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 مرونة العرض السعرية . –مرونة الطلب التعزيزية  –الطلب المتقاطعة 

 -:Consumer Behavior Theoryالفصل الرابع : نظريات سلوك المستهلك 

توزيع الدخل والمنفعة الحدية للنقود لتحقيق  –توازن المستهلك وفق نظرية المنفعة  –نظرية المنفعة  -

نظرية  –االنتقادات الموجهة لنظرية المنفعة  –اقصى اشباع ممكن من استهالك وحدات من سلع مختلفة 

خط التوسع في  –التكلفة خط  –خط الدخل  –توازن المستهلك وفق نظرية السواء  –منحنيات السواء 

االشتقاق  –العالقة بين تناقص المعدل الحدي لالحالل وتناقص المنفعة الحدية ) رياضيا (  –االستهالك 

 –اثر الدخل واثر االحالل  –اشتقاق منحنى الطلب باستخدام منحنى السواء  –الرياضي لتوازن المستهلك 
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 –قانون النسب المتغيرة –الكفاءة االقتصادية في االنتاج  –الكفاءة الفنية في االنتاج  –دالة االنتاج  -

تعظيم االنتاج  –تقدم التكنولوجيا ودوال االنتاج  –غلة الحجم  –مرونة االنتاج  –منحنيات الناتج المتساوي 

اشتقاق منحنى  –انتاج معين ) رياضيا (  تقليل التكاليف لمستوى –في ظل قيود عناصر االنتاج ) رياضيا (

 التكاليف من دالة انتاج كوب ودوكالس ) رياضيا ( .

 -: Costs Theoryالفصل السابع : نظرية التكاليف 

التكاليف في  –التكاليف في االجل القصير  –العالقة بين انواع التكاليف ) رياضيا (  –التكاليف وانواعها  -

 تحليل التعادل . –التكاليف الهندسية  –السعة اقتصاديات  –االجل الطويل 

 -: Perfect Competitionالفصل الثامن : المنافسة التامة  

 –تعديالت االجل الطويل  –منحنى العرض  –توازن المنشأة في االجل القصير  –خصائص المنافسة لتامة  -

 الظواهر العنكبوتية . –الصناعات ذات التكاليف الثابتة والمتناقصة والمتزايدة 

 -:Perfect Monopolyالفصل التاسع : االحتكار التام 

تعظيم الربح في الفترة  –تعظيم الربح في الفترة القصيرة  –دوال االيراد للمحتكر  –خصائص االحتكار  -

 تنظيم االحتكار . –تمييز السعر ودرجاته  –مقارنة االحتكار بالمنافسة التامة  –الطويلة 
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 -:Monopolistic Competitionلعاشر : المنافسة االحتكارية الفصل ا

 –قرارات االنتاج والتسعير في االجل القصير  –تصنيف مجموعات المنتج  –خصائص المنافسة االحتكارية  -

 تقويم المنافسة االحتكارية . –المنافسة غير السعرية  –الطاقة الفائضة  –التوازن في االجل الطويل 

 -:Oligopoly شر : احتكار القلة الفصل الحادي ع

تقييد  –القيادة السعرية  –الكارتل  –نظرية ومنحنى الطلب المنكسر  –خصائص صناعات احتكار القلة  -

 المالمح االخرى الحتكار القلة . –التسعير 

 General Equilibrium & Welfareالفصل الثاني عشر : التوازن العام واقتصاديات الرفاهية 
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