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وثيقة تعريف :إقتصاديات األعمال
معلومات أساسية:

اسم المقرر

إقتصاديات األعمال

رمز المقرر

ME.102

ساعات الجلسات المسجلة

16

ساعات الجلسات المتزامنة

16

ساعات المذاكرة

-

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المسجلة

16

ساعات الجهد الدراسي المقابل للجلسات المتزامنة

16

عدد الساعات المعتمدة
 -1المقررات المطلوب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

ال يوجد
 -2الهدف من المقرر:
تزويد طالب اإلدارة بمعارف اقتصادية أساسية تساعدهم في فهم الطريقة االقتصادية في التفكير وتمكنهم من
االستفادة من طرائق التحليل االقتصادي ،مثل التحليل الحدي ،في تحليل وصنع القرار اإلداري وقضايا
األعمال .يهدف المقرر أيضاً إلى التحقق من استيعاب طالب اإلدارة ألساسيات السوق والتمكن من التعبير عن
تبدالت األسعار وتفسيرها باستخدام أدوات العرض والطلب واالنتفاع من القوة التفسيرية لبعض النظريات
االقتصادية في تفسير الواقع االقتصادي بما يخدم في فهم أفضل لبيئة األعمال واإلدارة.
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 -3المحصالت التعليمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
الرمز
ILO
ILO1

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة
Intended Learning Objectives/Outcomes
اإللمام بركائز الطريقة االقتصادية في التفكير.

ILO2

فهم طريقة التحليل الحدي في تحليل قرار األشخاص االقتصاديين..

ILO3

استيعاب أساسيات نظرية المستهلك.

ILO4

استيعاب مبادئ نظرية العرض والطلب.

ILO5

اإللمام بمفهوم المرونة وكيفية حسابها وتفسيرها بأهم أنواعها.

ILO6

التعرف على آثار تدخل السياسة العامة في السوق على الرفاه االقتصادي.
ّ

ILO7

اإللمام بمبادئ قياس التغير في الرفاه االقتصادي نتيجة تغير السعر

ILO8

فهم سلوك توابع اإلنتاج والتكلفة األساسية

ILO9

فهم شروط المنافسة التامة وخصائصها.

ILO10

تمييز الفرق بين االحتكار والمنافسة من حيث منحنيات العرض والطلب ومستوى الكفاءة.
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 -4محتوى المقرر 11(:ساعة مجموع الساعات المسجلة 11 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)
المحصالت
التعليمية

ILO1

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

 -أساسيات الطريقة االقتصادية في التفكير.

 -مفاهيم أساسية في التحليل االقتصادي الجزئب.

ساعات

ساعات

1.5

1.5

مسجلة

أنماط المهام

متزامنة



تمارين )(TD



حلقات بحث

ILO2

1.5

1.5

 -حالة متغير القار المستمر.

ILO3

-

مفهوم المنفعة الحدية

-

تعظيم المنفعة وتوازن المستهلك

وجدت



مشاريع

تجارب



أخرى



تمارين )(TD



حلقات بحث

 وظائف

 -التحليل الحدي:

مفهوم المنفعة

مالحظات وتوضيحات إن

 وظائف



 -جالة متغير القرار المنقطع.

القسم العملي مع




مشاريع

تجارب



أخرى .....



تمارين )(TD

 وظائف

1.5

1.5






حلقات بحث

مشاريع

تجارب

أخرى .....

يمكننن اسننتخدام أكسننل فنني بننناء
الج نندواول الرقمي ننة المخصص ننة

لشرح المبدأ الحدي
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 -الطلب و قانون الطلب.

 التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبةأمثلة:

ILO4

1.5

1.5

 -محددات العرض



 -االنزياح والحركة على طول المنحنى

 -مرونة الطلب السعرية

-

3

3

 -تدخل السياسة العامة في السوق

ILO6

-

 -التدخل من خالل التأثير في العرض و /

-

مفهوم الرغبة الحدية بالدفع

-

فائض المستهلك

-

فائض المنتج

 -تطبيق على ضريبة البنزين

أخرى .....

حلقات بحث

مشاريع

تجارب

أخرى .....

1.5

1.5

المرونننة تحننت إش نراف المنندرس
لي ن ن ننتمكن الم ن ن نندرس م ن ن ننن بي ن ن ننان

التحينزات التنني يقنع فيهننا الكثيننر
من ن ن ننن الطن ن ن ننالب فن ن ن نني حس ن ن ن نناب

المرونة وتفسيرها.

يفضل أن يلتزم المندرس إاا منا

حلقات بحث

االنزالق إلى أيديولوجينة محنددة




مشاريع

تجارب



أخرى .....



تمارين )(TD



حلقات بحث

 وظائف

1.5

بفرصة لتطبيق حساب وتفسنير

 تمارين )(TD



1.5

يجن ن ن ن ننب أن يحظن ن ن ن ننى الطالن ن ن ن ننب

قننرر اسننتخدام أمثلننة محليننة أن

 وظائف

أو الطلب مباشرة.

ILO7




 -مستويات مرونة العرض

التدخل من خالل الصريبة




أثر السعر

-

تجارب

 وظائف

مرونة العرض الدخلية

التدخل من خالل السقف السعري

مشاريع

 تمارين )(TD

 -مستويات مرونة الطلب السعرية

ILO5




 -توازن السوق

 -مرونة الطلب المتقاطعة



حلقات بحث

 وظائف

 محددات الطلب األخرى -منحنى العرض



تمارين )(TD





مشاريع

تجارب

أخرى .....

يتقي ن نند ب ن ننالنواحي التقني ن ننة وع ن نندم
اات موقف محدد من التندخل،

من ننع االكتفن نناء بالتنوي ن ن إلن ننى أن

ال ن ن ن ن ن ن نننص يعتم ن ن ن ن ن ن نند المفهن ن ن ن ن ن ن ننوم

االقتصادي الكالسيكي.

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة التعـليــم العـالـــــــــي

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضية السورية

Syrian Virtual University

-

 تمارين )(TD

التكاليف واإليرادات ومفهوم الربح االقتصادي

 وظائف

 -تابع اإلنتاج

ILO8

-

ILO9

ILO10

1.5

التكاليف

1.5

للمصنع

-

منحنى عرض السوق وحرية الدخول

-

أهم خصائص ومزايا المنافسة التامة

-

كفاءة السوق التامة.

-

قوة السوق عند المحتكر

-

تعظيم الربح في المنشأة االحتكارية:

-

مصادر قوة المحتكر




التكاليف على األمد الطويل والحجم األمثل
شروط المنافسة التامة



حلقات بحث

مشاريع

تجارب



أخرى .....



تمارين )(TD



حلقات بحث

 وظائف

3

3



مشاريع



تجارب



تمارين )(TD



حلقات بحث

وظائف

1.5

قرار اإلنتاج للمنشأة االحتكارية.




أو أي برن ن ن ننامج آخ ن ن ننر مك ن ن نناف

إلدخننال البيانننات وتمثيننل توابننع

اإلنتاج والتكلقة بيانياً

يفض ننل أن يق ننوم اس ننتاا المق ننرر

باختين ن ننار صن ن ننناعة من ن ننن البيئن ن ننة
المحلي ننة ومناقشنننة م نندى اتفن نناق
ظروفهنننا م ننع شن ننروط المنافسن ننة

أخرى .....

1.5

يفضننل اسننتخدام برنننامج أكسننل

مشاريع

التامة.

يفض ننل تكلي ننف الط ننالب مس ننبقاً

بالحن ن ن ننث ف ن ن نني االنترن ن ن ننت عن ن ن ننن
شن ننركات تتمتن ننع بقن ننوة احتكارين ننة
مطلقن ننة والبحن ننث عن ننن مصن ننادر

تجارب

أخرى .....

قوتها االحتكارية

 -5معايير التقويم:

ILO
Code

المحصالت التعليمية

النتائج
التعليمية

نمط التقويم
تفاعل في
الجلسات
المتزامنة

عملي

امتحانات

 -اإللمام بمبادئ الطريقة االقتصادية في التفكير

ILO1

التعرف على بعض المفاهيم االقتصادية األساسية في االقتصاد
 ّالجزئي.
التعرف على أهم األنظمة االقتصادية.
 ّ إدراك أهمية الحوافز الااتية في تحليل السلوك االقتصادي. -فهم طبيعة وأهمية الربح.





عروض
ومقابالت

تقارير
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 -فهم المبدأ العام للتحليل الحدي.

 -استيعاب طريقة التحليل الحدي في صنع القرار من خالل حاالت

ILO2

عملية.







 تطبيق التحليل الحدي رقمياً ،بيانياً ،وجبرياً. -اإللملم بمبادئ نظرية المستهلك.

 -فهم المنفعة بالمعنى االقتصادي.

ILO3

 التمييز بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. -استيعاب قانون تناقص المنفعة الحدية.





 -تعريف توازن المستهلك.

 تحليل شرط توازن المستهلك. -الفهم والتمثيل البياني لكل مما يلي:

 -قوانين العرض والطلب ومحدداتهما.

 التمييز بين التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة. -التمييز بين التغير في العرض والتغير في الكمية

ILO4

المعروضة.





 توازن السوق وشرط تحقق هاا التوازن استخدام نظرية العرض والطلب في تحليل ظواهر السوقالواقعية.

 تقدير قوة نظرية العرض والطلب في تفسير الواقع االقتصادي. -استيعاب مفهوم المرونة وتمييزه عن مفهوم المشتق.

 تعلّم حساب المرونة بأهم أنواعها وامتالك القدرة على تفسيرمدلولها االقتصادي بدقة.

ILO5

مكوني اإلثنين ،أثر الدخل وأثر اإلبدال
 فهم أثر السعر وتمييز َمبسط.
بشكل ّ

إدراك طبيعة العوامل المؤثرة في مرونات العرض والطلب وتفسير
تأثيرها.
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 مناقشة أثر تدخل السياسة العامة في السوق من خالل أمثلةواقعية.

 استيعاب الشروط التي يؤدي تحققها إلى جعل التدخل في السوقأكثر كفاءة.

ILO6

 -مناقشة اآلثار السلبية للتدخل غير المدروس في السوق.





 إدارك أهمية المعرفة المسبقة بخصائص السوق ،ال سيما مرونةالعرض ومرونة الطلب ،قبل اإلقدام على التدخل في السوق.

 إدراك قوة نظرية العرض والطلب في تحليل أثر السياسات العامةعلى السوق.

القدرة على الوصف والتمثيل البياني ألهم مقاييس الرفاه االقتصادي:
-

ILO7

-

الرغبة الحدية في الدفع.
فائض المستهلك.





فائض المنتج.

تحليل أثر فرض ضريبة على الرفاه االجتماعي.
فهم ،وحساب ،وتمثيل بياني لما يلي:
 -التطلفة وااليراد والربح

ILO8

 -التعرف على سلوك توابع اإلنتاج وتوابع التكلفة على المدى







القصير والمدى الطويل.

 التمييز بين النواتج الكلية والحدية والوسطية وفهم سلوك كل منها.التعرف على شروط المنافسة التامة.
 ّ فهم واستيعاب دور كل شرط من شروط المنافسة التامة وطبيعةتأثيره.

 إدراك الفرق بين أداء المنشآت في السوق على األمد القصيروبين أدائها على األمد الطويل.

 -استيعاب كيفية تحقيق نظام المنافسة التامة لألمثلية اإلجتماعية.

ILO9

التامة.
 ّالتعرف على اهم خصائص وميزات سوق المنافسة ّ
 إدراك أسباب اعتبار سوق المنافسة التامة سوقاً مثالية. استيعاب مفهوم كفاءة السوق. -التامة.

 -فهم شروط كفاءة السوق.

التعرف على أهم حاالت فشل السوق.
ّ -
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التعرف على طبيعة منحنى الطلب الاي تواجه المنشأة
 ّاالحتكارية وتمييزه عن الك الاي يواج المنشأة التامة.

 تمييز تابعي اإليراد الكلي واإليراد الحدي للمنشأة االحتكارية عننظيريهما للمنشأة التنافسية.

ILO10

 -إدراك طبيعة العالقة بين مرونة الطلب على منتج المحتكر وبين







اإليراد الكلي.

التعرف على مصادر القوة االحتكارية.
 ّ -استيعاب سبب اعتبار االحتكار نوعاً من فشل السوق.

 -6أدوات ومختبرات القسم العملي:
توصيفها

إسم األداة
إقتصاديات األعمال
 -7المراجع األساسية:

- Michael R. Baye. Managerial Economics and Business Strategy. Seventh
Edition. McGraw Hill. 2010.
 -1المراجع اإلضافية:
- McGuigan, Moyer, and Harris. Economic for Mangers. 12th Edition. Thomson
South-Western. 2008.
- Christopher R. Thomas and S. Charles Maurice. Managerial Economics. Ninth
Edition. McGraw-Hill. 2008.



