
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 يإدارمواصفات مقرر: اقتصاد 

 

i. قرر معلومات عامة عن المGeneral information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر

Course Title 
ي إداراقتصاد   

2.  

 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and 
Number  

 

3.  

 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 رين/تماسمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

ي الثاني رأسالفصل الد -المستوى الرابع   

5.  

 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 1ء إحصامبادئ االقتصاد الجزئي ، 

6.  

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 التوجد 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تخصص اقتصاد ، ومالية ومصرفية)بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 يرأسصل الدنظام الف

10.  

 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 

 أ.م.د. علي عبدهللا قايد 

 مراجعة: أ.م. د. صالح ياسين المقطري
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11.  

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

 ياتأساااسااي. ويغطي المقرر دارفي االقتصاااد اإ زمةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
ي، وعملية اتخاذ القرار، وصااااانعا في الظروف البيئية المختلفة، وعرل وتحليل عمليات تطبيقية التخاذ داراالقتصااااااد اإ

ية الربح االقتصااااادي في اتخاذ القرار، وتعظيم الربح والقوة أهمق معايير كمية، والقرارات في الظروف البيئية المتعددة وف
باح، ة األرإداريتا، ونظريات تبرير األرباح، وتقنيات أهمة وأهميتها، والعوامل المؤثرة، وقياسها، وربح المسأهمالسوقية و

ذ القرار، واالساااااااتراتيجيات المتعلقة ب ليات ية مرونات الطلب في اتخاأهمات وتكاليف المنشاااااااأة، وإيرادة الطلب، وإدارو
 التنافس السوقي وبخيارات وآليات، تعزيز القدرة التنافسية.

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

a1- ربح. ي، والمبادئ والنظريات المتعددة للداريات االقتصاد اإأساساهيم المرتبطة بيظهر المعرفة والفهم بمختلف المف 

a2-  نافسية.ية والتنتاجوانعكاساتها على السياسات السعرية واإ سوا األيبين  الهياكل السوقية السائدة وخصائص 

a3- داخلية والخارجية.يوضح عملية صنع اتخاذ القرار وخطواتها ومعاييرها في ظل الظروف البيئية ال 

-b1  التخاذ القرارات االستراتيجية. األعماليحلل المشاكل وآليات واستراتيجيات التنافس السعري في منظمة 

b2-  والمعايير الكمية والنوعية المالئمة والبدائل الممكنة الستخداما واختيار  ساليبيحدد  الموارد المختلفة للمنظمة األ
 رار ات االستراتيجية الفاعلة لتحقيق أهداف المنظمة.التخاذ الق مثلالبديل األ

-c1 والمعايير الكمية والنوعية والتقنيات في عملية صنع واتخاذ القرار ومهارات حل المشاكل التي  ساليبيطبق األ
 .األعمال منش تتواجا 

c2- بطر  العرل المختلفة.المالية واالقتصادية في الورش العملية والتعبير عنها  دواتيستخدم النظريات واأل 

d1- ات والتقارير لمعالجة المشاكل واالختالالت واختيار البدائل لخدمة المجتمع. رأسينفذ الد 
d2-  يمارس القيادة  في العمل كفريق في المواقف المختلفة 
d3- .يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع المؤسسات المالية 
d4– ةومعايير اتخاذ القرارات عند المفاضلة بين البدائل المختلف أساليبتعلق بيتابع كل جديد منفرداً فيما ي  

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 لمقررمخرجات التعلم المقصودة من ا
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم: أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم(

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment 
Strategies 

a1 - 
والفهم بمختلف المفاهيم  يظهر المعرفة
، يداريات االقتصاد اإأساسالمرتبطة ب

  .والمبادئ والنظريات المتعددة للربح

المحاضرة والعرول  -
 يةيضاحاإ

 الحوار والمناقشة -

 التكاليف والتقارير الفردية -

 والجماعية 

a1 - يات سااأسااايظهر المعرفة والفهم بمختلف المفاهيم المرتبطة ب
 ي، والمبادئ والنظريات المتعددة للربح. داراالقتصاد اإ

A1 .نظريات االقتصادية وال والمبادئ األسس يبين
 والمالية.

 a2-   ساااااااوا األيبين  الهياكل الساااااااوقية الساااااااائدة وخصاااااااائص 
 سية.ية والتنافنتاجوانعكاساتها على السياسات السعرية واإ

a3 –  يوضح عملية صنع اتخاذ القرار وخطواتها ومعاييرها في
 ظل الظروف البيئية الداخلية والخارجية.

A4 .االقتصادي والبحث  يتعرف على أسس التفكير
 العلمي.

b1–  ي فيحلل المشااااكل وآليات واساااتراتيجيات التنافس الساااعري
 التخاذ القرارات االستراتيجية. األعمالمنظمة 

B3 يحدد  نظرياً وكمياً العالقات  بين  المتغيرات، ويتنبأ .
 بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية الواقعية.

b2 - والمعايير الكمية سااااااااليبفة للمنظمة األيحدد  الموارد المختل 
والنوعية المالئمة والبدائل الممكنة السااتخداما واختيار البديل 

التخاذ القرار ات االسااتراتيجية الفاعلة لتحقيق أهداف  مثلاأل
 المنظمة.

B4 يقارن بين النظريات والمدارس الفكرية االقتصادية .
دي واالقتصاوالمالية، وينقد ويتخذ  القرار االستثماري 

 والمالي المناسب.

c1- والمعايير الكمية والنوعية والتقنيات في عملية  ساليبيطبق األ
 منش تصنع واتخاذ القرار ومهارات حل المشاكل التي تواجا 

 .األعمال

C1ء حصا. يوظف الرياضيات والرسوم الهندسية واإ
 في المجال االقتصادي. ةداراإوالمحاسبة والقانون و

C2 . يستخدم التكنولوجيا وتطبيقات الحاسب اآللي في
 االقتصاد.

c2- المالية واالقتصادية  دواتيستخدم النظريات واأل
في الورش العملية والتعبير عنها بطر  العرل 

 المختلفة.

C3ات الجدوى رأس. يعد التقارير والبحوث العلمية ود
 االقتصادية.

C4امج . يضع السياسات االقتصادية والخطط والبر
 العلمي. سلوبية وفق األاإنمائ

d1- ات والتقارير لمعالجة المشاكل واالختالالت رأسينفذ الد
 البدائل لخدمة المجتمع. اختيار و

D1 . في حل المشكالت االقتصادية للمجتمع. أهميس 

d2-    يمارس القيادة  في العمل كفريق في المواقف
 المختلفة

D2القيادة. . . يعمل ضمن فريق ويتميز بسمات 

d3- .يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع المؤسسات المالية D3 يتصل بفعالية مع الوحدات والمؤسسات االقتصادية .
 والمالية والبيئة المحيطة.

d4-  تخاذ ومعايير ا أساليبيتابع كل جديد منفرداً فيما يتعلق ب
 القرارات عند المفاضلة بين البدائل المختلفة.

.D5  يبتكر ويبدع وتنظيم العمل الفردي، ويتحلى
 المهنة في عملا.  أخال بالموضوعية واالمانة و
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 التعلم الذاتي والتعاوني -

 العصف الذهني  -

 

 سريعة امتحانات  -

 في قاعة الدرسالمشاركة  -

 المالحظة -

 امتحانات تحريرية -

a2- 

يبين  الهياكل السوقية السائدة 
وانعكاساتها على  سوا األوخصائص 

ية نتاجالسياسات السعرية واإ
 .والتنافسية

المحاضرة والعرول  -
 يةيضاحاإ

 الحوار والمناقشة -

 التعلم الذاتي والتعاوني -

 العصف الذهني  -

 

 تقارير الفرديةالتكاليف وال - 

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -

 المشاركة في قاعة الدرس -

 المالحظة -

 امتحانات تحريرية -

a3- 
يوضح عملية صنع اتخاذ القرار 

وخطواتها ومعاييرها في ظل الظروف 
 .البيئية الداخلية والخارجية

المحاضرة والعرول  -
 يةيضاحاإ

 الحوار والمناقشة -

 التعاوني التعلم الذاتي و-

 العصف الذهني  -

 

 التكاليف والتقارير الفردية -

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -

 المشاركة في قاعة الدرس -

 المالحظة -

 امتحانات تحريرية -

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

b1– 
يحلل المشاكل وآليات واستراتيجيات 

 لاألعماالتنافس السعري في منظمة 
 .التخاذ القرارات االستراتيجية

 المحاضرة  -
العرول  -

ية من قبل يضاحاإ
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العرول  -

 ية يضاحاإ
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
ييم المالحظة وتق -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
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 امتحانات تحريرية -

b2 - 

يحدد  الموارد المختلفة للمنظمة 
والمعايير الكمية والنوعية  ساليباأل

المالئمة والبدائل الممكنة الستخداما 
التخاذ القرار ات  مثلواختيار البديل األ

االستراتيجية الفاعلة لتحقيق أهداف 
 .مةالمنظ

 المحاضرة  -
العرول  -

ية من قبل يضاحاإ
 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحثية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العرول  -

 ية يضاحاإ
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

مشاركة الطالب في 
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

c1- 

والمعايير الكمية  ساليبيطبق األ
والنوعية والتقنيات في عملية صنع 

واتخاذ القرار ومهارات حل المشاكل 
 .األعمال منش تالتي تواجا 

 

العرول العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العرول الفردية  -

 والجماعية
العملي ومالحظة االمتحان  -

 .داءاأل
 المشاركة في قاعة الدرس -

c2- 
المالية  دواتيستخدم النظريات واأل

واالقتصادية في الورش العملية والتعبير 
 عنها بطر  العرل المختلفة.

العرول العملية  -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العرول الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي ومالحظة  -

 .داءاأل
 المشاركة في قاعة الدرس -
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     المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

d1- 
ات والتقارير لمعالجة سرأينفذ الد

المشاكل واالختالالت والبدائل في 
  .المجتمع

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ  -
  االمتحانات القصيرة -
 تقييم العرول التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 
يمارس القيادة  في العمل كفريق   

 في المواقف المختلفة

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة

 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العرول التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d3- 
يتواصل بفعالية مع المؤسسات 
 .وبالذات مع المؤسسات المالية

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة

 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العرول التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 حانات الشفوية االمت -

 تقييم النزول الميداني

d4- 
يتابع كل جديد منفرداً فيما يتعلق 

ومعايير اتخاذ القرارات عند  أساليبب
 .المفاضلة بين البدائل المختلفة

 الحوار والمناقشة   -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
ليومية والتغذية المفكرة ا  -

 الراجعة

 التطبيق العملي.  -

 . داءمالحظة األ -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العرول التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 
 الرئيسة/ الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 
يات في اسأس

االقتصاد 
 ي.داراإ

  علم االقتصاااااااد والمشااااااكلة
 االقتصادية 

  المشااااااكلة االقتصااااااادية ركيزة
 .ةداراإلعلم االقتصاد وعلم 

  مفهوم تكلفاااة الفرص الباااديلاااة
 يتها. أهمو

  المفهوم نتا ية اإإمكانمنحنى 
 ية. هموالنموذ  البياني واأل

 ي وعالقتا داراالقتصاااااد اإ
 .خرىبالعلوم اآل

  ي داراالقتصاااااااااااد اإعالقااااة
 باالقتصاد الجزئي.

 ي دارعالقااااة االقتصاااااااااااد اإ
 باالقتصاد الكلي.

 ي وعالقتااا داراالقتصاااااااااد اإ
 الكمية. ساليبباأل

1 3 a1 

2 
يات في أساس

صنع واتخاذ 
 القرار

 يةأساسمفاهيم 

  ،قانون النموذ ، النظرية، ال
 الفرضية.

 نواع في  أ لوصاااااااا نماااااذ : ا ل ا
كن والحركي، اوالكمي، الساااااااا

لااي والااجاازئااي، مااعااياااااري الااكاا
 وموضوعي.

  ية في بناء أسااااااساااااخطوات
 النموذ .

 . مراحل بناء النموذ 
 صفات النموذ  الجيد. -

1 3 

a1، a2،a3 
، ،b1،b2، 
c1، c2، 
d1، d2، 

 

3 

صنع واتخاذ 
القرار في 

الظروف البيئية 
 المختلفة

  البيئة وعملية صنننع واتخاذ
 القرار:

منشااااااااااأة  - ل ين ا ب عالقااااة  ل ا
 والمجتمع.

البيئاااة الخاااارجياااة  مفااااهيم -
 والداخلية.

1 3 

a 1،  a2، 
a3, b1، 
b2، c1، 

c2، 
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 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 
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العواماال المؤثرة في البيئااة  -
 الخارجية والبيئة الداخلية.

  عنننمنننلنننيننننة اتنننخنننناذ النننقنننرار
 االستراتيجي:

خطوات في اتخااااذ القرار  -
 االستراتيجي.

خصائص بيئة القرار االستراتيجي 
 خاطرة، عدم التأكدمالتأكد، ال

4 
 يتاأهمالربح و

.األعمال منش تل  

 التحليلي  طنننارالربح في اإل
 االقتصادي:

الااربااح فااي االقااتصاااااااااااد  -
 الجزئي.

 الربح في االقتصاد الكلي. -

 :مفاهيم وطرق قياس الربح 
 الربح المحاسبي. -
التكلفة الظاهرة وصاااااااافي  -

 الربح المحاسبي.
 الربح االقتصادي   -
التكلفة االقتصاااااادية التكلفة  -

الضاااامنية )تكلفة الفرصااااة 
 (.البديلة

ية اعتماد الربح االقتصادي في أهم
 عملية اتخاذ القرار االستراتيجي.

2 6 
a1، a2، 
b2، ، c1، 

c2، d1، d2 

5 
الربح واالنتماء 

 منش تالسوقي ل
 .األعمال

  تصنيف األسوق االقتصادية
ها في السننياسننات أمينومضنن

 والممارسات.
معااااايير في تصااااااانيف  -

 االقتصادية. سوا األ
 دة.المتعد سوا األخصائص 

1 3 
a1، a2، 

d3، 

6 

تعظيم الربح 
والقوة السوقية 

يتها في أهمو
استراتيجية 

التنافس للمنشأة 
ة أهموربح المس

والربح في السو  
 السلعي والخدمي

  :القوة التنافسية 
 مفهوم القوة التنافسية -
العواماااال المؤثرة في  -

 القوة التافسية

قياس القوة التنافساااااااية  -
مااااؤشاااااااااار لااااياااارناااار 

(lerner Index.) 

 ة المفهوم أهماااربح المساااااااااا
 ية.همالقياس األ

الربح والسو  السلعي  -
 والخدمي.

2 6 
a 1، a2، 
b1، b2، 
c1، d3، 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة
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7 
نظريات في تبرير 

 األرباح

 النظريات الوظيفية  
نظرية شومبيتر -1

Schumpeter  

 Knightنظرية نيت -2

  النظريننننات اير الوظيفيننننة
 بحرلل

 Clarkنظرية -1

 نظرية االحتكار. -2

 التكنولوجيا.الربح و -

1 3 
a 1، a2، 
b1، b2، 

8 
 ةإدارتقنيات في 
 األرباح

تحليل التعادل: االفتراضااات،  -
لي، الك يرادالتكلفاة الكلياة، اإ

صااااااااااافي الربح، العالقااااات 
 البيانية.

حجم التعااادل: حاادود أحجااام  -
الااااتااااعااااادل، االحااااتااااماااااالت 

 الالخطية.
تحلياال التعااادل باااساااااااتخاادام  -

الااااعااااالقااااات الااااخااااطاااايااااة: 
العالقااااات االفتراضااااااااااات، 
 الرياضية والبيانية. 

يتها أهممعادلة حجم التعادل و -
 التطبيقية.

2 6 
a 1، a2، 
b1، b2، 
c1، d3 

9 

ة الطلب إدار
ات  إيرادو

ية أهمالمنشأة، 
المرونات في 
 اتخاذ القرار.

 يرادالكلي، واإ يراددالاااة اإ -
 الحدي. يرادالكلي واإ

ات إيرادهااادف تعظيم الربح  -
روري المبيعات الشاارط الضاا

 والشرط الكافي.
ات المبيعات ومرونات إيراد -

 الطلب السعرية.

 

1 

 

3 

a 1، a2, 
a3، b1، 
b2، c1، 
c2، d3 

10 
 نتا تحليل اإ

 ة التكاليفإدارو

 ية.نتاجالعملية اإ -
يااة في األجاال نتاااجالعمليااة اإ -

 القصير.
ساالوا الناتج الكلي والمراحل  -

 ية الثالث.نتاجاإ
 التكاليف في األجل القصير. -

العالقة العضوية بين التكاليف  -
 في األجل القصير. نتا واإ

  

a 1، a2، 
،b1 b2، 
c1، c2 ، 

d3 

11 
استراتيجيات 
وآليات في 
 التنافس السوقي

اسنننننننتراتيجيننننات و ليننننات في  -
 التنافس السوقي:

 آليات التنافس السوقي. أهم -
، تساااااااعيرة األساااااااعاارة إدار -

التكلفة، التسعيرة االحتكارية، 

1 3 
a 1،a2، 
b1، c2 
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كار الطبيعي، تسااااااعيرة االحت
 تسعيرة النفوذ.

للتعامل مع  أسلوبالخصخصة ك -
 القطاع العام.

12 

خيارات 
استراتيجية وآليات 
تعزيز القدرة 
 التنافسية

  خيننننارات اسنننننننتراتيجيننننة
لقنننندرة  عزيز ا ت ل ليننننات  و 

 التنافسية:
دورة حاااياااااة الاااماااناااتاااو   -

الصاااااااناااااعااااة المنشااااااااااأة 
 واستراتيجيات التنافسية.

( لبورتر SWOTنموذ  ) -
Porter  للقوى التنافسااااااية

لمشاااااااروع أو  قييم ا في ت
 المنشأة.

االندماجات واالستحواذ: المفهوم  -
 االندماجات. أنواعية وهمواأل

1 3 
a 1، a2، 
c2 ، d2، 

d3 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect وعات الجانب العملي موض ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم

Course 
ILOs 

1 === === ===  === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 المحاضرات الشفهية المرئية والمسموعة باستخدام تقنيات العرل الحديثة 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 ذهنيالعصف ال 
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  حل المشكالت 
 يةيضاحالعرول العملية اإ 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 

 المهام البحثية 
 دوارلعب األالمحاكاة و 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م

N
o 

 ة / التكليفنشطاأل

Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة

Mark 

 مخرجات التعلم

 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

 

تحديد الموضاااااوعات التي سااااايقوم كل  1
القاعة والمناقشااات طالب بعرضااها في 

 الجماعية للعرول المقدمة.

5 

 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1, d2 

W1-W14 

حااالت عملياة وتطبيقياة  لعملياة اتخااذ  2
القرار يتاادرب عليهااا الطالب )تكاااليف 

 فردية(.
5 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2 

W5-W6 

 المشاركة  3
10 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2 

W1-W14 

 ==== Total Score 20 ي الدرجةإجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط 

Assessment Tasks 

 مالتقيي أسبوع

Week 
due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 
(symbols) 

 W1-W14 20 20% ة نشطالتكاليف واأل 1
a1,a2, b1,b2, 
c1, c2, d1, d2 
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 W7 20 20% امتحان أعمال الفصل 2
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2, d1 

W16 60 60% االمتحان النهائي  3  a1, a2b1,b2, 
c1, c2, d1 

 Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار كتابة المراجع للمقرر ):  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

االساااتراتيجية، دار زهران للنشااار والتوزيع،  ةداراإي: اقتصااااديات دار(، االقتصااااد اإ2005منى محمد علي الطائي، )
 عمان، األردن.

ى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األولي، الطبعة دار(، االقتصاد اإ2008وي، )كاظم جاسم العيسا
 األردن.

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

ات العليا رأسى، مركز تطوير الداألولي، الطبعة داريات االقتصاد اإأساسم(، 2009سيد كاسب، محمد فهمي علي، )
 لقاهرة، مصر.والبحوث، جامعة ا

ى، دار المناهج األولي، الطبعة دار(، مدخل في االقتصاد اإ2006محمود جاسم الصميدعي، وردينة عثمان يوسف، )
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ية، مصر.سكندري، الدار الجامعية اإدارم(، االقتصاد اإ2011عبد المطلب عبد الحميد، )

، تعريب، جور  فهمي رز ، المكتبة األكاديمية، األعمالة إدارصاد التطبيقي في م(، االقت1999أدين مانز فيلد، )
 القاهرة، مصر.

 .ي، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردندارم(، االقتصاد اإ2000طار  الحا  حسن، )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .3

.اإنترنتا الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في توجي  

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75الب بحضور يلتزم الط -
المقرر تقريرا بحضور واياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 
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 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  
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تأخر  إذاي، ورأسننلمدة ربع سنناعة لثالم مرات في الفصننل الد تأخر إذاللطالب حضننور المحاضننرة  يسننمح - 2
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالم مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 بدء االمتحان  ( دقيقة من20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصنننننل ويحدد مواعيد تسنننننليمها وضنننننوابط تنفيذ التكليفات  أسنننننتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.تأخر  إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 .يحرم من الدرجة المخصصة للتكليففي حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies  خرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ  خرىأي سياسات  -
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i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible 
for the Course 

 االسم

Name  أ،م،د. علي عبدهللا قايد 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 
&Telephone 

No.  

قسم االقتصاد والمالية 
777206037 

السب
 ت

SA
T 

 األحد

SU
N 

 االثنين

MO
N 

الثالم
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WED 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل

E-mail 

dr.alimoghram@gmail.
com 

    3  

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 يإدار اقتصاد

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

لثاني(ي ارأسالمستوى الرابع )الفصل الد  

5.  

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites  

 1ء إحصامبادئ االقتصاد الجزئي ، 
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6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 
 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Program (s)تدريس المقرر 

in which the course is 
offered 

 اد ومالية ومصرفية )بكالوريوس(اقتصتخصص  -االقتصاد والمالية

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 اللغة العربية

9.  

 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

iii. صف المقرر وCourse Description: 

ي. ويغطي المقرر دارفي االقتصاااااااااد اإ زماةيهادف هاذا المقرر إلى تزوياد الطاالاب باالمعاارف والمهاارات الأل      
ي، وعملية اتخاذ القرار، وصاااانعا في الظروف البيئية المختلفة، وعرل وتحليل عمليات داريات االقتصاااااد اإأساااااساااا

ار، ية الربح االقتصاااااااادي في اتخاذ القرأهمي الظروف البيئية المتعددة وفق معايير كمية، وتطبيقية التخاذ القرارات ف
يتا، ونظريات تبرير أهمة وأهميتها، والعوامل المؤثرة، وقياساااااااها، وربح المساااااااأهموتعظيم الربح والقوة الساااااااوقية و

ية مرونات الطلب في اتخاذ القرار، أهمو ات وتكاليف المنشاااااأة،إيرادة الطلب، وإدارة األرباح، وإداراألرباح، وتقنيات 
 واالستراتيجيات المتعلقة ب ليات التنافس السوقي وبخيارات وآليات، تعزيز القدرة التنافسية.

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

a1- ي، والمبادئ والنظريات المتعددة داريات االقتصاد اإأساسر المعرفة والفهم بمختلف المفاهيم المرتبطة بيظه
 للربح. 

a2-  تنافسية.ية والنتاجوانعكاساتها على السياسات السعرية واإ سوا األيبين  الهياكل السوقية السائدة وخصائص 

a3- يرها في ظل الظروف البيئية الداخلية والخارجية.يوضح عملية صنع اتخاذ القرار وخطواتها ومعاي 

-b1  التخاذ القرارات االستراتيجية. األعماليحلل المشاكل وآليات واستراتيجيات التنافس السعري في منظمة 

b2-  والمعايير الكمية والنوعية المالئمة والبدائل الممكنة الستخداما  ساليبيحدد  الموارد المختلفة للمنظمة األ
 التخاذ القرار ات االستراتيجية الفاعلة لتحقيق أهداف المنظمة. مثليار البديل األواخت

-c1 والمعايير الكمية والنوعية والتقنيات في عملية صنع واتخاذ القرار ومهارات حل المشاكل التي  ساليبيطبق األ
 .األعمال منش تتواجا 
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c2- الورش العملية والتعبير عنها بطر  العرل المختلفة.المالية واالقتصادية في  دواتيستخدم النظريات واأل 

d1- ات والتقارير لمعالجة المشاكل واالختالالت واختيار البدائل لخدمة المجتمع. رأسينفذ الد 
d2-  يمارس القيادة  في العمل كفريق في المواقف المختلفة 
d3- .يتواصل بفعالية مع المؤسسات وبالذات مع المؤسسات المالية 
d4– فةومعايير اتخاذ القرارات عند المفاضلة بين البدائل المختل أساليبيتابع كل جديد منفرداً فيما يتعلق ب 

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

وضوعات الم
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

1 
يات في أساس

االقتصاد 
 ي.داراإ

  علم االقتصاد والمشكلة االقتصادية 
  المشاااكلة االقتصاااادية ركيزة لعلم االقتصااااد وعلم

 .ةداراإ

 يتها. أهممفهوم تكلفة الفرص البديلة و 

  المفهوم والنموذ  البياااني  نتااا يااة اإإمكااانمنحنى
 ية. همواأل

 خرىي وعالقتا بالعلوم اآلداراالقتصاد اإ. 
 ي باالقتصاد الجزئي.دارعالقة االقتصاد اإ 

 ي باالقتصاد الكلي.دارعالقة االقتصاد اإ 
 كمية.ال ساليبي وعالقتا باألداراالقتصاد اإ

W1 3 

2 
يات في أساس

صنع واتخاذ 
 القرار

 يةأساسمفاهيم 

 .النموذ ، النظرية، القانون، الفرضية 
 كن االنمااااذ : الوصااااااافي والكمي، الساااااااااا أنواع

 والحركي، الكلي والجزئي، معياري وموضوعي.

  ية في بناء النموذ .أساسخطوات 

 . مراحل بناء النموذ 
 صفات النموذ  الجيد. -

W2 3 

3 

اذ صنع واتخ
القرار في 

الظروف البيئية 
 المختلفة

 :البيئة وعملية صنع واتخاذ القرار 
 العالقة بين المنشأة والمجتمع. -
 مفاهيم البيئة الخارجية والداخلية. -

W3 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 
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ئة  - ئة الخارجية والبي العوامل المؤثرة في البي
 الداخلية.

 :عملية اتخاذ القرار االستراتيجي 
 خطوات في اتخاذ القرار االستراتيجي. -
ة، عدم خاطرمائص بيئة القرار االستراتيجي التأكد، الخص
 التأكد

4 
يتا أهمالربح و

 منش تل
.األعمال  

 التحليلي االقتصادي: طارالربح في اإل 
 الربح في االقتصاد الجزئي. -
 الربح في االقتصاد الكلي. -

 :مفاهيم وطرق قياس الربح 
 الربح المحاسبي. -
 .بيالتكلفة الظاهرة وصافي الربح المحاس -
 الربح االقتصادي   -
التكلفة االقتصاااااادية التكلفة الضااااامنية )تكلفة  -

 الفرصة البديلة(.
ية اعتماد الربح االقتصادي في عملية اتخاذ القرار أهم

 االستراتيجي.

W4, 
W5 

6 

5 
الربح واالنتماء 

 منش تالسوقي ل
 .األعمال

 ي ها فأمينتصنننيف األسننوق االقتصننادية ومضنن
 السياسات والممارسات.

 االقتصادية. سوا األايير في تصنيف مع -
 المتعددة. سوا األخصائص  -

W6 3 

6 

تعظيم الربح 
والقوة السوقية 

يتها في أهمو
استراتيجية 

التنافس للمنشأة 
ة أهموربح المس

والربح في 
السو  السلعي 
 والخدمي

  :القوة التنافسية 
 مفهوم القوة التنافسية -
 العوامل المؤثرة في القوة التافسية -
القوة التنااافسااااااايااة مؤشااااااار ليرنر قياااس  -

(lerner Index.) 

 ية.همة المفهوم القياس األأهمربح المس 
 الربح والسو  السلعي والخدمي. -

W7, W8 6 

7 
نظريات في 
 تبرير األرباح

 النظريات الوظيفية  
  Schumpeterنظرية شومبيتر -1

 Knightنظرية نيت -2

 بحرالنظريات اير الوظيفية لل 
 Clarkنظرية -1

 نظرية االحتكار. -2

 الربح والتكنولوجيا. -

W9 3 

 W10 3 امتحان أعمال الفصل 8
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 كلية التجارة
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9 
ة ارإدتقنيات في 
 األرباح

 يرادتحليل التعادل: االفتراضاااااااات، التكلفة الكلية، اإ -
 الكلي، صافي الربح، العالقات البيانية.

حجم التعاااادل: حااادود أحجاااام التعاااادل، االحتمااااالت  -
 الالخطية.

تخاااادام العالقااااات الخطيااااة: تحلياااال التعااااادل باااااسااااااا -
 االفتراضات، العالقات الرياضية والبيانية. 

 يتها التطبيقية.أهممعادلة حجم التعادل و -

W11 3 

10 

ة الطلب إدار
ات  إيرادو

ية أهمالمنشأة، 
المرونات في 
 اتخاذ القرار.

كلي، واإ يراددالااااة اإ - ل كلي واإ يرادا ل  يرادا
 الحدي.

يعااات الشااااااارط ات المبإيرادهاادف تعظيم الربح  -
 الضروري والشرط الكافي.

 ات المبيعات ومرونات الطلب السعرية.إيراد -

 

W12 

 

3 

11 
 نتا تحليل اإ

 ة التكاليفإدارو

 ية.نتاجالعملية اإ -
 ية في األجل القصير.نتاجالعملية اإ -
 ية الثالث.نتاجسلوا الناتج الكلي والمراحل اإ -
 التكاليف في األجل القصير. -
األجل  في نتا بين التكاليف واإ العالقة العضوية -

 القصير.

W13 3 

12 
استراتيجيات 
وآليات في 
 التنافس السوقي

 استراتيجيات و ليات في التنافس السوقي: -

 آليات التنافس السوقي. أهم -
، تسااااااعيرة التكلفة، التسااااااعيرة األسااااااعارة إدار -

االحتكاااارياااة، تساااااااعيرة االحتكاااار الطبيعي، 
 تسعيرة النفوذ.

 للتعامل مع القطاع العام. بأسلوالخصخصة ك -

W14 3 

13 

خيارات 
استراتيجية 
وآليات تعزيز 
 القدرة التنافسية

  خيارات اسنننننننتراتيجية و ليات لتعزيز القدرة
 التنافسية:

دورة حياااة المنتو  الصاااااااناااعااة المنشااااااااأة  -
 واستراتيجيات التنافسية.

للقوى  Porter( لبورتر SWOTنموذ  ) -
 .المنشأةالتنافسية في تقييم المشروع أو 

 أنواعية وهماالندماجات واالستحواذ: المفهوم واأل -
 االندماجات.

W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائي 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 الحوارالمناقشة و -
 التدريب الميداني )العملي( -
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 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةيضاحالعرول العملية اإ -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 لمفكرة اليومية ا -

 المهام البحثية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 
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 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

i. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م

N
o 

 ة / التكليفنشطاأل

Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة

Mark 

 أسبوع التنفيذ

Week Due 

عرضها في القاعة والمناقشات تحديد الموضوعات التي سيقوم كل طالب ب 1
 .الجماعية للعرول المقدمة

5 W1-W14 

حاالت عملية وتطبيقية  لعملية اتخاذ القرار يتدرب عليها الطالب )تكاليف  2
 )فردية

5 W5-W6 

 W1-W14 10 المشاركة  3

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 التقويم أساليب

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي%

Proportion 
of Final 

Assessment 

 W1-W14 20 20% ة نشطالتكاليف واأل 1

 W10 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

والتوزيع، االساااتراتيجية، دار زهران للنشااار  ةداراإي: اقتصااااديات دار(، االقتصااااد اإ2005منى محمد علي الطائي، )
 عمان، األردن.

ى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األولي، الطبعة دار(، االقتصاد اإ2008كاظم جاسم العيساوي، )
 األردن.
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 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

ات العليا رأسز تطوير الدى، مركاألولي، الطبعة داريات االقتصاد اإأساسم(، 2009سيد كاسب، محمد فهمي علي، )
 والبحوث، جامعة القاهرة، مصر.

ى، دار المناهج األولي، الطبعة دار(، مدخل في االقتصاد اإ2006محمود جاسم الصميدعي، وردينة عثمان يوسف، )
 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

 ية، مصر.رسكندي، الدار الجامعية اإدارم(، االقتصاد اإ2011عبد المطلب عبد الحميد، )

، تعريب، جور  فهمي رز ، المكتبة األكاديمية، األعمالة إدارم(، االقتصاد التطبيقي في 1999أدين مانز فيلد، )
 القاهرة، مصر.

 .ي، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردندارم(، االقتصاد اإ2000طار  الحا  حسن، )

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .6

.اإنترنتتوجيا الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceالتعليمية سياسة حضور الفعاليات  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضننور واياب الطالب للقسننم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أسننتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :dyTarالحضور المتأخر  2

تأخر زيادة  إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالم مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذعن ثالم مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاحان النهائي ال يسمح للطالب دخول االمت -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

وابط تنفيذ التكليفات المقرر نوع التعيينات في بداية الفصننننننل ويحدد مواعيد تسننننننليمها وضنننننن أسننننننتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 ب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطال -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

7 

 

 :Other policies  خرىسياسات 

 واعيد تسليم التكليفات ..... الخمثل استخدام الموبايل أو م  خرىأي سياسات  -
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