مختصر توصيف المقرر

Module Title:
Module ID:
Prerequisite:
Level:
Credit Hours:

مبادئ االقتصاد الجزئي
ECO 110
-

:اسم المقرر
:رقم المقرر
:اسم ورقم المتطلب السابق

الثاني
3

:مستوى المقرر
:الساعات المعتمدة

Principles of Microeconomics
ECO 110
2
3

Module Description

: وصف المقرر

The course aims to provide student with the يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالنظرية
economic theory and analyze the nature of االقتصادية وتحليل طبيعة النشاط االقتصادي
economic activity at microeconomic level.  تمكين الطالب. على مستوى االقتصادي الجزئي
Enabling students to know the fundamentals of من التعرف علي أسس التحليل االقتصادي لسلوك
economic analysis of the microeconomic unit’s الوحدات االقتصادية الجزئية (األفراد واألسر و
behavior
(individuals,
households
and المنشآت) وأنماط األسواق االقتصادية الجزئية
enterprises), types of microeconomic market
.وقرارات االستهالك واإلنتاج والتسعير
patterns, consumption and production decisions
and pricing.
Module Aims
Providing student with the nature of
economic problem and production
possibilities
Providing student with the economic
systems and its analysis to economic
problem
Providing student with the mechanisms
of supply, demand and price system
Providing student with concepts of the
price and income elasticities of demand
and supply
Providing student with the consumer
behavior theory
Providing student with the producer
behavior theory

: أهداف المقرر
تزويد الطالب بطبيعة المشكلة االقتصادية
وإمكانات اإلنتاج

1

تزويد الطالب باألنظمة االقتصادية وتحليلها
للمشكلة االقتصادية

2

تزويد الطالب بآليات العرض والطلب ونظام
األسعار
تزويد الطالب بمفاهيم المرونة السعرية والدخلية
للطلب والعرض
تزويد الطالب بنظرية سلوك المستهلك
تزويد الطالب بنظرية سلوك المنتج

3
4
5
6

مخرجات التعليم:

Learning

Outcomes
يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
القدرة على فهم وتحليل قضايا االقتصاد الجزئي
1
2
3
5

القدرة على االستقراء و االستنباط
القدرة على الربط بين النظرية والتطبيق
القدرة على مناقشة الموضوعات المتعلقة باالقتصاد
الجزئي

The ability of understanding and
analyzing the microeconomic
issues.
The ability of induction and
deduction
The ability of relating theory by
application
The ability of discussion issues
related to microeconomics.

محتوى المقرر (يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
تعريف علم االقتصاد وعالقته بالعلوم األخرى
طبيعة المشكلة االقتصادية
األنظمة االقتصادية وتحليلها للمشكلة االقتصادية
السوق ونظام األسعار
مرونة الطلب ومرونة العرض
منطقية سلوك المستهلك
العالقة بين عناصر اإلنتاج وحجم اإلنتاج
تكاليف اإلنتاج في األجل القصير
عرض المنشأة في المنافسة الكاملة
سوق االحتكار
المنافسة االحتكارية واحتكار القلة
سوق عناصر اإلنتاج ونظرية التوزيع

عدد األسابيع
)(Weeks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ساعات التدريس
)(Hours
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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)Reference (1
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