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 اقتصادٌات الدول النامٌة والٌمنمواصفات مقرر: 

 :  General information about the courseمعلومات عامة عن المقرر  .1

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصادٌات الدول النامٌة والٌمن

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

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 السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 نظرٌة التصادٌة جزئٌة وكلٌة وتنمٌة التصادٌة وتجارة دولٌة 

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

 تخطٌط التصادي وتموٌل دولً

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تخصص اقتصاد )بكالورٌوس( –االلتصاد والمالٌة 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام  /نظام الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ٌاسٌن الممطري مراجعة أ.م.د. طه الفسٌل

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 :Course Description وصف المقرر .2

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات فً التصادٌات الدول النامٌة والٌمن. وٌستمصً هذا الممرر               
ما نموم به وما ال نعرفه عن النمو االلتصادي والتنمٌة ومشاكلها فً الدول النامٌة والٌمن، فٌتم معرفة الخصائص االلتصادٌة للدول 

التنمٌة االلتصادٌة. ومنالشة وجهات النظر البدٌلة حول اهداف التنمٌة. فٌركز على التناغم بٌن النامٌة، وكٌفٌة لٌاس النمو و
الشركات والتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً الدول النامٌة والفمٌرة، ودور المطاع الخاص ومتعددة المومٌات فً خلك حلول الربح 

الصاعدة وااللتصادٌات النامٌة لتحدد وتستغل فرص االعمال لتساعد هذه فً  للجمٌع. مثل الحلول التً تسمح للشركات فً االسواق
 وصول الدول النامٌة لتحمٌك اهدافها التنموٌة. 

وبذلن ٌمسم الممرر الى اربعة السام: األول ممدمة عامة لمشاكل التنمٌة ونتائجها فً النظام االلتصادي والسٌاسً الدولً. والثانً 
المطاع الخاص التً تستطٌع ان تلعب فً تنشٌط النمو االلتصادي وانشطة االستثمار االجنبً. والثالث فً موجهة نحو دور اسواق و

 وحتى اآلن. 0991تخصٌصات الفمر ودور المطاع الخاص فً حل هذه المشكلة. والرابع ٌركز عن التصاد الٌمن منذ العام 

 

 :Course Intended Learning Outcomes (CILOs) مخرجات تعلم المقرر .3

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1- .ٌشرح مفاهٌم ونظرٌات التخلف، وخصائص ومشاكل التصادٌات الدول النامٌة 

-a2  ٌوضح تجارب التصادٌات الدول النامٌة واتفالٌة واشنطن والخصخصة ودور وأثر المؤسسات والفساد والتجارة متعددة
 األطراف، واالسواق والشركات واالستثمار االجنبً والمطاع العام على التصادٌات الدول النامٌة 
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a3-  .ٌبٌن وضع العمالة والتحوٌالت الدولٌة والتموٌل االصغر وتكنولوجٌا المعلومات واثرها على التصادٌات الدول النامٌة 
-b1 .ٌحدد مشاكل وخصائص التصادٌات فً الدول النامٌة والٌمن 
b2- .ٌحلل العاللات بٌن المتغٌرات المؤثرة على التصادٌات الدول النامٌة والٌمن وٌمترح الحلول المناسبة وٌتخذ المرار المالئم 
b3- صادٌاتها.ٌمارن بٌن التصادٌات الدول النامٌة وتجاربها وتأثٌرات االتفالٌات الدولٌة على الت 
-c1  ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء فً تحلٌل المفاهٌم والنظرٌات والمتغٌرات االلتصادٌة فٌما ٌتعلك بالتصادٌات الدول

 النامٌة والٌمن. 
c2-  .ٌوظف البرامج الحاسوبٌة فً دراسة التصادٌات الدول النامٌة والٌمن 
d1- بمعالجة المشاكل واالختالالت التً تعانً منها التصادٌات الدول النامٌة  ٌعمل ضمن فرٌك إلعداد تمارٌر ودراسات خاصة

 والٌمن مجسدا لواعد التفكٌر الرشٌد.
d2-  ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات الدولٌة والمحلٌة للحصول على البٌانات والبرامج والخطط المتعلمة بالتصادٌات

 فٌما ٌتعلك بالنظرٌات والمضاٌا المتعلمة بذلن.الدول النامٌة والٌمن، متابعاً كل جدٌد 

 

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - 
ٌشرح مفاهٌم ونظرٌات التخلف، وخصائص ومشاكل 

 التصادٌات الدول النامٌة. 
A1-  والنظرٌات االلتصادٌة والمالٌة. األسس والمبادئ ٌبٌن 

a2 – 

ٌوضح تجارب التصادٌات الدول النامٌة واتفالٌة واشنطن 
والخصخصة ودور وأثر المؤسسات والفساد والتجارة 

متعددة األطراف، واالسواق والشركات واالستثمار االجنبً 
 والمطاع العام على التصادٌات الدول النامٌة 

A2–  ٌوضح المضاٌا والظواهر االلتصادٌة  والمالٌة
 المعاصرة.

a3-   
ٌبٌن وضع العمالة والتحوٌالت الدولٌة والتموٌل االصغر 

وتكنولوجٌا المعلومات واثرها على التصادٌات الدول 
 ".النامٌة.

A4-  .ًٌتعرف على أسس التفكٌر االلتصادي والبحث العلم 

b1– 
ٌحدد مشاكل وخصائص التصادٌات فً الدول النامٌة 

 والٌمن.
B1 االلتصادٌة والمالٌة.. ٌحلل  الظواهر والمضاٌا 

b2 - 
ٌحلل العاللات بٌن المتغٌرات المؤثرة على التصادٌات 

الدول النامٌة والٌمن وٌمترح الحلول المناسبة وٌتخذ المرار 
 المالئم.

B3 ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً العاللات  بٌن  المتغٌرات، وٌتنبأ .
 بمستمبل الظواهر والعاللات االلتصادٌة الوالعٌة.

b3-  
 

ٌمارن بٌن التصادٌات الدول النامٌة وتجاربها وتأثٌرات 
 االتفالٌات الدولٌة على التصاداتها.

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

 والمالً المناسب.

c1- 
ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء فً تحلٌل المفاهٌم 
والنظرٌات والمتغٌرات االلتصادٌة فٌما ٌتعلك بالتصادٌات 

 الدول النامٌة والٌمن. 

C1 ٌوظف الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء .
 والمحاسبة والمانون واالدارة فً المجال االلتصادي.

 

c2- 
ٌوظف البرامج الحاسوبٌة فً دراسة التصادٌات الدول 

 النامٌة والٌمن. 
C2 ًٌستخدم التكنولوجٌا وتطبٌمات الحاسب اآللً ف .

 االلتصاد.

d1- 
بمعالجة ٌعمل ضمن فرٌك إلعداد تمارٌر ودراسات خاصة 

المشاكل واالختالالت التً تعانً منها التصادٌات الدول 
 التفكٌر الرشٌد.النامٌة والٌمن مجسدا لواعد 

  D1.ٌساهم فً حل المشكالت االلتصادٌة للمجتمع . 

d2- 

ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات الدولٌة والمحلٌة 
للحصول على البٌانات والبرامج والخطط المتعلمة 

بالتصادٌات الدول النامٌة والٌمن، متابعاً كل جدٌد فٌما 
 بذلن.ٌتعلك بالنظرٌات والمضاٌا المتعلمة 

D3 ٌتصل بفعالٌة مع الوحدات والمؤسسات االلتصادٌة .
 والمالٌة والبٌئة المحٌطة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 
ٌشرح مفاهٌم ونظرٌات التخلف، 

وخصائص ومشاكل التصادٌات الدول 
 النامٌة. 

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
االنشطة والتكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة

 الحوار والمنالشة -
 العصف الذهنً  -
 حل المشكالت  -

 امتحانات لصٌرة  -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 والتمارٌر الفردٌةتمٌٌم التكالٌف  -

 والجماعٌة 
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم االنشطة  -

a2 – 

ٌوضح تجارب التصادٌات الدول النامٌة 
واتفالٌة واشنطن والخصخصة ودور 

وأثر المؤسسات والفساد والتجارة متعددة 
األطراف، واالسواق والشركات 

واالستثمار االجنبً والمطاع العام على 
 التصادٌات الدول النامٌة 

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
والتكالٌف الفردٌة االنشطة  -

 والجماعٌة
 الحوار والمنالشة -
 العصف الذهنً  -

 حل المشكالت 

 امتحانات لصٌرة  -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 تمٌٌم التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -

 والجماعٌة 
 امتحانات شفوٌة  -

 تمٌٌم االنشطة 

a3-   
ٌبٌن وضع العمالة والتحوٌالت الدولٌة 

المعلومات والتموٌل االصغر وتكنولوجٌا 
 ".واثرها على التصادٌات الدول النامٌة.

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
االنشطة والتكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة
 الحوار والمنالشة -
 العصف الذهنً  -

 حل المشكالت 

 امتحانات لصٌرة  -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 تمٌٌم التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -

 والجماعٌة 
 امتحانات شفوٌة  -

 تمٌٌم االنشطة 

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1– 
ٌحدد مشاكل وخصائص التصادٌات فً 

 الدول النامٌة والٌمن.
 

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
حل المشكالت والتطبٌك  -

 العملً
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل

 امتحانات لصٌرة. -
 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -

b2 - 
ٌحلل العاللات بٌن المتغٌرات المؤثرة 

الدول النامٌة والٌمن على التصادٌات 
 المحاضرة  -

 امتحانات لصٌرة. -
 تمٌٌم التكالٌف. -
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وٌمترح الحلول المناسبة وٌتخذ المرار 
 المالئم.

 

العروض االٌضاحٌة من لبل  -
 الطالب

 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
حل المشكالت والتطبٌك  -

 العملً
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل

 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -

b3-  
 

ٌمارن بٌن التصادٌات الدول النامٌة 
وتجاربها وتأثٌرات االتفالٌات الدولٌة 

 على التصاداتها.

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
حل المشكالت والتطبٌك  -

 العملً
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل

 امتحانات لصٌرة. -
 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 التمارٌرتمٌٌم  -

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدرٌساستراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 

ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء 
فً تحلٌل المفاهٌم والنظرٌات 

والمتغٌرات االلتصادٌة فٌما ٌتعلك 
 بالتصادٌات الدول النامٌة والٌمن. 

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة   -

والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة 
 والجماعٌة( 

والتغذٌة الحوار والمنالشة  -
 الراجعة. 

 التدرٌس المصغر. -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف والترجمة -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 االداء.االمتحان العملً ومالحظة  -

c2- 
ٌوظف البرامج الحاسوبٌة فً دراسة 

 التصادٌات الدول النامٌة والٌمن. 

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة   -

والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة 
 والجماعٌة( 

والتغذٌة الحوار والمنالشة  -
 الراجعة. 

 التدرٌس المصغر. -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف والترجمة -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

d1- 

ٌعمل ضمن فرٌك إلعداد تمارٌر ودراسات 
بمعالجة المشاكل واالختالالت التً خاصة 

الدول النامٌة والٌمن تعانً منها التصادٌات 
 مجسدا لواعد التفكٌر الرشٌد.

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

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌك العملً.  -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 التمدٌمٌةتمٌٌم العروض  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

d2- 

ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات 
الدولٌة والمحلٌة للحصول على البٌانات 
والبرامج والخطط المتعلمة بالتصادٌات 

الدول النامٌة والٌمن، متابعاً كل جدٌد فٌما 
 ٌات والمضاٌا المتعلمة بذلن.ٌتعلك بالنظر

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

 الراجعة

المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -
 الراجعة

 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 التمارٌر والتكالٌف واألنشطةتمٌٌم  -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تمٌٌم النزول المٌدانً

 

II.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
جذور التنمٌة 

 االلتصادٌة

 النظام االلتصادي العالمً الجدٌد. -
 االختالفات بٌن الدول الغنٌة والفمٌرة. -
 التصادٌات الدول النامٌة.خصائص  -
 االٌضاح التارٌخً لهذه الفجوة  -
 مكونات التنمٌة االلتصادٌة -
اساسٌات التنمٌة : المؤسسات السٌاسات  -

 ام الجغرافٌا؟

0 3 
a1, a3, b1, 

d2 

2 
 التصادٌات شرق اسٌا

من المعجزة إلى 
 االزمة

االلتصادات االسٌوٌة والكفاءة  -
 االلتصادٌة خالل الفترة السابمة 

 ماذا ٌفسر نجاحها؟ هل ٌمكن تكرارها.  -
 0991االزمة االسٌوٌة  -
 تجربة التنمٌة االلتصادٌة فً الهند.  -

0 3 
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, d1, d2 

3 
 اتفاق واشنطن

 

اتفاق واشنطن وصندوق النمد والبنن  -
 الدولٌٌن

 مضمونها -
 اٌضاح فشلها ونجاحها.  -
ام  تحلٌل االتفالٌة من حٌث عدم اكتمالها -

من حٌث خطاءها او افتمارها لسبل 
 استمرارها

 دور حرٌة حركة رؤوس األموال.  -

0 3 
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, d1, d2 

 ,a1, a2, b1 3 0مزاٌا وعٌوب الخصخصة فً الدول  - الخصخصة 4



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

 النامٌة 
 هل ٌجب االخذ بالخصخصة.  -
لماذا اتجهت كثٌر من الدول النامٌة  -

 للخصخصة.
 على الدولة والمستثمرٌن  مخاطرها -

b2, b3, c1, 
c2, d1, d2 

5 
المؤسسات: الفساد 

 والتنمٌة 

 اسباب ونتائج الفساد على التنمٌة  -
 الحلول المحتملة  -
 دور المؤسسات فً التنمٌة االلتصادٌة  -

0 3 
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, d1, d2 

 نظام التجارة المتعدد 6

كٌف ٌموم النظام التجارة الدولً على  -
 الشعوب النامٌة 

 ما الذي ٌمكن فعله لتغٌٌر هذا  -
 ما الذي ٌنطوي فعله من لبل الدول الغنٌة. 

0 3 
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 

c2, d1 

7 
االستثمار فً االسواق 

 النامٌة

لماذا الشركات تستثمر فً االسواق  -
 النامٌة ؟ 

المخاطر كٌف ٌمكن لٌاس وادارة  -
 المشتركة لالستثمار االجنبً

كٌف ٌجب ان ٌمٌم المشروعات لحساب  -
 المنافع والخسائر االجتماعٌة

0 3 
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 

d1, d2 

8 
تنافس على االستثمار 

 األجنبً المباشر
 ومنافعه

محددات االستثمار االجنبً على مستوى  -
 الدولة 

كٌف تتنافس الدول النامٌة للحصول على  -
 االستثمار االجنبً 

ماهً منافع االستثمار االجنبً فً الدول  -
 النامٌة 

هل ٌمثل االستثمار االجنبً طوق النجاة  -
 للتنمٌة 

ما هً احتماالت الستراتٌجٌات التنمٌة  -
لائم على جذب االستثمار االجنبً 

 المباشر؟

 
0 

3 
a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, d1, d2 

9 
مسؤلٌة الحكومة 

واالستثمار االجنبً 
 المباشر

العولمة واالثار السلبٌة على الدول    -
 النامٌة

دور السلطات العامة فً التأثٌر على  -
 االستثمار االجنبً المباشر

الشراكة العادلة بٌن الدول المتمدمة  -
 والدول

النامٌة )خلفٌة تارٌخٌة للشراكة العادلة   -
 وغٌر العادلة

0 3 
a1, a3, b1, 
b2, b3, c1, 

c2, d2 

10 

العمالة والتجارة 
والتحوٌالت والتموٌل 
االصغر  واالستثمار 
 و تنمٌة الدول النامٌة

 العمالة  -
 التحوٌالت  -
  االستثمار االجنبً  -
 التموٌل االصغر  -
 تكنولوجٌا المعلومات  -

0 3 
a1, a3, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, d1, d2 

11 
 االلتصاد الٌمنً 

0991- 0101 

 برامج االصالح  -
الخطط الخمسٌة واالستراتٌجٌات  -

 ومشروع االلفٌة 
مؤتمرات المانحٌن والبرامج االلتصادٌة  -

0 3 

a1, a2, a3, 
b1, b2, b3, 
c1, c2, d1, 

d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

 المرتبطة بها. 
 االخفالات واالنجازات -
 تطور المؤشرات االلتصادٌة الكلٌة  -

12 
االلتصاد الٌمنً فً 
ظل ثورات الربٌع 
 العربً والحرب 

عودة برامج التثبٌت االلتصادي والتكٌف  -
 ( 0101الهٌكلً )ٌولٌو 

خطة التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة  -
-0100الرابعة لتخفٌف من الفمر )

0102 ) 
البرنامج المرحلً لالستمرار والتنمٌة  -

0100-0102 
 فشل سٌاسات التنمٌة االلتصادٌة -

واالجتماعٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة 
(0110-0102) 

تطورات االلتصاد الٌمنً خالل   -
(0102- 0019 ) 

 تطورات ومستجدات االلتصاد الٌمنً -

0 3 

a1, a2, a3, 
a4, b1, b2, 
b3, c1, c2, 

d1, d2 

 دراسة حالة  13
استعراض لدراسة حالة ) تمرٌر(  -

 ومنالشتها
0 3 

a1, a2, a3, 
a4, b1, b2, 
b3, c1, c2, 

d1, d2 

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

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number 

of Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

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

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

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

 لمحاضرة  -0
 الحوار والنماش. -0
 التمارٌر واوراق ومجموعات العمل -3
 العصف الذهنً -2
 حل المشكالت  -2
 العروض العملٌة االٌضاحٌة -6
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -1
 التطبٌمٌة(التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع  -8
 التغذٌة الراجعة. -9

 المفكرة الٌومٌة  -01
 ممارسة التأمل وتبادل الخبرات -00

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

III.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

اجراء نزول مٌدانً لدراسة حالة فيً احيدى  1
موضيييييوعات التصيييييادٌات اليييييدول النامٌييييية 

 وااللتصاد الٌمنً  
5 W5-W14 

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, 
d1, d2 

كتابيية تمرٌيير او بحييث مصييغر  عيين النييزول  2
 المٌدانً وعرض تمدٌمً

5 W5-W02 
a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, 

d1, d2 

تميدٌم عيرض تميدٌم فيً موضيوع فيً الميادة  3
 لمجموعات طالبٌة 

5 W1-W14 
a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, 

d1,d2 

 المشاركة والتكالٌف  4
10 W1-W14 

a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, 
d1, d2 

 === == Total Score 25إجمالً الدرجة  

 

IV. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

 W1-W14 25 25% التكالٌف والمشاركة 1
a1, a2, a3, b1, b2, 
b3, c1, c2, d1, d2 

 W1-W14 5 5% امتحانات لصٌرة  2
a1, a2, a3, b1, b2, 

b3, c1, c2, d2 

 W11 10 10% امتحان أعمال الفصل 3
a1, a2, a3, b1, b2, 

b3, c1, c2, d2 

4 
التمرٌر  +  االختبار النهائً

 )نزول مٌدانً وكتابة(
W16 60 60% 

a1, a2, a3, b1, b2, 
b3, c1, c2, d1, d2 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .1

 ، التصادٌات الدول النامٌة: االزمات والحلول، دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان،. 0100عبدالمحسن العطٌة،
 كتب االحصاء النسوي والنشرات الفصلٌة، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً، اعداد مختلفة، صنعاء.

P. Loungani and A. Razin, June 2001, How Beneficial Is Foreign Direct Investment for 
Developing Countries. Finance and Development ,  
P. Lougani,   September 2003, Inequality,  Finance and Development 38(4)  
“The East Asian miracle: Building a basis for growth” Finance & Development, Mar 1994 
G. Ortiz, Sept 2003,  “Latin America: Overcoming Reform Fatigue” Finance and 

Development, 
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

“Cancun, Mexico: Water System Privatization”, Kennedy School of Government, 
KSGG1593.0  
“Private passions” Jul 17, 2003, The Economist,  
"Corruption and development" by C. Gray & D. Kaufmann, Mar 1998, Finance & 
Development,. 
 مولع البنن الدولً والمنظمات الدولٌة ذات االختصاص

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

 توجٌه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.

 
 

V. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

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

  للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطو ب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لث ث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثو ث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

  الط ب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات ويٌرهووا، تحوودد موون قبوول اسووتاذ المقوورر فووً أي سٌاسووات
 المحاضرة األولى.

 
 

: اللغة اإلنجلٌزٌة م2222/2221العام الجامعً:   
 

 اقتصادٌات الدول النامٌة والٌمن :خطة مقرر

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

 االسم
Name 

 أ.م.د. طه الفسٌل 
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 لسم االلتصاد والمالٌة

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الث ثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصادٌات الدول النامٌة والٌمن

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

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 السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 نظرٌة التصادٌة جزئٌة وكلٌة، وتنمٌة التصادٌة وتجارة دولٌة 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 تخطٌط اقتصادي وتموٌل دولً

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 )بكالورٌوس(اقتصاد تخصص  -االلتصاد والمالٌة

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 

III.  وصف المقررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات فً التصادٌات الدول النامٌة والٌمن على وجه الخصوص.     
وٌستمصً هذا الممرر ما نموم به وما ال نعرفه عن النمو االلتصادي والتنمٌة ومشاكلها فً الدول النامٌة والٌمن، فٌتم معرفة 

وكٌفٌة لٌاس النمو والتنمٌة االلتصادٌة. ومنالشة وجهات النظر البدٌلة حول اهداف التنمٌة. الخصائص االلتصادٌة للدول النامٌة، 
فٌركز على التناغم بٌن الشركات والتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً الدول النامٌة والفمٌرة، ودور المطاع الخاص ومتعددة 

للشركات فً االسواق الصاعدة وااللتصادٌات النامٌة لتحدد  المومٌات فً خلك حلول الربح للجمٌع. مثل الحلول التً تسمح
 وتستغل فرص االعمال لتساعد هذه فً وصول الدول النامٌة لتحمٌك اهدافها التنموٌة. 

وبذلن ٌمسم الممرر الى اربعة السام: األول ممدمة عامة لمشاكل التنمٌة ونتائجها فً النظام االلتصادي والسٌاسً الدولً. والثانً 
جهة نحو دور اسواق والمطاع الخاص التً تستطٌع ان تلعب فً تنشٌط النمو االلتصادي وانشطة االستثمار االجنبً. والثالث مو

 وحتى اآلن. 0991فً تخصٌصات الفمر ودور المطاع الخاص فً حل هذه المشكلة. والرابع ٌركز عن التصاد الٌمن منذ العام 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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 المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1- .ٌشرح مفاهٌم ونظرٌات التخلف، وخصائص ومشاكل التصادٌات الدول النامٌة 

-a2  ٌوضح تجارب التصادٌات الدول النامٌة واتفالٌة واشنطن والخصخصة ودور وأثر المؤسسات والفساد والتجارة متعددة
 األطراف، واالسواق والشركات واالستثمار االجنبً والمطاع العام على التصادٌات الدول النامٌة 

a3-  جٌا المعلومات واثرها على التصادٌات الدول النامٌة.ٌبٌن وضع العمالة والتحوٌالت الدولٌة والتموٌل االصغر وتكنولو 
-b1 .ٌحدد مشاكل وخصائص التصادٌات فً الدول النامٌة والٌمن 
b2- .ٌحلل العاللات بٌن المتغٌرات المؤثرة على التصادٌات الدول النامٌة والٌمن وٌمترح الحلول المناسبة وٌتخذ المرار المالئم 
b3- .ٌمارن بٌن التصادٌات الدول النامٌة وتجاربها وتأثٌرات االتفالٌات الدولٌة على التصادٌاتها 
-c1  ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء فً تحلٌل المفاهٌم والنظرٌات والمتغٌرات االلتصادٌة فٌما ٌتعلك بالتصادٌات الدول

 النامٌة والٌمن. 
c2- سة التصادٌات الدول النامٌة والٌمن. ٌوظف البرامج الحاسوبٌة فً درا 
d1-  بمعالجة المشاكل واالختالالت التً تعانً منها التصادٌات الدول النامٌة ٌعمل ضمن فرٌك إلعداد تمارٌر ودراسات خاصة

 والٌمن مجسدا لواعد التفكٌر الرشٌد.
d2-  البٌانات والبرامج والخطط المتعلمة بالتصادٌات ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات الدولٌة والمحلٌة للحصول على

 .     الدول النامٌة والٌمن، متابعاً كل جدٌد فٌما ٌتعلك بالنظرٌات والمضاٌا المتعلمة بذلن

 

V. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئٌسة
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة
Con. 

H 

1 
جذور التنمٌة 

 االلتصادٌة

 النظام االلتصادي العالمً الجدٌد. -
االختالفات بٌن الدول الغنٌة والفمٌرة. خصائص التصادٌات الدول  -

 النامٌة.
 االٌضاح التارٌخً لهذه الفجوة  -
 مكونات التنمٌة االلتصادٌة -
 اساسٌات التنمٌة : المؤسسات السٌاسات ام الجغرافٌا؟ -

W1 3 

2 

التصادٌات شرق 
 اسٌا

من المعجزة إلى 
 االزمة

 االلتصادات االسٌوٌة والكفاءة االلتصادٌة خالل الفترة السابمة  -
 ماذا ٌفسر نجاحها؟ هل ٌمكن تكرارها.  -
 0991االزمة االسٌوٌة  -
 تجربة التنمٌة االلتصادٌة فً الهند.  -

W2 3 

3 
 اتفاق واشنطن

 

 اتفاق واشنطن وصندوق النمد والبنن الدولٌٌن -
 مضمونها -
 اٌضاح فشلها ونجاحها.  -
تحلٌل االتفالٌة من حٌث عدم اكتمالها ام من حٌث خطاءها او افتمارها  -

 لسبل استمرارها
 دور حرٌة حركة رؤوس األموال.  -

W3 3 

 الخصخصة 4

 مزاٌا وعٌوب الخصخصة فً الدول النامٌة  -
 هل ٌجب االخذ بالخصخصة.  -
 لماذا اتجهت كثٌر من الدول النامٌة للخصخصة. -
 مخاطرها على الدولة والمستثمرٌن -

W4 3 

5 
المؤسسات: الفساد 

 والتنمٌة 
 اسباب ونتائج الفساد على التنمٌة  -
 الحلول المحتملة  -

W5 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

 دور المؤسسات فً التنمٌة االلتصادٌة  -

6 
نظام التجارة 

 المتعدد

 كٌف ٌموم النظام التجارة الدولً على الشعوب النامٌة  -
 ما الذي ٌمكن فعله لتغٌٌر هذا  -

 ما الذي ٌنطوي فعله من لبل الدول الغنٌة.  -
W6 3 

7 
االستثمار فً 
 االسواق النامٌة

 لماذا الشركات تستثمر فً االسواق النامٌة ؟  -
 االجنبًكٌف ٌمكن لٌاس وادارة المخاطر المشتركة لالستثمار  -
 كٌف ٌجب ان ٌمٌم المشروعات لحساب المنافع والخسائر االجتماعٌة -

W7 3 

8 

تنافس على 
االستثمار األجنبً 

 المباشر
 ومنافعه

 محددات االستثمار االجنبً على مستوى الدولة  -
 كٌف تتنافس الدول النامٌة للحصول على االستثمار االجنبً  -
 ماهً منافع االستثمار االجنبً فً الدول النامٌة  -
 هل ٌمثل االستثمار االجنبً طوق النجاة للتنمٌة  -
ما هً احتماالت الستراتٌجٌات التنمٌة لائم على جذب االستثمار  -

 االجنبً المباشر؟

 
W8 
 
 

3 

9 
مسؤلٌة الحكومة 

واالستثمار 
 االجنبً المباشر

 العولمة واالثار السلبٌة على الدول النامٌة   -
 دور السلطات العامة فً التأثٌر على االستثمار االجنبً المباشر -
الشراكة العادلة بٌن الدول المتمدمة والدول النامٌة )خلفٌة تارٌخٌة  -

 للشراكة العادلة وغٌر العادلة

W9 3 

10 Mid-term Exam W10 3 

11 

العمالة والتجارة 
والتحوٌالت 

والتموٌل االصغر 
واالستثمار و  

 تنمٌة الدول النامٌة

 العمالة  -
 التحوٌالت  -
  االستثمار االجنبً  -
 التموٌل االصغر  -
 تكنولوجٌا المعلومات  -

W11 3 

12 
 االلتصاد الٌمنً 

0991- 0101  

 برامج االصالح  -
 الخطط الخمسٌة واالستراتٌجٌات ومشروع االلفٌة  -
 مؤتمرات المانحٌن والبرامج االلتصادٌة المرتبطة بها.  -
 االخفالات واالنجازات  -
 تطور المؤشرات االلتصادٌة الكلٌة  -

W12 3 

13 

االلتصاد الٌمنً 
فً ظل ثورات 
الربٌع العربً 

 والحرب 

 ( 0101عودة برامج التثبٌت االلتصادي والتكٌف الهٌكلً )ٌولٌو  -
خطة التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة الرابعة لتخفٌف من الفمر  -

(0100-0102 ) 
 0102-0100البرنامج المرحلً لالستمرار والتنمٌة  -
فشل سٌاسات التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  -

(0110-0102) 
 ( 0019 -0102تطورات االلتصاد الٌمنً خالل )  -
 تصاد الٌمنًتطورات ومستجدات االل -

W13 3 

 استعراض لدراسة حالة ) تمرٌر(  - دراسة حالة  14
W14, 
W15  

6 

11 Final Exam W16 3 

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

16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

1 === === === 

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

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -0
 نماش والحوار.ال -0
 التمارٌر واوراق ومجموعات العمل -3
 العصف الذهنً -2
 حل المشكالت  -2
 العروض العملٌة االٌضاحٌة -6
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -1
 والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة( التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة -8
 التغذٌة الراجعة. -9

 المفكرة الٌومٌة  -01
 ممارسة التأمل وتبادل الخبرات -

 

 م
No 

 النشاط/ التكلٌف
Assignments 

 أسبوع التنفٌذ
Week 
Due 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

المضاٌا العامة "العالمٌة" فً  موضوعات الممرر وتلخٌص ومنالشة  ترجمة إلحدى 1
 تمدٌمًوعرض 

W5-W13 5 

 03W5-W 5 تمدٌم عرض تمدٌم فً موضوع فً المادة لمجموعات طالبٌة  2

 W1-W14 10 المشاركة والتكالٌف  3

 W1-W14 5 دراسة حالة واستعراضها ومنالشتها 4

 0Total Score 25  إجمالً الدرجة 

 

VII. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion 

of Final 
Assessment 

 W1-W14 25 25% التكالٌف والمشاركة  1

 W1-W14 5 5% امتحانات لصٌرة  2

 W10 10 10% االمتحان الفصلً 3

 W16 60 60%  التمرٌر + االمتحان النهائً 4

 % Total  100 100المجموع  
 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .1

 ، التصادٌات الدول النامٌة: االزمات والحلول، دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان،. 0100عبدالمحسن العطٌة، -0
كتب االحصاء النسوي والنشرات الفصلٌة، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطٌط والتعاون الدولً، اعداد مختلفة،  -0

 صنعاء.

3- P. Loungani and A. Razin, June 2001, How Beneficial Is Foreign Direct Investment for 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 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

Developing Countries. Finance and Development ,  
4- P. Lougani,   September 2003, Inequality,  Finance and Development 38(4)  
5- “The East Asian miracle: Building a basis for growth” Finance & Development, Mar 1994 

G. Ortiz, Sept 2003,  “Latin America: Overcoming Reform Fatigue” Finance and Development, 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
1- “Cancun, Mexico: Water System Privatization”, Kennedy School of Government, 

KSGG1593.0  
2- “Private passions” Jul 17, 2003, The Economist,  
3- "Corruption and development" by C. Gray & D. Kaufmann, Mar 1998, Finance & 

Development,. 
 مولع البنن الدولً والمنظمات الدولٌة ذات االختصاص

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

 توجٌه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.
 

VI. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

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

  للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطو ب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لث ث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثو ث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

  الط ب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخوورى مثوول اسووتخدام الموباٌوول أو مواعٌوود تسوولٌم التكلٌفووات ويٌرهووا، تحوودد موون قبوول اسووتاذ المقوورر فووً أي سٌاسووات
 المحاضرة األولى.

 


