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وصف المقرر:
یتناول هذا المقرر اساسیات التحلیل االقتصادى على مستوى الوحدة متضمنة المستهلك الفردى
و المنتج او المنشاة الفردیة و اسواق السلع الفردیة سواء كانت هذه األسواق للسلع و الخدمات
او اسواق لعناصر االنتاج و سواء كانت هذه األسواق هى سوق منافسة كاملة او سوق احتكار.
أهداف المقرر:
تعریف الطالب بمفهوم التحلیل االقتصادى الجزئى ومجاالت استخدامه في الحیاه العملیة
بالتركیز على األهداف الفرعیة التالیة:
 .1تعریف الطالب بجهاز الثمن أو آلیة تحدید اسعار السلع فى السوق الحر
 .2تعریف الطالب بنظریة سلوك المستهلك واألساس الذى یبنى علیه المستهلك قراره
بالشراء من عدمه
 .3تعریف الطالب بنظریة المنتج و تكالیف االنتاج فى األجلین القصیر و الطویل
 .4تعریف الطالب بنظم األسواق المختلفة و آلیة تحدید السعر فى كل منها و سواء كانت
هذه األسواق هى سوق منافسة كاملة او سوق احتكار
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توزيع المحتوى العلمي على الفصل الدراسي:
الموضوع
 تعریف علم االقتصاد والمشكلة االقتصادیة  ،مفهوم الحاجات اإلنسانیة والموارد
االقتصادیة  ،االمكانیات اإلنتاجیة للمجتمع و تكلفة الفرصة البدیلة ·





التصنیفات المختلفة للسلع  ،الطلب :تعریف الطلب ومحددات دالة الطلب ،منحنى
الطلب وخصائص التغیر في الطلب وتغیر الكمیة المطلوبة ،منحنى طلب السوق
مرونات الطلب السعریة  -الدخلیة -مرونة التقاطع· ،عالقة المرونة باإلیراد الكلي·
العرض :تعریف العرض ومحددات دالة العرض ،منحنى العرض وخصائص التغیر
في العرض والتغیر فى الكمیة المعروضة ،عرض السوق  ،مرونة العرض·
توازن السوق :توازن السوق ومیكانیكیة العرض و الطلب  ،تغیرات العرض
والطلب و اثرهما على سعر و كمیة التوازن  ،تطبیقات على تغیرات العرض
والطلب :فرض ضریبة غیر مباشرة -منح إعانة -التسعیر الجبري.

 المنفعة الحدیة والمنفعة الكلیة  ،اشتقاق منحنى الطلب باستخدام المنفعة الحدیة·









توازن المستهلك باستخدام المنفعة الحدیة لسلعة واحدة و لعدد من السلع قیاس فائض
المستهلك·
منحنیات السواء  ،توازن المستهلك باستخدام منحنیات السواء·
الناتج  :الكلي ،الحدي  ،المتوسط ،قانون تناقص الغلة  .تكالیف اإلنتاج في االجل
القصیر  :التكلفة الحدیة  -الكلیة – المتوسطة  ،تكالیف االنتاج فى األجل الطویل·
ایرادات المنشاة او المشروع :االیراد الكلى و الحدى و المتوسط  ،ایرادات المنشاة
فى سوق المناقسة الكاملة و ایرادات المنشاة فى سوق االحتكار
منحنى التاتج المتكافىء  ،توازن المنتج باستخدام منحنیات الناتج المتكافىء·
االیرادات و التكالیف للمشروع فى سوق المنافسة الكاملة  ،توازن المشروع في
سوق المنافسة الكاملة·
االیرادات و التكالیف للمشروع فى سوق االحتكار  ،توازن المشروع في سوق
االحتكار·
مقارنة بین توازن المنتج و توازن المستهلك  ،مقارنة بین توازن المشروع فى سوق
المنافسة الكاملة و سوق االحتكار·
االختبار النهائي
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الكتاب المقرر:
المرجع الرئیسي :د .یحي محبوب :المختصر في مبادئ التحلیل الجزئي
مراجع مساعدة :
 .1د .ماجد عبدهلل المنیف)  ، ( 1418مبادئ االقتصاد الجزئي ،مكتبة الملك فهد الوطنیة.
 .2د .سید فتحي الخولي :المساعد في االقتصاد الجزئي
 .3د .كوثر شغراب و د .عبلة بخاري :مبادئ االقتصاد الجزئي.
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