
 

 

        جامعة : النهرين                              كلية : اقتصاديات االعمال

اوًال : البيانات العامة للمقرر 

- قسم اقتصاديات ادارة 1 البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 االستثمار

 عناصر المقرر                رئيسي                      ثانوي -2

 القسم المسؤول عن المقرر : قسم اقتصاديات االستثمار والموارد -3

القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: قسم اقتصاديات  -4

 االستثمار والموارد

  الفصل الدراسي : األول   المرحلة:الثالثة                       2017-2016     السنة الدراسية -5

 2016تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 مستويات التقييم: امتياز-جيد جدا-جيد-متوسط-مقبول-ضعيف -7
       

ثانيًا : البيانات األساسية 
 

 كود المقرر الدراسي: عنوان المقرر الدراسي: االقتصاد الجزئي التطبيقي -1

CR301  

 الساعات المعتمدة في كل قسم           -2

عدد  المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات

 الوحدات

 نموذج مواصفات المقرر
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ثالثًا : البيانات المهنية: 
 

األهداف العامة للمقرر:يهدف المقرر الى تعريف األهداف العامة للمقرر:  -1

الطلبة باستخدام األساليب الكمية في تطبيقات نظرية االقتصاد الجزئي في 

القطاع الخاص والقطاع العام التخاذ القرار االقتصادي بما يحقق التخصيص 

األمثل للموارد النادرة. 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

  أ. المعرفة والفهم:

 التعرف على المشاكل التي يمكن أن يواجهها متخذ القرار االقتصادي.    1          أ- 
  فهم منطق النظرية االقتصادية في تحقيق األمثلية للمشاكل.    2          أ- 
 استيعاب طرق حل النماذج الكمية التي يمكن استخدامها لمواجهة المشاكل.     3                    أ-

:  ب- المهارات الذهنية

 تشخيص المشاكل التي يواجهها متخذ القرار االقتصادي.    1            ب-      
 تحديد النماذج الكمية المناسبة لتوصيف المشكلة.    2               ب- 
 استخدام النماذج الكمية التخاذ القرار االقتصادي.     3               ب-

 : ج- المهارات المهنية والعلمية

 مناقشة الطرق المعتمدة لكوادر ادارة القطاعين الخاص والعام في اتخاذ القرار االقتصادي. 1جـ-         
 .            تقديم حلول مالئمة لكوادر ادارة القطاعين الخاص والعام لترشيد عملية اتخاذ القرار 2جـ-                



د- المهارات العامة والمنقولة:  

  استخدام شبكة االنترنت للتعرف على مهام المؤسسات والمنظمات االقتصادية وسياقات العمل فيها. 1      د-       
قيام الكلية باجراء زيارات ميدانية للطلبة للمؤسسات والشركات و/أو استضافة ممثلين عنهم لمناقشة مهامهم  2          د- 

   وأدائهم االقتصادي وطرق اتخاذهم للقرار وامكانيات تطويرها.
 

المحتوى 
عدد  المواضيع

 الساعات
 دروس محاضرة

 أكاديمية / عملية / أرشاد

 1 2 4 تمهيد
 1 2 4 نظريتي الطلب والعرض في سوق المنتجات

 1 2 4 سلوك المستهلك واالختيار الرشيد
 1 2 4 نظرية االنتاج

 1 2 4 نظرية التكاليف
 1 2 4 سلوك المشروع
 1 2 4 البرمجة الخطية

 1 2 4 المنافسة التامة واالحتكار والمنافسة االحتكارية
 1 2 4 احتكار القلة

 1 2 4 السياسات السعرية
 1 2 4 الموازنة االستثمارية

 1 2 4 أسواق عوامل االنتاج وتطبيقاتها
 1 2 4 اقتصاد الرفاهية والسياسات الحكومية

 1 2 4 تطبيقات االقتصاد الجزئي المراعية لألبعاد الدولية
 1 2 4 تخصيص الموارد في القطاع العام
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  المحاضرات.4-1 5
  جمع معلومات لمناقشة ودراسة حالة. 4-2 6
 فروض بحثية وحلول تمارين. 4-3 7

 
 

 - أساليب تقييم الطلبة :5   

% 15األختبار األول                                               

% 15       األختبار الثاني                                        

% 10       المشاركات                                            

% 40        السعي                                               
% 60       امتحان نهاية الكورس                                 

% 100                   المجموع                                          

                                     

- قائمة المراجع : 6       

. أوراق لعدد من المواضيع المترجمة من مصادر أجنبية. 6-1

 الكتب الدراسية: االقتصاد التطبيقي في ادارة األعمال، تقديم االستاذ الدكتور جورج فهمي رزق.6-2

  Managerial Economics,Theory,Applications & Cases, Edwin Mansfieldكتب مقترحة:. 6-3

-اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 7
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