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 مبادئ االقتصاد الجزئي     3201509

 

 جامعة فيالدلفيا

 

 كليــة: العلوم اإلدارية والمالية

 قســـم: العلوم المالية والمصرفية

 م  2014 / 2015من العام الجامعي   ( األول) الدراسي  الفصــــــل
 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 9320150     رمز المادة: جزئيالـمــــادة: مبادئ االقتصاد ال

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  ال يوجد متطلب قسم إجباري ) السنة األولى (مستوى المادة: 

 :ةموعد المحاضر

11:15  -  12:45     +     11:10 – 12:00 
  3الساعات المعتمدة: 

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية وموقعه رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 استاذ مساعد د.أحمد الجيوسي
 ( 1المبنى )

31311 

  األربعاء االثنين ، 

9:15   -   11:15 
aajayousi@philadelphia.edu,jo 

 

 :وصف المادة

درة المواارد االقتصوادية بن المتمثلةتحليل للمشكلة االقتصادية التعريف بالمفاهيم االقتصادية ، و المادة هتضمن هذت

، كما تتناول ماضاع المرونات وأهميوة معرةوة وسائل حلها ضمن االنظمة االقتصادية المختلفة ووكثرة الحاجات 

دراسوة هوذه الموادة أيضوا تنواول تومرونات الطلب السعرية وتأثيرها على االيوراد الكلوو ون ول العوبض الضوري و ، 

ذهب بعود توالسعر ةو الساق الحر وتودلل الحكاموة عنودما يلولك ولو  و وتحديد (لطلب والعرض)االقتصاد الساق 

 ، والتعريج على أهم أشكال الساق .االنتاج والتكاليف وصاال إلى  هوتاازن المستهل  ول  الى دراسة سلاك

Microeconomics is concerned with the study of economics units that make up the economy. It 

examines the functioning of markets through Supply and Demand and how the price is 

determined, it also includes the Equilibrium and to be considered the consumer behavior .   

Finally, it studies the costs and production and the way that the producer reach his 

equilibrium especially in Perfect Competition Marked …  
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 :أهداف المادة

علووم االقتصوواد وبعووا المفوواهيم االقتصووادية تلويوود الطالووب بالمعلامووات المتعل ووة بتعريووف  .1

 والتحليل االقتصادي .

تمكووين الطالووب موون ةهووم المشووكلة االقتصووادية واسوو ابها ووسووائل معالةتهووا ةووو  وول االنظمووة  .2

 االقتصادية المختلفة .

 ل العرض والطلب( .)تفاعوتاازن الساق تعريف الطالب بآلية السعر  .3

توودلل الدولووة ةووو التسووعير ، والتويوور ةووو توواازن السوواق نظوورا لتويوور  وورو  التعريووف بووأثر  .4

 العرض والطلب .

 بالمرونات وكيفية احتساب كل منها ، ومحدداتها .إكساب الطالب المفاهيم المتعل ة  .5

  .المستهل   تاازنإعطاض الطالب ةكرة عن سلاك المستهل  وكيفية تح يق  .6

تحليوول توواازن المنووتج والتعوور  علووى التكوواليف الكليووة والمتاسووطة والحديووة ، عريووف بآليووة الت .7

 لمتاسطة والحدية .وااليرادات الكلية وا

 . ةو ساق المناةسة التامةيح ق المنتج تاازنة  كيفأنااع األسااق وبفكرة عن الطالب تلويد  .8

 

 مكونات المادة: 

دئ االقتصداد الجزئدي ، دار عبدد   ادامية ، مبدا. د د . محمدد النصدر ، و:  الم ررالكتاب .  1

 .  م2012،  الفكر

وعليووه أيضووا علووى الطالووب ألووذ مأحظووات أثنوواض شوورت المحاضوورة وتوودوينها ةووو دةتوورة ،  -2

 المشاركة الفاعلة دالل ال اعة 

انوات على الطالب احضار آلة حاس ة لوايات االمتح. ( آله حاس ة ، داتا شاالمااد المساندة )  -3

 الفصلية والنهائية ، باإلضاةة الى أل رطاسية الأزمة )أقأك ، ورق ، دةتر( .

 .    ... الخ ، الش كة العنك اتية ، الدوريات  كتب من المكت ة.  ال راضات اإلضاةية )4

 .    .  دليل دراسة المادة )إن وجد( 5

 : م ين ةو  الخطة . وجد( .  دليل الااج ات/ الا ائف، التةارب العلمية .... الخ )إن 6
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 . ... الد  واجبدات وامتحاندات قصديرة محاضرات، مناقشات، حدل مسدائل،  أساليب تدريس المادة:

عنوود أحوود الطل ووة )ضووعف بصوور زائوود ، موورض معووين ، أو  صددعوبات تعليميددةوةووو حووال وجوواد 

ة صعابات ألرى قد تتطلب رعاية وعناية لاصة مون المحاضور( ، ةيةوب ال وار مودرا المواد

من بداية الفصل ليتم عمل الترتي ات الأزمة لتاصيل المادة وتصميم االمتحانات بطري ة تساعد 

 الطالب على الفهم واالستيعاب ومةاراة زمأضه ةو المادة .

 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understanding.  المعرةة والفهم  1

لساق من تفاعل قاى الطلب والعورض ، وحواالت التويور ةوو . معرةة كيف يتةدد السعر ةو ا1

 الاضع التاازنو ، ونظرية سلاك المستهل  . 

 . ةهم أهمية ودور المرونات ) السعرية ، الداللية ، والت اطعية ( ةو التحليل اإلقتصادي . 2

 . التعر  على تكاليف االنتاج واهميتها ةو قرارات المؤسسة . 3

 .ساق المناةسة التامة لمؤسسة ربحها أو ت لل لسارتها ةو  ل . معرةة كيف تعظم ا4

 

   Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األةكار  2

 

 Communication. مهوارات االتصوال والتااصول األكواديمو )موع المصوادر واألشوخا  3

skills ) 

 

 مهارات عملية لاصة بالتخصص والمهنة وات العأقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

ال وودرة علووى التن ووؤ بأحووداي إقتصووادية بنوواضة علووى النظريووة االقتصووادية لصاصوواة ةووو              

مةال تحركات األسعار ) أسعار الفائدة ، اسعار السولع والخودمات ، اسوعار األسوهم والسوندات  ... 

 إلخ ( . 
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 أدوات التقييــــم:

  ارير و/أو أبحاي قصيرة و/أو مشاريعت 

 عأمووات تحسووب موون عأمووة  5-3)ةةائيووة أو معلنووة( موون  امتحانووات قصوويرة

 المشاركة .

 منللية وألرى دالل ال اعة . واج ات 

 ت ديم شفاي لألبحاي والت ارير 

 امتحانات ةصلية ونهائية 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 ن األولاالمتحا

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

مشدددداريع /  تقددددارير / أبحدددداا / واجبددددات /

 / حضور وغياب .قصيرة   امتحانات 
20 

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

ةو حال تكليف الطالب باعداد بحث أو ت رير عن ماضاع معين ، يةب على الطالوب أن 

 ية :يت يد باألمار التال

 العلمووو ةووو التاثيووق . )يمكوون االسووتعانة بموودرا المووادة عوون اسوولاب سوولاب األ

التاثيوووق المعتمووود أو مووون لوووأل موووا تعلموووه الطالوووب ةوووو موووادة أسووواليب ال حوووث 

 واالحصاض( .

  إسناد الح اق الفكرية ألصحابها. 

  االبتعاد عن السطا األكاديموPlagiarism  . 
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف 

والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

 األول

 م19/10/2014

 االلتقاء بالطالب والتعرف عليهم وانتخاب ممثل للشعبة

 توزيع الخطة والتعريف بالمادة واسلوب التقييم والمحاضرات 

 مدخل الى علم االقتصاد وتعريفه

 

 الثاني

 م26/10/2014

 المجاالت التي يغطيها علم االقتصاد 

 مفاهيم اقتصادية عامة )النظرية االقتصادية والنموذج االقتصادي(

 االفتراضات األساسية

 

 الثالث

 م2/11/2014

 التحليل االقتصادي )جزئي ، كلي ، معياري ، موضوعي

 تهاوأهمي الرسوم واألاكال البيانية

قة بين المتغيرات )خطية وغير خطية ، المتغيرات وأنواعها ، العال

 عكسية وطردية(

 التحليل الحدي )الميل(

 

 الرابع

 م9/11/2014

 المشكلة االقتصادية

 )الموارد ،  الحاجات ، الندرة(

 من المشكلة االقتصادية األنظمة االقتصادية المختلفة وموقها

 اهداف المجتمع االقتصادية

 امتحان قصير

Quiz (1)  

 الخامس

 م16/11/2014

 منحنى امكانيات االنتاج

 تكلفة الفرصة البديلة وقانون التكلفة المتزايدة

 االقتصادي النمو

 الطلب 

 طلب السوق وطلب الفرد قانون الطلب ، جدول الطلب ، منحنى الطلب ، 

 

 السادس

 م23/11/2014

 االمتحان االول

 محددات الطلب )العوامل المؤثرة فيه(

 ةير في الكمية المطلوبالتغير في الطلب والتغ

 العرض

 قانون و جدول ومنحنى العرض 

 عرض الفرد وعرض السوق 

 محددات العرض 

 

 السابع

 م30/11/2014

 توازن السوق )تفاعل العرض والطلب(

 السقف السعري واألرضية السعريةتغير الطلب والعرض ومراقبة األسعار : 
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 الثامن

 م7/12/2014

 المرونة 

 أنواعها وكيفية احتسابها

 درجات المرونة وتفسيراتها

 محددات المرونة

 المرونة وميل منحنى الطلب

 

 التاسع

 م14/12/2014

 المرونة وااليراد الكلي

مرونة العرض : درجاتها ومحدداتها  مرونة الطلب الدخلية ، 

 ومرونة الطلب التقاطعية

 سلوك )توازن(  المستهلك

 نظرية المنفعة الحدية 

 

 العاار

 م21/12/2014

 المنفعة الكلية والمنفعة الحدية

 منحنيات المنفعة الكلية والحدية 

 اروط توازن المستهلك

 أمثلة وحلول عن توازن المستهلك

 متحان قصير عن توازن المستهلكا

 م(25/12/2014:  الخميس) الميالد المجيدعطلة عيد 
 

 امتحان قصير 

 Quiz (2)  

 الحادي عشر

 م28/12/2014

 االمتحان الثاني

 

 االنتاج والتكاليف

 التكاليف المحاسبية والتكاليف الضمنية

 االرباح االقتصادية 

 المدى القصير والمدى الطويل في االنتاج

 الناتج الكلي والمتوسط والحدي

 منحنيات االنتاج والعالقة بينها

 قانون تناقص العوائد الحدية

 م(1/1/2015:  الخميس) رأس السنةعطلة 
 

 االمتحان الثانو 

 

 الثاني عشر

 م4/1/2015

 

 م(4/1/2015:  األحد)عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف 

 تكاليف االنتاج في المدى القصير )الثابتة والمتغيرة والكلية(

 منحنيات التكاليف والعالقة بينها

 حل أمثلة عن احتساب التكاليف المختلفة

 متوسطات التكاليف والتكاليف الحدية

 حل أمثلة وتمارين عن االنتاج والتكاليف 

 

  ااتقاق المنحنيات بالرسم البياني الثالث عشر
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 كل ساعة تدريسحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل 

 سياسة الحضور والغياب:

  موون السوواعات الم ووررة للمووادة بوودون عووذر 15ال يسوومل للطالووب بالتويووب أكثوور موون %

مرضو أو قهري ي  له عميد الكليوة إو يترتوب اعت وار الطالوب منسوح اا مون الموادة ةوو 

ةوو حالة ق ال العميد للعذر، بينما يمنوع مون الت ودك لأمتحوان النهوائو وتكوان عأمتوه 

% 15. )نسو ة ال  ل العميد للعذر المرضوو أو ال هوريالمادة صفراا ةو حالة عدك ق ا

( محاضورات 4( محاضرات ةو أيواك األحود والثأثواض والخمويو ، وتعوادل )6تعادل )

 ةو أياك االثنين واألربعاض .

 

  سا  يتم شطب يامو غيواب لكول طالوب ةوو نهايوة الفصول ، وموا زاد عون ولو  ةسوا  يوتم

عوون كوول يوواك غيوواب )موون عأمووات المشوواركة المخصصووة للحضووار والويوواب مووة عألصووم 

 وال الوة لمو عأمات( .

 

  وإوا تكورر م  ال وم نوع يسمل للطالب المتألر بالدلال إلى المحاضرة إن كان ول  بعذر ،

 غياب ياك كامل .بمثابة التألير ةسيتم احتساب كل تأليرين 
 

 المراجع العلمية للمادة      

يض االقتصووواد الةلئوووو ، د. ابوووراهيم قطوووف، و د. علوووو لليووول ، دار الحامووود للنشووور م ووواد .1

 ك .2004والتازيع ، 

م وواديض االقتصوواد الةلئووو ، مصووطفى ياسووف كوواةو وآلوورون ، مكت ووة المةتمووع العربووو  .2

 ك .2012للنشر والتازيع ، عمان ، الط عة األولى ، 

 االيراد الكلي والمتوسط والحدي م11/1/2015

 كيفية احتساب االيراد المتوسط والحدي

 عشر الرابع

 م18/1/2015

 تطبيقات عملية وحلول تمارين

 انواع األسواق

 خصائص سوق المنافسة الكاملة

 

 

 الخامس عشر

 م25/1/2015

 

تطبيقات عملية وحلول تمارين عن احتساب التكاليف االجمالية 

 ومتوسطات التكاليف وااليراد الكلي وصافي االيراد

 مراجعة عامة للمادة 

 

 

 

 عشر السادس

 م1/2/2015
  االمتحانات النهائية 
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، و د. مةيود حسوين ، دار وائول ،  م دمة ةو التحليل االقتصادي الةلئو ، د. عفا  سعيد .3

 ك .2001

  2005أساسيات االقتصاد الةلئو ، د . محماد صاان ، دار المناهج ، الط عة الثانية  .4

 .  2005م ادئ االقتصاد الةلئو ، تاةيق غ د الرحيم  ، دار الصفاض  ،  .5

6. Semuelson  , Paul & Nordhaus, William  , Economics , 18
th

 ed , 

Mc Graw-Hill co . new York , N. Y . 2004  . 

 الدوريات العلمية 

   المااقع اإللكترونيةWebsites  

 والمخالفات داخل قاعة المحاضرات : والمحضورات الممنوعات

 يحضر على الطالب األمار التالية :

  الوووف ةووو االمتحانووات ، وةووو حووال قيوواك الطالووب بووالوف أو محاولووة الوووف ةسووا  تط ووق عليووه

( مون تعليموات تأديوب الطل وة الصوادرة بماجوب الموادة 7لمنصا  عليهوا ةوو الموادة )الع ابات ا

( لسوونة 26( موون تعليمووات المةووالو وأعضوواض الهييووة التدريسووية ةووو الةامعووات الخاصووة رقووم )4)

 ك ، وتعديأته .2007

 . وةووو حوال رن هوواتف الطالوب ةسووا  يكووان  اسوتعمال الهوواتف الخلواي ألي سوو ب مون األسوو اب

 تحان شفاي قصير )سؤال واحد( وتحسب عأمته من عأمات المشاركة .عرضه ألم

 . تناول الطعاك أو الشراب أو التدلين أو مضع العلكة 

 . األحاديث الةان ية مع الطل ة اآللرين دون استيذان المدرا 

 ما لم يكن هناك عذر م  ال( ، وسا  يتم احتساب كل  اتالحضار متألرا إلى قاعة المحاضر(

 بمثابة غياب ياك كامل . (بعد مرور ربع ساعة من بدض المحاضرة) تأليرين

  يمنع الطالب من دلال المحاضرة إن لم يكون معوه كتواب أو دةتور وقلوم )بمعنوى أن يوأتو الطالوب

 صفر اليدين .
 مادةمع تحيات مدرا ال

 الدكتار أحمد الةياسو

ajayousi@philadelphia.edu.jo 
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 إقرار 

 

 

 

............................................. ورقمووو الةووامعو ............................ أنووا الطالووب .......

 من قسم ........................................................

 ومسةل حاليا ةو مادة ....................................

 

 

( ، والتووو Course Syllabusلمووادة )أقوور وأعتوور  بووأننو اسووتلمط نسووخة مط اعووة موون لطووة ا

تحتاي على كاةة التعليمات واالرشادات والكتب والمراجوع الم وررة ، وط يعوة  تازيوع العأموات 

ضووواةة الوووى سياسوووات الحضوووار والويووواب والااج وووات  والمحاضرات لأل الفصل الدراسو ،باإل

بوين الطالوب  اتفواقا بمثابوة واالمتحانات ال صيرة ... وغيرها ، وسا  ألتلك بها علوى اعت وار أنهو

 ومدرا المادة .

 

 

 وعليه أوقع 

 

 

 

 رقم الهاتف الخلاي                                                                            التاقيع

..                                                                      ....................................... 

 

 

 التاريخ                                                                          العناان االلكترونو  

.....................                                                        ........................................
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 :االقتصاد الجزئي(  وصف المادة )مباديء

تتضومن هوذه الموادة التعريوف بالمفواهيم االقتصوادية ، وتحليول للمشوكلة االقتصوادية المتمثلوة بنوودرة 

الموواارد االقتصووادية وكثوورة الحاجووات ووسووائل حلهووا ضوومن االنظمووة االقتصووادية المختلفووة ، كمووا 

علوى االيوراد الكلوو  تتناول ماضاع المرونات وأهمية معرةة مرونوات الطلوب السوعرية وتأثيرهوا

ون وول العووبض الضووري و ، وتتنوواول هووذه المووادة أيضووا دراسووة القتصوواد السوواق )الطلووب والعوورض( 

وتحديود السوعر ةوو السوواق الحور وتودلل الحكاموة عنوودما يلولك ولو  وتوذهب بعوود ولو  الوى دراسووة 

 ساق .سلاك المستهل  وتاازنه وصاال إلى االنتاج والتكاليف ، والتعريج على أهم أشكال ال

 

Microeconomics is concerned with the study of economics units that 

make up the economy. It examines the functioning of markets through 

Supply and Demand and how the price is determined, it also includes the 

Equilibrium and to be considered the consumer behavior .   

Finally, it studies the costs and production and the way that the producer 

reach his equilibrium especially in Perfect Competition Marked …  

 

 

 

 
 


