
 
  

 

 

 

 

 

 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

 مواصفات مقرر: اقتصادٌات وتموٌل مشروعات صغٌرة
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصادٌات وتموٌل مشروعات صغٌرة

2 
 ورقمهرمز المقرر 

 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) 
 االلتصاد الجزئي ، التحليل المالي واالئتماني 

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 مالٌة ومصرفٌة واقتصاد )بكالورٌوس( –االلتصاد والمالية 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربية

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام  /نظام الفصل الدراسي

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 علي عبدهللا لايدأ.م. د. 

 مراجعة: أ.م.د. صالح ياسين الممطري

11 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا الممررر للرت تزويرد الطالرل بالمعرارف والمهرارام الالزمرة عيمرا يتعلرك بالتصراديام وتمويرل الميرروعام الصرغير . 
الممرر بدراسة وتحليل تمويل الميرروعام الصرغير  عهرو يبردأ بعررو مفهروم واصرائو الميرروعام الصرغير ، ويبررز ويهتم هذا 

الدور الذي تلعبه هذه الميروعام عي التميمة االلتصادية، والمياكل والتحديام التي توجهها، ومصادر وأساليل تمويل الميرروعام 
غصرغر وبرامجهرا، وماسسرام التمويرل االئتمانيرة ويربكة اغمران االجتمراعي عري الصرغير  والتمويرل اغصرغر، وماسسرام التمويرل ا

 الجمهورية اليمنية، وعرو تجارل بعو الدول عي تمويل الصناعام والميروعام الصغير  واالستفاد  من تلن التجارل.

  

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

 دراسة الممرر سوف يكون الطالل لادرا علت أن:بعد االنتهاء من 
a1-  يبين ماتلف المفاهيم المرتبطة بأساسيام التصاديام تمويل الميروعام الصغير  واغصغر، واصائو ومصادر

 الميروعام الصغير  واغصغر.
a2-  .ييرح اغدوار التي تلعبه الميروعام الصغير  عي التنمية االلتصادية واالجتماعية 
a3-  الميكالم والتحديام التي تواجه الميروعام الصغير  واغصغر. يوضح 
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-b1 .يمارن بين نظريام ماسسام التمويل اغصغر وماسسام التمويل التمليدية 
b2-  .يحلل العاللة بين ماسسام تمويل الميروعام الصغير  واغصغر، والمياكل والتراح الحلول المالئمة 
-c1  .يعد ممترحام وتمارير لمياريع صغير  تساهم عي حل ومعالجة الميكالم التي تواجه الميروعام الصغير  واغصغر 
c2- .يطبك اغساليل والتمنيام عي عملية  تمدير احتياجام الميروعام  الصغير  واغصغر من التمويل 
c3- لصغير  واغصغر.يعد البحوث العلمية ودراسة الجدوى عي مجال تمويل الميروعام ا 
d1-  يساهم عي وضع البدائل والحلول للمضايا والميكالم عي مجال التصاديام تمويل الميروعام الصغير 
d2- .يمارس المياد   عي العمل كفريك عي الموالف الماتلفة 
d3- يتواصل بفعالية مع ماسسام تمويل الميروعام الصغير واغصغر 
d4–  بأنظمة ومنتجام برامج تمويل الميروعام الصغير  واغصغريتابع كل جديد عيما يتعلك 

 

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 - 
يبين ماتلف المفاهيم المرتبطة بأساسيام التصاديام تمويل 

الميروعام الصغير  واغصغر، واصائو ومصادر 
 الميروعام الصغير  واغصغر.

A1 االلتصادية والمالية وأسس . يوضح مبادئ العلوم
ومفاهيم وسياسام التمويل واالستثمار والعمل 

 a2 المصرعي.
– 

ييرح اغدوار التي تلعبه الميروعام الصغير  عي التنمية 
 االلتصادية واالجتماعية.

a3- 
الميكالم والتحديام التي تواجه الميروعام  وضحي

 الصغير  واغصغر.

A4 والظواهر واالزمام . يظهر المعرعة بالنظريام
المالية وااللتصادية، والمصطلحام والمماالم 

 والكتل المالية والمصرعية باللغة االنجليزية.
 

b1– 
نظريام ماسسام التمويل اغصغر وماسسام  يمارن بين

 التمويل التمليدية.
B1 يمارن بين النظريام والمضايا المالية والمصرعية .

 ويتاذ  المرار االستثماري والمالي المالئم. 

b2 
- 

يحلل العاللة بين ماسسام تمويل الميروعام الصغير  
 واغصغر، والمياكل والتراح الحلول المالئمة.

B2 يحلل نظرياً وكمياً العاللام بين المتغيرام المالية .
بالجانل المالي والمصرعي، ويتنبأ المتعلمة 

بمستمبل الظواهر والعاللام االلتصادية والمالية 
 الوالعية.

c1- 
يعد ممترحام وتمارير لمياريع صغير  تساهم عي حل    

ومعالجة الميكالم التي تواجه الميروعام الصغير  
 واغصغر.

C1.يعد التمارير والاطط المالية والمصرعية . 

c2- 
اغساليل والتمنيام عي عملية  تمدير احتياجام يطبك 

 الميروعام  الصغير  واغصغر من التمويل.
C2 يطبك تكنولوجيا المعلومام وتطبيمام الحاسل .

 اآللي عي الجانل المالي والمصرعي.

c3- 
يعد البحوث العلمية ودراسة الجدوى عي مجال تمويل 

 الميروعام الصغير  واغصغر.
C4 العلمية ودراسة الجدوى المالية . يعد البحوث

 وااللتصادية.

d1- 
يساهم عي وضع البدائل والحلول للمضايا والميكالم عي مجال 

 التصاديام تمويل الميروعام الصغير .

D1  يساهم عي حل الميكالم واالزمام المالية للمجتمع .
،ويجسد لواعد التفكير والسلون االلتصادي الرييد 

 لراراته وانيطته االلتصادية.والكفا عي جميع 

d2- .يمارس المياد   عي العمل كفريك عي الموالف الماتلفة 
D2 يعمل ضمن عريك ويتميز بسمام المياد  ، ويتحلت .

بالصدق واالمانة والمسئولية ويلتزم بأاالليام 
 المهنة.

d3-  يتواصل بفعالية مع ماسسام تمويل الميروعام الصغيرD3بفعالية مع الوحدام االلتصادية  والمالية  . يتواصل
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 والتقوٌممواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 
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 - 

يبين ماتلف المفاهيم المرتبطة بأساسيام 
التصاديام تمويل الميروعام الصغير  

واغصغر، واصائو ومصادر 
 .الميروعام الصغير  واغصغر

 المحاضر  والعروو االيضاحية -
 الحوار والمنالية -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

 التكاليف والتمارير الفردية -
 والجماعية 

 سريعة امتحانام  -
 المياركة عي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانام تحريرية -

a2- 
ييرح اغدوار التي تلعبه الميروعام 

الصغير  عي التنمية االلتصادية 
 .واالجتماعية

 المحاضر  والعروو االيضاحية -
 الحوار والمنالية -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

 التكاليف والتمارير الفردية - 
 والجماعية 

 سريعة امتحانام  -
 المياركة عي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانام تحريرية -

a3- 
يوضح الميكالم والتحديام التي تواجه 

 .الصغير  واغصغر الميروعام

 المحاضر  والعروو االيضاحية -
 الحوار والمنالية -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

 التكاليف والتمارير الفردية -
 والجماعية 

 سريعة امتحانام  -
 المياركة عي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانام تحريرية -

 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– 
يمارن بين نظريام ماسسام التمويل 

 .اغصغر وماسسام التمويل التمليدية

 المحاضر   -
العروو االيضاحية من لبل  -

 الطالل
 الحوار والمنالية  -
 العصف الذهني  -
المهام واالنيطة ومجموعام  -

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني(
 بحثيةمهام  -

 تمييم التكاليف. -
 تمييم العروو االيضاحية  -
 تمييم المنالية والحوار. -
 امتحان يفوي  -
المالحظة وتمييم مياركة الطالل  -

 عي الماعة 
 تمييم التمارير -
 المالحظة -
 امتحانام تحريرية -

 والبيئة المحيطة. واغصغر.

d4-  
يتابع كل جديد عيما يتعلك بأنظمة ومنتجام برامج تمويل 

 الميروعام الصغير  واغصغر.
D4 يبدع ويبتكر عي تنظيم العمل الفردي عي المطاع .

 المالي
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b2 
- 

يحلل العاللة بين ماسسام تمويل 
الميروعام الصغير  واغصغر، 

 .المالئمةوالمياكل والتراح الحلول 

 المحاضر   -
العروو االيضاحية من لبل  -

 الطالل
 الحوار والمنالية  -
 العصف الذهني  -
المهام واالنيطة ومجموعام  -

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تمييم التكاليف. -
 تمييم العروو االيضاحية  -
 تمييم المنالية والحوار. -
 امتحان يفوي  -
المالحظة وتمييم مياركة الطالل  -

 عي الماعة 
 تمييم التمارير -
 المالحظة -
 امتحانام تحريرية -

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

 المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 

يعد ممترحام وتمارير لمياريع    
صغير  تساهم عي حل ومعالجة 

الميكالم التي تواجه الميروعام 
 .الصغير  واغصغر

 العروو العملية والمحاكا    -
 التطبيك العملي.    -
االنيطة والتكاليف المنزلية   -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمنالية  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريل العملي -
 دراسة الحاالم  -

 امتحانام تحريرية. -
 امتحانام يفوية  -
 تمييم التمارير والتكاليف والترجمة -
 الفردية والجماعيةتمييم العروو  -
 االمتحان العملي ومالحظة االداء. -
 المياركة عي لاعة الدرس -

c2- 
يطبك اغساليل والتمنيام عي عملية  

تمدير احتياجام الميروعام  الصغير  
 .واغصغر من التمويل

 العروو العملية والمحاكا   -
 التطبيك العملي.    -
االنيطة والتكاليف المنزلية   -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمنالية  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريل العملي -

 .دراسة الحاالم

 امتحانام تحريرية. -
 امتحانام يفوية  -
 تمييم التمارير والتكاليف والترجمة -
 تمييم العروو الفردية والجماعية -
 االمتحان العملي ومالحظة االداء. -
 المياركة عي لاعة الدرس -

c3- 
العلمية ودراسة الجدوى عي يعد البحوث 

مجال تمويل الميروعام الصغير  
 .واغصغر

 العروو العملية والمحاكا    -
 التطبيك العملي.    -
)االنيطة والتكاليف المنزلية   -

 الفردية والجماعية( 
والتغذية الحوار والمنالية  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -

 امتحانام تحريرية. -
 امتحانام يفوية  -
 التمارير والتكاليف والترجمةتمييم  -
 تمييم العروو الفردية والجماعية -
 االمتحان العملي ومالحظة االداء. -
 المياركة عي لاعة الدرس. -
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     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- 
يساهم عي وضع البدائل والحلول للمضايا 
والميكالم عي مجال التصاديام تمويل 

 .الميروعام الصغير 

 الحوار والمنالية    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 االنيطة والمهام والتكاليف   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 المفكر  اليومية والتغذية الراجعة  -
 التطبيك العملي.  -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانام المصير   -
 تمييم العروو التمديمية -
 تمييم التمارير والتكاليف واغنيطة -
 االمتحانام اليفوية  -
 النزول الميداني تمييم -

d2- 
يمارس المياد   عي العمل كفريك عي 

 .الموالف الماتلفة

 الحوار والمنالية    -

 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 االنيطة والمهام والتكاليف   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 المفكر  اليومية والتغذية الراجعة  -

 التطبيك العملي. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانام المصير   -
 تمييم العروو التمديمية -
 تمييم التمارير والتكاليف واغنيطة -
 االمتحانام اليفوية  -

 تمييم النزول الميداني

d3- 
يتواصل بفعالية مع ماسسام تمويل 

 .الميروعام الصغير واغصغر

 الحوار والمنالية    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 االنيطة والمهام والتكاليف   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 المفكر  اليومية والتغذية الراجعة  -

 التطبيك العملي. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانام المصير   -
 تمييم العروو التمديمية -
 تمييم التمارير والتكاليف واغنيطة -
 االمتحانام اليفوية  -

 تمييم النزول الميداني

d4-  
بأنظمة يتابع كل جديد عيما يتعلك 

ومنتجام برامج تمويل الميروعام 
 .الصغير  واغصغر

 الحوار والمنالية   -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 االنيطة والمهام والتكاليف   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 المفكر  اليومية والتغذية الراجعة  -
 التطبيك العملي.  -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانام المصير   -
 العروو التمديميةتمييم  -
 تمييم التمارير والتكاليف واغنيطة -
 االمتحانام اليفوية  -
 تمييم النزول الميداني -

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 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

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) 

1 
مفهوم واصائو 

 الميروعام الصغير 
 

 . االهتمام بالميروعام الصغير 

  الصغير .مفهوم الميروعام 

  مولرررررع الميرررررروعام الصرررررغير  برررررين
 ميروعام اغعمال.

 . اصائو الميروعام الصغير 
مالئمة الميروعام الصغير  لاللتصاد 

 والمجتمع اليمني.

2 6 a1  

2 

الدور الذي تلعبه 
الميروعام الصغير  
عي التنمية االلتصادية 

 واالجتماعية.
 

مساهمتها عي الك عرو عمل، تحميك 
الصناعية المتكاملة، جذل التنمية 

المدارام، رعع الكفاء  االلتصادية، 
مياركة اإلناث عي النياط االلتصادي، 
محاربة أنماط السلون االجتماعي غير 

 السوية.
 االيكال المانونية للميروعام الصغير 

1 3 

 
a1, 

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

d2, 
 

3 

مياكل وتحديام 
الميروعام 

 الصغير .

مياكل  -وتحديام تمويلية  مياكل 
وتحديام غير تمويلية  منها: )اإلجراءام 
الحكومية، نمو الابر  اإلدارية 
والتنظيمية، المعلوماتية، التسويمية، ضعف 

 المدر  التناعسية.

1 3 
a1,a2,a3, 
,b1,b2, c1 

  التمويل الصغير 4

 .مفهوم وأهمية التمويل الصغير 

  االحتياجرررررام التمويليرررررة للميرررررروعام
الصررررغير : احتياجررررام وعررررك مراحررررل 
واحتياجرررام مرررن حيرررث دوام اسرررتادام 

 اغصول.
المواعد العلمية المتاذ  لتمويل احتياجام 

 وأصول الميروع.

1 3 
a 1, a2, b1, 
b2, c1, c2 

5 
أساليل التمويل 

ها )الداالية ومصادر
 والاارجية(

  التمويررل الررذاتي بمعرعررة مالررن أو مررالن
 الميروع.

  بررررررااللتراو مررررررن البنررررررون التمويررررررل
والماسسررررررررام التمويليررررررررة: البنررررررررون 
التجارية، البنون المتاصصرة صرناديك 
التررروعير البريديرررة ماسسرررام ويرررركام 
التمويرررل المحليررررة )حكوميررررة أو لطرررراع 
اررررراو( بنرررررون وماسسرررررام للليميرررررة 

 ودولية.

  التمويررل مرررن اررالل البنرررون اإلسرررالمية
)الميرررررراركة، الميرررررراركة المتنالصررررررة 

ين، المضاربة وأنواعهرا، المنتهية بالتمل

2 6 
a 1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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 اإلجار  وأنواعها، المرابحة.
 التمويل من ماسسام غير مصرعية. 

6 
 التمويل اغصغر

 

  : أسرراليل التمويررل اغصررغر برردون عائررد
اإللرررررراو الرررررودي، جمعيرررررة التررررروعير 
 الدوار ، تجار الرهن، المنح والهبام.  

  اغصغرصناعة وماسسام التمويل 

  ممارنة بين ماسسرام التمويرل اغصرغر
 وماسسام التمويل التمويلية التمليدية.

  طبيعة التحرديام التري تواجره ماسسرام
 التمويل اغصغر.

 .أنظمة وبرامج التمويل اغصغر 

  اصررائو ماسسررام التمويررل اغصررغر
 الفعالة.

2 6 
a1, a2, b2, 

c1, c2, d1, d2 

7 

تجارل تمويل 
الميروعام الصغير  

 واغصغر
 

  تجربررة الررريمن عررري التمويرررل الصرررغير
 واغصغر:

المصررارف: )بنررن اغمررل، التضررامن،  -
 الكريمي(.

صرررررررررندوق تمويرررررررررل الصرررررررررناعام  -
 والمنيئام الصغير .

ماسسام ضمن لطار برنامج يبكة االمان 
االجتماعي والتافيف من الفمر: )الصندوق 

 االجتماعي للتنمية(.

1 3 
a1, a2, c3, 

d3, 

8 
   الهندية.التجربة 

 3 1 .التجربة اليابانية 
a1, a2, b1, 
b2, , c1, c3, 

d3 

9 
 .3 1 تمدير احتياجام الميروع الصغير من التمويل a 1, a2 , b1, 

b2, c1 , c2, 
d1 , d2 

10 
  دراسررة حالررة تطبيميررة عمليررة لكيررف مرردى تررأثير المرررو علررت

المولررف التناعسرري للميررروع الصررغير المعتمررد علررت المرررو 
 جزأً من رأس ماله.لتمويل 

1 3 a 1, a2 , b1, 
b2, c1 , c2 , 

d1 , d2 

11 
      تطبيمرررام عمليرررة لتحليرررل حجرررم ومايررررام تمويرررل ماسسرررام

 التمويل للميروعام الصغير  واغصغر عي اليمن.

1 3 a 1, a2 , b1, 
b2, c1 , c2, 

d1 , d2  

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

Semester 
44 42 === 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 
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                                                  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 === === === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact 

Hours Per Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

   المحاضر 
 المنالية والحوار 
  العملي(التدريل الميداني( 
 العصف الذهني 
  حل الميكالم 
 العروو العملية االيضاحية 
  .المهام والتكاليف واالنيطة والتطبيمام العملية 
 )التعلم الذاتي والتعاوني )االنيطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمياريع التطبيمية 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكر  اليومية 
 لبحثيةالمهام ا 
 المحاكا  ولعل االدوار 
 الزيار  الاارجية 
 دراسة الحاالم 

 

VI.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week 
Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

طالل بعرضرها تحديد الموضوعام التي سيموم كل  4
 .عي الماعة والمناليام الجماعية للعروو الممدمة

5 
 

W1-W14 a1, a2, ,b1, b2, , c1, c2, 
c3 

حررراالم عمليرررة وتطبيميرررة يتررردرل عليهرررا الطرررالل  2
 )تكاليف عردية(.

5 
W5, W6 a1, a 2, c1, c2, c3 

  المياركة  3
10 

W1-W14 a1, a 2, a3, b1, b2, c1, 
c2, c3 

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
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VII. 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 20 20% التكاليف واغنيطة  4
a1,a2, a3, b1,b2, 

c1, c2, c3 

 W9 20 20% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, a3. b1, 
b2, c1, c2, c3 

 W16 60 60% االمتحان النهائي  5
a1, a2, a3, 

b1,b2, c1, c2, c3 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

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

(، محاضرررام عرري تمويررل الميررروعام الصررغير ، المسررتوى الرابررع، يررعبتي العلرروم الماليررة والمصرررعية 2112علرري عبررد هللا لائررد، )
 وااللتصاد العام. لسم االلتصاد والمالية، كلية التجار  وااللتصاد، جامعة صنعاء. 

(، التصرراديام تمويررل الميررروعام الصررغير ، الرردار الجامعيررة ،  االسرركندرية   جمهوريررة مصررر 2112عبررد المطلررل عبررد الحميررد، )
 العربية 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

الجديد ، الماهر ، م(، الماسسام الصغير  والمتوسطة وميكالم تمويلها، ابتران للنير والتوزيع، مصر 2112رابح اوني )
 مصر، الطبعة اغولت.

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

 توجيه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعام الممرر عي اإلنترنم.

 

VIII. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

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

  االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول
 % 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 
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 :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.
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 اقتصادٌات وتموٌل المشروعات الصغٌرة :خطة مقرر
 

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

 االسم
Name 

 أ.م.د. علي عبد هللا لائد علي
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  

قسم االقتصاد والمالٌة 
555226235 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثلثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

dr.alimoghram 
@gmail.com 

 3     

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصادٌات وتموٌل المشروعات الصغٌرة

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 المعتمدة للمقرر الساعات

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 
 للمقرر )إن وجدت( المتطلبات السابقة

Pre-requisites  
 مبادئ االلتصاد الجزئي، التحليل والتاطيط المالي واالئتماني

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 اليوجد

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 مالٌة ومصرفٌة واقتصاد )بكالورٌوس(تاصو  -االلتصاد والمالية

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: 

للت تزويد الطالل بالمعارف والمهارام الالزمة عيما يتعلك بالتصاديام وتمويل الميروعام الصغير . ويهتم هذا  يهدف هذا الممرر
الممرر بدراسة وتحليل تمويل الميروعام الصغير  عهو يبدأ بعرو مفهوم واصائو الميرروعام الصرغير ، ويبررز الردور الرذي 

لمياكل والتحديام التي توجهها، ومصرادر وأسراليل تمويرل الميرروعام الصرغير  تلعبه هذه الميروعام عي التميمة االلتصادية، وا
والتمويل اغصغر، وماسسام التمويل اغصغر وبرامجها، وماسسام التمويرل االئتمانيرة ويربكة اغمران االجتمراعي عري الجمهوريرة 

 اد  من تلن التجارل.اليمنية، وعرو تجارل بعو الدول عي تمويل الصناعام والميروعام الصغير  واالستف
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 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 يكون الطالل لادرا علت أن:
a1-  يبين ماتلف المفاهيم المرتبطة بأساسيام التصاديام تمويل الميروعام الصغير  واغصغر، واصائو ومصادر

 الصغير  واغصغر.الميروعام 
a2-  .ييرح اغدوار التي تلعبه الميروعام الصغير  عي التنمية االلتصادية واالجتماعية 
a3-  الميكالم والتحديام التي تواجه الميروعام الصغير  واغصغر. يوضح 

-b1 .يمارن بين نظريام ماسسام التمويل اغصغر وماسسام التمويل التمليدية 
b2-   بين ماسسام تمويل الميروعام الصغير  واغصغر، والمياكل والتراح الحلول المالئمة.يحلل العاللة 
-c1  .يعد ممترحام وتمارير لمياريع صغير  تساهم عي حل ومعالجة الميكالم التي تواجه الميروعام الصغير  واغصغر 
c2-   واغصغر من التمويل.يطبك اغساليل والتمنيام عي عملية  تمدير احتياجام الميروعام  الصغير 
c3- .يعد البحوث العلمية ودراسة الجدوى عي مجال تمويل الميروعام الصغير  واغصغر 
d1-  يساهم عي وضع البدائل والحلول للمضايا والميكالم عي مجال التصاديام تمويل الميروعام الصغير 
d2- .يمارس المياد   عي العمل كفريك عي الموالف الماتلفة 
d3- بفعالية مع ماسسام تمويل الميروعام الصغير واغصغر يتواصل 
d4– يتابع كل جديد عيما يتعلك بأنظمة ومنتجام برامج تمويل الميروعام الصغير  واغصغر 

 

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 

1 
مفهوم واصائو 

 الميروعام الصغير 
 

  بالميروعام الصغير .االهتمام 

 . مفهوم الميروعام الصغير 

 .مولع الميروعام الصغير  بين ميروعام اغعمال 

 . اصائو الميروعام الصغير 
 مالئمة الميروعام الصغير  لاللتصاد والمجتمع اليمني.

W1, W2 6 

2 

الدور الذي تلعبه 
الميروعام الصغير  
عي التنمية االلتصادية 

 واالجتماعية.
 

عي الك عرو عمل، تحميك التنمية الصناعية  مساهمتها
المتكاملة، جذل المدارام، رعع الكفاء  االلتصادية، 
مياركة اإلناث عي النياط االلتصادي، محاربة أنماط 

 السلون االجتماعي غير السوية.
 االيكال المانونية للميروعام الصغير 

W3 
3 
 
 

3 
مياكل وتحديام 

 الميروعام الصغير .
مياكل وتحديام غير تمويلية   -وتحديام تمويلية  مياكل 

منها: )اإلجراءام الحكومية، نمو الابر  اإلدارية 
 والتنظيمية، المعلوماتية، التسويمية، ضعف المدر  التناعسية.

W4 3 

  التمويل الصغير 4

 .مفهوم وأهمية التمويل الصغير 

  االحتياجررام التمويليررة للميررروعام الصررغير : احتياجررام
مراحررررل واحتياجررررام مررررن حيررررث دوام اسررررتادام  وعررررك

 اغصول.
 المواعد العلمية المتاذ  لتمويل احتياجام وأصول الميروع.

W5 3 

5 
أساليل التمويل 

ها )الداالية ومصادر
 والاارجية(

 .التمويل الذاتي بمعرعة مالن أو مالن الميروع 

  :التمويررل بررااللتراو مررن البنررون والماسسررام التمويليررة
التجاريررة، البنررون المتاصصررة صررناديك الترروعير البنررون 

W6, W7, 
W8 

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

البريدية ماسسام ويركام التمويل المحلية )حكوميرة أو 
 لطاع ااو( بنون وماسسام للليمية ودولية.

  ،التمويررررل مررررن اررررالل البنررررون اإلسررررالمية )الميرررراركة
الميرررراركة المتنالصرررررة المنتهيررررة بالتمليرررررن، المضررررراربة 

 ة.وأنواعها، اإلجار  وأنواعها، المرابح
 التمويل من ماسسام غير مصرعية. 

 W9 3 امتحان أعمال الفصل 6

7 
 التمويل اغصغر

 

  ،أسراليل التمويرل اغصرغر بردون عائرد : اإللرراو الرودي
 جمعية التوعير الدوار ، تجار الرهن، المنح والهبام.  

 صناعة وماسسام التمويل اغصغر 

  وماسسررررام ممارنررررة بررررين ماسسررررام التمويررررل اغصررررغر
 التمويل التمويلية التمليدية.

 .طبيعة التحديام التي تواجه ماسسام التمويل اغصغر 

 .أنظمة وبرامج التمويل اغصغر 

 .اصائو ماسسام التمويل اغصغر الفعالة 

W10 6 

8 

تجارل تمويل 
الميروعام الصغير  

 واغصغر
 

 :تجربة اليمن عي التمويل الصغير واغصغر 
 اغمل، التضامن، الكريمي(.المصارف: )بنن  -
 صندوق تمويل الصناعام والمنيئام الصغير . -

ماسسام ضمن لطار برنامج يبكة االمان االجتماعي 
 والتافيف من الفمر: )الصندوق االجتماعي للتنمية(.

W11 3 

9 
  .التجربة الهندية 

 التجربة اليابانية. W12 3 

10 
 .تمدير احتياجام الميروع الصغير من التمويل W13 3 

11 
  دراسررة حالررة تطبيميررة عمليررة لكيررف مرردى تررأثير المرررو علررت المولررف التناعسرري

 للميروع الصغير المعتمد علت المرو لتمويل جزأً من رأس ماله.

W14 3 

12 
  تطبيمام عملية لتحليل حجم ومايرام تمويل ماسسام     التمويل للميروعام

 الصغير  واغصغر عي اليمن.

W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائً 13

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

16 48 

 

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

 الرقم
Order 

 التمارٌنالمهام / 
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: 

 المحاضر   -



 
  

 

 

 

 

 

 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

 المنالية والحوار -
 الميداني )العملي(التدريل  -
 العصف الذهني -
 حل الميكالم  -
 العروو العملية االيضاحية -
 المهام والتكاليف واالنيطة والتطبيمام العملية.  -
 التعلم الذاتي والتعاوني )االنيطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمياريع التطبيمية( -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكر  اليومية  -
 المهام البحثية -
 المحاكا  ولعل االدوار -
 الزيار  الاارجية -
 دراسة الحاالم -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

تحديد الموضوعام التي سيموم كرل طالرل بعرضرها عري الماعرة  4
 .والمناليام الجماعية للعروو الممدمة

5 
 

W1-W14 

 W5, W6 5 حاالم عملية وتطبيمية يتدرل عليها الطالل )تكاليف عردية(. 2

 W1-W14 10  المياركة  3

 ==== Total Score 20إجمالً 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 20 31% التكاليف واغنيطة  1

 W9 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

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

(، محاضرررام عرري تمويررل الميررروعام الصررغير ، المسررتوى الرابررع، يررعبتي العلرروم الماليررة والمصرررعية 2112علرري عبررد هللا لائررد، )
 وااللتصاد العام. لسم االلتصاد والمالية، كلية التجار  وااللتصاد، جامعة صنعاء. 

(، التصرراديام تمويررل الميررروعام الصررغير ، الرردار الجامعيررة ،  االسرركندرية   جمهوريررة مصررر 2112لحميررد، )عبررد المطلررل عبررد ا
 العربية 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

م(، الماسسام الصغير  والمتوسطة وميكالم تمويلها، ابتران للنير والتوزيع، مصر الجديد ، الماهر ، 2112رابح اوني )
 الطبعة اغولت.مصر، 

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

 توجيه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعام الممرر عي اإلنترنم.

 

ii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

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

  الغٌواب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز
 % 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

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

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

 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

  بذلكفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق اللئحة الخاصة 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

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

 


