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 المقرر:وصف 

، املشكلة االقتصادية، والعوامل املؤثرة على الطلب والعرضطبيعة االقتصاد و  سس ومبادئ علمالتعريف أباىل  املقرريهدف 
 وحساب املروانت ،للوحدات الفردية االقتصاديدريب على حتليل السلوك ، والتلتحليل االقتصادياملستخدمة يف ادوات واأل

، سواق واملستهلكني واحلكومةوفهم العالقات املتبادلة بني عوامل االنتاج واأل، قرارات االنتاج والتسعري واختاذحتليل األسواق و 
املشكلة طبيعة اد وفروعه وأدواته التحليلية، االقتصمقدمة عن علم  :ويتضمن املقرر ،االقتصادية والظواهر املتغريات تفسريو 

توازن السوق، حتليل سلوك املستهلك، املروانت، السياسات و  إمكانيات االنتاج، أساسيات الطلب والعرضحدود  ،االقتصادية
الوحدات اإلنتاجية، مناطها وحتليل سلوك أسواق و احلكومية، نظرية االنتاج والتكاليف، حتليل التكاليف والعرض والتوزيع، األ

 .تطبيقات اقتصادية معاصرةقضااي و شكاله املختلفة، أاملنافسة الكاملة، االحتكار و 

 نواتج التعلم:

 التالية:املعارف واملهارات والقدرات  اكتسباملقرر جيب أن يكون الطالب قد بنهاية 
 . وفهم طبيعة املشكلة االقتصادية وكيفية التعامل معها علم االقتصاد وأسسبادئ مب اإلملام ✓
 .االقتصاديقائق ونظرايت وأدوات التحليل حب اإلملام الدقيق ✓
 .، وكيفية حساب املروانتوتوازن السوق الطلب والعرض يفالعوامل املؤثرة  فهم ✓
 .والتكاليف، وحتليل اإلنتاج قاسو القدرة على حتليل سلوك املستهلك داخل األ ✓
 .داخلها القدرة على حتليل سلوك الوحدات االقتصاديةمعرفة األمناط املختلفة من األسواق و  ✓
 القدرة على فهم وتفسري الظواهر واملتغريات االقتصادية يف بيئة األعمال. ✓
 التحليل الناقد للقضااي االقتصادية املعاصرة. ✓

 التقييم
30 إختبارات دورية  

% 
 %50       االختبار النهائي  %5 إختبارات قصرية  

مشاركات   %5     تكليفات مجاعية   %5    تكليفات ومهام فردية 
 شفوية

 شفوية 

5% 
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