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8  من1 الصفحة

كلية :العلوم الإدارية

توصيف مقرر :الاقتصاد الجزئي

أوال :المعلومات العامة عن
.1

اسم المقرر :اقتصاد جزئي
رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة:

.2

قسم:

المقرر:

محاضرة

سمنار

عملي
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.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسةالمقرر(إن وجدت):

-----------------------------

.6

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

------------------برنامج  /كلية العلوم االدارية
العربية

.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

تدريب

اإلجمالي
14

االول

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

نظام الساعات
المحاضرات
القاعات

ثانيا :وصف المقرر :الهدف من تدريس مادة الجزئي والكلي هو تزويد الطالب بالمعرفة العلمية  ،التي

تمكنه من االلتحاق بسوق العمل  ،فيستطيع الطالب االلمام بالمبادئ األساسية المتعقلة بتعريف االقتصاد
وأهدافه وأدوات التحليل االقتصادي مع عرض ألهم النظم االقتصادية الموجودة في عالمنا واستعراض أهم

المرتكزات التي تقوم عليها ،وبيان موقفها من المشكلة االقتصادية وطريقة عالجها كما يركز المقرر على

توضيح أهم موضوعات النظرية االقتصادية الجزئية مثل نظرية الطلب وقانون الطلب وسلوك المستهلك
وكيفية تحقيقه للوضع األمثل.

ثالثا :مخرجات التعلم:

نستطيع القول ان المخرجات تكون قارة على فهم االقتصاد الكلي والجزئي

يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قاد ار على:
 - Aالمعرفة والفهم:

 .1معرفة المشكلة االقتصادية .
2

 .2معرفة نظرية القيمة

 .3معرفة المنفعة الحدية والمنفعة الكلية .
 - Bالمهارات الذهنية :

 .1القدرة على قياس الناتج الحدي والناتج المتوسط .
 .2معرفة النظرية االقتصادية والتحليل االقتصادي .
 .3دراسة االستثمارات  ،والقدرة على توقع االرباح.

-C

المهارات العملية المهنية :
 .1القدرة على فهم المؤشرات االقتصادية .
 .2القدرة على التنبؤ بالتغيرات االقتصادية
 .3معرفة نظرية العمل كمفسر للقيمة .

 - Dالمهارات العامة :

 .1إعداد التقارير االقتصادية
 .2معرفة سلوك المستهلك  ،ورغباته .
 .3القدرة على دراسة السوق .

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

استراتيجية التدريس

استراتيجية التقويم

 .1معرفة المشكلة االقتصادية.

 .1المحاضرات.

 .1االختبارات التحريرية.

 .2معرفة نظرية القيمة

 .2العروض االيضاحية.

 .2االسئلة الشفوية.

 .3الحوار والمناقشة.

 .3تقييم الواجبات الدورية.

 .1المحاضرات.

 .1االختبارات التحريرية.

معرفة المنفعة الحدية والمنفعة

الكلية
،

 - 3القدرة على تحليل المؤشرات
االقتصادية .

 .4العصف الذهني.

 .2العروض االيضاحية.
3

 .4البحوث البسيطة.

 .2االسئلة الشفوية.

 .3العصف الذهني.

 .4الحوار والمناقشة.

 .3الواجبات الدورية.

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية

 .4القدرة على قياس الناتج

استراتيجية التقويم

استراتيجية التدريس

 .5المحاضرات.

 .4االختبارات التحريرية.

الحدي والناتج المتوسط .

 .6العروض االيضاحية.

 .5االسئلة الشفوية.

ومعرفة طرق قياسه.

 .8الحوار والمناقشة.

 .7البحوث

 .5فهم الناتج القومي ،

 .7العصف الذهني.

 .6تقييم الواجبات الدورية.

 .6دراسة االستثمارات  ،والقدرة
على توقع االرباح.

دسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية)باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
مخرجات المقرر

 .1القدرة على فهم المؤشرات االقتصادية .
 .2القدرة على التنبؤ بالتغيرات االقتصادية
 .3معرفة نظرية العمل كمفسر للقيمة

استراتيجية التدريس

 .9المحاضرات.
.11

العروض

االيضاحية.
.11

الذهني.

.12

العصف

استراتيجية التقويم

 .8االختبارات التحريرية.
 .9االسئلة الشفوية.
.11

تقييم الواجبات الدورية.

.11

البحوث

الحوار

والمناقشة.

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
استراتيجية التدريس

.1

إعداد التقارير االقتصادية .

 .2معرفة سلوك المستهلك  ،ورغباته .

 .1المحاضرات

 .2الحوار والمناقشة

استراتيجية التقويم

 .1مالحظة األدا..

 .2االختبارات الشفوية.
 .3البحوث والتمارين والواجبات

 .3القدرة على دراسة السوق .

4

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم
المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.

وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال:الجانب النظري والعملي
الر
قم

وحدات /موضوعات المقرر

المواضيع التفصيلية

عدد
األسا
بيع

السا
عات
الفع
لية

رموز
مخرجات
تعلم المقرر

مفاهيم اقتصادية
طبيعة علم االقتصاد
عالقة علم االقتصاد بالعلوم االخرى
المشكلة االقتصادية

1
1
1

2
3
4

السلع وعناصر االنتاج
اتوازن المشروع ( المنتج )
طلب وعرض السوق
العرض

5
6

7

8

االنتاج والتكاليف في االجل
الطوبل والقصير
المنفعة ودراسة سلوك
المستهلك

السلع والخدمات  ،وعناصر االنتاج ،
والتكاليف في االجل القصير والطويل
توازن امشروع في ظل المنافسة الكاملة ،
وتوازن المنتج في سوق االحتكار
نظرية القيمة  ،القيمة في علم االقتصاد  ،العمل
كمفسر للقيمة  ،التكاليف كاساس للقيمة

1

3

1

3

A12

1

A12
3

1

3

قانون العرض  ،تفسير قانون العرض،
العوامل المؤثرة على قانون العرض

1

3

مفهوم توازن المستهلك  ،مفهوم المنفعة

1

3

دالة االنتاج  ،مرحلة تزايد الغلة  ،مرحة ثبات
الغلة  ،مرحلة تناقص الغلة

1

مفهوم توازن المستهلك  ،منحنيات السواء

إجمالي األسابيع والساعات

5

3

1

3

14

3

A12
B123
A12
B123
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234
A12
B123
C123
D 123
A12
B123
C123
D 123
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تاسعا :استراتيجية التدريس:
محاضرات .محاضرات
حوارات  ،وبحوث
واجبات منزلية
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية

 .Iالتعيينات والتكليفات:
مخرجات التعلم

التكليف/النشاط
حل اسئلة الكتاب
 ،نشاطات بحثية في
ضرة معينة  ،يتم البحث
ي الجانب التطبيقي من
خالل االرقام والجداول
عمل بحث عن احد
موضوعات الكتاب

األسبوع

الدرجة

النشاط
اسبوعي
البحث طوال
الترم

21

 :تقويم التعلم:

أنشطة التقويم

األسبوع

والمناقشة  ،والمشاركات 14 - 1

الدرجة

نسبة الدرجة إلى
درجة التقويم
النهائي

المخرجات التي يحققها

11

11

11

11

A12
B123

------

------

----

نصفي

6

21

21

تهائي

14

61

61

111

%111

A12
B123
A12
B123
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234

11 -1

والواجبات  ،والعصف

A12

6

ي عشر :مصادر التعلم:
(اسم المؤلف ،د  .محمد افندي  ،االقتصاد الجزئي  ،مركز االمين  ،صنعاء 2116 ،م ).

سة ( :اق)

اعدة

---------

ة وإنترنت:

(إن وجدت)

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 .1الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %52من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة
النهائي.
 .2الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
 .3ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.
 .4التكليفات  /المهاموالمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
 .5الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.

7
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