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 مواصفات مقرر: المالٌة العامة
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 المالٌة العامة

2.  
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number 
 

3.  
 تمدة للمقررالساعات المع

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً الثانً  -المستوى الثالث   

5.  
 لمقرر )إن وجدت(المتطلبات السابقة ا

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ االقتصاد الكلً ، نقود وبنوك

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

 التوجد 

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 علوم السٌاسٌةاالقتصاد والمالٌة، المحاسبة، إدارة األعمال، ال

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 نظام الفصل الدراسً

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د. علً علً الزبٌدي
 د. عبدالرحمن بنً غازي 

 أ.م. د. صالح ٌاسٌن المقطريمراجعة: 

11.  
 مواصفات المقررد تارٌخ اعتما

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

لتمكٌنا  مان معر اة األساساٌاا لعلام المالٌاة العاماة  زماةٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعاارف والمهااراا الأ   

علاق بواجبااا الادول  اً مجاال االنفااق للدولة بشكل عام وما ٌتعلق بمدى تدخل الدولاة  اً النشااط االقتصاادي وبخاصاة  ٌماا ٌت

المرسااومة لهااا وعالقااة ذلااك بالنشاااط  هاادافالجاااري واالسااتيماري التااً تنفااذ  مجسساااا واجهاازة الدولااة المختلفااة  ااً  ااوء األ

اق االقتصادي والظواهر المرتبطة بذلك كالت خم والبطالة وكذلك السٌاساا االقتصادٌة المالٌة والنقدٌاة ساواء  ٌماا ٌتعلاق با نفا

أو ما ٌتعلق بأنواع االٌراداا المختلفة التً تتبعها الدولة وكذلك مقدار الدعم التً تتحمل  الدولة ومدى ارتباط ذلك كلا  باالموارد 

التً تغطً تلك النفقاا من موارد سٌادٌة كال رائب والرسوم وتلك االٌاراداا الطارئاة المتميلاة  اً الادٌن الاداخلً والخاارجً 

مسااعداا او التموٌال باالعجز )التموٌال الت اخمً ( . وساٌمكن هاذا المقارر الطالاب الماتعلم مان االساتفادة )القارو(( وكاذلك ال

 باألميلة القائمة على المقارنة بٌن الدول النامٌة والٌمن.
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 لب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطا

a1- ٌو ح االسس والمبادئ والنظرٌاا  ً مجال المالٌة العامة وعالقتها بالنظرٌاا االقتصادٌة والمالٌة 

a2-   موازناا الدولة وتموٌلها وتنفٌذها من قبل  إعدادٌحدد المهاراا التعلٌمٌة والذهنٌة عند و ع برامج وتصمٌم برامج

 امة والخاصة.المجسساا واالجهزة االقتصادٌة الع

-b1  ٌختار التقنٌة التً تتفق مع خصاائ  الو اع الماالً للدولاة وكاذلك الو اع االقتصاادي بشاكل عاام ، وو اع المجسسااا

 التً سٌعمل بها.

b2-  ٌقارن بٌن النظرٌاا المالٌة  ً جانبً االٌراداا والنفقاا  

-c1 لوجٌا المعلوماا وبرامج الحاسب اآللً  ٌما ٌتعلق ٌستخدم برامج وتقنٌاا متنوعة ومناسبة وخاصة تطبٌق برامج تكنو

 بالمالٌة العامة.

c2- .ٌعد تقارٌر قطاعٌة، وخطة مالٌة للدولة أو للمشروعاا القائمة أو الجدٌدة 

d1- .ٌعمل  ردٌاً وجماعٌاً   ً تنظٌم االعمال التً ٌقوم بها 

d2- بفعالٌة مع المجسساا المالٌة للدولة. أصلٌتو  
d3- عد التفكٌر االقتصادي القائم على السلوك الرشٌد والكفاءة  ً تنفٌذ ذلك و قا لما تعلم  خالل دراست  للمقررٌطبق قوا 

 

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   ٌو ح االسس والمبادئ والنظرٌاا  اً مجاال المالٌاة

 العامة وعالقتها بالنظرٌاا االقتصادٌة والمالٌة

A1 .والنظرٌاا االقتصادٌة والمالٌة. س والمبادئاألس ٌبٌن 

a2   ٌحدد المهاراا التعلٌمٌة والذهنٌة عند و ع برامج

موازناا الدولة وتموٌلها  إعدادوتصمٌم برامج 

وتنفٌذها من قبل المجسساا واالجهزة االقتصادٌة 

 العامة والخاصة.

A3 باألزماا االقتصادٌة والمالٌة  . ٌظهر المعر ة

  ً مجال .ا نجلٌزٌة والكتب باللغة  وبالمصطلحاا

 A4 ..ًٌتعرف على أسس التفكٌر االقتصادي والبحث العلم 

b1  ًٌختار التقنٌة التاً تتفاق ماع خصاائ  الو اع الماال

للدولة وكذلك الو ع االقتصادي بشكل عاام ، وو اع 

 المجسساا التً سٌعمل بها.

B3وٌتنبأ . ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً العالقاا  بٌن  المتغٌراا ،

 بمستقبل الظواهر والعالقاا االقتصادٌة الواقعٌة.

b2  ٌقاااارن باااٌن النظرٌااااا المالٌاااة  اااً جاااانبً االٌاااراداا

 والنفقاا.   

B4 ٌقارن بٌن النظرٌاا والمدارس الفكرٌة االقتصادٌة .
والمالٌة، وٌنقد وٌتخذ  القرار االستيماري واالقتصادي 

 والمالً المناسب.

c1  وتقنٌاا متنوعة ومناسبة وخاصة ٌستخدم برامج

تطبٌق برامج تكنولوجٌا المعلوماا وبرامج الحاسب 

 اآللً  ٌما ٌتعلق بالمالٌة العامة.

C2 ً  ًٌستخدم التكنولوجٌا وتطبٌقاا الحاسب اآلل .

 االقتصاد.

c2  ٌعد تقارٌر قطاعٌة، وخطة مالٌة للدولة أو

 للمشروعاا القائمة أو الجدٌدة. 

C4اا االقتصادٌة والخطط والبرامج االنمائٌة . ٌ ع السٌاس
 العلمً. سلوبو ق األ

d1 .ٌعمل  ردٌاً وجماعٌاً   ً تنظٌم االعمال التً ٌقوم بها D2. .ٌعمل  من  رٌق وٌتمٌز بسماا القٌادة . 

d2 المالٌة للدولة.بفعالٌة مع المجسساا  أصلٌتو D3 ٌتصل بفعالٌة مع الوحداا والمجسساا االقتصادٌة .
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 باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم مواءمة مخرجات التعلم
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 

 المعرفة والفهممخرجات المقرر/ 
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

a1   ًٌو ح االسس والمبادئ والنظرٌااا  ا
مجال المالٌة العامة وعالقتها بالنظرٌااا 

 االقتصادٌة والمالٌة

 ٌةٌ احالمحا رة والعرو( ا  -
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف والتقارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحاناا  -
 المشاركة  ً قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحاناا تحرٌرٌة -

a2  ٌحاادد المهاااراا التعلٌمٌااة والذهنٌااة عنااد
 إعااادادو اااع بااارامج وتصااامٌم بااارامج 

لااة وتموٌلهااا وتنفٌااذها ماان موازناااا الدو
قبااال المجسسااااا واالجهااازة االقتصاااادٌة 

 .العامة والخاصة

 ٌةٌ احالمحا رة والعرو( ا  -
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -

 التكالٌف والتقارٌر الفردٌة - 
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحاناا  -
 المشاركة  ً قاعة الدرس -
 ةالمالحظ -
 امتحاناا تحرٌرٌة -

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌساستراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

b1–   ٌختااار التقنٌااة التااً تتفااق مااع خصااائ
الو اااع الماااالً للدولاااة وكاااذلك الو اااع 
االقتصااااااادي بشااااااكل عااااااام ، وو ااااااع 

 .المجسساا التً سٌعمل بها

 المحا رة  -

ٌة من قبل ٌ احالعرو( ا  -

 الطالب

 الحوار والمناقشة  -

 لذهنً العصف ا -

ومجموعاا  األنشطةالمهام و -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(

 مهام بحيٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -

 ٌة ٌ احتقٌٌم العرو( ا  -

 تقٌٌم المناقشة والحوار. -

 امتحان شفوي  -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب  ً القاعة 

 تقٌٌم التقارٌر -

 المالحظة -

 امتحاناا تحرٌرٌة -

 والمالٌة والبٌئة المحٌطة.

d3   ٌطبق قواعد التفكٌر االقتصادي القائم على السلوك

الرشٌد والكفاءة  ً تنفٌذ ذلك و قا لما تعلم  خالل 

 دراست  للمقرر

D5 ٌجسد قواعد التفكٌر والسلوك االقتصادي الرشٌد والكفج .
  ً جمٌع قرارات  وانشطت  االقتصادٌة.
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b2 - الٌااة  ااً جااانبً ٌقااارن بااٌن النظرٌاااا الم
    .االٌراداا والنفقاا

 المحا رة  -

ٌة من قبل ٌ احالعرو( ا  -

 الطالب

 الحوار والمناقشة  -

 العصف الذهنً  -

ومجموعاا  األنشطةالمهام و -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(

 مهام بحيٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -

 ٌة ٌ احتقٌٌم العرو( ا  -

 تقٌٌم المناقشة والحوار. -

 امتحان شفوي  -

ة وتقٌٌم مشاركة المالحظ -

 الطالب  ً القاعة 

 تقٌٌم التقارٌر -

 المالحظة -

 امتحاناا تحرٌرٌة -

 

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

 مهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ المهارات ال
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

c1-  ٌستخدم برامج وتقنٌاا متنوعاة ومناسابة
وخاصاااااة تطبٌاااااق بااااارامج تكنولوجٌاااااا 
المعلوماااا وباارامج الحاسااب اآللااً  ٌمااا 

 عامة.ٌتعلق بالمالٌة ال

 العرو( العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌق العملً.    -
والتكالٌف المنزلٌة  األنشطة  -

 الفردٌة والجماعٌة
 والتغذٌة الراجعة. الحوار والمناقشة  -
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -
 دراسة الحاالا  -

 امتحاناا تحرٌرٌة. -
 امتحاناا شفوٌة  -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 والترجمة
عرو( الفردٌة تقٌٌم ال -

 والجماعٌة
االمتحان العملً ومالحظة  -

 االداء.
 المشاركة  ً قاعة الدرس -

c2-  ٌعد تقارٌر قطاعٌة، وخطاة مالٌاة للدولاة
 أو للمشروعاا القائمة أو الجدٌدة.

 العرو( العملٌة والمحاكاة  -
 التطبٌق العملً.    -
والتكالٌف المنزلٌة  األنشطة  -

 الفردٌة والجماعٌة
 والتغذٌة الراجعة. اقشة الحوار والمن -
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -

 .دراسة الحاالا

 امتحاناا تحرٌرٌة. -
 امتحاناا شفوٌة  -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 والترجمة
تقٌٌم العرو( الفردٌة  -

 والجماعٌة
االمتحان العملً ومالحظة  -

 االداء.
 المشاركة  ً قاعة الدرس -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

d1-  ردٌاً وجماعٌاً   ً تنظٌم االعمال ٌعمل 
 .التً ٌقوم بها

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 والمهام والتكالٌف األنشطة   -

 مالحظة االداء.   -

 االمتحاناا القصٌرة  -

 التقدٌمٌةتقٌٌم العرو(  -
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التدرٌس المصغر والتغذٌة   -
 الراجعة

 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌق العملً.  -

تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 األنشطةو

 االمتحاناا الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً -

d2- بفعالٌة مع المجسساا المالٌة  أصلٌتو
 .للدولة

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

 الراجعة
 والتغذٌة الراجعة المفكرة الٌومٌة  -
 التطبٌق العملً. 

 مالحظة االداء.   -

 االمتحاناا القصٌرة  -

 تقٌٌم العرو( التقدٌمٌة -

تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 األنشطةو

 االمتحاناا الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً

d3-  ٌطبق قواعد التفكٌر االقتصادي القائم
على السلوك الرشٌد والكفاءة  ً تنفٌذ 

 لما تعلم  خالل دراست  للمقرر ذلك و قا

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

 الراجعة
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌق العملً. 

 مالحظة االداء.   -

 االمتحاناا القصٌرة  -

 تقٌٌم العرو( التقدٌمٌة -

قارٌر والتكالٌف تقٌٌم الت -

 األنشطةو

 االمتحاناا الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 
 

 الرئٌسةالمعالم 
 لنشاط الدولة المالً.

 وابعاد المالٌة العامة. إطار
اوالً: الحاجاا العامة كمحدد لنطاق النشاط 

 لً للدولة.الما
التفرقة بٌن المالٌة العامة والمالٌة  أهمٌةيانٌاً: 

 الخاصة.
 يالياً: عالقة المالٌة العامة بالعلوم األخرى.

اوالً: تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي 

 .والمالً

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً  -

 .و ً الفكر االقتصادي التقلٌدي

القتصادي والمالً تدخل الدولة  ً النشاط ا  -

  .كنز وبعدها

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً  -

2 6 
a1, a2,  

 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 . ً الفكر االقتصادي النقدي

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً  -

  ً االشتراكٌة

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً   -

 -.ا سالمً ً الفكر 

المالٌة العامة: نظرة بٌن الرأسمالٌة  -

 .ا سالمكٌة وواالشترا

 .ثانٌاً: التطور الوظٌفً لمفهوم المالٌة العامة

 .توجٌ  النفقاا العامة -1

 . بط االستهالك -2

 تعبئة المدخراا. -3

 ثالثا: العناصر المؤلفة للمالٌة العامة:

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفقاا العامة
 

مفهوم النفقة العامة، قواعدها، أولوٌة االنفاق 
 العام

 هوم النفقة العامةاوالً: مف
 يانٌاً: قواعد النفقة العامة. 
يالياً: تحدٌد حجم االنفاق الحكومً )حدود  

 النفقاا العامة(.
 رابعاَ: أولوٌة االنفاق العام. 

 ( ازدٌاد النفقات العامة.أسبابظاهرة )
 اوالً: الزٌادة الظاهرٌة  ً النفقاا العامة.

 عامة.يانٌاً: الزٌادة الحقٌقٌة  ً النفقاا ال 
 صور)انواع( النفقات العامة

 اوالً: النفقاا الجارٌة )التشغٌلٌة(
أجور وتعوٌ اا العاملٌن وما  ً حكمها   -

 )االجور والرواتب والد وعاا التقاعدٌة(
)تحدٌد الرواتب واالجور  ً  وء تكالٌف   

 المعٌشة(.         
االنفاق العام على السلع والممتلكاا )القٌام   -

 الدولة وتنفٌذ االشغال العامة(.  بمشترٌاا
االنفاق العام على التحوٌالا واالعاناا  -

 والمنا ع االجتماعٌة(
 اقساط القرو( العامة و وائد . -

 يانٌاً: النفقاا االستيمارٌة أو الرأسمالٌة.
 تقسٌمات النفقات العامة

 اوالً: التقسٌماا النظرٌة للنفقاا العامة.
 .ة للنفقاا العامةيانٌاً: التقسٌماا الو عٌ

 االثار االقتصادٌة للنفقات العامة:
 اوالً: آيار النفقاا العامة على االنتاج القومً.

يانٌاً: آيار النفقاا العامة على االستهالك 
 القومً.

 يالياً: آيار النفقاا العامة على الدخل القومً.
رابعاً: آيار النفقاا العامة على توزٌع الدخل 

4 12 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 

c3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 القومً.
 لعامة فً الٌمن: النفقات ا

 اوالً: تطور النفقاا العامة.
 يانٌاً: تبوٌب النفقاا العامة.

 يالياً: التقسٌم الوظٌفً للنفقاا العامة.
 رابعاً: التقسٌم االقتصادي للنفقاا العامة.

 االٌراداا العامة 4

 مصادر االٌرادات العامة: 
 من أمالكها )الدومٌن(.اوالً: اٌراداا الدولة 

 يانٌاً: الرسوم.
 يالياً: ال رائب 
 رابعاً: القرو( 

 : تقسٌم االٌرادات العامة
 تطور االٌرادات العامة

4 12 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 

c3 

 ال رائب 
 مفهوم الضرٌبة وعناصرها وقواعدها: 

 اوالً: تعرٌف ال رٌبة.
اس لل رٌبة )االس ساسٌةيانٌاً: القواعد األ

 القانونً لفر( ال رائب(.
 يالياً: تقسٌم ال رائب.

االستقرار الضرٌبً ومشاكل الضرٌبة عند 
 التطبٌق: 

 اوالً: مفهوم االستقرار ال رٌبً.
 يانٌاً: االزدواج ال رٌبً.
 يالياً: التهرب ال رٌبً.

ها أشكالرابعاً: عبء ال رٌبة )راجعٌتها( و
 والعوامل المجيرة  ً نقلها.

 امة للضرائب فً االقتصاد القومً:ثار العاال
 اوالً: آيار ال رائب على االستهالك.
 يانٌاً: آيار ال رٌبة على االدخار.
 يالياً: آيار ال رٌبة  ً االنتاج.

 توزٌع الدخول. إعادةرابعاً: آيار ال رائب  ً 
 خصائص النظم الضرٌبٌة فً الدول النامٌة:

 اوالً: انخفا( نسبة االقتطاع ال رٌبً.
 نٌاً: سٌادة ال رائب غٌر المباشرة.يا

 ال رٌبٌة. نظمةيالياً: جمود األ
رابعاَ: انخفا( كفاءة الجهاز ا داري ال رٌبً 

 والوعً ال رٌبً) الطاقة ال رٌبٌة(.

3  

 االٌراداا الطارئة: 
 القروض العامة:

 .اوالً: مفهوم القرو( العامة وانواعها

 .ةيانٌاَ: التنظٌم الفنً للقرو( العام

يالياً: اآليار االقتصادٌة والمالٌة للقرو( 

 العامة.



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 : االصدار النقدي

 التموٌل بالعجز 

4 
 

الموازنة العامة 
 للدولة

ماهٌة الموازنة العامة للدولة وتطورها 

 :أهمٌتهاوخصائصها و

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

6  

 القواعد )مبادئ( العامة للموازنة: 

  أوال: قاعدة شمولٌة الموازنة

 يانٌا: قاعدة توزان الموازنة

 ياليا: قاعدة وحدة الموازنة

 رابعا: سنوٌة الموازنة

 انواع الموازنات: 

 موازنة البنود )التقلٌدٌة(

 موازنة البرامج

 موازنة االداء

 موازنة التخطٌط والبرمجة

 هدافموازنة االدارة باأل

 الموازنة الصفرٌة. 

 الموازنة العامة  إعداد

 الموازنة إعدادلتً تتولً اوال: السلطة ا

 إعداديانٌا: دورة الموازنة العامة )كٌفٌة 

 الموازنة(

 عجز الموازنة العامة 

 انواع العجز 

 حدود العجز 

 المحدداا الهٌكلٌة لعجز الموازنة العامة

 مصادر تموٌل العجز 

 الرقابة على الموازنة 

5 

المستجداا المالٌة 
الدولٌة الحدٌية و ق 

اا دلٌل احصاء
مالٌة الحكومة 
الصادر عن 

صندوق النقد الدولً 
 2001عام 

ادارة المالٌة العامة وفق  إصالحاستراتٌجٌة 

 دلٌل احصاءات الحكومة: 

 ا وتنفٌذا وحوسبة إعدادنظام الموازنة  إصالح

نظام المناقصاا والمزاٌداا  إصالح

 والمشترٌاا الحكومٌة 

 نظام الرقابة والمراجعة الداخلٌة  إصالح

 نمٌة القدراا ت

متوسط المدى وفق  طارتبوٌب الموازنة واإل

 دلٌل احصاءات مالٌة الحكومة 

 التبوٌب االقتصادي

 التبوٌب الوظٌفً 

  متوسط المدى للنفقاا طارا 

1 3 

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

d3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 االساس النقدي واساس االستحقاق

6 
المالٌة العامة  ً 
 الدول النامٌة

المشتركة  ً المالٌة العامة  ً الخصائ  

 الدول النامٌة

 الخصائ  العامة للمالٌة  ً الٌمن

 السٌاسة المالٌة  ً الدول النامٌة والٌمن

1 3 
a1, a2, 
b1, b2 

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

14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحا رة 
 المناقشة والحوار 
 )ًالتدرٌب المٌدانً )العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالا 
  ٌةٌ احالعرو( العملٌة ا 
 والتطبٌقاا العملٌة.  األنشطةالمهام والتكالٌف و 
 ( ًوالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطب األنشطةالتعلم الذاتً والتعاون)ٌقٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
  التدرٌس المصغر 
  المفكرة الٌومٌة 
 المهام البحيٌة 

  األدوارالمحاكاة ولعب 

 الزٌارة الخارجٌة 

 دراسة الحاالا 

 

vi. والتكلٌفات  األنشطةTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف األنشطة
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

   تصمٌم أميلة رقمٌة 1
5 

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

و ااااع تمااااارٌن وتوزٌااااع الطااااالب إلااااى  2
   مجموعاا وحلها

2.5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, d1 
W1-W14 

التاااادرٌب علااااى كٌفٌااااة تحلٌاااال البٌاناااااا  3
والرسوم البٌانٌة و قاا لماا تام تدرٌسا   اً 

 ب النظريالجان
5 

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

W1-W14 

التدرٌب على كٌفٌة  توصٌف تحلٌلً عان  4
 الحالة المطروحة  ً المادة التدرٌسٌة

5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, 
W1-W14 

 a1, a2, b1, b2, c1, W1-W14 2.5و ااع تمااارٌن وواجباااا منزلٌااة وأساائلة  5



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

لإلجابة علٌها عن كال المفارداا الرئٌساة 
  والتفصٌلٌة

c2, d1, d3 

 ==== Total Score 21إجمالً الدرجة  

 

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%  األنشطةالتكالٌف و 1
a1,a2, b1,b2, c1, 

c2, d1, d3 

 W7 20 20% امتحان أعمال الفصل 2
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2 

 W16 60 60% االمتحان النهائً  3
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

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

 

 : Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .1

ن ( اقتصادٌاا المالٌة العامة، الطبعة اليانٌة،  دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عما2010محمد طاقة وهدى العزاوي ،)
 األردن.-

 صنعاء.  -( اقتصادٌاا المالٌة العامة ، األمٌن للنشر والتوزٌع 2002مصطفى المتوكل ومحمد الحاوري ، )

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

  ا سكندرٌة(. الوجٌز  ً المالٌة العامة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، 2000سوزي عدلً ناشد ،) 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتنٌة ومواقع المصادر اإللكترو .3

.ا نترناتوجٌ  الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بمو وعاا المقرر  ً   

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فيً حيال تجياوز الغٌياب
 القسم.% وٌتم اقرار الحرمان من مجلس 25

 :Tardyالحضور المتأخر  2



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فيً الفصيل الدراسيً، وإذا تيأخر زٌيادة عين  ٌسمح
 ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌ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

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

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

 :Cheatingالغش  5

 طالب.ن الئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش 

 .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 الالئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

 ى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات أخر 
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 المالٌة العامة :خطة مقرر

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

Course 

 االسم
Name 

 د. عبدالرحمن بنً غازي
 واخرون

 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 
Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  

 
 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

 
3      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 العامة اقتصادٌات المالٌة

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 الثالث )الفصل الدراسً الثانً(

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 مبادئ االقتصاد الكلً، نقود وبنوك

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 

7.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر 

Program (s) in which the 
course is offered 

 االقتصاد والمالٌة، المحاسبة، إدارة األعمال، العلوم السٌاسٌة

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: 

لتمكٌن  من معر ة األساسٌاا لعلم المالٌة العامة للدولة بشاكل  زمةالمقرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهاراا الأٌهدف هذا 

عااام ومااا ٌتعلااق بماادى تاادخل الدولااة  ااً النشاااط االقتصااادي وبخاصااة  ٌمااا ٌتعلااق بواجباااا الاادول  ااً مجااال االنفاااق الجاااري 

المرساومة لهاا وعالقاة ذلاك بالنشااط االقتصاادي  هادافولاة المختلفاة  اً  اوء األواالستيماري التً تنفذ  مجسساا واجهازة الد

والظواهر المرتبطة بذلك كالت خم والبطالة وكذلك السٌاساا االقتصادٌة المالٌة والنقدٌة سواء  ٌماا ٌتعلاق با نفااق أو ماا ٌتعلاق 
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ً تتحمل  الدولة ومدى ارتباط ذلاك كلا  باالموارد التاً تغطاً بأنواع االٌراداا المختلفة التً تتبعها الدولة وكذلك مقدار الدعم الت

تلك النفقاا من موارد سٌادٌة كال رائب والرسوم وتلاك االٌاراداا الطارئاة المتميلاة  اً الادٌن الاداخلً والخاارجً )القارو(( 

ن االساتفادة باألميلاة القائماة وكذلك المساعداا او التموٌل بالعجز )التموٌل الت خمً ( . وسٌمكن هذا المقارر الطالاب الماتعلم ما

 على المقارنة بٌن الدول النامٌة والٌمن.

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1- ا بالنظرٌاا االقتصادٌة والمالٌةٌو ح االسس والمبادئ والنظرٌاا  ً مجال المالٌة العامة وعالقته 

a2-   موازناا الدولة وتموٌلها وتنفٌذها من قبل  إعدادٌحدد المهاراا التعلٌمٌة والذهنٌة عند و ع برامج وتصمٌم برامج

 المجسساا واالجهزة االقتصادٌة العامة والخاصة.

-b1 االقتصاادي بشاكل عاام ، وو اع المجسسااا  ٌختار التقنٌة التً تتفق مع خصائ  الو اع الماالً للدولاة وكاذلك الو اع

 التً سٌعمل بها.

b2-  ٌقارن بٌن النظرٌاا المالٌة  ً جانبً االٌراداا والنفقاا  

-c1  ٌستخدم برامج وتقنٌاا متنوعة ومناسبة وخاصة تطبٌق برامج تكنولوجٌا المعلوماا وبرامج الحاسب اآللً  ٌما ٌتعلق

 بالمالٌة العامة.

c2- اعٌة، وخطة مالٌة للدولة أو للمشروعاا القائمة أو الجدٌدة.ٌعد تقارٌر قط 

d1- .ٌعمل  ردٌاً وجماعٌاً   ً تنظٌم االعمال التً ٌقوم بها 

d2- بفعالٌة مع المجسساا المالٌة للدولة. أصلٌتو  
d3- خالل دراست  للمقرر.ٌطبق قواعد التفكٌر االقتصادي القائم على السلوك الرشٌد والكفاءة  ً تنفٌذ ذلك و قا لما تعلم   

 

ix.  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 
 

لنشاط  الرئٌسةالمعالم 
 الدولة المالً.

 وابعاد المالٌة العامة. إطار
اوالً: الحاجاا العامة كمحدد لنطاق النشاط المالً 

 للدولة.
 التفرقة بٌن المالٌة العامة والمالٌة الخاصة. أهمٌةيانٌاً: 

 قة المالٌة العامة بالعلوم األخرى.يالياً: عال
 .اوالً: تدخل الدولة فً النشاط االقتصادي والمالً

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً و ً الفكر  -

 .االقتصادي التقلٌدي

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً كنز   -

  .وبعدها

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً  ً الفكر  -

 .االقتصادي النقدي

W1, W2 
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تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً  ً  -

 االشتراكٌة

تدخل الدولة  ً النشاط االقتصادي والمالً  ً الفكر   -

 -.ا سالمً

المالٌة العامة: نظرة بٌن الرأسمالٌة واالشتراكٌة  -

 .ا سالمو

 .ثانٌاً: التطور الوظٌفً لمفهوم المالٌة العامة

 .ةتوجٌ  النفقاا العام -4

 . بط االستهالك -5

 تعبئة المدخراا. -6

 ثالثا: العناصر المؤلفة للمالٌة العامة:

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفقاا العامة
 

 مفهوم النفقة العامة، قواعدها، أولوٌة االنفاق العام
 اوالً: مفهوم النفقة العامة

 يانٌاً: قواعد النفقة العامة. 
)حدود النفقاا يالياً: تحدٌد حجم االنفاق الحكومً  

 العامة(.
 رابعاَ: أولوٌة االنفاق العام. 

 ( ازدٌاد النفقات العامة.أسبابظاهرة )
 اوالً: الزٌادة الظاهرٌة  ً النفقاا العامة.

 يانٌاً: الزٌادة الحقٌقٌة  ً النفقاا العامة. 
 صور)انواع( النفقات العامة

 اوالً: النفقاا الجارٌة )التشغٌلٌة(
العاملٌن وما  ً حكمها )االجور  أجور وتعوٌ اا  -

 والرواتب والد وعاا التقاعدٌة(
 )تحدٌد الرواتب واالجور  ً  وء تكالٌف المعٌشة(.           
االنفاق العام على السلع والممتلكاا )القٌام بمشترٌاا   -

 الدولة وتنفٌذ االشغال العامة(. 
االنفاق العام على التحوٌالا واالعاناا والمنا ع  -
 الجتماعٌة(ا
 اقساط القرو( العامة و وائد . -

 يانٌاً: النفقاا االستيمارٌة أو الرأسمالٌة.
 تقسٌمات النفقات العامة

 اوالً: التقسٌماا النظرٌة للنفقاا العامة.
 .يانٌاً: التقسٌماا الو عٌة للنفقاا العامة

 االثار االقتصادٌة للنفقات العامة:
 االنتاج القومً.اوالً: آيار النفقاا العامة على 

 يانٌاً: آيار النفقاا العامة على االستهالك القومً.
 يالياً: آيار النفقاا العامة على الدخل القومً.

 رابعاً: آيار النفقاا العامة على توزٌع الدخل القومً.
 النفقات العامة فً الٌمن: 
 اوالً: تطور النفقاا العامة.
 يانٌاً: تبوٌب النفقاا العامة.

 التقسٌم الوظٌفً للنفقاا العامة.يالياً: 

W3, 
W4, 
W5, 
W6 

12 
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 رابعاً: التقسٌم االقتصادي للنفقاا العامة.

 W7 3 امتحان أعمال الفصل 

 االٌراداا العامة 4

 مصادر االٌرادات العامة: 
 اوالً: اٌراداا الدولة من أمالكها )الدومٌن(.

 يانٌاً: الرسوم.
 يالياً: ال رائب 
 رابعاً: القرو( 

 : تقسٌم االٌرادات العامة
 تطور االٌرادات العامة

W8, 
W9, 
W10, 
W11 

12 

 ال رائب 
 مفهوم الضرٌبة وعناصرها وقواعدها: 

 اوالً: تعرٌف ال رٌبة.
لل رٌبة )االساس القانونً  ساسٌةيانٌاً: القواعد األ
 لفر( ال رائب(.

 يالياً: تقسٌم ال رائب.
 عند التطبٌق: االستقرار الضرٌبً ومشاكل الضرٌبة 

 اوالً: مفهوم االستقرار ال رٌبً.
 يانٌاً: االزدواج ال رٌبً.
 يالياً: التهرب ال رٌبً.

ها والعوامل أشكالرابعاً: عبء ال رٌبة )راجعٌتها( و
 المجيرة  ً نقلها.

 ثار العامة للضرائب فً االقتصاد القومً:اال
 اوالً: آيار ال رائب على االستهالك.

 رٌبة على االدخار.يانٌاً: آيار ال 
 يالياً: آيار ال رٌبة  ً االنتاج.

 توزٌع الدخول. إعادةرابعاً: آيار ال رائب  ً 
 خصائص النظم الضرٌبٌة فً الدول النامٌة:

 اوالً: انخفا( نسبة االقتطاع ال رٌبً.
 يانٌاً: سٌادة ال رائب غٌر المباشرة.

 ال رٌبٌة. نظمةيالياً: جمود األ
ءة الجهاز ا داري ال رٌبً والوعً رابعاَ: انخفا( كفا

 ال رٌبً) الطاقة ال رٌبٌة(.

3  

 االٌراداا الطارئة: 
 القروض العامة:

 .اوالً: مفهوم القرو( العامة وانواعها

 .يانٌاَ: التنظٌم الفنً للقرو( العامة

 يالياً: اآليار االقتصادٌة والمالٌة للقرو( العامة.

 : االصدار النقدي

  التموٌل بالعجز
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4 
 

 الموازنة العامة للدولة

 

ماهٌة الموازنة العامة للدولة وتطورها وخصائصها 

 :أهمٌتهاو

 القواعد )مبادئ( العامة للموازنة: 

 أوال: قاعدة شمولٌة الموازنة 

 يانٌا: قاعدة توزان الموازنة

 ياليا: قاعدة وحدة الموازنة

 رابعا: سنوٌة الموازنة

 انواع الموازنات: 

 نود )التقلٌدٌة(موازنة الب

 موازنة البرامج

 موازنة االداء

 موازنة التخطٌط والبرمجة

 هدافموازنة االدارة باأل

 الموازنة الصفرٌة. 

 الموازنة العامة  إعداد

 الموازنة إعداداوال: السلطة التً تتولً 

 الموازنة( إعداديانٌا: دورة الموازنة العامة )كٌفٌة 

 عجز الموازنة العامة 

 ز انواع العج

 حدود العجز 

 المحدداا الهٌكلٌة لعجز الموازنة العامة

 مصادر تموٌل العجز 

 الرقابة على الموازنة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W12, 
W13 

6 

5 

المستجداا المالٌة الدولٌة 
الحدٌية و ق دلٌل 

احصاءاا مالٌة الحكومة 
الصادر عن صندوق النقد 

 2001الدولً عام 

العامة وفق دلٌل ادارة المالٌة  إصالحاستراتٌجٌة 

 احصاءات الحكومة: 

 ا وتنفٌذا وحوسبة إعدادنظام الموازنة  إصالح

نظام المناقصاا والمزاٌداا والمشترٌاا  إصالح

 الحكومٌة 

 نظام الرقابة والمراجعة الداخلٌة  إصالح

 تنمٌة القدراا 

متوسط المدى وفق دلٌل  طارتبوٌب الموازنة واإل

 احصاءات مالٌة الحكومة 

 ٌب االقتصاديالتبو

 التبوٌب الوظٌفً 

  متوسط المدى للنفقاا طارا 

 االساس النقدي واساس االستحقاق

W14 3 
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6 
المالٌة العامة  ً الدول 

 النامٌة

 الخصائ  المشتركة  ً المالٌة العامة  ً الدول النامٌة

 الخصائ  العامة للمالٌة  ً الٌمن

 السٌاسة المالٌة  ً الدول النامٌة والٌمن

W15 3 

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

16 48 

 

v.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحا رة  -
 المناقشة والحوار -
 التدرٌب المٌدانً )العملً( -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالا  -
 ٌةٌ احالعرو( العملٌة ا  -
 والتطبٌقاا العملٌة.  األنشطةالٌف والمهام والتك -
 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة( األنشطةالتعلم الذاتً والتعاونً ) -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفكرة الٌومٌة  -
 المهام البحيٌة -

 األدوارالمحاكاة ولعب  -

 الزٌارة الخارجٌة -

 دراسة الحاالا -
 

i. لتكلٌفات وا األنشطةTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف األنشطة
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W1-W14 5   تصمٌم أميلة رقمٌة 1

 W1-W14 2.5   و ع تمارٌن وتوزٌع الطالب إلى مجموعاا وحلها 2

بٌانٌااة و قااا لمااا تاام التاادرٌب علااى كٌفٌااة تحلٌاال البٌاناااا والرسااوم ال 3
 تدرٌس   ً الجانب النظري

5 W1-W14 

التدرٌب على كٌفٌة  توصٌف تحلٌلً عن الحالة المطروحة  ً الماادة  4
 التدرٌسٌة

5 W1-W14 

و اااع تماااارٌن وواجبااااا منزلٌاااة وأسااائلة لإلجاباااة علٌهاااا عااان كااال  5
  المفرداا الرئٌسة والتفصٌلٌة

2.5 W1-W14 

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  
 

vi. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion 

of Final 
Assessment 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 W1-W14 20 20%  األنشطةالتكالٌف و 1

 W7 20 20% االمتحان الفصلً 2

 W16 60 60% ائً االمتحان النه 3

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

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

صادٌاا المالٌة العامة، الطبعة اليانٌة،  دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، عمان ( اقت2010محمد طاقة وهدى العزاوي ،)
 األردن.-

 صنعاء.  -( اقتصادٌاا المالٌة العامة ، األمٌن للنشر والتوزٌع 2002مصطفى المتوكل ومحمد الحاوري ، )

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

  ا سكندرٌةوجٌز  ً المالٌة العامة ، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، (. ال2000سوزي عدلً ناشد ،) 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتالمصادر اإللكترونٌة ومواقع  .3

.ا نترناتوجٌ  الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بمو وعاا المقرر  ً   
 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور % 

  وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فيً حيال تجياوز الغٌياب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فيً الفصيل الدراسيً، وإذا تيأخر زٌيادة عين  ٌسمح
 دم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند ع

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :Assignments & Projectsات والمشارٌع التعٌٌن 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

 ًن الطالب.ئوحال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش ف 

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ 
 


