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 رابط املقرر 
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UZVMUlUM0VRUEcwMkIwMS4uGcoB5kqctD11tSZEIPvY1IbYkSBElspnJR0jbfFUNDFSNUM2OTk4O 
 

 البحثية  املوضوعات  عناوين 

 . أهم العوامل الواجب مراعتها عند إختيار الموقع المناسب إلنشاء مصنع للصناعات الغذائية. 1

 الموقع المناسب للمصنع. األساليب التى تساعدنا في إختيار  -2

 الطرق المستخدمة في تحديد نمط النقل الذى يحقق أقل تكلفة ممكنة.  -3

 أساليب تقييم الموردين المتعاملين مع المنشأة أو المصنع  -4

 منحنى الطلب.  -طلب السوق   -الطلب الفردى  -حاالت تغير الطلب  -محددات الطلب  -قانون الطلب  -نظرية الطلب من حيث : مفهوم الطلب   -5

 مثلة. مرونات الطلب من حيث مفهوم كال من مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخلية ومرونة الطلب التقاطعية وحاالت كل منها مع ذكر بعض األ -6

 االت تغير العرض.  ح -محددات العرض   -منحنى العرض الفردى  -قانون العرض   -مفهوم تغير العرض  -نظرية العرض من حيث مفهوم العرض   -7

 محددات مرونة العرض .  -وكيفية إحتسابها   -مرونة العرض السعرية : من حيث مفهومها  -8

ة. في ضوء  يعتبر التنبؤ بطلب السوق على منتجات المصنع أو المنشأة االقتصادية من األمور الهامة التى تساعد اإلدارة على تحقيق أقصى أرباح ممكن  -9

طرق أو أساليب التنبؤ   -لتنبؤ خطوات ا -أنواع التنبؤ   -األبعاد الزمنية للتنبؤ  -أهمية التنبؤ بالطلب )المبيعات(  -دراستك تناول التنبؤ من حيث : مفهومه 

 ومميزات وعيوب كل منها.  
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 نص قانون تناقص العوائد الحدية.   -اإلنتاج في المدى القصير والمدى الطويل  -قانون تناقص العوائد الحدية من حيث : مفهوم اإلنتاج  -10

 تكاليف اإلنتاج من حيث مفهومها وتصنيفاتها المختلفة.    -11

 خطوات التسعير  -أهداف التسعير  -ن حيث مفهوم التسعير  تسعير المنتجات م   -12

 العوامل المؤثرة في تحديد سعر المنتجات   -13

 أساليب تحديد سعر المنتجات التى تنتجها المنشأة وسياسات وإستراتيجيات التسعير.  -14

 أسلوب تحليل التعادل كأحد االساليب التى تساعد في اختيار موقع المشروع  -15

 األهمية النسبية كأحد االساليب التى تساعد في اختيار موقع المشروع  أسلوب  -16

 أسلوب المعامل العام كأحد االساليب التى تساعد في اختيار موقع المشروع  -17

 طريقة الركن الشمالى الشرقى كأحد الطرق المستخدمة في تحديد نمط النقل الذى يحقق أقل تكلفة ممكنة  -18

 أوال كأحد الطرق المستخدمة في تحديد نمط النقل الذى يحقق أقل تكلفة ممكنة  طريقة األقل تكاليف -19

 طريقة الفروق )فوجل( كأحد الطرق المستخدمة في تحديد نمط النقل الذى يحقق أقل تكلفة ممكنة  -20

 طريقة ترتيب الموردين كأحد أساليب تقييم الموردين المتعاملين مع المنشأة.  -21

 رجحة كأحد أساليب تقييم الموردين المتعاملين مع المنشأة. طريقة النقط الم -22

 طريقة نسبة التكاليف كأحد أساليب تقييم الموردين المتعاملين مع المنشأة.  -23

 تمدد وانكماش الطلب على السلع   -24

 إنتقال الطلب على السلع -25

 التكاليف في المدى القصير والمدى الطويل لالنتاج.  -26

 التسعير والعوامل المؤثرة في تحديد السعر. خطوات  -27

 التسعير على أساس إضافة مبلغ )هامش ربح( إلى التكلفة  -28

 التسعير على أساس بيع سلعتين معا  -29

 التسعير على أساس الخصومات.  -30

 منسق المقررات وعضو لجنة االعداد والمتابعة بالكلية 

 أ.م.د / أحمد هالل                                                                                                                                      


