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 التخطٌط االقتصادي باللغة االنجلٌزٌةمواصفات مقرر: 
Economic Planning 

 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
االقتصادي التخطٌط  باللغة االنجلٌزٌة  

Economic Planning 

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 
 الدراسًالمستوى والفصل 

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً الثانً  -عالمستوى الراب  

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة والكلٌة وتنمٌة اقتصادٌة، قراءات 

 اقتصادٌة باللغة االنجلٌزٌة

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

 

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تخصص اقتصاد بكالورٌوس -اقتصاد ومالٌة 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة اإلنجلٌزٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. حمود علً علً النجار

 مراجعة أ.م.د. صالح ٌاسٌن المقطري

11 
 مواصفات المقرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

I. وصف المقرر Course Description: 

االقتصبادي باللغبة االنجلٌزٌبة. وتو بٌم أهمٌبة تحلٌبل مفهبوم ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب  بالمعبارف والمهبارات ببالت طٌط 
الت طببٌط واالعتبببارات ايساسببٌة خببً الت طببٌط االقتصببادي، ومسببتوٌات الت طببٌط مببن حٌبب  درجببة الاببمول والبعببد الزمنببً أنببوا  

 طٌطٌبة والتبً ت بم  الت طٌط بدأ من الت طٌط خً أوقات الحر  ثبم ت طبٌط المبدن ثبم ت طبٌط االقتصبادي. كمبا ٌتنباول العملٌبة الت
اعداد ال طة، تنفٌذ ال طبة، متابعبة ال طبة، تقبٌم ال طبة( ومباهً ال طبوات الواجب  اتباعهبا خبً كبل عملٌبة ممبا سبب ، كمبا ٌتطبر  
المقرر إلى أنماط الت طٌط   الت طٌط التااٌري، تحدٌد الحاجات، توصٌف عالقات اإلنتاج، الدارسات القطاعٌة التفصبٌلٌة، التبوازن 

ثم الت طٌط اإلقلٌمً، وت طٌط االستهالك، ت طبٌط االد بار، ت طبٌط االسبتثمار، ت طبٌط ايجبور، ت طبٌط ايسبعار، ت طبٌط العام( 
 التجارة ال ارجٌة، ت طٌط القوى العاملة.
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II. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 الطال  قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون 
a1-  مستوٌاته واهمٌته باللغة االنجلٌزٌة.ماهٌة الت طٌط و ٌبٌن 
a2- .ٌو م اينماط والمراحل الم تلفة للت طٌط باللغة االنجلٌزٌة 
b1-  .ٌحلل أنوا  م تلفة من ال طط خً مجال ت صصه 
b2- .ٌقٌم اينوا  الم تلفة من ال طط التنفٌذٌة 
c1-  الرٌا ٌة والمحاسبة لو ع  طط مستقبلٌة دقٌقة. ٌوظف المعادالت 
c2- .ٌعد ال طط الم تلفة للمستوٌات الم تلفة 
d1- .ٌساهم خً  ع واعداد ال طط االقتصادٌة للمجتمع 
d2- .ٌعمل  من خرٌ  إلعداد ال طط الم تلفة مقترحاً الحلول وايسالٌ  المناسبة لحل المااكل التً قد تعٌقهم خً عملٌة التنفٌذ 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات التً تهتم بإعداد اينوا  الم تلفة من ال طط والدراسات خً مجال عملها 
d4- .ٌطب  قواعد التفكٌر والسلوك االقتصادي الراٌد خً جمٌع قراراته واناطته خً مجال الت طٌط االقتصادي 

 

 
 
 
 
 

III.  للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم 
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 - 
 مستوٌاته واهمٌته باللغة االنجلٌزٌة.ماهٌة الت طٌط و ٌبٌن

 
A1 .والنظرٌات االقتصادٌة والمالٌة. ايسس والمبادئ ٌبٌن 

a2 
– 

ٌو م اينماط والمراحل الم تلفة للت طٌط باللغة 
 االنجلٌزٌة.

 

A3 بايزمات االقتصادٌة والمالٌة . ٌظهر المعرخة
 االنجلٌزٌة خً مجاله.وبالمصطلحات والكت  باللغة 

b1–  .ٌحلل أنوا  م تلفة من ال طط خً مجال ت صصه B1.ٌحلل الظواهر والق اٌا االقتصادٌة والمالٌة . 

b2 
- 

 ٌقٌم اينوا  الم تلفة من ال طط التنفٌذٌة.
B2.ٌقٌم الماروعات االستثمارٌة . 

 

c1- 
ٌوظف المعادالت الرٌا ٌة والمحاسبة لو ع  طط 

 دقٌقة.مستقبلٌة 
C1 ٌوظف الرٌا ٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء .

 والمحاسبة والقانون واالدارة خً المجال االقتصادي.

c2- 
 ٌعد ال طط الم تلفة للمستوٌات الم تلفة.

 
C3 ٌعد التقارٌر والبحو  العلمٌة ودراسات الجدوى .

 االقتصادٌة.

d1- .ٌساهم خً  ع واعداد ال طط االقتصادٌة للمجتمع D1.ٌساهم خً حل الماكالت االقتصادٌة للمجتمع . 

d2- 
ٌعمل  من خرٌ  إلعداد ال طط الم تلفة مقترحاً الحلول 

وايسالٌ  المناسبة لحل المااكل التً قد تعٌقهم خً 
 عملٌة التنفٌذ.

D2. .ٌعمل  من خرٌ  وٌتمٌز بسمات القٌادة . 
 

d3- 
ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات التً تهتم 

بإعداد اينوا  الم تلفة من ال طط والدراسات خً مجال 
 عملها. 

D3 ٌتواصل بفعالٌة مع الوحدات والمؤسسات االقتصادٌة .
 والمالٌة والبٌئة المحٌطة.

 

D4- 
ٌطب  قواعد التفكٌر والسلوك االقتصادي الراٌد خً 

خً مجال الت طٌط  جمٌع قراراته واناطته
 االقتصادي.

D4 ٌجسد قواعد التفكٌر والسلوك االقتصادي الراٌد والكفؤ .
 خً جمٌع قراراته واناطته االقتصادٌة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 
مستوٌاته ماهٌة الت طٌط و ٌبٌن 

 واهمٌته، باللغة االنجلٌزٌة.
 

 المحا رة والعروض االٌ احٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االناطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة -
 الحوار والمناقاة -
 العصف الذهنً  -
 حل الماكالت  -

 ا تبارات قصٌرة  -
 ا تبارات تحرٌرٌة  -
تقٌٌم التكالٌف والتقارٌر الفردٌة  -

 والجماعٌة 
 ا تبارات افوٌة  -
 تقٌٌم االناطة  -

a2 – 
ٌو م اينماط والمراحل الم تلفة 

 للت طٌط باللغة االنجلٌزٌة.
 

 المحا رة والعروض االٌ احٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االناطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة -
 الحوار والمناقاة -
 العصف الذهنً  -
 حل الماكالت  -

 ا تبارات قصٌرة  -
 ا تبارات تحرٌرٌة  -
تقٌٌم التكالٌف والتقارٌر الفردٌة  -

 والجماعٌة 
 ا تبارات افوٌة  -
 تقٌٌم االناطة  -

 

 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– 
ٌحلل أنوا  م تلفة من ال طط خً 

 مجال ت صصه. 

 المحا رة  -
 العروض االٌ احٌة من قبل الطال  -
 الحوار والمناقاة  -
 العصف الذهنً  -
 حل الماكالت والتطبٌ  العملً -
 المهام واالناطة ومجموعات العمل -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة  -

 اقتصادٌة.

 ا تبارات قصٌرة. -
 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العروض االٌ احٌة  -
 ر.تقٌٌم المناقاة والحوا -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحان افوي  -
المالحظة وتقٌٌم مااركة الطال   -

 خً القاعة 
 تقٌٌم التقارٌر  -

b2 - 
ٌقٌم اينوا  الم تلفة من ال طط 

 التنفٌذٌة.
 

 المحا رة  -
 العروض االٌ احٌة من قبل الطال  -
 الحوار والمناقاة  -
 العصف الذهنً  -
 حل الماكالت والتطبٌ  العملً -
 واالناطة ومجموعات العملالمهام  -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة  -

 اقتصادٌة.

 ا تبارات قصٌرة. -
 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العروض االٌ احٌة  -
 تقٌٌم المناقاة والحوار. -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحان افوي  -
المالحظة وتقٌٌم مااركة الطال   -

 خً القاعة 
 تقٌٌم التقارٌر  -

 

 مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم: ثالثا:



 
  

 

 

 

 

 

 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

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 
ٌوظف المعادالت الرٌا ٌة والمحاسبة 

 لو ع  طط مستقبلٌة دقٌقة.
 

 العروض العملٌة والمحاكاة  -
 التطبٌ  العملً.   -
التعلم الذاتً والتعاونً  االناطة  -

 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة( 
 والتغذٌة الراجعة. الحوار والمناقاة  -
 التدرٌس المصغر. -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة  -

 اقتصادٌة.

 ا تبارات تحرٌرٌة. -
 ا تبارات افوٌة  -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 والترجمة
تقٌٌم العروض الفردٌة  -

 والجماعٌة
اال تبار العملً ومالحظة  -

 االداء.

c2- 
جمٌع ٌعد ال طط الم تلفة خً 

 المجاالت.
 

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌ  العملً.    -
التعلم الذاتً والتعاونً  االناطة   -

والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة 
 والجماعٌة( 

 والتغذٌة الراجعة. الحوار والمناقاة  -
 التدرٌس المصغر. -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة  - -

 اقتصادٌة.

 ا تبارات تحرٌرٌة. -
 ا تبارات افوٌة  -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 والترجمة
تقٌٌم العروض الفردٌة  -

 والجماعٌة
اال تبار العملً ومالحظة  -

 االداء.

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1
- 

ٌنفذ ال طط لمعالجة مااكل االقتصادٌة 
وٌقدم ال طة المناسبة بهدف 

 ات اذ القرار المناس  .

 الحوار والمناقاة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االناطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة -
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة -
 التطبٌ  العملً. -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة   -

 اقتصادٌة.

 مالحظة االداء.    -
 اال تبارات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
والتكالٌف تقٌٌم التقارٌر  -

 واالناطة
 االمتحانات الافوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

d2
- 

ٌعمل  من خرٌ  إلعداد ال طط 
الم تلفة مقترحاً الحلول 
وايسالٌ  المناسبة لحل 

المااكل التً قد تعٌقهم خً 
 عملٌة التنفٌذ.

 الحوار والمناقاة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االناطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة -
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة -

 التطبٌ  العملً. -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة   -

 اقتصادٌة.

 
 مالحظة االداء.     -
 اال تبارات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واالناطة
 االمتحانات الافوٌة  -
 المٌدانًتقٌٌم النزول  -

d3
- 

ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات 
والمنظمات التً تهتم بإعداد 
اينوا  الم تلفة من ال طط 

 الحوار والمناقاة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االناطة والمهام والتكالٌف   -

 
 مالحظة االداء.     -
 اال تبارات القصٌرة  -
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 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة - والدراسات خً مجال عملها. 
 الراجعةالمفكرة الٌومٌة والتغذٌة  -
 التطبٌ  العملً. -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة   -

 اقتصادٌة.

 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واالناطة
 االمتحانات الافوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً

d4
- 

ٌطب  قواعد التفكٌر والسلوك 
جمٌع االقتصادي الراٌد خً 

قراراته واناطته خً مجال 
 الت طٌط االقتصادي

 الحوار والمناقاة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االناطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة -
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة -
 التطبٌ  العملً. -
التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة   -

 اقتصادٌة.

 
 مالحظة االداء.     -
 اال تبارات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واالناطة
 االمتحانات الافوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

 

IV.  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 

  Economic 
planning 

- The concept of 
economic planning 

- The importance of 
planning 

- Planning goals 

1 3 

a1, a2 

2 
Types of 
planning 

- Comprehensive planning  
- Indicative planning 

1 3  
a1, a2 ,b1, b2  

3 

- The planning 
process 

- Indicative 
planning 

- The concept 
- Planning stages and 

steps 
-  The concept Features 

1 3 a1, a2 ,b1, b2 

4 

Development 
planning 

- The concept  
- Themes of development 

planning 
-  Development planning 

goals 

1 3 

a1, a2 ,b1, b2 

5 

Regional 
planning 

- The concept of regional 
planning 

- Regional planning 
characteristic 

- Regional planning 
objectives 

- Regional economic and 

1 3 a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 

d1, d2, d3, d4 



 
  

 

 

 

 

 

 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

social development goals  

6 
Regional 
planning 
theories 

- Cities planning strategy 
 

1 3 a1, a2, b1, 
b2, c1, c2 

7 
Consumption 

planning 
- The concept 
- Analysis of consumption 

function 

1 3 a1, a2, b1, 
b2,,c1,c2 

8 

Savings 
planning 

- The concept  
- Savings Function 

Analysis 
- Savings planning 

1 3 a1, a2,  b1, 
b2, c1,c2 

9 

Investment 
planning 

- Marginal efficiency of 
investment 

- Planning for the volume 
of Investment 

1 3 a1, a2, b1, 
b2, c1,c2 

10 

Wage and price 
planning 

- The concept 
- Analysis of wages 

function 
- The importance and role 

of prices in the economy 
- Price functions in the 

planned economy 

1 3 a1, a2,b1, b2, 
c1,c2 

11 

Foreign Trade 
Planning 

- The concept 
- Determinants of the 

efficiency of the foreign 
trade plan 

1 3 a1, a2, b1, 
b2,c1,c2 

12 

Workforce 
planning 

- Goals of workforce 
planning 

- Dynamic workforce 
planning 

1 3 a1, a2, b1, 
b2, c1,c2 

13 
Economic 
Planning 
Balances 

- Commodity Balances  
- Monetary and financial 

Balances 

1 3 a1, a2, b1, 
b2, c1,c2, d1, 

d2 

14 
Economic 
Planning 
Balances 

- Foreign Exchange 
Balance  

- Labor Force Balances 

1 3 a1, a2, b1, 
b2, c1,c2, d1, 

d2 

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 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 



 
  

 

 

 

 

 

 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

of 
Weeks 

Hours ILOs 

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

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

  === 

 
 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحا رة 
 .نقاش وحوار 
 التقارٌر واورا  ومجموعات العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل الماكالت 
  العملٌة االٌ احٌةالعروض 
  .المهام والتكالٌف واالناطة والتطبٌقات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً  االناطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والماارٌع التطبٌقٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
 التدرٌس المصغر 
 المفكرة الٌومٌة 
 ممارسة التأمل وتبادل ال برات 

 
 

V.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

عمل  طة اقتصبادٌة او تحلٌبل  طبة اقتصبادٌة  4
  تمهٌدٌة.

5 

W6 a1, a2, b1,b2, c1, 
c2, d1, d2, d3 

تطبٌبب  وعكببس كببل مببا تببم التببدرٌ  علٌببه علببى  2
 ارض الواقع. 

W13 a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, d3, d4 

 اعداد  طة اولٌة.  3
10 

W15 a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, d3, d4 

 تقدٌم عرض للمادة لمجموعات طالبٌة 4
  

5 
W1-W14 a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1, d2, d3, d4 

 خً التكالٌف مااركة 5
5 

W1-w14 a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, d3, d4 

 === = Total Score 25إجمالً الدرجة  

 

VI. 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) 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 W14-W1 25 25% التكالٌف والمااركة 4
a1, a2, b1, b2, c1, c2, 

d1, d2, d3, d4 

 W14-W1 5 5% a1, a2, b1, b2, c1, c2 امتحانات قصٌرة  2

 W8 10 10% a1, a2, b1, b2, c1, c2 امتحان أعمال الفصل 3

 W16 60 60% التقرٌر +  اال تبار النهائً 4
a1, a2, b1, b2, c1, c2, 

d1, d4 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

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

 للنار.إبراهٌم طلعت، استراتٌجٌات الت طٌط االقتصادي، دار الكتا   -1

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 الت طٌط االقتصادي، دار مجدالوي للنار والتوزٌع. ،1111د. عقٌل جاسم عبدهللا،  -1
2- W. Arthur Lewis, , 2003,  The Principles of Economic Planning, Routledge Library 

Editions, London and New York 

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

 توجٌه الطلبة بالرجو  لمواقع مرتبطة بمو وعات المقرر خً اإلنترنت.

 

VII. 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.55ٌلتزم 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 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.

 : Attendance/PunctualityExamضوابط 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

  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  5

 ً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 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

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

 
 
 
 

 
4: اللغة اإلنجلٌزٌة )م2222/2224العام الجامعً:   

 
 التخطٌط االقتصادي باللغة االنجلٌزٌة :خطة مقرر

Economic Planning  
 

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

 االسم
Name 

 أ.م.د. حمود النجار
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 قسم االقتصاد والمالٌة

 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: 

4.  
 اسم المقرر

Course Title 
 الت طٌط االقتصادي 

Economic Planning  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 المعتمدة للمقررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
(ثانًالمستوى الرابع )الفصل الدراسً ال  

5.  
 للمقرر )إن وجدت(المتطلبات السابقة 

Pre-requisites  
النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة والكلٌة، وتنمٌة اقتصادٌة وقراءات اقتصادٌة 

 باللغة االنجلٌزٌة 

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 تنمٌة اقتصادٌة

5.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in whichالمقرر 
the course is offered 

 ت صص اقتصاد -اقتصاد ومالٌة 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة اإلنجلٌزٌة

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة مكان تدرٌس المقرر  .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

Location of teaching the 
course 

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

الطال  بالمعارف والمهارات بالت طٌط االقتصادي باللغبة االنجلٌزٌبة. وتو بٌم أهمٌبة تحلٌبل مفهبوم ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد 
الت طببٌط واالعتبببارات ايساسببٌة خببً الت طببٌط االقتصببادي، ومسببتوٌات الت طببٌط مببن حٌبب  درجببة الاببمول والبعببد الزمنببً أنببوا  

ط االقتصبادي. كمبا ٌتنباول العملٌبة الت طٌطٌبة والتبً ت بم  الت طٌط بدأ من الت طٌط خً أوقات الحر  ثبم ت طبٌط المبدن ثبم ت طبٌ
اعداد ال طة، تنفٌذ ال طبة، متابعبة ال طبة، تقبٌم ال طبة( ومباهً ال طبوات الواجب  اتباعهبا خبً كبل عملٌبة ممبا سبب ، كمبا ٌتطبر  

القطاعٌة التفصبٌلٌة، التبوازن المقرر إلى أنماط الت طٌط   الت طٌط التااٌري، تحدٌد الحاجات، توصٌف عالقات اإلنتاج، الدارسات 
العام( ثم الت طٌط اإلقلٌمً، وت طٌط االستهالك، ت طبٌط االد بار، ت طبٌط االسبتثمار، ت طبٌط ايجبور، ت طبٌط ايسبعار، ت طبٌط 

 التجارة ال ارجٌة، ت طٌط القوى العاملة.

 

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

 االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطال  قادرا على أن:بعد 
a1-  مستوٌاته واهمٌته باللغة االنجلٌزٌة.ماهٌة الت طٌط و ٌبٌن 
a2- .ٌو م اينماط والمراحل الم تلفة للت طٌط باللغة االنجلٌزٌة 
b1-  .ٌحلل أنوا  م تلفة من ال طط خً مجال ت صصه 
b2-  ال طط التنفٌذٌة.ٌقٌم اينوا  الم تلفة من 
c1-  .ٌوظف المعادالت الرٌا ٌة والمحاسبة لو ع  طط مستقبلٌة دقٌقة 
c2- .ٌعد ال طط الم تلفة للمستوٌات الم تلفة 
d1- .ٌساهم خً  ع واعداد ال طط االقتصادٌة للمجتمع 
d2- كل التً قد تعٌقهم خً عملٌة التنفٌذ.ٌعمل  من خرٌ  إلعداد ال طط الم تلفة مقترحاً الحلول وايسالٌ  المناسبة لحل الماا 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات التً تهتم بإعداد اينوا  الم تلفة من ال طط والدراسات خً مجال عملها 
d4- .ٌطب  قواعد التفكٌر والسلوك االقتصادي الراٌد خً جمٌع قراراته واناطته خً مجال الت طٌط االقتصادي 
   

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة
Con. 

H 

1 

Economic planning - The concept of economic planning 
- The importance of planning 
- Planning goals 

 

W1 3 

2 
Types of planning - Comprehensive planning  

Indicative planning 
W2 3 

3 
 

- The planning 
process 

- Indicative 
planning 

- The concept 
 Planning stages and steps - 

- The concept Features 
 

W3 3 

4 
Development 

planning 
- The concept  
-Themes of development planning 

- - Development planning goals 
W4 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

5 

Regional planning -The concept of regional planning 
- Regional planning characteristics 
- Regional planning objectives 

-Regional economic and social 
development goals  

W5 3 

6 
Regional planning 

theories 
- Cities planning strategy 

 
W6 3 

7 Mid-term Exam W7 3 

8 
Consumption 
planning 

- The concept 
- Analysis of consumption function 

 

W8 3 

9 

Savings planning - The concept  
- Savings Function Analysis 
- Savings planning 

 

W9 3 

10 
Investment 
planning 

- Marginal efficiency of investment 
- Planning for the volume of Investment 

W10 3 

11 

Wage and price 
planning 

- The concept 
- Analysis of wages function 
- The importance and role of prices in the 
economy 

- Price functions in the planned economy 

W11 3 

12 
Foreign Trade 
Planning 

- The concept 
- Determinants of the efficiency of the 
foreign trade plan 

W12 3 

13 
Workforce planning -Goals of workforce planning 

- Dynamic workforce planning 
 

W13 3 

14 
Economic Planning 
Balances 

- Commodity Balances  
- Monetary and financial Balances 

W14 3 

15 
Economic Planning 
Balances 

- Foreign Exchange Balance  
- Labor Force Balances 

 

W15 3 

16 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 

  

 



 
  

 

 

 

 

 

 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

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحا رة  -
 نقاش وحوار. -
 التقارٌر واورا  ومجموعات العمل -
  التدرٌ  على اعداد وتحلٌل  طة اقتصادٌة. -
 العروض العملٌة االٌ احٌة -
 المهام والتكالٌف واالناطة والتطبٌقات العملٌة.  -
 التعلم الذاتً والتعاونً  االناطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والماارٌع التطبٌقٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفكرة الٌومٌة  -
 ممارسة التأمل وتبادل ال برات -

 

 م
No 

 النشاط/ التكلٌف
Assignments 

 أسبوع التنفٌذ
Week 
Due 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 W6 عمل  طة اقتصادٌة او تحلٌل  طة اقتصادٌة تمهٌدٌة. 4
5 

 W7 تطبٌ  وعكس كل ما تم التدرٌ  علٌه على ارض الواقع.  2

 W15 10 اعداد  طة اولٌة.  3

 W1-W15 5 تقدٌم عرض للمادة لمجموعات طالبٌة 4

 W1-w16 5 مااركة خً التكالٌف 5

 0Total Score 25  إجمالً الدرجة 

 

vii. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion 

of Final 
Assessment 

 W1-W15 25 25% التكالٌف واالناطة  1

 W1-15 5 5% امتحانات قصٌرة  2

 W11 10 10% االمتحان الفصلً 3

 W16 60 60% التقرٌر + االمتحان النهائً 4

 % Total  100 100المجموع  

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

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

 الت طٌط االقتصادي، دار الكتا  للنار.إبراهٌم طلعت، استراتٌجٌات  -2

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 الت طٌط االقتصادي، دار مجدالوي للنار والتوزٌع. ،1111د. عقٌل جاسم عبدهللا،  -3
4- W. Arthur Lewis, , 2003,  The Principles of Economic Planning, Routledge Library 

Editions, London and New York 

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

 توجٌه الطلبة بالرجو  لمواقع مرتبطة بمو وعات المقرر خً اإلنترنت.

 

VIII. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

4 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  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

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

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

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( 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 

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 .ٌ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 

5 

 :Cheatingالغش 

  ً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 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 

 :Other policiesسٌاسات أخرى 

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

 


