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 اقتصادٌات العملمواصفات مقرر: 
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصادٌات العمل

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 األول   -المستوى الرابع   

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
اقتصاد جزئً وكلً ونظرٌة اقتصادٌة جزئٌة ورٌاضٌة ب، واحصاء 

1 ،2 

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

 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تخصص اقتصاد )بكالورٌوس( –االقتصاد 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 المقطري 
 د. عبدالرحمن بنً غازي 

11 
 مواصفات المقرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

ٌهدف المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعاارف والمهااراف  اً اقتصاادٌاف العمال. وٌتنااول المقارر دراساة وتحلٌال ساو  العمال         
ومرونااف الطلاب علٌاه واالفتال ااف ايساساٌة باٌن كال ناول، وتحلٌال ونظرٌاته ومدى أهمٌته، مستعرضاً مفهوم الطلب على العمل 

عرض العمل والعوامل المؤثرة علٌه، إضا ة إلى ذلك ٌتناول أهمٌة االستثمار  ً راس المال البشري وتصنٌف أنوال العمالة وكٌفٌة 
ٌة )انتاجٌة العمل وتكلفتاه(، وسٌاسااف ايجاور انتقال العمال بٌن الوظائف، واالحالل بٌن العمل ورأس المال، وٌتناول قضاٌا اإلنتاج

والعوامل المؤثرة  ٌها، كما ٌتناول بالتفصاٌل البطالاة وأنواعهاا وأسابابها ونظرٌاتهاا واثارهاا االقتصاادٌة وسابل معالجتهاا،  وٌتطار  
ً نهاٌاة المطاااف إلاى موضاول تاا ثٌر الهجارة ماان الرٌاف إلااى المدنٌاة وماان دولاة إلاى أفاارى علاى سااو  العمال وأجااور العماال. و اا

 ٌستشرف مستقبل سو  العمل  ً ظل التطور العملً والتكنولوجً المتسارل.

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1-  العمل والبطالة وانواعها واسبابها ونظرٌاتها، وانتاجٌة العمل ٌشرح مفاهٌم العمل وفصائصه ومحدداف طلب وعرض

 واالجور، وانتاجٌة العمل وتكلفته واالحالل بٌن العمل ورأس المال.
-a2 ٌوضح نظرٌاف سو  العمل والبطالة ونظرٌاف ايجور 
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a3-   .ٌبٌن قضاٌا العمل ومستقبل العمل  ً ضوء التطوراف العلمٌة الراهنة 
-b1  .ٌحدد مشاكل وافتالالف سو  العمل واالجور وانتاجٌة وتكلفة العمل 
b2-   ٌحلل العالقاف بٌن المتغٌراف الفاصة االجور وانتاجٌة العمل وتكلفته، واالنتاج والبطالة والتضفم والعمل ورأس المال وٌتنب

 بمستقبل هذه العالقاف. 
b3- لعمل والبطالة، وٌوصً بالقراراف االقتصادٌة المناسبة ٌقترح الحلول.ٌقارن بٌن االجور سٌاساف ايجور ونظرٌاف سو  ا 
-c1  ٌستفدم الرٌاضٌاف والرسوم واالحصاء  ً تحلٌل سو  العمل واالجور واالنتاجٌة وتكلفة العمل ومعدالف االحالل بٌن رأس

 المال والعمل وقٌاس البطالة والعالقة مع التضفم. 
c2-  ً  تحدٌد المعدالف المثلى من البطالة واالجور والتضفم وغٌرها. ٌوظف البرامج الحاسوبٌة 
c3-  .ٌعد التقارٌر عن سو  العمل الٌمنً، وٌقترح السٌاساف المناسبة الفاصة بالعمالة واالجور وسبل الحد من البطالة 
d1-  قواعد التفكٌر الرشٌد.ٌنفذ الدراساف والتقارٌر لمعالجة المشاكل واالفتالالف التً ٌعانً منها سو  العمل مجسدا 
d2-  .ٌعمل ضمن  رٌق إلعداد التقارٌر الفاصة بسو  العمل واالجور والبطالة وغٌرها 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسساف والمنظماف التً تهتم وتقوم بدراساف حول سو  العمل 

 

IV.  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 - 
وفصائصه ومحدداف طلب وعرض العمل ٌشرح مفاهٌم العمل 

والبطالة وانواعها واسبابها ونظرٌاتها، وانتاجٌة العمل واالجور، 
 وانتاجٌة العمل وتكلفته واالحالل بٌن العمل ورأس المال.

A1-  والنظرٌاف االقتصادٌة  ايسس والمبادئ ٌبٌن
 والمالٌة.

 a2 
– 

 ٌوضح نظرٌاف سو  العمل والبطالة ونظرٌاف ايجور

a3-   
ٌبٌن قضاٌا العمل ومستقبل العمل  ً ضوء التطوراف العلمٌة 

 الراهنة. 
A2 –   ٌوضح القضاٌا والظواهر االقتصادٌة  والمالٌة

 المعاصرة.

b1– 
ٌحدد مشاكل وافتالالف سو  العمل واالجور وانتاجٌة وتكلفة 

 العمل. 
B1.ٌحلل  الظواهر والقضاٌا االقتصادٌة والمالٌة . 

b2 
- 

ٌحلل العالقاف بٌن المتغٌراف الفاصة االجور وانتاجٌة العمل 
وتكلفته، واالنتاج والبطالة والتضفم والعمل ورأس المال وٌتنب  

 بمستقبل هذه العالقاف.

B3 ،ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً العالقاف  بٌن  المتغٌراف .
وٌتنب  بمستقبل الظواهر والعالقاف االقتصادٌة 

 الواقعٌة.

b3-  
 

بٌن االجور سٌاساف ايجور ونظرٌاف سو  العمل ٌقارن 
 والبطالة، وٌوصً بالقراراف االقتصادٌة المناسبة ٌقترح الحلول.

B4 ٌقارن بٌن النظرٌاف والمدارس الفكرٌة االقتصادٌة .
والمالٌة، وٌنقد وٌتفذ  القرار االستثماري 

 واالقتصادي والمالً المناسب.

c1- 
ٌستفدم الرٌاضٌاف والرسوم واالحصاء  ً تحلٌل سو  العمل   

واالجور واالنتاجٌة وتكلفة العمل ومعدالف االحالل بٌن رأس 
 المال والعمل وقٌاس البطالة والعالقة مع التضفم. 

C1 ٌوظف الرٌاضٌاف والرسوم الهندسٌة واالحصاء .
والمحاسبة والقانون واالدارة  ً المجال 

 االقتصادي.
 

c2- 
ٌوظف البرامج الحاسوبٌة  ً تحدٌد المعدالف المثلى من البطالة 

 واالجور والتضفم وغٌرها.

C2 ً  ًٌستفدم التكنولوجٌا وتطبٌقاف الحاسب اآلل .
 االقتصاد.

 

c3- 
ٌعد التقارٌر عن سو  العمل الٌمنً، وٌقترح السٌاساف   

 المناسبة الفاصة بالعمالة واالجور وسبل الحد من البطالة. 
C3 ٌعد التقارٌر والبحوث العلمٌة ودراساف الجدوى .

 االقتصادٌة.

d1- 
ٌنفذ الدراساف والتقارٌر لمعالجة المشاكل واالفتالالف التً 

 ٌعانً منها سو  العمل مجسدا قواعد التفكٌر الرشٌد.
D1.ٌساهم  ً حل المشكالف االقتصادٌة للمجتمع . 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
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 العمل وفصائصه 
ومحدداف طلب وعرض العمل 

والبطالة وانواعها واسبابها 
ونظرٌاتها، وانتاجٌة العمل واالجور، 
وانتاجٌة العمل وتكلفته واالحالل بٌن 

 العمل ورأس المال.

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

 والجماعٌة
 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالف -

 امتحاناف قصٌرة -
 تحرٌرٌةامتحاناف  -
 تقٌٌم التكالٌف والتقارٌر الفردٌة -

 والجماعٌة
 امتحاناف شفوٌة -
 تقٌٌم االنشطة  -

a2 
– 

ٌوضح نظرٌاف سو  العمل والبطالة 
 ونظرٌاف ايجور

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

 والجماعٌة
 الحوار والمناقشة -
 الذهنًالعصف  -
 حل المشكالف -

 امتحاناف قصٌرة -
 امتحاناف تحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف والتقارٌر الفردٌة -

 والجماعٌة
 امتحاناف شفوٌة -
 تقٌٌم االنشطة  -

a3-   
ٌبٌن قضاٌا العمل ومستقبل العمل  ً 

 ضوء التطوراف العلمٌة الراهنة. 

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

 والجماعٌة
 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالف -

 امتحاناف قصٌرة -
 امتحاناف تحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف والتقارٌر الفردٌة -

 والجماعٌة
 امتحاناف شفوٌة -
 تقٌٌم 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 وافتالالف سو  العمل 

 واالجور وانتاجٌة وتكلفة العمل. 

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من قبل  -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
 حل المشكالف والتطبٌق العملً -
المهام واالنشطة ومجموعاف  -

 العمل

 امتحاناف قصٌرة. -
 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحاناف تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  ً  -

 القاعة 

d2- 
ٌعمل ضمن  رٌق إلعداد التقارٌر الفاصة بسو  العمل واالجور 

 والبطالة وغٌرها. 
D2 .ٌعمل ضمن  رٌق وٌتمٌز بسماف القٌادة . 
 

d3- 
ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسساف والمنظماف التً تهتم وتقوم 

 بدراساف حول سو  العمل. 
D3 ٌتصل بفعالٌة مع الوحداف والمؤسساف االقتصادٌة .

 والبٌئة المحٌطة.والمالٌة 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 تقٌٌم التقارٌر -

b2 - 

ٌحلل العالقاف بٌن المتغٌراف 
الفاصة االجور وانتاجٌة العمل 

والتضفم  وتكلفته، واالنتاج والبطالة
والعمل ورأس المال وٌتنب  بمستقبل 

 هذه العالقاف.

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من قبل  -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
 حل المشكالف والتطبٌق العملً -
المهام واالنشطة ومجموعاف  -

 العمل

 امتحاناف قصٌرة. -
 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 المناقشة والحوار.تقٌٌم  -
 امتحاناف تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  ً  -

 القاعة 
 تقٌٌم التقارٌر -

b3-  
 

ٌقارن بٌن االجور سٌاساف ايجور 
ونظرٌاف سو  العمل والبطالة، 
وٌوصً بالقراراف االقتصادٌة 

 المناسبة ٌقترح الحلول.

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من قبل  -

 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
 حل المشكالف والتطبٌق العملً -
المهام واالنشطة ومجموعاف  -

 العمل

 امتحاناف قصٌرة. -
 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحاناف تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  ً  -

 القاعة 
 التقارٌرتقٌٌم  -

 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- 

ٌستفدم الرٌاضٌاف والرسوم واالحصاء   
 ً تحلٌل سو  العمل واالجور واالنتاجٌة 
وتكلفة العمل ومعدالف االحالل بٌن رأس 
المال والعمل وقٌاس البطالة والعالقة مع 

 التضفم. 

 والمحاكاةالعروض العملٌة  -
 التطبٌق العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً  -

)االنشطة والتكالٌف المنزلٌة 
 الفردٌة والجماعٌة( 

والتغذٌة الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

التااادرٌس المصاااغر والتغذٌاااة  -
 المرتدة

 امتحاناف تحرٌرٌة. -
 امتحاناف شفوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف والترجمة -
 الفردٌة والجماعٌة تقٌٌم العروض -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -

 

c2- 
ٌوظف البرامج الحاسوبٌة  ً تحدٌد 
المعدالف المثلى من البطالة واالجور 

 والتضفم وغٌرها.

 العروض العملٌة والمحاكاة -
 التطبٌق العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً  -

)االنشطة والتكالٌف المنزلٌة 
 الفردٌة والجماعٌة( 

والتغذٌة الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدرٌس المصغر. -

 امتحاناف تحرٌرٌة. -
 امتحاناف شفوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف والترجمة -
 تقٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 االداء.االمتحان العملً ومالحظة  -

 

c3- 
ٌعد التقارٌر عن سو  العمل الٌمنً،   

وٌقترح السٌاساف المناسبة الفاصة بالعمالة 
 واالجور وسبل الحد من البطالة. 

 العروض العملٌة والمحاكاة  -
 التطبٌق العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً  -

)االنشطة والتكالٌف المنزلٌة 
 الفردٌة والجماعٌة( 

 امتحاناف تحرٌرٌة. -
 امتحاناف شفوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف والترجمة -
 تقٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -



 
  

 

 

 

 

 

 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

والتغذٌة الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدرٌس المصغر. -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1- 
 ٌنفذ الدراساف والتقارٌر لمعالجة المشاكل
واالفتالالف التً ٌعانً منها سو  العمل 

 مجسدا قواعد التفكٌر الرشٌد.

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

 الراجعة

المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -
 الراجعة

 التطبٌق العملً.  -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحاناف القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف واينشطة -
 االمتحاناف الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

d2- 
ٌعمل ضمن  رٌق إلعداد التقارٌر الفاصة 
 بسو  العمل واالجور والبطالة وغٌرها. 

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

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌق العملً.  -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحاناف القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف واينشطة -
 االمتحاناف الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

d3- 
ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسساف والمنظماف 
 التً تهتم وتقوم بدراساف حول سو  العمل. 

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

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌق العملً. -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحاناف القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف واينشطة -
 االمتحاناف الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

 

V.  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) 

 عامةمقدمة  1

 مفاهٌم اساسٌة  -
 مفهوم ومحتوى اقتصادٌاف العمل  -
 مفهوم العمل وفصائصه -

1 3 a1, d3 



 
  

 

 

 

 

 

 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

2 
 سو  العمل

 

 عرض العمل والعوامل المؤثرة علٌه. -
)حجم السكان وهٌكله، ايجر، تفضٌالف 
اال راد لألجور ووقف الفراغ، الطروف 
االجتماعٌة والدٌنٌة السائدة، انتقاالف 

االجتماعٌة، نقاباف عنصر العمل، التكلفة 
 العمال(

 الطلب على العمل ومحدداته. -
)معدل ايجر، مرونة االحالل بٌن العمل 
والعناصر االفرى، مستوى الطلب  ً 

سو  المنتجاف، مرونة الجهاز االنتاجً، 
الفن االنتاجً المستفدم، انتاجٌة العمل، 

 نقاباف العمال(
 سٌاساف االجور)التً تنتهجها الدولة(  -

الحد ايدنى لألجور وسٌاسة )سٌاسة 
 اعاناف ايجر(

2 6 
a1, a3, b1, 
b2, b3, c1, 

c2, d3 

3 
نظرٌاف سو  العمل 
 )العمالة واالستفدام(

 

 النظرٌة الكالسٌكٌة -
 النظرٌة الكٌنزٌة  -
 النظرٌة الحدٌثة   -

التوزان  ً سو  العمل )أسوا  المنا سة 
 واالحتكار(

1 3 

a1, a3, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d2, 

d3 

4 
 البطالة

 

اشكال البطالة ومسبباتها ونظرٌاتها  -
 ووسائل عالجها.

 )البطالة االحتكاكٌة، الهٌكلٌة، المقنعة(     
المسبباف والنظرٌاف ) أهمها: البطالة      

 الناتجة من نقص الطلب( 
العالقة بٌن البطالة والتضفم )منحنٌاف  -

  ٌلبس(
 المفاضلة بٌن البطالة والتضفم.      

 أثر االستثمار العام  ً البطالة.

3 9 

a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d1, 

d2, d3 

5 
 انتاجٌة العمل

 

 مفاهٌم االنتاجٌة والعالقة بٌنها. -
 العوامل المؤثرة  ً إنتاجٌة العمل.      

)حجم وهٌكل االستثمار البشري، عائد 
االستثماري البشري، العائد الفاص، 

تحدٌد الحجم االمثل العائد االجتماعً، 
لرأس المال البشري، حجم ومستوى 
كفاءة العناصر ايفرى، الظروف 

السائدة  ً سو  العمل ، مستوى تشغٌل 
 الموارد، مستوى وشكل التقدم الفنً(

التقدم الفنً الشامل )المحاٌد وغٌر المحاٌد( 
 وغٌر الشامل.

2 6 

a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d1, 

d2, d3 

6 
 نظرٌاف ايجور

 

 النظرٌاف الكالسٌكٌة  -
 نظرٌة حد الكفاف )دٌفٌد رٌكاردو( -
 نظرٌة مفصص ايجر  -
 نظرٌاف ايجور الحدٌثة  -
 نظرٌة االنتاجٌة الحدٌة  -
 نظرٌة  ائض القٌمة  -

1 3 

a1, a2, b1, 
b2, b3, c1, 
c2, c3, d1, 

d2, d3 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 نظرٌة المساومة الجماعٌة

  تكلفة العمل 7

 االجر ومحدداته  -
 االجر كمحدد للفن االنتاجً  -
االثار بعٌدة المدى للطر  االنتاجٌة كثٌفة  -

 العمل 
 التكلفة االجتماعٌة للعمل ومكوناتها  -
العالقة بٌن التكلفة االجتماعٌة للعمل  -

 وايجر
 العالقة بٌن انتاجٌة العمل وتكلفته

1 3 

a1, b1, b2, 
b3, c1, c2, 
c3, d1, d2, 

d3 

8 

االحالل بٌن العمل 
 وراس المال

 
 

 المعدل الحدي لإلحالل وفصائصه  -
 مرونة االحالل  -
اثرها على النصٌب النسبً لعنصر    

العمل  ً الدفل الكلً )مفهوم 
 سامولسون ، مفهوم اآلن( 

مجال االحالل بٌن العمل ورأس المال 
 والعوامل التً تؤثر علٌه.

1 3 
a1, a3, b1, 
b2, b3, c1, 

c2, c3 

9 

مستقبل العمل  ً 
ضوء التطوراف 

العلمٌة والتكنولوجٌة 
 الراهنة.

 

 تزاٌد طالبً الوظائف  -
 طبٌعة العمل الجدٌدة  -
 مستقبل العمل الصناعً  -
 المهن اال تراضٌة المستقبلٌة  -
 الوظائف الشفصٌة  -
 العمال المتنقلون  -
 التوظٌف الذاتً والعمل المؤقف  -
 هجراف العمل  -
 مستقبل المهن الهامشٌة  -
ضعف المفاوضاف االجتماعٌة وتطور  -

 مدافٌل العمل 
 ادارة البطالة بطرٌقة مفتلفة  -

 االعداد لمهن ما بعد الغد -

2 6 

a1, a2, a3, 
a4, b1, b2, 
b3, c1, c2, 
c3, d1, d2, 

d3 

استعراض لدراسة حالة ) تقرٌر( - - دراسة حالة  10  1 3 

a1, a2, a3, 
a4, b1, b2, 
b3, c1, c2, 
c3, d1, d2, 

d3 

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

44 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 

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

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

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 .النقاش والحوار 
 التقارٌر واورا  ومجموعاف العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالف 
 العروض العملٌة االٌضاحٌة 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌقاف العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة 
 راجعة.التغذٌة ال 
  المفكرة الٌومٌة 
 ممارسة الت مل وتبادل الفبراف 

 

VI.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

اجاااراء نااازول مٌااادانً لدراساااة حالاااة  اااً احااادى  4
 الموضوعاف  ً اقتصادٌاف العمل  ً الٌمن

5 
 

W5-W13 
a1, a2, a3, b1, b2, b3, 
c1, c2, c3, d1, d2, d3 

كتابة تقرٌر او بحث مصغر  عن النزول المٌدانً  2
 وعرض تقدٌمً

5 13W5-W 
a1, a2, a3, b1, b2, b3, 
c1, c2, c3, d1, d2, d3 

تقااادٌم عااارض تقااادٌم  اااً موضاااول  اااً الماااادة  3
 W1-W14 5 لمجموعاف طالبٌة 

a1, a2, a3, b1, b2, b3, 
c1, c2, c3, d1, d3 

 المشاركة والتكالٌف  4
10 W1-W14 

a1, a2, a3, b1, b2, b3, 
c1, c2, c3, d1, d3 

 === == Total Score 25إجمالً الدرجة  

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 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

VII. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى الدرجة 
 Proportionالنهائٌة 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

 W1-W14 25 25% التكالٌف واالنشطة 2
a1, a2, a3, b1, b2, 

b3, c1, c2, c3 

 W1-W14 5 5% امتحاناف قصٌرة  3
a1, a2, a3, b1, b2, 
b3, c1, c2, c3, d1 

 W11 10 10% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, a3, b1, b2, 

b3, c1, c2, c3 

 %60 60 نهاٌة الفصل  االمتحان النهائً 5
a1, a2, a3, b1, b2, 

b3, c1, c2, c3 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

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

 ، اقتصادٌاف العمل، دار النهضة العربٌة، القاهرة. 1894منى الطحاوي، 
 ، اقتصادٌاف العمل، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، االدرن،.2006مدحف القرٌشً، 

 ، مستقبل العمل، ترجمة صالح ٌاسٌن المقطري، ايمٌن للنشر والتوزٌع، صنعاء،2016وافرون،  جاك اتالً

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

، اقتصادٌاف العمل:  تعرٌب  رٌد بشٌر طاهر ، دار المرٌخ للنشر ، الرٌاض ، 1885، وروبرف سمٌث،  رونالد إٌرنبرج -1
 المملكة العربٌة السعودٌة ، 

، اقتصاد العمل، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، العرا ،.1880عادل  لٌح العلً وافرون،  -2  

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

 توجٌه الطلبة بالرجول لمواقع مرتبطة بموضوعاف المقرر  ً اإلنترنف.

 

VIII. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

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

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



 
  

 

 

 

 

 

 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

 :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

  الطلب.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 اللئحة 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.

 
( 

  



 
  

 

 

 

 

 

 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

 اقتصادٌات العمل :خطة مقرر
 

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

 االسم
Name 

 د. عبدالرحمن بنً يازي 
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثلثاء
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 العمل

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 
 والفصل الدراسًالمستوى 

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع )الفصل الدراسً األول(

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
اقتصاد جزئً وكلً ونظرٌة اقتصادٌة جزئٌة وكلٌة ورٌاضٌة أ،  ب، 

 2، 1واحصاء 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال توجد

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 اقتصاد )بكالورٌوس(تفصص  -االقتصاد 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 المقرر لتزوٌد الطالب بالمعارف والمهاراف  ً اقتصادٌاف العمل. وٌتناول المقرر دراسة وتحلٌال ساو  العمال ونظرٌاتاه     
الطلب علٌه واالفتال اف ايساسٌة بٌن كل نول، وتحلٌل عرض العمل  ومدى أهمٌته، مستعرضاً مفهوم الطلب على العمل ومروناف

والعوامل المؤثرة علٌه، إضا ة إلى ذلك ٌتناول أهمٌة االستثمار  ً راس المال البشري وتصنٌف أنوال العمالة وكٌفٌة انتقال العماال 
اجٌاة العمال وتكلفتاه(، وسٌاسااف ايجاور والعوامال بٌن الوظائف، واالحالل باٌن العمال ورأس الماال، وٌتنااول قضااٌا اإلنتاجٌاة )انت

المؤثرة  ٌها، كما ٌتناول بالتفصٌل البطالة وأنواعها وأسبابها ونظرٌاتها واثارها االقتصادٌة وسبل معالجتها،  وٌتطر  إلى موضاول 
المطااف ٌستشارف مساتقبل  ت ثٌر الهجرة من الرٌف إلى المدنٌة ومن دولة إلى أفرى علاى ساو  العمال وأجاور العماال. و اً نهاٌاة

 سو  العمل  ً ظل التطور العملً والتكنولوجً المتسارل.

 



 
  

 

 

 

 

 

 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 المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1-  والبطالة وانواعها واسبابها ونظرٌاتها، وانتاجٌة العمل ٌشرح مفاهٌم العمل وفصائصه ومحدداف طلب وعرض العمل

 واالجور، وانتاجٌة العمل وتكلفته واالحالل بٌن العمل ورأس المال.
-a2 ٌوضح نظرٌاف سو  العمل والبطالة ونظرٌاف ايجور 
a3-   .ٌبٌن قضاٌا العمل ومستقبل العمل  ً ضوء التطوراف العلمٌة الراهنة 

-b1  .ٌحدد مشاكل وافتالالف سو  العمل واالجور وانتاجٌة وتكلفة العمل 
b2-   ٌحلل العالقاف بٌن المتغٌراف الفاصة االجور وانتاجٌة العمل وتكلفته، واالنتاج والبطالة والتضفم والعمل ورأس المال وٌتنب

 بمستقبل هذه العالقاف. 
b3- لعمل والبطالة، وٌوصً بالقراراف االقتصادٌة المناسبة ٌقترح الحلول.ٌقارن بٌن االجور سٌاساف ايجور ونظرٌاف سو  ا 
-c1  ٌستفدم الرٌاضٌاف والرسوم واالحصاء  ً تحلٌل سو  العمل واالجور واالنتاجٌة وتكلفة العمل ومعدالف االحالل بٌن رأس

 المال والعمل وقٌاس البطالة والعالقة مع التضفم. 
c2-  ً  تحدٌد المعدالف المثلى من البطالة واالجور والتضفم وغٌرها. ٌوظف البرامج الحاسوبٌة 
c3-  .ٌعد التقارٌر عن سو  العمل الٌمنً، وٌقترح السٌاساف المناسبة الفاصة بالعمالة واالجور وسبل الحد من البطالة 
d1-  قواعد التفكٌر الرشٌد.ٌنفذ الدراساف والتقارٌر لمعالجة المشاكل واالفتالالف التً ٌعانً منها سو  العمل مجسدا 
d2-  .ٌعمل ضمن  رٌق إلعداد التقارٌر الفاصة بسو  العمل واالجور والبطالة وغٌرها 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسساف والمنظماف التً تهتم وتقوم بدراساف حول سو  العمل 

 

V. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Orde

r 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Con. H 

 مقدمة عامة 1
 مفاهٌم اساسٌة  -
 مفهوم ومحتوى اقتصادٌاف العمل  -

 مفهوم العمل وفصائصه
W1 3 

2 
 سو  العمل.

 

 عرض العمل والعوامل المؤثرة علٌه. -
السكان وهٌكله، ايجر، تفضٌالف اال راد )حجم 

لألجور ووقف الفراغ، الطروف االجتماعٌة والدٌنٌة 
السائدة، انتقاالف عنصر العمل، التكلفة االجتماعٌة، 

 نقاباف العمال(
 الطلب على العمل ومحدداته. -

)معدل ايجر، مرونة االحالل بٌن العمل والعناصر 
ف، مرونة االفرى، مستوى الطلب  ً سو  المنتجا

الجهاز االنتاجً، الفن االنتاجً المستفدم، انتاجٌة 
 العمل، نقاباف العمال(

 سٌاساف االجور)التً تنتهجها الدولة(  -
)سٌاسااة الحااد ايدنااى لألجااور وسٌاسااة اعاناااف 

 ايجر(

W2, W3 6 

3 
نظرٌاف سو  العمل 
 )العمالة واالستفدام(

 

 النظرٌة الكالسٌكٌة -
 النظرٌة الكٌنزٌة  -
 النظرٌة الحدٌثة   -

التاااااوزان  اااااً ساااااو  العمااااال )أساااااوا  المنا ساااااة 
 واالحتكار(

W4 3 

4 
 البطالة.

 
اشكال البطالة ومسبباتها ونظرٌاتها ووسائل  -

 عالجها.
W5, W6, 

W7 
9 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 )البطالة االحتكاكٌة، الهٌكلٌة، المقنعة(     
المسبباف والنظرٌاف ) أهمها: البطالة الناتجة      

 من نقص الطلب( 
 البطالة والتضفم )منحنٌاف  ٌلبس(العالقة بٌن  -

 المفاضلة بٌن البطالة والتضفم.      
 أثر االستثمار العام  ً البطالة.

5 
 انتاجٌة العمل.

 

 مفاهٌم االنتاجٌة والعالقة بٌنها. -
 العوامل المؤثرة  ً إنتاجٌة العمل.      

)حجم وهٌكل االستثمار البشري، عائد االستثماري 
البشري، العائد الفاص، العائد االجتماعً، تحدٌد 
الحجم االمثل لرأس المال البشري، حجم ومستوى 

كفاءة العناصر ايفرى، الظروف السائدة  ً 
سو  العمل ، مستوى تشغٌل الموارد، مستوى 

 وشكل التقدم الفنً(
التقااادم الفناااً الشاااامل )المحاٌاااد وغٌااار المحاٌاااد( 

 وغٌر الشامل.

W8, W9 6 

6 
 نظرٌاف ايجور

 

 النظرٌاف الكالسٌكٌة  -
 نظرٌة حد الكفاف )دٌفٌد رٌكاردو( -
 نظرٌة مفصص ايجر  -
 نظرٌاف ايجور الحدٌثة  -
 نظرٌة االنتاجٌة الحدٌة  -
 نظرٌة  ائض القٌمة  -
 نظرٌة المساومة الجماعٌة -

W10 3 

7 Mid-term Exam W11 3 

  تكلفة العمل 8

 االجر ومحدداته  -
 االجر كمحدد للفن االنتاجً  -
 االثار بعٌدة المدى للطر  االنتاجٌة كثٌفة العمل  -
 التكلفة االجتماعٌة للعمل ومكوناتها  -
 العالقة بٌن التكلفة االجتماعٌة للعمل وايجر -
 العالقة بٌن انتاجٌة العمل وتكلفته -

 
 
 

W12 
 

3 

9 

االحالل بٌن العمل 
 وراس المال

 
 

 المعدل الحدي لإلحالل وفصائصه  -
 مرونة االحالل  -
اثرها على النصٌب النسبً لعنصر العمل  ً    

 الدفل الكلً )مفهوم سامولسون ، مفهوم اآلن( 
مجااال االحااالل بااٌن العماال ورأس المااال والعواماال 

 التً تؤثر علٌه.

W13 3 

10 

مستقبل العمل  ً ضوء 
التطوراف العلمٌة 

الراهنة.والتكنولوجٌة   
 

 تزاٌد طالبً الوظائف  -
 طبٌعة العمل الجدٌدة  -
 مستقبل العمل الصناعً  -
 المهن اال تراضٌة المستقبلٌة  -
 الوظائف الشفصٌة  -
 العمال المتنقلون  -
 التوظٌف الذاتً والعمل المؤقف  -
 هجراف العمل  -
 مستقبل المهن الهامشٌة  -
ضعف المفاوضاف االجتماعٌة وتطور مدافٌل  -

W14, W15 6 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 العمل 
 ادارة البطالة بطرٌقة مفتلفة  -
 االعداد لمهن ما بعد الغد -

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 

1 === === === 

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

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 النقاش والحوار. -
 التقارٌر واورا  ومجموعاف العمل -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالف  -
 العروض العملٌة االٌضاحٌة -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌقاف العملٌة.  -
 والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة( التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة -
 التغذٌة الراجعة. -
 المفكرة الٌومٌة -

 

VII.  التكالٌف واألنشطة 

 م
No 

 النشاط/ التكلٌف
Assignments 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 W5-W13 5 اجراء نزول مٌدانً لدراسة حالة لنشاط انتاجً أو فدمً لقطال معٌن  4

 13W5-W 5 بحث مصغر  عن النزول المٌدانً وعرض تقدٌمً كتابة تقرٌر او 2

 W1-W14 10 تقدٌم عرض تقدٌم  ً موضول  ً المادة لمجموعاف طالبٌة  3

 W1-W14 5 المشاركة والتكالٌف  4

 0Total Score 25  إجمالً الدرجة 

 

VIII. 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 واالنشطة 1

 W1-W14 5 5% امتحاناف قصٌرة  2

 11W 10 10% االمتحان الفصلً 3

 W16 60 60%  االمتحان النهائً 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

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

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

 ، اقتصادٌاف العمل، دار النهضة العربٌة، القاهرة. 1894منى الطحاوي، 
 ، اقتصادٌاف العمل، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، االدرن،.2006مدحف القرٌشً، 

 ، مستقبل العمل، ترجمة صالح ٌاسٌن المقطري، ايمٌن للنشر والتوزٌع، صنعاء،2016جاك اتالً وافرون، 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

، اقتصادٌاف العمل:  تعرٌب  رٌد بشٌر طاهر ، دار المرٌخ للنشر ، الرٌاض ، 1885، وروبرف سمٌث،  رونالد إٌرنبرج -2
 المملكة العربٌة السعودٌة ، 

، اقتصاد العمل، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، العرا ،.1880عادل  لٌح العلً وافرون،  -2  

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

 توجٌه الطلبة بالرجول لمواقع مرتبطة بموضوعاف المقرر  ً اإلنترنف.

 

IX. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

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

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

  الطلب.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 اللئحة 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.

 


