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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 التدريسي: اسم علياء حسين خلف م . م .  

alyaa.khalaf@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة:                                       االقتصاد الجزئي 

 :لمقرر الفص االقتصاد الجزئي تأليف االستاذ الدكتور طارق العكيلي 

أهميةة خاةةة لمةا يتمتةع بةم مةن ميةزا   كتسب موضوع االقتصاد الجزئيي

فهو يبين لنا من خالل التحليل الواسع والشواهد التي يمتلكها االقتصاديون 

عبر العقود من التدقيق عن قرب في التعميمةا  ييةر الصةحيحة ب وبالتةالي 

تمكننا  االخطاء ب كذلك ان دراسة االقتصاد الجزئي االبتعاد عن الوقوع في 

 .للتحليل االقتصادي  وفهم افضل وجهة نظرمن بلورة 

 ة:أهداف الماد

 االقتصةاديةالنظريةة تاريخ الفكةر االقتصةادي اسةتعرا   سيتناول موضوع

النظاميةةة أو المنهجيةةة بطريقةةة اكاديميةةة ب وبأسةةلوب واضةة  لكةةي  الجزئيةة 

يساعد الطلبة على فهم االقتصاد المعاةر ب ويوفر لهم وجهة نظر في فهةم 

                                                     المختلفة .   فكار االقتصادية اال

التفاةيل االساسية 

 ة:للماد

 ة:الكتب المنهجي االقتصاد الجزئي تأليف االستاذ الدكتور طارق العكيلي

 االقتصاد الجزئي تأليف محمود محمد الداير واقتصاديا  الوحدة

 )سلسلة شوم (
 ة:الخارجي المصادر

االمتحان 

 النهائي
 المختبرا 

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرا  الفصل

 :ةمعلوما  إضافي 

 

 

 الفصل الدراسي األول – جدول الدروس األسبوعي                    

mailto:alyaa.khalaf@gmail.com
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 المالحظا 
المادة 

 يةلالعم
النظريةالمادة   التاريخ 

ع
و
سب
أل
 ا

4/10/2015 النظرية االقتصادية     1 

االدوا  الكمية المستخدمة في التحليل   

 الجزئي
8/10/2015  2 

10/201/  11 نظرية الطلب وتوازن المستهلك    3 

15/10/2015 المنفعة الكلية والمنفعة الحدية     4 

18/10/2015 فائض المستهلك     5 

22/10/2015 تحليل منحنيا  السواء     6 

25/10/2015 خط الميزانية     7 

29/10/2015 امتحان الشهر األول           8 

2015/ 1/11 الطلب والمرونا     9 

12/12/2015 االيراد والطلب     10 

15/12/2015 نظرية العر     11 

19/12/2015 اإلنتاج     12 

22/12/2015 تكاليف اإلنتاج    13 

26/12/2015 تكاليف اإلنتاج في األمد الطويل     14 

الشهر الثانيامتحان     29/12/2015  15 

10/1/2016 مراجعة الفصل الدراسي االول    16 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي

 

 توقيع األستاذ:                                                              توقيع العميد:
 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظا   التاريخ 

ع
و
سب
أل
 ا

18/2/2016 االسواق     1 

21/2/2016 المنافسة التامة     2 

25/2/2016 االحتكار    3 

28/2/2016 المنافسة االحتكارية     4 

3/3/2016 احتكار القلة     5 

6/3/2016 سوق مدخال  اإلنتاج     6 

10/3/2016 احتكار الشراء    7 

االول الشهر  امتحان    13/4/2016  8 

17/4/2016 التوازن العام واقتصاد الرفاهية     9 

24/4/2016 الكفاءة االقتصادية     10 

27/4/2016 اقتصاد الرفاهية     11 

3/5/2016 تعظيم الرفاهية ونقطة السعادة     12 

8/5/2016 تحديا  كميا  المستخدما      13 

15/5/2016 االثمان الرمزية     14 

22/5/2016  مراجعة     15 

الثاني  الشهرامتحان     29/5/2016  16 


