
 
  

 

 

 

 

 

 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 انتاج وخدمات مواصفات مقرر: 
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصادٌات انتاج وخدمات

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) 
نظرٌة التصادٌة جزئٌة، حسابات  -نمود وبنون –مبادئ االلتصاد الكلً 

 2و 1لومٌة ، احصاء 

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

 

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course 
is offered 

 تخصص التصاد ، )بكالورٌوس( –االلتصاد والمالٌة 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ٌاسٌن الممطري

11 
 مواصفات المقرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب  بالمعبارف والمهبارات ابً التصبادٌات االنتباد والخبدمات. وٌغطبً ممبرر التصبادٌات االنتباد 
المطاعات واألنشطة االلتصادٌة: الزراعٌة، والصناعٌة، والطالة، والنمل والتنظٌم الحضري، اٌتناول اإلطار المفاهٌمً والخدمات تحلٌل 

النظري لهبذ  األنشبطة وخصائصبها،  بم  ٌتنباول تحلٌبل العبرب والطلب  للمطاعبات واالنشبطة االلتصبادٌة الخدمٌبة واالنتاجٌبة، وتحدٌبد 
ٌات الخاصة بكل لطاع ونشاط التصادي. وبذلن اٌتناول نظرٌات االستهالن، العوامل المحددة للمطباع التوزان لها، لٌتم استعراب النظر

الزراعببً، ونظرٌببة اإلنتبباد واالسببتغالل األم ببل للمببوارد، ونظرٌببة تكببالٌف اإلنتبباد،  ودوال اإلنتبباد الزراعببً والصببناعً وممومببات 
واألشببكال التنظٌمٌببة المختلفببة والتببوطن الصببناعً،  ورأس المببال والمببو    واسببتراتٌجٌة التصببنٌا، والتكامببل وتنببوع اإلنتبباد الصببناعً،

العاملة واألجور واإلنتاجٌة ابً الصبناعة، التسبعٌر واإلٌبرادات واألربباح ابً الصبناعة، والتموٌبل الصبناعً، واالنبواع المختلفبة للطالبة 
لمتجببددة. وتحلٌببل ممومببات تموٌببل انمببل ومصببادرها ومحببددات التملٌدٌببة ،  والمتجببددة ومصببادر تموٌلهببا ، والمسبباهمات التنموٌببة للطالببة ا

وتكلفببة وتسببعٌر خببدمات النمببل ومشبباكلو وسٌاسببات وتنظببٌم االلتصبباد الحضببري، والمشبباكل التببً تواجههببا تلببن المطاعببات واالنشببطة 
 االلتصادٌة اً الٌمن وسبل مواجهتها.

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطال  لادرا على أن:
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 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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a1-  ٌشرح االسس والمبادئ والخصائص والنظرٌات االلتصادٌة والمضاٌا والظواهر: الزراعٌة والصناعٌة، ونظرٌات  الطالة والنمل
 والخدمٌة.ونظرٌات التنظٌم الحضري. والمشاكل التً تواجهها تلن االنشطة االنتاجٌة 

a2-  .ٌظهر المعراة بالمصطلحات والكت  باللغة االنجلٌزٌة اٌما ٌتعلك بالمطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة 
-b1 .والعاللببات بببٌن المتغٌببرات اببً المطاعببات  ٌحلببل المشبباكل واالزمببات التببً تتعببرب لهببا المطاعببات واالنشببطة االنتاجٌببة والخدمٌببة

 وٌتنبأ بمستمبل الظواهر اً هذ  المطاعات. واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة
b2-  .ٌمارن بٌن النظرٌات المتعلمة بهذ  المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة ، وٌوصً بالمرارات االلتصادٌة المناسبة 
-c1  .ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء والمانون واالدارة اً تحلٌل المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة 
c2-  ٌوظف البرامج الحاسوبٌة كاالكسل واالٌفوز وغٌرها اً التحلٌل والتنبؤ اً مختلف المطاعات واالنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة

 والخدمٌة. 
c3-  وٌساهم اً وضا السٌاسات والخطط والبرامج االنمائٌة اً مختلف المطاعات واالنشطة االلتصادٌة.ٌعد التمارٌر المطاعٌة 
d1-  ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشاكل واالختالالت التً تعانً منها المطاعات واالنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة والخدمٌة مجسدا

 لواعد التفكٌر الرشٌد.
d2-  .ٌعمل ضمن ارٌك إلعداد التمارٌر على مستو   المطاعات االلتصادٌة 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة ما المؤسسات التً تدٌر االنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة والخدمٌة 
d4– .ٌتابا كل جدٌد اٌما ٌتعلك بالنظرٌات والتنظٌمات الخاصة بااللتصاد المطاعً االنتاجً والخدمً، وٌبدع اٌو 

 

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) 

 البرنامجمخرجات التعلم المقصودة من 
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - 

ٌشرح االسس والمبادئ والخصائص والنظرٌات االلتصادٌة 
والمضاٌا والظواهر: الزراعٌة والصناعٌة، ونظرٌات  

الطالة والنمل ونظرٌات التنظٌم الحضري. والمشاكل التً 
 تواجهها تلن االنشطة االنتاجٌة والخدمٌة.

A1 .والنظرٌات االلتصادٌة والمالٌة. األسس والمبادئ ٌبٌن 

a2 
– 

ٌظهر المعراة بالمصطلحات والكت  باللغة االنجلٌزٌة اٌما 
 ٌتعلك بالمطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة.

A3 باألزمات االلتصادٌة والمالٌة  . ٌظهر المعراة
 وبالمصطلحات والكت  باللغة االنجلٌزٌة اً مجالو.

b1– 

المشاكل واالزمات التً تتعرب لها المطاعات ٌحلل 
والعاللات بٌن المتغٌرات اً  واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة.

المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة وٌتنبأ بمستمبل 
 الظواهر اً هذ  المطاعات.

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

b2 
- 

ٌمارن بٌن النظرٌات المتعلمة بهذ  المطاعات واالنشطة  
 االنتاجٌة والخدمٌة ، وٌوصً بالمرارات االلتصادٌة المناسبة.

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

 المناس .والمالً 

c1- 
ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء والمانون واالدارة 

 اً تحلٌل المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة.
C1 ٌوظف الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء .

 والمحاسبة والمانون واالدارة اً المجال االلتصادي.

c2- 
وغٌرها اً ٌوظف البرامج الحاسوبٌة كاالكسل واالٌفوز 

التحلٌل والتنبؤ اً مختلف المطاعات واالنشطة االلتصادٌة 
 االنتاجٌة والخدمٌة.

C2 ًٌستخدم التكنولوجٌا وتطبٌمات الحاس  اآللً ا .
 االلتصاد.

c3- 
ٌعد التمارٌر المطاعٌة وٌساهم اً وضا السٌاسات والخطط 

والبرامج االنمائٌة اً مختلف المطاعات واالنشطة 
 االلتصادٌة.

C4 ٌضا السٌاسات االلتصادٌة والخطط والبرامج االنمائٌة .
 واك االسلو  العلمً.

d1- 
ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشاكل واالختالالت التً 

تعانً منها المطاعات واالنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة 
 والخدمٌة مجسدا لواعد التفكٌر الرشٌد.

D1 االلتصادٌة للمجتما. ٌساهم اً حل المشكالت 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 

االسس والمبادئ والخصائص ٌشرح 
والنظرٌات االلتصادٌة والمضاٌا 
والظواهر: الزراعٌة والصناعٌة، 

ونظرٌات  الطالة والنمل ونظرٌات التنظٌم 
الحضري. والمشاكل التً تواجهها تلن 

 .االنشطة االنتاجٌة والخدمٌة

 المحاضرة والعروب االٌضاحٌة -
 الحوار والمنالشة -
 ً التعلم الذاتً والتعاون-
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة اً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

a2- 
ٌظهر المعراة بالمصطلحات والكت  باللغة 
االنجلٌزٌة اٌما ٌتعلك بالمطاعات واالنشطة 

 .االنتاجٌة والخدمٌة

 المحاضرة والعروب  -
 التعلم الذاتً

 

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة - 
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -

 

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

 المهارات الذهنٌةمخرجات المقرر/ 
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1– 

ٌحلل المشاكل واالزمات التً تتعرب لها 
المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة. 
والعاللات بٌن المتغٌرات اً المطاعات 

االنتاجٌة والخدمٌة وٌتنبأ واالنشطة 
 .بمستمبل الظواهر اً هذ  المطاعات

 المحاضرة  -
العروب االٌضاحٌة من لبل  -

 الطال 
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بح ٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروب االٌضاحٌة  -
 والحوار.تمٌٌم المنالشة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطال   -

 اً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

b2 
- 

ٌمارن بٌن النظرٌات المتعلمة بهذ     
المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة ، 
 .وٌوصً بالمرارات االلتصادٌة المناسبة

 المحاضرة  -
العروب االٌضاحٌة من لبل  -

 الطال 
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بح ٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروب االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطال   -

 اً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -

d2- 
ٌعمل ضمن ارٌك إلعداد التمارٌر على مستو   المطاعات 

 االلتصادٌة. 
D2.ٌعمل ضمن ارٌك وٌتمٌز بسمات المٌادة . 

d3- 
ٌتواصل بفعالٌة ما المؤسسات التً تدٌر االنشطة االلتصادٌة 

 االنتاجٌة والخدمٌة. 
D2 .  ٌتصل بفعالٌة ما الوحدات والمؤسسات االلتصادٌة

 والمالٌة والبٌئة المحٌطة 

d4- 
ٌتابا كل جدٌد اٌما ٌتعلك بالنظرٌات والتنظٌمات الخاصة 

 بااللتصاد المطاعً االنتاجً والخدمً، وٌبدع اٌو.
D5.   ٌبتكر وٌبدع اً تنظٌم العمل الفردي، وٌتحلى

 بالموضوعٌة واألمانة واخالق المهنة اً عملو.
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 تحرٌرٌةامتحانات  -

 

 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 
والمانون واالدارة اً تحلٌل المطاعات 

 .واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة

 العروب العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 

 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌ  العملً -
 دراسة الحاالت  -

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

 االداء.
 المشاركة اً لاعة الدرس -

c2- 

ٌوظف البرامج الحاسوبٌة كاالكسل 
واالٌفوز وغٌرها اً التحلٌل والتنبؤ اً 
مختلف المطاعات واالنشطة االلتصادٌة 

 .االنتاجٌة والخدمٌة

 العروب العملٌة والمحاكاة  -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌ  العملً -

 .دراسة الحاالت

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

 االداء.
 المشاركة اً لاعة الدرس -

c3- 
المطاعٌة وٌساهم اً وضا ٌعد التمارٌر 

السٌاسات والخطط والبرامج االنمائٌة اً 
 .مختلف المطاعات واالنشطة االلتصادٌة

 العروب العملٌة والمحاكاة  -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

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

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

 االداء.
 المشاركة اً لاعة الدرس -

 

     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 

d1- 

ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشاكل 
تعانً منها المطاعات واالختالالت التً 

واالنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة والخدمٌة 
 .مجسدا لواعد التفكٌر الرشٌد

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

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروب التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -



 
  

 

 

 

 

 

 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

 التطبٌك العملً.  -

d2- 
ٌعمل ضمن ارٌك إلعداد التمارٌر على 

  .مستو   المطاعات االلتصادٌة

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

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروب التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تمٌٌم النزول المٌدانً

d3- 
ٌتواصل بفعالٌة ما المؤسسات التً تدٌر 
  .االنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة والخدمٌة

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

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروب التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تمٌٌم النزول المٌدانً

d4-  
ٌتابا كل جدٌد اٌما ٌتعلك بالنظرٌات 

والتنظٌمات الخاصة بااللتصاد المطاعً 
 .االنتاجً والخدمً، وٌبدع اٌو

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

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروب التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 النزول المٌدانًتمٌٌم 

 

V. موضوعات محتوى المقرر Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 
Numb
er of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

 ممدمة عامة 1
مفاهٌم عامة وأهمٌة الزراعة  والصناعة 

والطالة والنمل والتنظٌم الحضري لاللتصاد 
 المومً

1 3 a1, a2 

2 
خصائص المطاعات 
واالنشطة  االنتاجٌة 

 والخدمٌة

 خصائص المطاع الزراعً  -
 خصائص لطاع الصناعة  -
 خصائص لطاعة الطالة  -
 خصائص لطاع النمل  -
  خصائص المطاع الحضري -

1 3 a1, a2 

3 

الطل  والعرب 
والتوازن اً 

المطاعات واالنشطة 
االلتصادٌة االنتاجٌة 

 والخدمٌة

تحلٌل العرب والطل  علً المنتجات الزراعٌة 
  والتنظٌم الحضريوالصناعة والنمل والطالة 

2 6 
a1, a2, 
b1, b2 

 المطاع الزراعً 4
والعوامل المحددة ألسعار المنتجات الزراعٌة  -

 والتسوٌك الزراعً 
2 6 

a1, a2, 
b1, b2, 



 
  

 

 

 

 

 

 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

النظرٌات والمشاكل واالختالالت والتراح 
  الحلول 

c1, c2, 
c3, d1, 

d2, d3, d4 

 المطاعً الصناعً 5

النظرٌات وممومات واستراتٌجٌات التصنٌا  -
اإلنتاد الصناعً ،  األشكال التنظٌمٌة 

 المختلفة والتوطن الصناعً 
رأس المال  والمو  العاملة واألجور  -

 واإلنتاجٌة اً الصناعة
 التسعٌر واإلٌرادات واألرباح اً الصناعة -

المشاكل واالختالالت التً تواجو المطاع 
 الصناعً خاصة اً الٌمن

2 6 

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

d2, d3, d4 

 لطاع الطالة 6

 االطار المفاهٌمً النظري للطالة -
 أنواع الطالة -
 مساهمة الطالة المتجددة اً التنمٌة المستدامة -
 آلٌات تموٌل الطالة المتجددة -
 الطالة المتجددة اً الٌمن -

2 6 

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

d2, d3, d4 

 لطاع النمل 7

 ممومات ومصادر التموٌل   -
محددات وتكلفة وتسعٌر خدمات النمل،  -

والمشاكل التً ٌتعرب لطاع النمل بشكل عام 
 واً الٌمن بشكل خاص والحلول.

 
 
 

2 
6 

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

d2, d3, d4 

8 
 

 التنظٌم الحضري
 

 النظرٌات  -
سٌاسة النمو الحضري الوطنً وااللتصاد  -

 الحضري اً الٌمن
2 
 

6 

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

d2, d3, d4 

 دراسة حالة  9

استعراب لدراسة حالة لمطاع او نشاط  -
 معٌن اً الٌمن

1 3 

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

d2, d3, d4 

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

41 14 == 

 

 :                                       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 

  

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

رموز الساعات عدد  التجارب العملٌة/  تدرٌبات الرقم



 
  

 

 

 

 

 

 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

Order Practical / Tutorials topics األسابٌع 
Number 

of 
Weeks 

 الفعلٌة
Contact 
Hours 

مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

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

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

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المنالشة والحوار 
 )ًالتدرٌ  المٌدانً )العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
 العروب العملٌة االٌضاحٌة 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌا التطبٌمٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
  التدرٌس المصغر 
  المفكرة الٌومٌة 
 المهام البح ٌة 
 المحاكاة ولع  االدوار 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

VI.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

اجببراء نببزول مٌببدانً لدراسببة حالببة لنشبباط  4
 انتاجً أو خدمً لمطاع معٌن 

5 
 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d2, d3, 

d4 
W5-W13 

كتابة تمرٌبر او بحبم مصبغر  عبن النبزول  4
 5 المٌدانً وعرب تمدٌمً

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d2, d3, 

d4 
W5-W13 

تمدٌم عرب تمبدٌم ابً موضبوع ابً المبادة  3
 لمجموعات طالبٌة 

5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1, d4 
W1-W14 

 المشاركة والتكالٌف  1
10 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d4 

W1-W14 

 ==== Total Score 25إجمالً الدرجة  

 

VII. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 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 واألنشطة  4
a1,a2, b1,b2, c1, 
c2, c3, d1, d2, d4 

 W1- W14 5 5% امتحانات المصٌرة 2
a1, a2, b1, b2, 
c1, c2,c3, d1 

 W11 11 11% امتحان أعمال الفصل 3
a1, a2, b1, b2, 
c1, c2,c3, d1 

 W16 60 60% االمتحان النهائً  1
b1,b2, c1, c2, c3, 

d1, d4 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

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

 ، االلتصاد الزراعً ، اإلنجلو المصرٌة ، 2112دمحم السعٌد دمحم ، دكتور ،  -
، التصادٌات الصناعة دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة  ، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌا ، 1891دمحم محروس إسماعٌل ،-

 االسكندرٌة ، مصر 
 م .2115مدحت كاظم المرشً ،االلتصاد الصناعً ، دار وائل للنشروالتوزٌا . الطبعة ال انٌة ، عمان، األردن ، -
، التصادٌات النفط والسٌاسات النفطٌة،الطبعة األولى،وزارة التعلٌم العالً والبحم 1891دمحم السمان،د.زكرٌا باشا ، -

 العلمً،جامعة الموصل، العراق
 ، الموارد االلتصادٌة وموارد الطالة والبترول، الطبعة األولى مكتبة االنجلو مصرٌة. 1888دن، . ارهاد دمحم االه

 ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزٌا،. 1، االلتصاد الحضري، نظرٌة وسٌاسة، ط2119عادل عبدالغنً محبو ،
 ، الماهرة ، التصادٌات النمل والمواصالت، دار الفكر العرب2113ًحمد سلٌمان المشوخً،-

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .4

، المواعد االلتصادٌة الزراعٌة "بٌن النظرٌة والتطبٌك اً مصر وبعب الممتصدات الزراعٌة العربٌة" 2111علً ٌوسف خلٌفة ،
 منشأة المعارف  االسكندرٌة .
 الزراعة ، جامعة المنصورة.، أساسٌات االلتصاد الزراعً ، كلٌة 1885حامد عبد الشااً هدهد ، 

 ، االلتصاد الزراعً ، كلٌة الزراعة ، جامعة المنصورة ،. 1888.جمٌل عبد الحمٌد جا  هللا، 2

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

اإلنترنت.توجٌو الطلبة بالرجوع لموالا مرتبطة بموضوعات الممرر اً   

 

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

  بذلك. % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء77ٌلتزم 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.47

 :Tardyالحضور المتأخر  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

 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 42ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  1

  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  7

  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.
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 اقتصادٌات انتاج وخدمات :خطة مقرر
 

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

 االسم
Name 

 
 )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 انتاج وخدمات

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 األول(

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
نظرٌة التصادٌة جزئٌة وكلٌة، حسابات لومٌة، رٌاضة بحتة  ، واحصاء 

1 ،2 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 اقتصاد )بكالورٌوس(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-كلٌة التجارةمبنى 

 

III.  وصف المقررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممبرر إلبى تزوٌبد الطالب  بالمعبارف والمهبارات ابً التصبادٌات االنتباد والخبدمات. وٌغطبً ممبرر التصبادٌات االنتباد 
والخببدمات تحلٌببل المطاعببات واألنشببطة االلتصببادٌة: الزراعٌببة، والصببناعٌة، والطالببة، والنمببل والتنظببٌم الحضببري، اٌتنبباول اإلطببار 

وخصائصببها،  ببم  ٌتنبباول تحلٌببل العببرب والطلبب  للمطاعببات واالنشببطة االلتصببادٌة الخدمٌببة المفبباهٌمً النظببري لهببذ  األنشببطة 
واالنتاجٌة، وتحدٌد التوزان لها، لٌتم استعراب النظرٌات الخاصة بكل لطاع ونشاط التصادي. وبذلن اٌتناول نظرٌبات االسبتهالن، 

 بل للمبوارد، ونظرٌبة تكبالٌف اإلنتباد،  ودوال اإلنتباد الزراعبً العوامل المحددة للمطاع الزراعً، ونظرٌة اإلنتاد واالستغالل األم
والصناعً وممومات واستراتٌجٌة التصنٌا، والتكامل وتنوع اإلنتباد الصبناعً،  واألشبكال التنظٌمٌبة المختلفبة والتبوطن الصبناعً،  
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بباح ابً الصبناعة، والتموٌبل الصبناعً، ورأس المال والمو  العاملبة واألجبور واإلنتاجٌبة ابً الصبناعة، التسبعٌر واإلٌبرادات واألر
واالنواع المختلفة للطالة التملٌدٌة ،  والمتجبددة ومصبادر تموٌلهبا ، والمسباهمات التنموٌبة للطالبة المتجبددة. وتحلٌبل ممومبات تموٌبل 

ً تواجهها تلن انمل ومصادرها ومحددات وتكلفة وتسعٌر خدمات النمل ومشاكلو وسٌاسات وتنظٌم االلتصاد الحضري، والمشاكل الت
 المطاعات واالنشطة االلتصادٌة اً الٌمن وسبل مواجهتها.

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطال  لادرا على أن:
a1-  والظواهر: الزراعٌة والصناعٌة، ونظرٌات  الطالة ٌشرح االسس والمبادئ والخصائص والنظرٌات االلتصادٌة والمضاٌا

 والنمل ونظرٌات التنظٌم الحضري. والمشاكل التً تواجهها تلن االنشطة االنتاجٌة والخدمٌة.
a2-  .ٌظهر المعراة بالمصطلحات والكت  باللغة االنجلٌزٌة اٌما ٌتعلك بالمطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة 

-b1 .والعاللبات ببٌن المتغٌبرات ابً المطاعبات  ٌحلل المشاكل واالزمات التً تتعرب لها المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة
 واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة وٌتنبأ بمستمبل الظواهر اً هذ  المطاعات.

b2-  ، وٌوصً بالمرارات االلتصادٌة المناسبة. ٌمارن بٌن النظرٌات المتعلمة بهذ  المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة 
-c1  .ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء والمانون واالدارة اً تحلٌل المطاعات واالنشطة االنتاجٌة والخدمٌة 
c2- جٌة ٌوظف البرامج الحاسوبٌة كاالكسل واالٌفوز وغٌرها اً التحلٌل والتنبؤ اً مختلف المطاعات واالنشطة االلتصادٌة االنتا

 والخدمٌة. 
c3- .ٌعد التمارٌر المطاعٌة وٌساهم اً وضا السٌاسات والخطط والبرامج االنمائٌة اً مختلف المطاعات واالنشطة االلتصادٌة 
d1-  ٌنفذ الدراسات والتمارٌر لمعالجة المشاكل واالختالالت التً تعانً منها المطاعات واالنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة والخدمٌة

 لواعد التفكٌر الرشٌد.مجسدا 
d2-  .ٌعمل ضمن ارٌك إلعداد التمارٌر على مستو   المطاعات االلتصادٌة 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة ما المؤسسات التً تدٌر االنشطة االلتصادٌة االنتاجٌة والخدمٌة 
d4– لخدمً، وٌبدع اٌو.ٌتابا كل جدٌد اٌما ٌتعلك بالنظرٌات والتنظٌمات الخاصة بااللتصاد المطاعً االنتاجً وا 

 

V. موضوعات محتوى المقرر 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 

 ممدمة عامة 1
مفاهٌم عامة وأهمٌة الزراعة  والصناعة 

والطالة والنمل والتنظٌم الحضري لاللتصاد 
 المومً

W1 3 

2 
خصائص المطاعات 
واالنشطة  االنتاجٌة 

 والخدمٌة

 خصائص المطاع الزراعً  -
 خصائص لطاع الصناعة  -
 خصائص لطاعة الطالة  -
 خصائص لطاع النمل  -
  خصائص المطاع الحضري -

W2 
3 
 
 

3 

الطل  والعرب 
والتوازن اً 

المطاعات واالنشطة 
االلتصادٌة االنتاجٌة 

 والخدمٌة

تحلٌل العرب والطل  علً المنتجات الزراعٌة 
  والصناعة والنمل والطالة والتنظٌم الحضري

W3, W4 6 

 المطاع الزراعً 4
والعوامل المحددة ألسعار المنتجات الزراعٌة  -

 والتسوٌك الزراعً 
W5, W6 6 
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النظرٌات والمشاكل واالختالالت والتراح 
  الحلول 

 المطاعً الصناعً 5

النظرٌات وممومات واستراتٌجٌات التصنٌا  -
اإلنتاد الصناعً ،  األشكال التنظٌمٌة 

 المختلفة والتوطن الصناعً 
العاملة واألجور رأس المال  والمو   -

 واإلنتاجٌة اً الصناعة
 التسعٌر واإلٌرادات واألرباح اً الصناعة -

المشاكل واالختالالت التً تواجو المطاع 
 الصناعً خاصة اً الٌمن

W7, W8 6 

 لطاع الطالة 6

 االطار المفاهٌمً النظري للطالة -
 أنواع الطالة -
 مساهمة الطالة المتجددة اً التنمٌة المستدامة -
 تموٌل الطالة المتجددةآلٌات  -
 الطالة المتجددة اً الٌمن -

W9, W10 6 

 W11 3 امتحان أعمال الفصل 7

 لطاع النمل 8

 ممومات ومصادر التموٌل   -
محددات وتكلفة وتسعٌر خدمات النمل،  -

والمشاكل التً ٌتعرب لطاع النمل بشكل عام 
 واً الٌمن بشكل خاص والحلول.

 
 
 

W12, W13 

6 

9 
 
 الحضريالتنظٌم 

 

 النظرٌات  -
سٌاسة النمو الحضري الوطنً وااللتصاد  -

 الحضري اً الٌمن

W14, W15 
 

6 

 دراسة حالة  42
استعراب لدراسة حالة لمطاع او نشاط  -

   معٌن اً الٌمن

 W16 3 االمتحان النهائً 44

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

41 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  -
 المنالشة والحوار -
 التدرٌ  المٌدانً )العملً( -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 العروب العملٌة االٌضاحٌة -
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 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -
 التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌا التطبٌمٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفكرة الٌومٌة  -
 المهام البح ٌة -
 المحاكاة ولع  االدوار -
 الزٌارة الخارجٌة -
 دراسة الحاالت -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W5-W13 5 اجراء نزول مٌدانً لدراسة حالة لنشاط انتاجً أو خدمً لمطاع معٌن  4

 W5-W13 5 وعرب تمدٌمًكتابة تمرٌر او بحم مصغر  عن النزول المٌدانً  4

 W1-W14 5 تمدٌم عرب تمدٌم اً موضوع اً المادة لمجموعات طالبٌة  3

 W1-W14 11 المشاركة والتكالٌف  1

 ==== Total Score 47إجمالً 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 واألنشطة  1

 W1- W14 5 5% امتحانات لصٌرة  4

 W11 10 10% االمتحان الفصلً 3

 W16 60 60% االمتحان النهائً  1

 % Total  100 100المجموع  

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

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

 ، االلتصاد الزراعً ، اإلنجلو المصرٌة ، 2112دمحم السعٌد دمحم ، دكتور ،  -
، التصادٌات الصناعة دراسة نظرٌة وتطبٌمٌة  ، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌا ، 1891دمحم محروس إسماعٌل ،-

 االسكندرٌة ، مصر 
 م .2115مدحت كاظم المرشً ،االلتصاد الصناعً ، دار وائل للنشروالتوزٌا . الطبعة ال انٌة ، عمان، األردن ، -
، التصادٌات النفط والسٌاسات النفطٌة،الطبعة األولى،وزارة التعلٌم العالً والبحم 1891ا ،دمحم السمان،د.زكرٌا باش -

 العلمً،جامعة الموصل، العراق
 ، الموارد االلتصادٌة وموارد الطالة والبترول، الطبعة األولى مكتبة االنجلو مصرٌة. 1888. ارهاد دمحم االهدن، 

 ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزٌا،. 1حضري، نظرٌة وسٌاسة، ط، االلتصاد ال2119عادل عبدالغنً محبو ،
 ، التصادٌات النمل والمواصالت، دار الفكر العربً، الماهرة 2113حمد سلٌمان المشوخً،-

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .4
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مصر وبعب الممتصدات الزراعٌة العربٌة"  ، المواعد االلتصادٌة الزراعٌة "بٌن النظرٌة والتطبٌك ا2111ًعلً ٌوسف خلٌفة ،
 منشأة المعارف  االسكندرٌة .
 ، أساسٌات االلتصاد الزراعً ، كلٌة الزراعة ، جامعة المنصورة.1885حامد عبد الشااً هدهد ، 

 ، االلتصاد الزراعً ، كلٌة الزراعة ، جامعة المنصورة ،. 1888.جمٌل عبد الحمٌد جا  هللا، 2

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

 توجٌو الطلبة بالرجوع لموالا مرتبطة بموضوعات الممرر اً اإلنترنت.

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.77ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 الحرمان من مجلس القسم.% وٌتم اقرار 47

 :Tardyالحضور المتأخر  4

 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.

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 42ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  1

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

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

 :Cheatingالغش  7

 ًتطبق علٌه الئحة شؤون الطلب. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائ 

 .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 

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

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

 


