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 وصف المقرر المختصر 
يتناول هذا المساق التعريف بطبيعه علم االقتصاد الجزئي والتعريف بالمشكله االقتصاديه وكيف يقوم علم االقتصاد بتحليل  
المشكله االقتصاديه والتعرف على اسبابها واركانها ووضع الحلول الماسبه لها كما يتناول هذا المساق السوق بشقيه العرض  

قتصاد كما يدرس المرونات وسلوك المستهلك وكيف يحقق المستهلك التوازن كما يدرس  والطلب وكيف يتحقق التوازن في اال
                                                                                                                                               تكاليف االنتاج وكيف يحقق المنتج التوازن  

 اهداف المقرر 
 . مساعده الطالب في التعرف على النظريه االقتصاديه الحديثه ومدى اهميه علم االقتصاد   .1

 .تفسير الظواهر االقتصاديه المختلفه    .2

 .تحليل سلوك المستهلك والمنتج   .3

 دراسه اليه السوق من حيث العرض والطلب   .4

.اكساب الطالب مهارات تحليليه تساعده على معرفه نقاط التوازن استنادا الى المتغيرات التي تحصل  .5
 في العرض والطلب واالسعار 

 
 

 مخرجات التعلم 

A .والتطبيق العملي  النظري  الفهم- المعرفة 
 : من الخريج سيتمكن ،المقرر متطلبات  اكمال عند 

.a1  اتجاهات االسعار والكميات اعتمادا على اليه العرض والطلب   يصف الطالب 



.a2 درجه مرونه السلع والخدمات الطالب د ديع 

.a3  د نقطه التوازن للمستهلك وتوازن السوق ويحدانواع االسواق المختلفه وخصائصها  يذكر الطالب 
 

B .وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحسابات التحليلية والمهارات للمشكالت العام الحل- مهارات 
 : من الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات  اكمال عند 

 

.b1   على انواع االسواق المختلفه وخصائصها يتعرفنظريه العرض والطلب ويقيم ويفهم الطالب  

 

C .والسياق  والمسؤولية الذاتي الحكم:  الكفايات 
 : من الخريج سيتمكن برنامج،كمال متطلبات الا عند 

.c1    تفسير سلوك المستهلك ومعرفه انواع وميزات االسواقيكتسب الطالب القدرة على   

 

 والتعليم التعلم طرق 

 التعليم من خالل المشاريع و االبحاث  

 التعليم من خالل حل المشكالت 
 مناقشات صفية

 التعلم الذاتي
 جلسات عصف ذهني

 عروض تقديمية
 حلقات نقاش 

 زيارات ميدانية
 تعليم الكتروني متزامن و غير متزامن

 التدريب الميداني العملي

 التقييم  طرق 

 تقديم مشروع 
 واجبات 

 اختبارات قصيرة  
 عروض تقديمية
 أبحاث وتقارير 

 اختبارات نهاية الفصل 
 اختبارات دورية

 مشاركة الطالب داخل القاعة الصفية
الطلبة حوار و نقاش مباشر مع   

 

 

 محتوى المقرر 

 أسبوع
ساعا 

 ت
 طرق التقييم  طرق التعلم والتعليم  المواضيع مخرجات 

1.  
3 a  1 

  االقتصاد علم وعالقه   االقتصاد علم تعريف

 متزامن المحاضر االقتصادي  التحليل  وطرق   االخرى بالعلوم
 حل مسائل عملية

 مناقشات 



 محاضرة مسجلة

2.  
3 a  1 

  واهداف وعالجها  االقتصاديه  المشكله

متزامن + غير   االقتصاديه  المجتمع

 متزامن

 الواجبات 

 محاضرات مسجلة

 روابط تعليمية 

3.  
3  a  1 

  وطلب الفردي والطلب الطلب  وقانون جدول 

 متزامن المحاضرة للطلب  المحدده  والعوامل  السوق 

شرح ومناقشه  

ورسم منحنيات   

 الطلب

4.  
3 a 2 

  والعرض العرض  ومنحنى  وجدول قانون

  المحدده والعوامل  السوق وعرض  الفردي

 للعرض
 متزامن  المحاضرة

شرح ومناقشه  

ورسم منحنيات  

 العرض

5.  
3 a 2 

  العرض في  التغير واثر  التوازن اهميه

متزامن + غير   المستهلك  توازن على  والطلب

 متزامن

 الواجبات 

 محاضرات مسجلة

 روابط تعليمية 

6.  
3 a 2 

 المرونات 
 متزامن  المحاضرة

شرح وحل تمارين  

 رياضيه

7.  
3  c 1 

 مها ي وتقي  المستهلك  لسلوك الكالسيكيه النظريه

متزامن + غير  

 متزامن

 حل مسائل عملية

 مناقشات 

 محاضرة مسجلة

8.  
3 c 1  

  تناقص وقانون  الحديه والمنفعه  الكليه المنفعه

 المنفعه
 متزامن  المحاضرة

 واجبات 

 امتحان قصير

 حواريات

9.  
3 c 1 

 المستهلك  وتوازن المستهلك فائض
 متزامن  المحاضرة

 شرح ومناقشه 

 االمتحان المتوسط 

10.  
3 

 

a3 

 والتكاليف  االنتاج  نظريه

متزامن + غير  

 متزامن

 الواجبات 

 محاضرات مسجلة

 روابط تعليمية 

11.  
3 

 

a3 

  وسوق  التامه المنافسه  سوق االسواق

المحاضرة  المحاضرة التام االحتكار

 متزامن

 واجبات 

 امتحان قصير

 حواريات

12.  
3  b 1 

 السعري  والتميز  االحتكاريه المنافسه سوق 

متزامن + غير  

 متزامن

 الواجبات 

 محاضرات مسجلة

 روابط تعليمية 



13.  
3 b 1 

 االنتاج عناصر اسعار

متزامن + غير  

 متزامن

 حل مسائل عملية

 مناقشات 

 محاضرة مسجلة

14.  
3 b 1 شرح ومناقشه  المحاضرة  التوازن  على المؤثره والعوامل السوق  توازن 

 

 المكونات 

 الكتاب 
, دار الحامد للنشر مبادئ االقتصاد الجزئي  د ابراهيم قطف  و د علي خليل

 .2019,الطبعه الثانية 

 المراجع

 ...... 2017االقتصاد الجزئي د محمود عبد الرزاق  .1

 2018.االقتصاد الجزئي د احمد فوزي  .2

 2018االقتصاد الجزئي    د خزعل مهدي  القاسم  .3

 2018مقدمه في االقتصاد الجزئي    أ.د احمد محمد       .4

5. Microeconomics         Roberts pindyck        2017 
 

  موصى به للقراءة 

 المايكروسوفت تيمز مادة الكترونية موجودة على موقع الجامعة  االلكتروني وبرمجية  مادة الكترونية

 مواقع الكترونية متنوعة مواقع اخرى

 

 خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم 
 المخرجات

 c1 b1 a3 a2 a1 

 5 5 5 5 10  30 االمتحان األول )المنتصف(

       0 االمتحان الثاني )اذا توفر( 

 10 5 5 10 20  50 االمتحان النهائي 

  20 اعمال الفصل 

ية
صل

لف
 ا
ل
ما

ع
ال
 ا
ت

ما
يي

تق
 

  5      الوظائف

        حاالت للدراسة 

   5     المناقشة والتفاعل 

        أنشطة جماعية

امتحانات مختبرات  

 ووظائف 
       

     5   عروض تقديمية 

    5    امتحانات قصيرة 

 15 15 15 20 35  100 المجموع

 االنتحال 
  بشأن   صارمة  سياسةيوجد في الجامعة  .  ما عمال لشخص اخر ويدعي انه عمله  شخص يأخذ  هو ان    األدبية  السرقةاو  االنتحال  
  اً شخص  يساعد  شخص  أي  على  أيًضا  تنطبق  العقوبات.  السياسة  هذه  تطبيق  سيتم  بالفعل،   االنتحال  اكتشاف  تم   وإذا  االنتحال،



 .(علم عن بك الخاصة البرمجية التعليمات بنسخ ما لشخص السماح طريق عن المثال سبيل على ) االنتحال ارتكاب على  آخر
  بشدة  نشجعك.  الدراسية  لمقرراتا  تنفيذ  كيفية  حول  األفكار  األفراد  من  عدد  يشارك  حيث  الجماعي  العمل  عن  االنتحال  يختلف

انجاز   في  معاً   العمل  يمكنك  أنه  يعني  هذا.  ذلك  على  معاقبتك  تتم  لن  وبالتأكيد  مجموعات،  في  العمل  على او  عمل مشروع 
 االلتزام   عليك  يجب  الصحيح  بالتقييم  السماح  أجل   من.  المكمل  البرنامج  جوانب  لجميع  كامل  فهم  لديك  يكون   أن  هو  المهم.  وظيفة
الفهم  الجماعي، و العمل    لتشجيع  موجودة  المتطلبات  هذه .  ومفصل  أعاله   موضح   هو  كما  المشروع او الوظيفة   عمل  بمتطلبات  بدقة

 .االنتحال منعو  الفردي، التقييم وتسهيل الفردي،

 


