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 مواصفات ممرر التصاد اداري
 

I.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 التصاد اداري 

2 
 رمز الممرر ورلمه

 Course Code and Number  
 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً الثانً  -المستوى الرابع   

5 
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 1مبادئ االلتصاد الجزئً ، احصاء 

6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 التوجد 

7 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 التصاد ، ومالٌة ومصرفٌة)بكالورٌوس(تخصص  –االلتصاد والمالٌة 

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 أ.م.د. علً عبدهللا لاٌد 

 مراجعة: أ.م. د. صالح ٌاسٌن الممطري

11 
 مواصفات الممرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

II وصف الممرر Course Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة فيً االلتصياد االداري. وٌغطيً المميرر أساسيٌات االلتصياد 
المختلفة، وعرض وتحلٌل عملٌات تطبٌمٌة التخاذ المرارات فً الظروف اإلداري، وعملٌة اتخاذ المرار، وصنعه فً الظروف البٌئٌة 

البٌئٌة المتعددة وفيك معياٌٌر يمٌية، وأهمٌية اليربت االلتصيادي فيً اتخياذ الميرار، وتعظيٌم اليربت والميوة السيولٌة وأهمٌتهيا، والعواميل 
إدارة ا،ربياح، وإدارة الطليب، وإٌيرادات وتييالٌف المإثرة، ولٌاسها، وربيت المسياهمة وأهمٌتيه، ونظرٌيات تبرٌير ا،ربياح، وتمنٌيات 

المنشؤة، وأهمٌة مرونات الطلب فً اتخاذ المرار، واالستراتٌجٌات المتعلمة بآلٌات التنافس السيولً وبخٌيارات ويلٌيات، تعزٌيز الميدرة 
 التنافسٌة.

 

II. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 من دراسة الممرر سوف ٌيون الطالب لادرا على أن: بعد االنتهاء
a1-  .ٌظهر المعرفة والفهم بمختلف المفاهٌم المرتبطة بؤساسٌات االلتصاد االداري، والمبادئ والنظرٌات المتعددة للربت 
a2- نافسٌة.ٌبٌن  الهٌايل السولٌة السائدة وخصائص ا،سواق وانعياساتها على السٌاسات السعرٌة واإلنتاجٌة والت 
a3- .ٌوضت عملٌة صنع اتخاذ المرار وخطواتها ومعاٌٌرها فً ظل الظروف البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة 

-b1 .ٌحلل المشايل ويلٌات واستراتٌجٌات التنافس السعري فً منظمة ا،عمال التخاذ المرارات االستراتٌجٌة 
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b2-   اليمٌة والنوعٌة المالئمة والبدائل الممينة الستخداما واختٌار البدٌل ا،مثل ٌحدد  الموارد المختلفة للمنظمة ا،سالٌب والمعاٌٌر
 التخاذ المرار ات االستراتٌجٌة الفاعلة لتحمٌك أهداف المنظمة.

-c1  ٌطبك ا،سالٌب والمعاٌٌر اليمٌة والنوعٌة والتمنٌات فً عملٌة صنع واتخاذ المرار ومهارات حل المشايل التً تواجه منشآت
 ال.ا،عم

c2- .ٌستخدم النظرٌات وا،دوات المالٌة وااللتصادٌة فً الورش العملٌة والتعبٌر عنها بطرق العرض المختلفة 
d1-  .ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشايل واالختالالت واختٌار البدائل لخدمة المجتمع 
d2-  ٌمارس المٌادة  فً العمل يفرٌك فً الموالف المختلفة 
d3- .ٌتواصل بفعالٌة مع المإسسات وبالذات مع المإسسات المالٌة 
d4– ٌتابع يل جدٌد منفرداً فٌما ٌتعلك بؤسالٌب ومعاٌٌر اتخاذ المرارات عند المفاضلة بٌن البدائل المختلفة  

 

 
 
 
 
 

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

 مخرجات التعلم الممصودة من الممرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes 

( 

a1 - 
ٌظهر المعرفة والفهم بمختلف المفاهٌم المرتبطة بؤساسٌات 

 االلتصاد االداري، والمبادئ والنظرٌات المتعددة للربت. 
A1 .والنظرٌات االلتصادٌة  ا،سس والمبادئ ٌبٌن

 والمالٌة.
 a2-  

ٌبٌن  الهٌايل السولٌة السائدة وخصائص ا،سواق وانعياساتها 
 واإلنتاجٌة والتنافسٌة.على السٌاسات السعرٌة 

a3 
– 

ٌوضت عملٌة صنع اتخاذ المرار وخطواتها ومعاٌٌرها فً ظل 
 الظروف البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة.

A4 . ٌتعرف على أسس التفيٌر االلتصادي والبحث
 العلمً.

b1– 
فً ٌحلل المشايل ويلٌات واستراتٌجٌات التنافس السعري 

 االستراتٌجٌة.منظمة ا،عمال التخاذ المرارات 

B3 ،ٌحدد  نظرٌاً ويمٌاً العاللات  بٌن  المتغٌرات .
وٌتنبؤ بمستمبل الظواهر والعاللات االلتصادٌة 

 الوالعٌة.

b2 
- 

ٌحدد  الموارد المختلفة للمنظمة ا،سالٌب والمعاٌٌر اليمٌة 
والنوعٌة المالئمة والبدائل الممينة الستخداما واختٌار البدٌل 

المرار ات االستراتٌجٌة الفاعلة لتحمٌك أهداف ا،مثل التخاذ 
 المنظمة.

B4 ٌمارن بٌن النظرٌات والمدارس الفيرٌة االلتصادٌة .
والمالٌة، وٌنمد وٌتخذ  المرار االستثماري 

 وااللتصادي والمالً المناسب.

c1- 
ٌطبك ا،سالٌب والمعاٌٌر اليمٌة والنوعٌة والتمنٌات فً عملٌة 

ومهارات حل المشايل التً تواجه منشآت صنع واتخاذ المرار 
 ا،عمال.

C2 ًٌستخدم التينولوجٌا وتطبٌمات الحاسب اآللً ف .
 االلتصاد.

c2- 
ٌستخدم النظرٌات وا،دوات المالٌة وااللتصادٌة فً الورش 

 العملٌة والتعبٌر عنها بطرق العرض المختلفة.
C3 ٌعد التمارٌر والبحوث العلمٌة ودراسات الجدوى .

 االلتصادٌة.

d1- 
اختٌار ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشايل واالختالالت و

 البدائل لخدمة المجتمع. 
D1 . .ٌساهم فً حل المشيالت االلتصادٌة للمجتمع 

d2-   ٌمارس المٌادة  فً العمل يفرٌك فً الموالف المختلفة D2. .ٌعمل ضمن فرٌك وٌتمٌز بسمات المٌادة . 

d3- .ٌتواصل بفعالٌة مع المإسسات وبالذات مع المإسسات المالٌة 
D3 ٌتصل بفعالٌة مع الوحدات والمإسسات االلتصادٌة .

 والمالٌة والبٌئة المحٌطة.

d4-  
ٌتابع يل جدٌد منفرداً فٌما ٌتعلك بؤسالٌب ومعاٌٌر اتخاذ 

 المرارات عند المفاضلة بٌن البدائل المختلفة.
.D5  ٌبتير وٌبدع وتنظٌم العمل الفردي، وٌتحلى

 بالموضوعٌة واالمانة واخالق  المهنة فً عمله.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتموٌم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 
المعرفة والفهم بمختلف المفاهٌم ٌظهر 

المرتبطة بؤساسٌات االلتصاد االداري، 
  .والمبادئ والنظرٌات المتعددة للربت

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التيالٌف والتمارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشارية فً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

a2- 
ٌبٌن  الهٌايل السولٌة السائدة وخصائص 

ا،سواق وانعياساتها على السٌاسات 
 .السعرٌة واإلنتاجٌة والتنافسٌة

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التيالٌف والتمارٌر الفردٌة - 
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشارية فً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

a3-  
ٌوضت عملٌة صنع اتخاذ المرار وخطواتها 
ومعاٌٌرها فً ظل الظروف البٌئٌة الداخلٌة 

 .والخارجٌة

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التيالٌف والتمارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشارية فً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

b1– 
ٌحلل المشايل ويلٌات واستراتٌجٌات 

السعري فً منظمة ا،عمال التخاذ التنافس 
 .المرارات االستراتٌجٌة

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التيالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشارية الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

b2 
- 

ٌحدد  الموارد المختلفة للمنظمة ا،سالٌب 
والمعاٌٌر اليمٌة والنوعٌة المالئمة والبدائل 

الممينة الستخداما واختٌار البدٌل ا،مثل 
الفاعلة التخاذ المرار ات االستراتٌجٌة 

 .لتحمٌك أهداف المنظمة

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التيالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشارية الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات الممرر/ 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

c1- 

ٌطبك ا،سالٌب والمعاٌٌر اليمٌة والنوعٌة 
والتمنٌات فً عملٌة صنع واتخاذ المرار 

تواجه منشآت ومهارات حل المشايل التً 
 ا،عمال.

 

 العروض العملٌة والمحاياة   -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة والتيالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -
 دراسة الحاالت  -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 والترجمةتمٌٌم التمارٌر والتيالٌف  -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -
 المشارية فً لاعة الدرس -

c2- 
ٌستخدم النظرٌات وا،دوات المالٌة 

وااللتصادٌة فً الورش العملٌة والتعبٌر 
 عنها بطرق العرض المختلفة.

 العروض العملٌة والمحاياة  -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة والتيالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -

 .دراسة الحاالت

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتيالٌف والترجمة -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 االداء.االمتحان العملً ومالحظة  -
 المشارية فً لاعة الدرس -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتموٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

d1- 
ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشايل 

  .واالختالالت والبدائل فً المجتمع

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتيالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 والتغذٌة الراجعةالمفيرة الٌومٌة   -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتيالٌف وا،نشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 التطبٌك العملً.  -

d2- 
ٌمارس المٌادة  فً العمل يفرٌك فً   

 الموالف المختلفة

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتيالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 المفيرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -

 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتيالٌف وا،نشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 النزول المٌدانً تمٌٌم

d3- 
ٌتواصل بفعالٌة مع المإسسات وبالذات مع 

 .المإسسات المالٌة

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتيالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 المفيرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -

 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتيالٌف وا،نشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تمٌٌم النزول المٌدانً

d4-  
ٌتابع يل جدٌد منفرداً فٌما ٌتعلك بؤسالٌب 
ومعاٌٌر اتخاذ المرارات عند المفاضلة بٌن 

 .البدائل المختلفة

 الحوار والمنالشة   -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتيالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
 المفيرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً.  -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتيالٌف وا،نشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 النزول المٌدانًتمٌٌم  -

 

IV.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للممرر
(CILOs) 

1 
أساسٌات فً 

 االلتصاد اإلداري.

  علم االلتصاد والمشيلة االلتصادٌة 

  المشيلة االلتصادٌة ريٌزة لعلم
 االلتصاد وعلم اإلدارة.

  .مفهوم تيلفة الفرص البدٌلة وأهمٌتها 

  منحنى إميانٌة اإلنتاج المفهوم
 والنموذج البٌانً وا،همٌة. 

  االلتصاد اإلداري وعاللته بالعلوم
 ا،خرى.

  عاللة االلتصاد اإلداري بااللتصاد
 الجزئً.

  عاللة االلتصاد اإلداري بااللتصاد
 اليلً.

  االلتصاد اإلداري وعاللته با،سالٌب
 اليمٌة.

1 3 a1 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

2 
أساسٌات فً صنع 

 المرارواتخاذ 

 مفاهٌم أساسٌة

 .النموذج، النظرٌة، المانون، الفرضٌة 

  ،ًأنواع النماذج: الوصفً واليم
السين والحريً، اليلً والجزئً، 

 معٌاري وموضوعً.

 .خطوات أساسٌة فً بناء النموذج 

 .مراحل بناء النموذج 
 صفات النموذج الجٌد. -

1 3 

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

 

3 
واتخاذ المرار صنع 

فً الظروف البٌئٌة 
 المختلفة

 :البٌئة وعملٌة صنع واتخاذ المرار 
 العاللة بٌن المنشؤة والمجتمع. -
 مفاهٌم البٌئة الخارجٌة والداخلٌة. -
العوامل المإثرة فً البٌئة الخارجٌة  -

 والبٌئة الداخلٌة.

 :ًعملٌة اتخاذ المرار االستراتٌج 
خطوات فً اتخاذ المرار  -

 االستراتٌجً.
خصائص بٌئة المرار االستراتٌجً التؤيد، 

 الخاطرة، عدم التؤيد

1 3 
a 1،  a2، a3, 
b1، b2، c1، 

c2، 

4 
الربت وأهمٌته 
 لمنشآت ا،عمال.

  ًالربح فً اإلطار التحلٌل
 االلتصادي:

 الربت فً االلتصاد الجزئً. -
 الربت فً االلتصاد اليلً. -

 :مفاهٌم وطرق لٌاس الربح 
 المحاسبً.الربت  -
التيلفة الظاهرة وصافً الربت  -

 المحاسبً.
 الربت االلتصادي   -
التيلفة االلتصادٌة التيلفة الضمنٌة  -

 )تيلفة الفرصة البدٌلة(.
أهمٌة اعتماد الربح االلتصادي فً عملٌة 

 اتخاذ المرار االستراتٌجً.

2 6 
a1، a2، b2، ، 
c1، c2، d1، 

d2 

5 
الربت واالنتماء 
السولً لمنشآت 

 ا،عمال.

  تصنٌف األسوق االلتصادٌة
ومضامٌنها فً السٌاسات 

 والممارسات.
معاٌٌر فً تصنٌف ا،سواق  -

 االلتصادٌة.
 خصائص ا،سواق المتعددة.

1 3 a1، a2، d3، 

6 

تعظٌم الربت والموة 
السولٌة وأهمٌتها فً 
استراتٌجٌة التنافس 

للمنشؤة وربت 
المساهمة والربت فً 

السوق السلعً 
 والخدمً

  :الموة التنافسٌة 
 مفهوم الموة التنافسٌة -

 العوامل المإثرة فً الموة التافسٌة -
لٌاس الموة التنافسٌة مإشر لٌرنر  -

(lerner Index.) 

  ربت المساهمة المفهوم المٌاس
 ا،همٌة.

 الربت والسوق السلعً والخدمً. -

2 6 
a 1، a2، b1، 
b2، c1، d3، 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

7 
نظرٌات فً تبرٌر 

 ا،رباح

  الوظٌفٌةالنظرٌات  
  Schumpeterنظرٌة شومبٌتر -1
 Knightنظرٌة نٌت -2

 بحرالنظرٌات غٌر الوظٌفٌة لل 
 Clarkنظرٌة -1
 نظرٌة االحتيار. -2
 الربح والتكنولوجٌا. -

1 3 
a 1، a2، b1، 

b2، 

8 
تمنٌات فً إدارة 

 ا،رباح

تحلٌل التعادل: االفتراضات، التيلفة  -
اليلٌة، اإلٌراد اليلً، صافً الربت، 

 العاللات البٌانٌة.
حجم التعادل: حدود أحجام التعادل،  -

 االحتماالت الالخطٌة.
تحلٌل التعادل باستخدام العاللات  -

الخطٌة: االفتراضات، العاللات 
 الرٌاضٌة والبٌانٌة. 

معادلة حجم التعادل وأهمٌتها  -
 التطبٌمٌة.

2 6 
a 1، a2، b1، 
b2، c1، d3 

9 

إدارة الطلب 
وإٌرادات  المنشؤة، 
أهمٌة المرونات فً 

 اتخاذ المرار.

دالة اإلٌراد اليلً، واإلٌراد اليلً  -
 واإلٌراد الحدي.

هدف تعظٌم الربت إٌرادات المبٌعات  -
 الشرط الضروري والشرط اليافً.

إٌرادات المبٌعات ومرونات الطلب  -
 السعرٌة.

 
1 

 
3 

a 1، a2, a3، 
b1، b2، c1، 

c2، d3 

10 
تحلٌل اإلنتاج وإدارة 

 التيالٌف

 العملٌة اإلنتاجٌة. -
 العملٌة اإلنتاجٌة فً ا،جل المصٌر. -
سلون الناتج اليلً والمراحل  -

 اإلنتاجٌة الثالث.
 التيالٌف فً ا،جل المصٌر. -
العاللة العضوٌة بٌن التيالٌف  -

 واإلنتاج فً ا،جل المصٌر.

  
a 1، a2، ،b1 
b2، c1، c2 ، 

d3 

11 
استراتٌجٌات ويلٌات 
 فً التنافس السولً

استراتٌجٌات وآلٌات فً التنافس  -
 السولً:

 أهم يلٌات التنافس السولً. -
إدارة ا،سعار، تسعٌرة التيلفة،  -

التسعٌرة االحتيارٌة، تسعٌرة 
 االحتيار الطبٌعً، تسعٌرة النفوذ.

الخصخصة يؤسلوب للتعامل مع  -
 المطاع العام.

1 3 
a 1،a2، b1، 

c2 

12 
خٌارات استراتٌجٌة 
 ويلٌات تعزٌز المدرة

 التنافسٌة

  خٌارات استراتٌجٌة وآلٌات لتعزٌز
 المدرة التنافسٌة:

دورة حٌاة المنتوج الصناعة المنشؤة  -
 واستراتٌجٌات التنافسٌة.

 Porter( لبورتر SWOTنموذج ) -
للموى التنافسٌة فً تمٌٌم المشروع أو 

 المنشؤة.
االندماجات واالستحواذ: المفهوم  -

1 3 
a 1، a2، c2 ، 

d2، d3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 وا،همٌة وأنواع االندماجات.

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
44 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرلم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number 

of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

4 === === === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 المحاضرات الشفهٌة المرئٌة والمسموعة باستخدام تمنٌات العرض الحدٌثة 
 المنالشة والحوار 
 )ًالتدرٌب المٌدانً )العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشيالت 
 العروض العملٌة االٌضاحٌة 
  .المهام والتيالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة 
  والتيالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة(التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة 
 .التغذٌة الراجعة 
  التدرٌس المصغر 
  المفيرة الٌومٌة 
 المهام البحثٌة 
 المحاياة ولعب االدوار 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

V.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

4 
تحدٌد الموضوعات التً سٌموم يل طاليب 
بعرضها فً الماعة والمنالشيات الجماعٌية 

 للعروض الممدمة.

5 
 

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

W1-W14 

2 
لعملٌييية اتخييياذ حييياالت عملٌييية وتطبٌمٌييية  

الميييرار ٌتيييدرب علٌهيييا الطيييالب )تييييالٌف 
 فردٌة(.

5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2 
W5-W6 

3 
 المشارية 

11 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2 
W1-W14 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ==== Total Score 22إجمالً الدرجة  

 

VI. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 أنشطة التمٌٌم 
Assessment 

Tasks 

 التمٌٌمأسوع 
Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

 ,W1-W14 21 21% a1,a2, b1,b2, c1, c2, d1 التيالٌف وا،نشطة  4
d2 

 W7 21 21% a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1 امتحان أعمال الفصل 2

 W16 01 60% a1, a2b1,b2, c1, c2, d1 االمتحان النهائً  3
 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

 اإلدارة االستراتٌجٌة، دار زهران للنشر والتوزٌع، عمان، ا،ردن.(، االلتصاد اإلداري: التصادٌات 2115منى دمحم علً الطائً، )
 (، االلتصاد اإلداري، الطبعة ا،ولى، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة، عمان، ا،ردن.2112ياظم جاسم العٌساوي، )

 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

أساسٌات االلتصاد اإلداري، الطبعة ا،ولى، مريز تطوٌر الدراسات العلٌا والبحوث، جامعة م(، 2112سٌد ياسب، دمحم فهمً علً، )
 الماهرة، مصر.

(، مدخل فً االلتصاد اإلداري، الطبعة ا،ولى، دار المناهج للنشر 2116محمود جاسم الصمٌدعً، وردٌنة عثمان ٌوسف، )
 والتوزٌع، عمان، ا،ردن.
 م(، االلتصاد اإلداري، الدار الجامعٌة اإلسيندرٌة، مصر.2111عبد المطلب عبد الحمٌد، )

 م(، االلتصاد التطبٌمً فً إدارة ا،عمال، تعرٌب، جورج فهمً رزق، الميتبة ا،يادٌمٌة، الماهرة، مصر.1222أدٌن مانز فٌلد، )
 .م(، االلتصاد اإلداري، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، ا،ردن2111طارق الحاج حسن، )

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة وموالع اإلنترنت...  .3

 توجٌه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.

 

VII. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 فٌما ٌتعلك باآلتً: بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر

4 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضوور وغٌواب الطولب للمسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 الحرمان من مجلس المسم.% وٌتم الرار 25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان 

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ الممرر 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5 

 :Cheatingالغش 

 ًتطبك علٌه الئحة شؤون الطلب. فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائ 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك اللئحة الخاصة بذلن 

7 

 : policiesOtherسٌاسات أخرى 

  ًأي سٌاسووات أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات وغٌرهووا، تحوودد موون لبوول اسووتاذ المموورر فوو
 المحاضرة األولى.

 
 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 التصاد اداري  :خطة ممرر
 

I.  معلومات عن أستاذ الممررInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

 أ،م،د. علً عبدهللا لاٌد 
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 000216130لسم االلتصاد والمالٌة 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثلثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

dr.alimoghram@gmail.c
om 

    3  

 

II.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course: 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 اداري التصاد

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع )الفصل الدراسً الثانً(

5 
 المتطلبات السابمة للممرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 1مبادئ االلتصاد الجزئً ، احصاء 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالممرر 
course is offered 

 التصاد ومالٌة ومصرفٌة )بكالورٌوس(تخصص  -االلتصاد والمالٌة

8 
 الممرر لغة تدرٌس

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 مكان تدرٌس الممرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 

III.  وصف الممررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الالزمة فً االلتصياد االداري. وٌغطيً المميرر أساسيٌات االلتصياد       
اإلداري، وعملٌيية اتخيياذ المييرار، وصيينعه فييً الظييروف البٌئٌيية المختلفيية، وعييرض وتحلٌييل عملٌييات تطبٌمٌيية التخيياذ المييرارات فييً 

عياٌٌر يمٌية، وأهمٌية اليربت االلتصيادي فيً اتخياذ الميرار، وتعظيٌم اليربت والميوة السيولٌة وأهمٌتهيا، الظروف البٌئٌة المتعددة وفيك م
والعوامل المإثرة، ولٌاسها، وربت المساهمة وأهمٌته، ونظرٌيات تبرٌير ا،ربياح، وتمنٌيات إدارة ا،ربياح، وإدارة الطليب، وإٌيرادات 

لميرار، واالسيتراتٌجٌات المتعلمية بآلٌيات التنيافس السيولً وبخٌيارات ويلٌيات، وتيالٌف المنشيؤة، وأهمٌية مرونيات الطليب فيً اتخياذ ا
 تعزٌز المدرة التنافسٌة.

mailto:dr.alimoghram@gmail.com
mailto:dr.alimoghram@gmail.com


 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

IV.  مخرجات تعلم الممررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌيون الطالب لادرا على أن:
a1-  .ٌظهر المعرفة والفهم بمختلف المفاهٌم المرتبطة بؤساسٌات االلتصاد االداري، والمبادئ والنظرٌات المتعددة للربت 
a2- .ٌبٌن  الهٌايل السولٌة السائدة وخصائص ا،سواق وانعياساتها على السٌاسات السعرٌة واإلنتاجٌة والتنافسٌة 
a3-  ومعاٌٌرها فً ظل الظروف البٌئٌة الداخلٌة والخارجٌة.ٌوضت عملٌة صنع اتخاذ المرار وخطواتها 

-b1 .ٌحلل المشايل ويلٌات واستراتٌجٌات التنافس السعري فً منظمة ا،عمال التخاذ المرارات االستراتٌجٌة 
b2-  واختٌار البدٌل  ٌحدد  الموارد المختلفة للمنظمة ا،سالٌب والمعاٌٌر اليمٌة والنوعٌة المالئمة والبدائل الممينة الستخداما

 ا،مثل التخاذ المرار ات االستراتٌجٌة الفاعلة لتحمٌك أهداف المنظمة.
-c1  ٌطبك ا،سالٌب والمعاٌٌر اليمٌة والنوعٌة والتمنٌات فً عملٌة صنع واتخاذ المرار ومهارات حل المشايل التً تواجه منشآت

 ا،عمال.
c2- ٌة فً الورش العملٌة والتعبٌر عنها بطرق العرض المختلفة.ٌستخدم النظرٌات وا،دوات المالٌة وااللتصاد 
d1-  .ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشايل واالختالالت واختٌار البدائل لخدمة المجتمع 
d2-  ٌمارس المٌادة  فً العمل يفرٌك فً الموالف المختلفة 
d3- .ٌتواصل بفعالٌة مع المإسسات وبالذات مع المإسسات المالٌة 
d4– ٌتابع يل جدٌد منفرداً فٌما ٌتعلك بؤسالٌب ومعاٌٌر اتخاذ المرارات عند المفاضلة بٌن البدائل المختلفة 

 

VIII.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

1 
أساسٌات فً االلتصاد 

 اإلداري.

  علم االلتصاد والمشيلة االلتصادٌة 

  وعليم المشيلة االلتصادٌة ريٌزة لعلم االلتصياد
 اإلدارة.

  .مفهوم تيلفة الفرص البدٌلة وأهمٌتها 

  ًمنحنى إميانٌة اإلنتاج المفهوم والنموذج البٌان
 وا،همٌة. 

 .االلتصاد اإلداري وعاللته بالعلوم ا،خرى 

 .ًعاللة االلتصاد اإلداري بااللتصاد الجزئ 

 .ًعاللة االلتصاد اإلداري بااللتصاد اليل 
 با،سالٌب اليمٌة.االلتصاد اإلداري وعاللته 

W1 3 

2 
أساسٌات فً صنع واتخاذ 

 المرار

 مفاهٌم أساسٌة

 .النموذج، النظرٌة، المانون، الفرضٌة 

  أنييييواع النميييياذج: الوصييييفً واليمييييً، السييييين
والحرييييييييً، اليليييييييً والجزئيييييييً، معٌييييييياري 

 وموضوعً.

 .خطوات أساسٌة فً بناء النموذج 

 .مراحل بناء النموذج 
 صفات النموذج الجٌد. -

W2 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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3 
صنع واتخاذ المرار فً 
 الظروف البٌئٌة المختلفة

 :البٌئة وعملٌة صنع واتخاذ المرار 
 العاللة بٌن المنشؤة والمجتمع. -
 مفاهٌم البٌئة الخارجٌة والداخلٌة. -
العوامييل المييإثرة فييً البٌئيية الخارجٌيية والبٌئيية  -

 الداخلٌة.

 :ًعملٌة اتخاذ المرار االستراتٌج 
 االستراتٌجً.خطوات فً اتخاذ المرار  -

خصائص بٌئة المرار االستراتٌجً التؤيد، الخاطرة، 
 عدم التؤيد

W3 3 

4 
الربت وأهمٌته لمنشآت 

 ا،عمال.

 :الربح فً اإلطار التحلٌلً االلتصادي 
 الربت فً االلتصاد الجزئً. -
 الربت فً االلتصاد اليلً. -

 :مفاهٌم وطرق لٌاس الربح 

 الربت المحاسبً. -
 وصافً الربت المحاسبً.التيلفة الظاهرة  -
 الربت االلتصادي   -
التيلفييية االلتصييييادٌة التيلفيييية الضييييمنٌة )تيلفيييية  -

 الفرصة البدٌلة(.
أهمٌة اعتماد الربح االلتصادي فً عملٌة اتخاذ 

 المرار االستراتٌجً.

W4, W5 6 

5 
الربت واالنتماء السولً 

 لمنشآت ا،عمال.

  ًتصوونٌف األسوووق االلتصووادٌة ومضووامٌنها فوو
 السٌاسات والممارسات.

 معاٌٌر فً تصنٌف ا،سواق االلتصادٌة. -
 خصائص ا،سواق المتعددة. -

W6 3 

6 

تعظٌم الربت والموة السولٌة 
وأهمٌتها فً استراتٌجٌة 
التنافس للمنشؤة وربت 

المساهمة والربت فً السوق 
 السلعً والخدمً

  :الموة التنافسٌة 
 مفهوم الموة التنافسٌة -
 فً الموة التافسٌةالعوامل المإثرة  -
 lernerلٌياس الميوة التنافسييٌة مإشير لٌرنيير ) -

Index.) 

 .ربت المساهمة المفهوم المٌاس ا،همٌة 
 الربت والسوق السلعً والخدمً. -

W7, W8 6 

 نظرٌات فً تبرٌر ا،رباح 7

 النظرٌات الوظٌفٌة   
  Schumpeterنظرٌة شومبٌتر -1
 Knightنظرٌة نٌت -2

  بحرللالنظرٌات غٌر الوظٌفٌة 
 Clarkنظرٌة -1
 نظرٌة االحتيار. -2
 الربح والتكنولوجٌا. -

W9 3 

 W10 3 امتحان أعمال الفصل 8

 تمنٌات فً إدارة ا،رباح 9

تحلٌيييل التعيييادل: االفتراضيييات، التيلفييية اليلٌييية،  -
 اإلٌراد اليلً، صافً الربت، العاللات البٌانٌة.

حجم التعادل: حدود أحجام التعادل، االحتماالت  -
 الالخطٌة.

تحلٌيييل التعيييادل باسيييتخدام العالليييات الخطٌييية:  -
 االفتراضات، العاللات الرٌاضٌة والبٌانٌة. 

W11 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد
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 معادلة حجم التعادل وأهمٌتها التطبٌمٌة. -

10 
إدارة الطلب وإٌرادات  

المنشؤة، أهمٌة المرونات فً 
 اتخاذ المرار.

داليية اإلٌييراد اليلييً، واإلٌييراد اليلييً واإلٌييراد  -
 الحدي.

هييدف تعظييٌم الييربت إٌييرادات المبٌعييات الشييرط  -
 الضروري والشرط اليافً.

 إٌرادات المبٌعات ومرونات الطلب السعرٌة. -

 
W12 

 
3 

11 
تحلٌل اإلنتاج وإدارة 

 التيالٌف

 العملٌة اإلنتاجٌة. -
 العملٌة اإلنتاجٌة فً ا،جل المصٌر. -
 سلون الناتج اليلً والمراحل اإلنتاجٌة الثالث. -
 ا،جل المصٌر.التيالٌف فً  -
العالليية العضييوٌة بييٌن التيييالٌف واإلنتيياج فييً  -

 ا،جل المصٌر.

W13 3 

12 
استراتٌجٌات ويلٌات فً 

 التنافس السولً

 استراتٌجٌات وآلٌات فً التنافس السولً: -
 أهم يلٌات التنافس السولً. -
إدارة ا،سيييييعار، تسيييييعٌرة التيلفييييية، التسيييييعٌرة  -

تسعٌرة  االحتيارٌة، تسعٌرة االحتيار الطبٌعً،
 النفوذ.

 الخصخصة يؤسلوب للتعامل مع المطاع العام. -

W14 3 

13 
خٌارات استراتٌجٌة ويلٌات 

 تعزٌز المدرة التنافسٌة

  خٌوووارات اسوووتراتٌجٌة وآلٌوووات لتعزٌوووز المووودرة
 التنافسٌة:

دورة حٌييييييياة المنتيييييييوج الصيييييييناعة المنشيييييييؤة  -
 واستراتٌجٌات التنافسٌة.

للميييوى  Porter( لبيييورتر SWOTنميييوذج ) -
 التنافسٌة فً تمٌٌم المشروع أو المنشؤة.

االندماجات واالستحواذ: المفهوم وا،همٌة  -
 وأنواع االندماجات.

W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائً 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرلم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

4 === === === 

الفعلٌة اجمالً األسابٌع والساعات  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

V.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المنالشة والحوار -
 التدرٌب المٌدانً )العملً( -
 العصف الذهنً -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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 حل المشيالت  -
 العروض العملٌة االٌضاحٌة -
 المهام والتيالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -
 التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتيالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفيرة الٌومٌة  -
 المهام البحثٌة -
 المحاياة ولعب االدوار -
 الزٌارة الخارجٌة -
 دراسة الحاالت -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

تحدٌييد الموضييوعات التييً سييٌموم يييل طالييب بعرضييها فييً الماعيية والمنالشييات  4
 .الجماعٌة للعروض الممدمة

5 W1-W14 

حيياالت عملٌيية وتطبٌمٌيية  لعملٌيية اتخيياذ المييرار ٌتييدرب علٌهييا الطييالب )تيييالٌف  2
 )فردٌة

5 W5-W6 

 W1-W14 10 المشارية  3

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

VI. التعلم  تموٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التموٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التموٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of Final 

Assessment 

 W1-W14 20 20% التيالٌف وا،نشطة  1

 W10 20 20% االمتحان الفصلً 2

 W16 60 60% االمتحان النهائً  3

 % Total  100 100المجموع  

 

يتابة المراجع للممرر )اسم المإلف، سنة النشر، اسم اليتاب، دار النشر، بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

 (، االلتصاد اإلداري: التصادٌات اإلدارة االستراتٌجٌة، دار زهران للنشر والتوزٌع، عمان، ا،ردن.2115منى دمحم علً الطائً، )
 والطباعة، عمان، ا،ردن.(، االلتصاد اإلداري، الطبعة ا،ولى، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع 2112ياظم جاسم العٌساوي، )
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م(، أساسٌات االلتصاد اإلداري، الطبعة ا،ولى، مريز تطوٌر الدراسات العلٌا والبحوث، 2112سٌد ياسب، دمحم فهمً علً، )
 جامعة الماهرة، مصر.

(، مدخل فً االلتصاد اإلداري، الطبعة ا،ولى، دار المناهج للنشر 2116محمود جاسم الصمٌدعً، وردٌنة عثمان ٌوسف، )
 والتوزٌع، عمان، ا،ردن.
 م(، االلتصاد اإلداري، الدار الجامعٌة اإلسيندرٌة، مصر.2111عبد المطلب عبد الحمٌد، )

 فً إدارة ا،عمال، تعرٌب، جورج فهمً رزق، الميتبة ا،يادٌمٌة، الماهرة، مصر.م(، االلتصاد التطبٌمً 1222أدٌن مانز فٌلد، )



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 .م(، االلتصاد اإلداري، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، ا،ردن2111طارق الحاج حسن، )
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بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.توجٌه الطلبة   

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

 من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلن.55 ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضور وغٌواب الطولب للمسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ الممرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

  الطلب.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك اللئحة الخاصة بذلن 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات وغٌرهووا، تحوودد موون لبوول اسووتاذ المموورر فووً أي سٌاسووات
 المحاضرة األولى.

 


