
 الدكتور األيمن الحموري

 :  مقدمة في االقتصاد  وصف مساق

دية واركانها , مفهوم المشكلة االقتصاتعرف على لل النظرية االقتصادية بقسميها الجزئي والكلييتناول هذا المساق 

الحديثة , وظرية المنفعة التقليدية ون ح نظرية المرونةتدخل الدولة( , توضيودراسة السوق )العرض,الطلب,التوازن و

االقتصادية في االسواق  المستهلك والمنتج وتوازن المنشاة االنتاج والتكاليف وااليرادات ودراسة وتحليل سلوكنظرية و

يتناول ايضا النظرية النقدية وواقع الجهاز كما  .وخصائصها التنافسية واالحتكارية واحتكار القلة والمنافسة االحتكارية

 ة والتضخم واثارهما في االقتصاد .بطالف بالسياسة المالية والنقدية وادواتهما ومشكلة الالمصرفي ومكوناته والتعري

 

 

 اهداف المادة الدراسية :

 يتوقع من الطالب ان يكون قادرا على تحقيق االهداف التالية : مقدمة في االقتصاد بعد دراسة مادة 

 . االساسية لعلم االقتصادتعريف الطالب بالمشكلة والمتغيرات االقتصادية والمفاهيم  -1

اكتساب الطالب المعرفة العلمية والعملية لمفهوم الطلب ومحدداته والعرض ومحدداته وكيفية تحقيق التوازن من  -2

 وطرق تدخل الدولة لتحديد السقوف واالرضية السعرية .خالل تفاعل قوى العرض والطلب 

 التقليدية والحديثة .ونظرية المنفعة وانواعها نظرية المرونه الطالب ب تعريف -3

 المستهلك والمنتج  – ةاالقتصادي تاكتساب الطالب مهارة تحليل سلوك الوحدا -4

 . بانواع االسواق وسلوك المؤسسات االقتصادية في االجل القصير والطويل والتعريف

 . الخاصة  –التجارية  –المركزية  - واقع الجهاز المصرفي وانواع البنوكويتعرف الطالب على النظرية النقدية  -5     

 تعريف الطالب بمشكالت المجتمع االقتصادي كالبطالة والتضخم وطرق حلها من خالل السياسة المالية والنقدية. – 6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة في االقتصاد  مفردات مساق

 موضوع المحاضرة                               الفترة الزمنية     مفردات المساق    
 

 
 
 
 
 
 

 مفاهيم عامه  لعلم االقتصاد
 

 االسبوع االول     
 

 
 

 االسبوع الثاني    

 
 
 

 
 االسبوع الثالث   

 المشكلة االقتصادية  -
 تعريف علم االقتصاد -
 النظرية االقتصادية -

   
 النماذج االقتصادية وعناصر االنتاج -

 االقتصاد الموضوعي والمعياري -
 تعظيم شيء ما–العقالنية  -بقاء العوامل االخرى ثابتة –االفتراضات االساسية  -

 
 التوازن العام والتوازن الجزئي  -
 الرسوم واالشكال البيانية -
 العالقة بين المتغيرات االقتصادية -
 وظائف واهداف المجتمع االقتصادي -

 
 

 الطلب على السلع والخدمات

 االسبوع الرابع   
 
 

 
 االسبوع الخامس   

 تعريف السوق -
 انواع السوق  -
 التعريف بالعرض والطلب -

  
مفهومه , قانونه , منحنى طلب الفرد , منحنى طلب السوق  ,   -الطلب  -

 محددات الطلب

 التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة -
 

 
 

 العرض من السلع والخدمات
 توازن السوق وتدخل الدولة

 االسبوع السادس  
 

 
 االسبوع السابع  

مفهومه , قانونه , منحنى عرض الفرد , منحنى عرض السوق  ,  -العرض  -
 محددات العرض

   
 والتغير في الكمية المعروضة التغير في العرض -
 توازن السوق وتدخل الدولة وتحديد السقوف السعرية واالرضية السعرية -

 عالمة( 02)  االمتحان االول -
 

 المرونات
 االسبوع الثامن  

 

 المروناتنظرية المرونة وانواع  -
 مرونة الطلب السعرية والعرض السعرية والدخلية والتقاطعية -

 
 المنفعة وتوازن المستهلك

 

 االسبوع التاسع   

 
 
 االسبوع العاشر  

 المنفعة الكلية والحدية وقانون تناقص المنفعة –نظرية المنفعة التقليدية  -
 النظريةتوازن المستهلك ، واشتقاق منحنى الطلب وفائض المستهلك وعيوب  -

 
 منحنيات السواء وخط الميزانية –النظرية الحديثة للمنفعة  -

 
-  

 
 توازن المنتج

 
 االنتاج والتكاليف

 االسبوع الحادي عشر  
 

 االسبوع الثاني عشر  
 
 

 مفهوم التكاليف وانواعها -
 االحتكارية -التنافسية  –دالة االنتاج وانواع االسواق  -
 منحنيات االنتاج والتكاليف -
 عالمة ( 02الثاني )  االمتحان -

 
 النقود والبنوك

 
 المشكالت االقتصادية

 
 االقتصادية سياساتال

 عشر االسبوع الثالث  

 
 االسبوع الرابع عشر  
 

 
 االسبوع الخامس عشر  
 

 
 االسبوع السادس عشر  

 انواعها –وظائفها  -نشاتها  –النقود  -

 
 وظائفها –تها نشا –المركزية البنوك  -
 وظائفها -نشاتها  –البنوك التجارية والخاصة  -

  
 اثارها االقتصادية –انواعها  –البطالة  -
 اثارها االقتصادية –اسبابها  –انواعها  –التضخم  -

 
 ادواتها –تعرفها  –السياسة المالية  -

 

 ادواتها -تعريفها  –السياسة النقدية  -

 عالمة( 02االمتحان النهائي )  -

 


