوٌل 
  .اخنتاو بعنصرٌن إنتاجٌٌن متلٌرٌن 
 . منحنى سوا  المنت 
 .تناف  العائد الحدي 
  معدل اخحالل الفنً الحدي ) المعدل

 الحدي لإلحالل الفنً أو التقنً(.
 .حاالت واصة لدالة اخنتاو 
 .) عوائد الحجم ) وفورات الحجم 

4 8 

a1, a2,b1, 
b2, c1, 

c2,c3, c4, 
d1, d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

 .نفقات اخنتاو مفاهٌمها وأنواعها 
 .نفقات اخنتاو فً افجل القصٌر 
 .نفقات اخنتاو فً افجل الطوٌل 
 قٌد التكالٌف 
  اوتٌار تولٌفة عناصر اخنتاو باستودام

 قٌد التكالٌف ومنحنٌات سوا  المنت 
  مسار التوس. اخنتاجً والتكالٌف طوٌلة

 افجل.
  افجل العالقة بٌن تكالٌف اخنتاو قصٌرا

 وتكالٌف اخنتاو طوٌلة افجل.
 .تقدٌر وتوق. التكالٌف 
 توازن المنت  فً سو  المنافسة الكاملة 
 . إشتقا  منحنى العرض من توازن المنت 
  منحنى العرض فً افجلٌن القصٌر

 والطوٌل.
  من منحنى عرض المنت  الفردي إلى

 منحنى عرض السو .
 مرونة العرض

3 
تحلٌل سوق المنافسة 

 الكاملة

 . الووا 

 .منحنى العرض ومنحنى الطلب 

 . للٌة التوازن وانتقال 

  فائض المستهلم وفائض المنت  والفائض
 االقتصادي.

 .ًاآللار المترتبة على التدول الحكوم 

1 2 

a1, a2, b2, 
c1, c3, c4, 

d1, d2  

4 
 

تحلٌل سوق  -
من  االحتكار المطلك )
 جهة المنتج (:

تحلٌل سوق  -
االحتكار المطلك ) من 

 جهة المشتري (

   الووا 

 .إٌرادات ونفقات المحتكر 

 .توازن المحتكر 

  اشتقا  عرض المحتكر المطل  من
 توازن .

 .سٌاسة التسعٌر من قبل المحتكر 

 .قوا المحتكر وقٌاسها 

 .مصادر القوا االحتكارٌة 

 .التكلفة االجتماعٌة لالحتكار 

 . الووا 

 .الطلب والعرض 

 . التوازن وللٌت 

 .قوا المشتري المحتكر ومصادرها 

  التكلفة االجتماعٌة لالحتكار من جهة
 المشتري.

 .سو  المشتري الوحٌد والبائ. الوحٌد 

1 2 

a1, a2, b2, 
c1, c3, c4, 

d1, d2 
 

5 
تحلٌل سوق المنافسة 

 االحتكارٌة

 . الووا 

 .الطلب والعرض 

 . التوازن وللٌت 

  الكفا ا االقتصادٌة فً ظل المنافسة
 االحتكارٌة.

1 2 

a1, a2, b2, 
c1, c3, c4, 

d1, d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

 سوق احتكار الملة 6

 . الووا 

 .الطلب والعرض 

 . التوازن وللٌت 

 .توازن ناي 

 .نموذو كورنت 

 .المنافسة السعرٌة 

   المنافسة مقابل التحالف )مأز
 السجنا (.

 .الجمود السعري 

  والقٌادا السعرٌة.التأشٌر السعري 

1 2 

a1, a2, b2, 
c1, c3, c4, 

d1, d2 

 نظرٌة المبارٌات 7

 .المبارٌات والقرارات االستراتٌجٌة 

 .االستراتٌجٌات وأنواعها 

 .المبارٌات و أنواعها 

 .تطبٌقات نظرٌة المبارٌات 

1 2 

a1, a2, b2, 
c1, c3, c4, 

d1, d2 

8 

التوازن االلتصادي  -
العام و الكفاءة 

 االلتصادٌة
فشل السوق ودور  -

 الحكومة

 .كفا ا التبادل 

 .الكفا ا التوصٌصٌة 

 .الكفا ا اخنتاجٌة 

 .صندو  إدجورث 

 .الكفا ا مقابل العدالة 

 .الكفا ا االقتصادٌة 

 .افسوا  وقصور المعلومات 

 .الوفورات الوارجٌة 

 .السل. العامة 

 .دور الحكومة 

1 2 

a1, a2, b1, 
b2, c1, c3, 
c4, d1, d2 

 

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

14 28 === 

 

                                            Practical Aspectموضوعات الجانب العملً )تمارٌن(  ثانٌا:

 الرلم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات )تمارٌن(
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number 

of 
Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 
تطبٌقات عملٌة على توازن المستهلم و 

    اشتقا  منحنٌات الطلب
4 8 

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

2 
تطبٌقات عملٌة على توازن المنت  و 

 العرضاشتقا  منحنى 
4 8 

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

3 
تمارٌن عملٌة على تحلٌل أسوا  المنافسة 
الكاملة و المنافسة االحتكارٌة و احتكار 

 القلة و االحتكار المطل 
3 6 

a2, b1, b2, c1, c3, c4, 
d1, d2 

 2 1 تطبٌقات عملٌة على نظرٌة المبارٌات 4
a2, b2, c1, c3, c4, d1, 

d2 

5 
تمارٌن عملٌة عن كفا ات التبادل و 

 التوصٌ  و االنتاو و صندو  إدجورث
1 2 

a2, b1, b2, c1, c3, c4, 
d1, d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

6 
نشاط تطبٌقً ٌستعرض و ٌناقي حاالت 

 عملٌة لفشل السو  و دور الحكومة
1 2 

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

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 28 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 )المحاضرا )اخلقا  بفاعلٌة 
 العروض الرٌاضٌة و الهندسٌة اخٌضاحٌة 
 المناقشة و تبادل الوبرات 
 .المحاكاا و اخسقاط على الواق 
 ممارسة التحلٌل و المفاضلة و االوتٌار 
 ًالعصف الذهن 
  التعلم الذاتً و التعاونً عبر التكالٌف المنزلٌة الفردٌة و افنشطة الفصلٌة الفردٌة منها و وما هو من والل مجموعات 
 التلذٌة المرتدا 

 

vi.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

التملٌل الهندسً النتقاالت وط المٌزانٌة المترتبةة علةى  1
 تلٌرات محددا معطاا للدول و افسعار  

1 w2 
 

a2, c1, c3, d1, d2 

التملٌةةةل الهندسةةةً لجةةةدول ٌبةةةٌن دالةةةة المنفعةةةة فحةةةد  2
المسةةتهلكٌن و لبٌانةةات معطةةاا عةةن قٌةةد المٌزانٌةةة الةةذي 
ٌواجه  المستهلم و تحدٌد الحزمة التوازنٌة بنةا  علةى 

 ما ٌظهره الرسم البٌانً 

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

ي  3  w3 a2, b2, c1,c2, c3, d1, d2 0.5 حل مسائل لتحدٌد توازن المستهلم رٌاضٌا

نشاط فصلً: عمل مصةفوفة توضةٌحٌة فلةر الةدول و  4
ألةةةر اخحةةةالل و افلةةةر الكلةةةً بحسةةةب اتجةةةاه التلٌةةةر 

 السعري و نوع السلعة

1 w4 a1, a2, c1,c3, d1 

التملٌةةةل البٌةةةانً للتلٌةةةر فةةةً تةةةوازن المسةةةتهلم نتٌجةةةة  5
 لتلٌرات سعرٌة محددا معطاا فً السؤال 

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

نشاط فصلً: حةل مسةائل عةن تحدٌةد القةرار االنتةاجً  6
 افملل رٌاضٌا فً ظل دالة االنتاو طوٌلة افجل 

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

حل مسائل لتحدٌةد لتولٌفةة المللةى مةن عناصةر االنتةاو  7
رٌاضٌا و حساب كمٌة النةات  و اشةتقا  دالةة التكةالٌف 

 الرٌاضًبافسلوب 

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

 ,w7 a1, a2, b2, c1, c2, c3 0.5 التملٌل البٌانً للصناعة ذات عوائد الحجم المتناقصة 8
c4, d1, d2 

إكمال بٌانات جدول لتكالٌف االنتاو فً افجل القصٌر  9
لمشروع فً سو  المنافسة الكاملة م. تحدٌد كمٌة 

التوازنٌة و حجم و طبٌعة الربح )أو الوسارا( النات  
 المتحق  م. تجسٌد بٌانات الجدول إلى رسم بٌانً

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

حل مسائل الحتساب افلر الصافً فشكال محددا مةن  11
 التدول الحكومً فً سو  المنافسة الكاملة 

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



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

نشاط فصلً: حلقة نقةاي حةول مبةدأ الوسةارا الحتمٌةة  11
للتةةةدول الحكةةةومً، و مةةةدى واقعٌتةةة ، وكٌةةةف تكةةةون 

 السٌاسة الحكومٌة المللى بنا  علٌ   

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

حةةل مسةةائل عةةن تةةوازن المحتكةةر المطلةة  و حسةةاب  12
الوسةةارا االجتماعٌةةة المترتبةةة علةةى االحتكةةار و تقةةدٌر 

 القوا االحتكارٌة للمنت  

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

المقارنة بٌن توازن المنت  فً سو  المنافسة الكاملة و  13
المنةةةت  فةةةةً سةةةةو  المنافسةةةة االحتكارٌةةةةة باالسةةةةتعانة 

 بأدوات التحلٌل االقتصادي

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

حل مسائل عن توازن المنت  فً سو  احتكةار القلةة و  14
 استراتٌجٌات سلوم المنت  فً  هذه السو 

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

نشةةةةاط فصةةةةلً: حلقةةةةة نقةةةةاي عةةةةن مصةةةةادر المٌةةةةول  15
االستراتٌجٌات المتبعةة االحتكارٌة فً السو  الٌمنٌة و 

للمحتكةةةةر و اخجةةةةرا ات المقترحةةةةة للحةةةةد مةةةةن القةةةةوا 
 االحتكارٌة فٌها

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

حل مسائل حول تطبٌقات نظرٌة المبارٌات على اتواذ  16
 القرارات فً النشاط االقتصادي

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

رسةةم صةةندو  إدجةةورث لحةةاالت محةةددا معطةةاا فةةً  17
 المسائل 

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

نشاط فصلً: حلقة نقاي لاللة محاور: )الكفةا ا مقابةل  18
العدالةةة، حةةاالت واقعٌةةة لفشةةل السةةو ، متةةى و كٌةةف 

 تتدول الحكومة لتصحٌح انحرافات السو (

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

 === == Total Score 15إجمالً الدرجة  

  

vii. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 أنشطة التمٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التمٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

1 
  االنشطة والتكالٌف 

W1-W15 11 11% 
a1,a2,b1, b2, 

c1,c2, c3, c4, d1, 
d2 

2 
 الحضور 

W1-W15 1 1% 
a2, b2, c1, c3, c4, 

d1, d2 

3 
 اوتبار منتصف الفصل

9W 20 20% 
a1,a2,b1, b2, 

c1,c2, c3, c4, d1, 
d2 

4 
 االوتبار النهائً

W16 60 60% 
a2, b2, c1, c3, c4, 

d1, d2 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 
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 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

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

جامعةة  –هال فارٌان، و ترجمة أحمد عبدالوٌر و دمحم أبو زٌد، "االقتصاد الجزئً التحلٌلً مدول حدٌث"، النشر العلمً و المطةاب. 
 .الملم سعود، السعودٌة

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 نظرٌة اقتصادٌات الوحدا، ترجمة متوكل عباس مهلهل، دار  المرٌخ، الرٌاض،   )1993(جٌمس هندرسون،

 Electronic Materials and Web Sitesالمصادر اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت... 
etc. 

توجٌ  الطالب للبحث فً اخنترنت عن المراج. المرتبطة بموضوعات المقرر    

 

 Course Policies الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.75ٌلتزم الطالب بحضور % 

  أستاذ الممرر تمرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للمسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب ٌمدم
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

  الطالب.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات 
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i.  معلومات عن أستاذ الممررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 د. مشعل احمد الرٌفً
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 قسم االقتصاد والمالٌة 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

  11-12   11-1  

 

ii.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم الممرر

Course Title 
 نظرٌة التصادٌة جزئٌة

2.  
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

2  2 3 

4.  
 الدراسًالمستوى والفصل 

Study Level and Semester 
الفصل األول –المستوى الثانً   

5.  
 المتطلبات السابمة للممرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 مبادئ اقتصاد جزئً، رٌاضة بحتة أ و ب

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 اقتصاد رٌاضً

7.  

البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 
 Program (s) in whichالممرر 

the course is offered 
 بكالورٌوس اقتصاد و بكالورٌوس علوم مالٌة و مصرفٌة

8.  

 لغة تدرٌس الممرر
Language of teaching the 

course 
 اللغة العربٌة

9.  

 مكان تدرٌس الممرر
Location of teaching the 

course 
 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 المعتمدة للعملً وللتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.الساعة  :مالحظة

iii.  وصف الممررCourse Description: 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف المتعلقة بموضوعات النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة وعلةى رأسةها سةلوم المسةتهلم     
و سلوم المنت  و وللٌة السو  و أنواعها و أشةكال و للةار التةدول الحكةومً فةً افسةوا  و كفةا ا اخنتةاو و التوصةٌ  والتبةادل و 

ي للنظرٌةة االقتصةادٌة نظرٌة المبارٌات و على ال ي و اسةتٌعابا نحو الذي ٌمكن الطالةب مةن دراسةة مقةررات القتصةاد التةً تتطلةب فهمةا
الجزئٌة. و ٌهدف المقةرر كةذلم إلةى تزوٌةد الطالةب بالمهةارات الالزمةة للتحلٌةل االقتصةادي الجزئةً بمةا ٌمكنة  مةن تحلٌةل و تفسةٌر 

ى ترسةةٌخ مفةةاهٌم السةةلوم االقتصةةادي ف المقةةرر إلةةدلةةى أرض الواقةة.. كمةةا ٌهةةالمتحققةةة عالظةواهر و العالقةةات االقتصةةادٌة الجزئٌةةة 
الرشٌد لإلنسان فً مجاالت النشاط االقتصادي الموتلفة وبما ٌضمن تجسٌدها فً الواقة. العملةً للطالةب و محٌطة  االجتمةاعً وبمةا 

ي كوننةا نعةٌي فةً عةالم ٌتسةم بنةدرا ٌسهم فةً تحقٌة  الكفةا ا االقتصةادٌة فةً اسةتلالل المةوارد االقتصةادٌة المحةدودا و ا لنةادرا نسةبٌا
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iv.  مخرجات تعلم الممررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتها  من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراي على أن:
.a1   .ٌوضح المفاهٌم والمبادئ افساسٌة فً النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة 
.a2  ٌبٌن أهم النظرٌات االقتصادٌة الجزئٌة ملل نظرٌة سلوم المستهلم ونظرٌة سلوم المنت  ونظرٌات الطلب والعرض وتوازن

 السو  واشكال وللار التدول الحكومً فً السو  ونظرٌات الكفا ا االقتصادٌة ونظرٌة المبارٌات فً مجال االقتصاد. 
.b1 علقة باالقتصاد الجزئً.  ٌحلل ناقداي لرا  المدارس النظرٌة المت 
.b2   علمً ومن واق. معطٌات محددا الوٌار االقتصادي افملل للفرد أو الوحدا االقتصادٌة سوا  فً مجال بأسلوب ٌستنت

 االستهالم أو اخنتاو أو التبادل. 
.c1  ٌستودم بإجادا أدوات التحلٌل االقتصادي الجزئً ملل الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واخحصا. 
c2  . ًٌوظف التطورات المتتالٌة والتكنولوجٌا فً النظرٌة االقتصادٌة فً البحوث االقتصادٌة التطبٌقٌة ومن بٌنها تلم البحوث الت

 تحلل وتقٌس العالقات االقتصادٌة الجزئٌة الواقعٌة. 
 .c3 ي مناه  االستنباط واالستقرا  والتحلٌل الساكن والساكن المقارن ي واعٌا والدٌنامٌكً كالي فٌما ٌالئم  من ٌطب  تطبٌقا

 موضوعات، وفً البحوث االقتصادٌة.
c4 ..ٌوظف معارف ومهارات النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة فً اتواذ القرار االقتصادي الكفؤ للمنشأا التً ٌعمل فً إطارها 
d1ٌمكن  من تعظٌم مصالح  االقتصادٌة  . ٌتفاعل بشكل إٌجابً م. افحداث  والمتلٌرات والوحدات االقتصادٌة المحٌطة ب  وبما

 كمستهلم أو عامل أو منت  والتً تصب فً اتجاه تعظٌم المصلحة االجتماعٌة.  
 .d2     .  .ًٌجسد السلوم االقتصادي الرشٌد فً حٌات  وعلى نحو ٌؤلر فً السلوم االقتصادي لمحٌط  العائلً واالجتماع 

 

v. الممرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرلم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئٌسة
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة
Con. 

H 

1 
نظرٌة سلون 

 المستهلن

   فرضٌات سلوم المستهلم 

   تفضٌالت المستهلم 

     الحزمة والتولٌفة السوقٌة 

 .افتراضات أساسٌة حول تفضٌالت المستهلم 

 .)منحنٌات السوا  )سوا  المستهلم 

                . ورٌطة السوا 

    . ووا  منحنٌات السوا 

   .معدل اخحالل الحدي 

     افشكال الموتلفة لمنحنٌات السوا 

 .قٌد المٌزانٌة 

 .ألر تلٌر افسعار والدول على قٌد المٌزانٌة 

  باستودام منحنٌات السوا  وقٌد المٌزانٌة.توازن المستهلم 

 .تطبٌقات واصة لتوازن المستهلم 

 ولً من توازن ااشتقا  منحنى الطلب الفردي السعري والد
 المستهلم

 .ألر الدول وألر اخحالل 

 ) حالة واصة ) سلعة جٌفن  

 . من الطلب الفردي إلى طلب السو 

 .مرونة الطلب 

W4-W1 8 
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 .فائض المستهلم 

 لب.التقدٌر العملً للط 

 افشكال الرٌاضٌة المحتملة لدالة الطلب 

2 
نظرٌة سلون 

 المنتج

 . فرضٌات سلوم المنت 
 .دالة اخنتاو فً افجل القصٌر 
 .دالة اخنتاو فً افجل الطوٌل 
  .اخنتاو بعنصرٌن إنتاجٌٌن متلٌرٌن 
 . منحنى سوا  المنت 
 .تناف  العائد الحدي 
  ( المعدل الحدي لإلحالل الفنً أو معدل اخحالل الفنً الحدي

 التقنً(.
 .حاالت واصة لدالة اخنتاو 
 .) عوائد الحجم ) وفورات الحجم 
 .نفقات اخنتاو مفاهٌمها وأنواعها 
 .نفقات اخنتاو فً افجل القصٌر 
 .نفقات اخنتاو فً افجل الطوٌل 
 قٌد التكالٌف 
 حنٌات اوتٌار تولٌفة عناصر اخنتاو باستودام قٌد التكالٌف ومن

 سوا  المنت 
 .مسار التوس. اخنتاجً والتكالٌف طوٌلة افجل 
  العالقة بٌن تكالٌف اخنتاو قصٌرا افجل وتكالٌف اخنتاو طوٌلة

 افجل.
 .تقدٌر وتوق. التكالٌف 
 توازن المنت  فً سو  المنافسة الكاملة 
 . اشتقا  منحنى العرض من توازن المنت 
 الطوٌل.منحنى العرض فً افجلٌن القصٌر و 
 . من منحنى عرض المنت  الفردي إلى منحنى عرض السو 
 مرونة العرض 

W5-W8 8 

3 Mid-term Exam W9 3 

4 
تحلٌل سوق 

 المنافسة الكاملة

 . الووا 

 .منحنى العرض ومنحنى الطلب 

  وانتقال للٌة التوازن. 

 .فائض المستهلم وفائض المنت  والفائض االقتصادي 

  التدول الحكومً.اآللار المترتبة على 

W10 2 

5 

تحلٌل سوق 
االحتكار المطلك 
)من جهة المنتج 

) 

   الووا 

 .إٌرادات ونفقات المحتكر 

 .توازن المحتكر 

 . اشتقا  عرض المحتكر المطل  من توازن 

 .سٌاسة التسعٌر من قبل المحتكر 

 .قوا المحتكر وقٌاسها 

 .مصادر القوا االحتكارٌة 

 .التكلفة االجتماعٌة لالحتكار 

W11 1 

6 
تحلٌل سوق 

االحتكار المطلك 
)من جهة 

 . الووا 

 .الطلب والعرض 

 . التوازن وللٌت 

W11 2 
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 قوا المشتري المحتكر ومصادرها.  المشتري(

 .التكلفة االجتماعٌة لالحتكار من جهة المشتري 
 سو  المشتري الوحٌد والبائ. الوحٌد.

7 
تحلٌل سوق 
المنافسة 
 االحتكارٌة

 . الووا 

  والعرض.الطلب 

 . التوازن وللٌت 

 .الكفا ا االقتصادٌة فً ظل المنافسة االحتكارٌة 

W12 2 

8 
سوق احتكار 
 الملة

 . الووا 

 .الطلب والعرض 

 . التوازن وللٌت 

 .توازن ناي 

 .نموذو كورنت 

 .المنافسة السعرٌة 

 .) المنافسة مقابل التحالف )مأز  السجنا 

 .الجمود السعري 

  السعرٌة.التأشٌر السعري والقٌادا 

W13 2 

 نظرٌة المبارٌات 9

 .المبارٌات والقرارات االستراتٌجٌة 

 .االستراتٌجٌات وأنواعها 

 .المبارٌات و أنواعها 

 .تطبٌقات نظرٌة المبارٌات 

W14 2 

10 

التوازن 
االلتصادي العام 

و الكفاءة 
 االلتصادٌة

 .كفا ا التبادل 

 .الكفا ا التوصٌصٌة 

 .الكفا ا اخنتاجٌة 

   إدجورث.صندو 

 .الكفا ا مقابل العدالة 

 .الكفا ا االقتصادٌة 

W15 1 

11 
فشل السوق 
 ودور الحكومة

 .افسوا  وقصور المعلومات 

 .الوفورات الوارجٌة 

 .السل. العامة 

 .دور الحكومة 

W15 1 

12 Final Exam  W16 3 

عدد األسابٌع والساعات 
 الفعلٌة

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

16 34 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً )تمارٌن(  

 الرلم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Cont H 

 8 4    توازن المستهلم و اشتقا  منحنٌات الطلبتطبٌقات عملٌة على  1

 8 4 تطبٌقات عملٌة على توازن المنت  و اشتقا  منحنى العرض 2

3 
تمارٌن عملٌة على تحلٌل أسوا  المنافسة الكاملة و المنافسة االحتكارٌة و احتكار القلة و 

 االحتكار المطل 
3 6 

 2 1 تطبٌقات عملٌة على نظرٌة المبارٌات 4

 2 1 تمارٌن عملٌة عن كفا ات التبادل و التوصٌ  و االنتاو و صندو  إدجورث 5

 2 1 نشاط تطبٌقً ٌستعرض و ٌناقي حاالت عملٌة لفشل السو  و دور الحكومة 6

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

 28 

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرا )اخلقا  بفاعلٌة( -
 العروض الرٌاضٌة و الهندسٌة اخٌضاحٌة -
 المناقشة و تبادل الوبرات -
 و اخسقاط على الواق. المحاكاا -
 ممارسة التحلٌل و المفاضلة و االوتٌار -
 العصف الذهنً -
 الفصلٌة الفردٌة ومن والل العمل فً مجموعاتالتعلم الذاتً والتعاونً عبر التكالٌف المنزلٌة الفردٌة وافنشطة  -
   ا.لتلذٌة المرتد -

 

 م
No 

 النشاط/ التكلٌف
Assignments 

 أسبوع التنفٌذ
Week 
Due 

 الدرجة المستحمة
Mark 

التملٌل الهندسً النتقاالت وط المٌزانٌة المترتبة على تلٌرات محددا معطاا  1
 للدول و افسعار  

w2 1 

التملٌل الهندسً لجدول ٌبٌن دالةة المنفعةة فحةد المسةتهلكٌن و لبٌانةات معطةاا  2
عن قٌد المٌزانٌة الذي ٌواجه  المستهلم و تحدٌد الحزمة التوازنٌةة بنةا  علةى 

 ما ٌظهره الرسم البٌانً 

w3 0.5 

ي  3  w3 0.5 حل مسائل لتحدٌد توازن المستهلم رٌاضٌا

فلةر الةةدول و ألةةر اخحةةالل و افلةةر  نشةاط فصةةلً: عمةةل مصةةفوفة توضةةٌحٌة 4
 الكلً بحسب اتجاه التلٌر السعري و نوع السلعة

w4 1 

التملٌةةل البٌةةانً للتلٌةةر فةةً تةةوازن المسةةتهلم نتٌجةةة لتلٌةةرات سةةعرٌة محةةددا  5
 معطاا فً السؤال 

w4 1 

نشاط فصلً: حل مسائل عن تحدٌد القرار االنتةاجً افملةل رٌاضةٌا فةً ظةل  6
 دالة االنتاو طوٌلة افجل 

w6 1 

حل مسائل لتحدٌد لتولٌفة المللى من عناصةر االنتةاو رٌاضةٌا و حسةاب كمٌةة  7
 الرٌاضًبافسلوب النات  و اشتقا  دالة التكالٌف 

w6 0.5 

 w7 0.5 الحجم المتناقصة التملٌل البٌانً للصناعة ذات عوائد 8

إكمال بٌانات جدول لتكالٌف االنتاو فً افجل القصٌر لمشروع فً سو   9
المنافسة الكاملة م. تحدٌد كمٌة النات  التوازنٌة وحجم و طبٌعة الربح )أو 

w8 1 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

 الوسارا( المتحق 
 م. تجسٌد بٌانات الجدول إلى رسم بٌانً

حل مسائل الحتساب افلر الصافً فشةكال محةددا مةن التةدول الحكةومً فةً  11
 سو  المنافسة الكاملة 

w9 1 

نشةةاط فصةةلً: حلقةةة نقةةاي حةةول مبةةدأ الوسةةارا الحتمٌةةة للتةةدول الحكةةومً، و  11
 مدى واقعٌت ، وكٌف تكون السٌاسة الحكومٌة المللى بنا  علٌ   

w9 1 

حةةةل مسةةةائل عةةةن تةةةوازن المحتكةةةر المطلةةة  و حسةةةاب الوسةةةارا االجتماعٌةةةة  12
 المترتبة على االحتكار و تقدٌر القوا االحتكارٌة للمنت  

w10 0.5 

المقارنةةة بةةٌن تةةوازن المنةةت  فةةً سةةو  المنافسةةة الكاملةةة و المنةةت  فةةً سةةو   13
 المنافسة االحتكارٌة باالستعانة بأدوات التحلٌل االقتصادي

w11 0.5 

حل مسائل عةن تةوازن المنةت  فةً سةو  احتكةار القلةة و اسةتراتٌجٌات سةلوم  14
 المنت  فً  هذه السو 

w12 1 

نشاط فصلً: حلقة نقاي عن مصادر المٌول االحتكارٌة فً السةو  الٌمنٌةة و  15
االسةةةتراتٌجٌات المتبعةةةة للمحتكةةةر و اخجةةةرا ات المقترحةةةة للحةةةد مةةةن القةةةوا 

 االحتكارٌة فٌها

w12 1 

حل مسائل حول تطبٌقات نظرٌة المبارٌات علةى اتوةاذ القةرارات فةً النشةاط  16
 االقتصادي

w13 1 

 w14 1 رسم صندو  إدجورث لحاالت محددا معطاا فً المسائل  17

نشاط فصلً: حلقة نقاي لاللة محاور: )الكفا ا مقابل العدالةة، حةاالت واقعٌةة  18
 لتصحٌح انحرافات السو (لفشل السو ، متى و كٌف تتدول الحكومة 

w14 1 

 0Total Score 15  إجمالً الدرجة 

 

vii. التعلم  تموٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التموٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التموٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of 

Final 
Assessment 

 W1- W16 11 11  الواجبات و التكالٌف 1

 W1- W16 1 1 الحضور  2

 W7 20 20 اوتبار منتصف الفصل 3

 W16 60 60 االوتبار النهائً 4

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

 تزٌد عن مرجعٌن( : )الRequired Textbook(s) المراجع الرئٌسة

1. Hal R. Varian (2003), “Intermediate Microeconomics”, Affiliated East-West Press Privated 
Limited, New Delhi, India  
 –ـ هال فارٌان، و ترجمة أحمد عبدالوٌر و دمحم أبو زٌد، "االقتصاد الجزئً التحلٌلً مدول حةدٌث"، النشةر العلمةً و المطةاب. 

 جامعة الملم سعود، السعودٌة

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

 نظرٌة اقتصادٌات الوحدا، ترجمة متوكل عباس مهلهل، دار  المرٌخ، الرٌاض،  ) 1993(جٌمس هندرسون، 

 Electronic Materials and Web Sitesالمصادر اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت... 
etc. 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 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

  توجٌ  الطالب للبحث فً اخنترنت عن المراج. المرتبطة بموضوعات المقرر  

 

 Course Policies الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.75ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للمسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

  الطالب.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

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

 


