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 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 النظرية االقتصادية الكليةمواصفات مقرر: 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 النظرية االقتصادية الكلية

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
  األولي رأسالفصل الد -المستوى الثالث 

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 (وجدت

Pre-requisites (if 
any) 

-نظرية اقتصادية جزئية  -نقود وبنوك –مبادئ االقتصاد الكلي 
 –الرياضة البحتة أ، ب  -اقتصاد رياضي  -مبادئ اقتصاد جزئي
 مهارات الحاسوب-، 2، 1ء إحصا –رياضة مالية 

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 دولية، اقتصاد قياسي، مالية عامة  تنمية اقتصادية، تجارة

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

تخصص اقتصاد ، مالية ومصرفية  –االقتصاد والمالية 
 )بكالوريوس(

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 / انتظاميرأسنظام الفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د. علي علي صالح الزبيدي
 أ.م. د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة
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ii. رروصف المق Course Description: 

لتمكينه من معرفة األسااااسااايات لعلم  زمةيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
االقتصااد من الناحية الكلية م  اساتخدام بعأ أسااسايات ومصاطلحات االقتصااد الجزئي بما يخدم المواضاي  

ية ء وتوظيف تقنيات التعليم اآللية والبرمجإحصاااياضااة والمقررة ، م  توظيف جمي  التقنيات التعليمية من ر
لتصاااوير البيانات في صاااورة جداول ورساااوم بيانية كوساااائل توضااايحية للمفاهيم العلمية والتطبيقية ودمجها 
لتحقيق الكفاااءة والفاااعليااة في العمليااة التعلميااة. ويغطي هااذا المقرر مجموعااة من نظريااات الاادخاال والنااات  

مار والطلب على النقود وعرضاااه، والتضاااخم والبطالة  ونظريات النمو والساااياساااات واالساااتهالك واالسااات 
 االقتصادية المالية والنقدية.  

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- تصادية السياسات االق اهيمقتصاد الكلي والظواهر التي يتناولها واسس ومفيبين المفاهيم المرتبطة باال

 وارتباطها بالتطبيق في مجال العمل.
a2-   يشرح معايير اختيار المهارات التعليمية والذهنية عند وض  برام  اقتصادية وخاصة عند معالجة

 المالية واالقتصادية الكلية. زماتاألالظواهر و
-b1  جديدة مناساابة وفعالة لتطبيق ما درسااه من النظريات والقضااايا االقتصااادية الكلية محددا  أساااليبيختار

العالقة بين المتغيرات وفقا لألساااااااس والمناه  التعليمية والفنية التي تعلمها وقدرته على المقارنة والتحليل 
 النظري والكمي والتنبؤ المستقبلي.  

b2-  لتقنيات والوساااااائل المناسااااابة والكفؤة التي تؤدي للوصاااااول إلى الفكرية، وا رأسيحدد النظريات والمد
 التي تتفق م  خصائص الوض  االقتصادي، ووض  المؤسسات ذات االختصاص. المخرجات المناسبة

-c1  جديدة مناسبة وفعالة لتطبيق ما درسه من النظريات والقضايا االقتصادية الكلية محددا  أساليبيختار
وفقا لألسس والمناه  التعليمية والفنية التي تعلمها وقدرته على المقارنة والتحليل النظري العالقة بين المتغيرات 

 والكمي والتنبؤ المستقبلي.  
c2-  الفكرية، والتقنيات والوسائل المناسبة والكفؤة التي تؤدي للوصول إلى  رأسيحدد النظريات والمد

 صادي، ووض  المؤسسات التي سيعمل بها.المخرجات المناسبة التي تتفق م  خصائص الوض  االقت
c3-  يعد برام  اقتصادية ومالية وتقارير وخطط مستخدما تقنيات تناسب م  تحقيق األهداف القومية

 وأهداف المؤسسات التي سيعمل بها.
d1- ل في ح اإلسهاميبدع في تنظيم العمل الفردي والجماعي من خالل است مار ما تعلمه من منه  المقرر و

 االقتصادية والمالية للمجتم . زماتاألكالت والمش
d2- .يتواصل بفعالية م  المؤسسات ذات االختصاص او البيئة المحيطة 
d3-  تطبيق قواعد التفكير االقتصادي القائم على السلوك الرشيد والكفاءة في تنفيذ ذلك وفقا لما تعلمه خالل
 .ته للمقرررأسد

 

iv. جات التعلم للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخر 
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  (  
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a1 -  يبين المفااااهيم المرتبطاااة بااااالقتصااااااااااد الكلي
والظواهر التي يتنااااولهاااا واساااااااس ومفااااهيم 
السااياسااات االقتصااادية وارتباطها بالتطبيق في 

 مجال العمل.

A1 .والنظريات االقتصادية  والمبادئ األسس يبين
 والمالية.

a2 –  يشرح معايير اختيار المهارات التعليمية
وض  برام  اقتصادية وخاصة  والذهنية عند

المالية  زماتاألعند معالجة الظواهر و
 واالقتصادية الكلية.

A3 االقتصادية والمالية  زماتاألب . يظهر المعرفة
 جاله.ية في منجليزوبالمصطلحات والكتب باللغة اإل

b1–  جديدة مناساابة وفعالة لتطبيق ما  أساااليبيختار
ادية درساااااه من النظريات والقضاااااايا االقتصااااا

الكليااااة محااااددا العالقااااة بين المتغيرات وفقاااا 
لألساااااس والمناه  التعليمية والفنية التي تعلمها 
وقدرته على المقارنة والتحليل النظري والكمي 

 والتنبؤ المستقبلي.  

B3 ،يحدد  نظرياً وكمياً العالقات  بين  المتغيرات .
ويتنبأ بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية 

 .الواقعية

b2 -   الفكرية، والتقنيات  رأسيحدد النظريات والمد
سبة والكفؤة التي تؤدي للوصول  والوسائل المنا

ص م  خصائ المناسبة التي تتفقإلى المخرجات 
الوضاا  االقتصااادي، ووضاا  المؤسااسااات التي 

 ذات االختصاص.

B4 يقارن بين النظريات والمدارس الفكرية .
خذ  القرار االقتصادية والمالية، وينقد ويت

 االست ماري واالقتصادي والمالي المناسب.

c1-  جديدة مناسبة وفعالة لتطبيق ما  أساليبيختار
درسه من النظريات والقضايا االقتصادية الكلية 
محددا العالقة بين المتغيرات وفقا لألسس 
والمناه  التعليمية والفنية التي تعلمها وقدرته 

ؤ والكمي والتنبعلى المقارنة والتحليل النظري 
   .المستقبلي

C1 يوظف الرياضيات والرسوم الهندسية .
في المجال  ةداراإلء والمحاسبة والقانون وحصاواإل

 االقتصادي.

c2-   الفكرية، والتقنيات  رأسيحدد النظريات والمد
والوسائل المناسبة والكفؤة التي تؤدي للوصول 

م   المناسبة التي تتفقإلى المخرجات 
لوض  االقتصادي، ووض  خصائص ا

 .المؤسسات التي سيعمل بها

C2 يستخدم التكنولوجيا وتطبيقات الحاسب اآللي .
 في االقتصاد.

c3-  يعد برام  اقتصادية ومالية وتقارير وخطط
مستخدما تقنيات تناسب م  تحقيق األهداف 

 القومية وأهداف المؤسسات التي سيعمل بها.

C4لخطط والبرام. يض  السياسات االقتصادية وا  
 العلمي. سلوبية وفق األاإلنمائ

d1-  يبدع في تنظيم العمل الفردي والجماعي من
خالل است مار ما تعلمه من منه  المقرر 

 زماتاألفي حل المشكالت و اإلسهامو
 االقتصادية والمالية للمجتم .

D1 يساهم في حل المشكالت االقتصادية للمجتم . 

d2- مؤسسات ذات االختصاص يتواصل بفعالية م  ال
 او البيئة المحيطة.

D2 .  يتصل بفعالية م  الوحدات والمؤسسات
 االقتصادية والمالية والبيئة المحيطة 

d3-   تطبيق قواعد التفكير االقتصادي القائم على
السلوك الرشيد والكفاءة في تنفيذ ذلك وفقا لما 

 ته للمقرر.رأستعلمه خالل د

D4.  االقتصادي الرشيد  يجسد قواعد التفكير
 ته االقتصادية.أنشطوالكفؤ في جمي  قراراته و
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 تعلم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم وال
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 -  يبين المفاهيم المرتبطة باالقتصاااااااد
لي والظواهر التي يتناااااولهااااا الك

واساااااااس ومفاااهيم الساااااااياااسااااااااات 
االقتصااادية وارتباطها بالتطبيق في 

 .مجال العمل

المحاضرة والعروأ  -
 يةيضاحاإل
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

 التكاليف والتقارير الفردية -
 والجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 قاعة الدرسالمشاركة في  -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2-  يشااااااارح معااايير اختيااار المهااارات
التعليمية والذهنية عند وض  برام  
اقتصاااااااادية وخاصاااااااة عند معالجة 

الاامااااالاايااااة  زماااااتاألالااظااواهاار و
 .واالقتصادية الكلية

المحاضرة والعروأ  -
 يةيضاحاإل
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 عصف الذهني ال -
 

التكاليف والتقارير  - 
 الفردية

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
 المشاركة في قاعة الدرس -
 المالحظة -
  امتحانات تحريرية -

 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1–  جديدة مناسبة وفعالة أساليبيختار 
ما درسااااااااه من النظريات  لتطبيق 

صااادية الكلية محددا والقضااايا االقت
العالقة بين المتغيرات وفقا لألسس 
والمنااااه  التعليمياااة والفنياااة التي 
تعلمهاااا وقااادرتاااه على المقاااارناااة 
والتحليااال النظري والكمي والتنبؤ 

   .المستقبلي

 المحاضرة  -
ية يضاحالعروأ اإل -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

مل )تعلم ومجموعات الع
 ذاتي وتعاوني(

 مهام بح ية -

 تقييم التكاليف. -
 ة ييضاحتقييم العروأ اإل -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -
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b2 -   لمااااد ظريااااات وا ن ل  رأسيحاااادد ا
الفكرياااة، والتقنياااات والوساااااااااائااال 

اسااااااابااااة والكفؤة التي تؤدي المناااا
المناساابة للوصااول إلى المخرجات 

م  خصاااااائص الوضااااا   التي تتفق
االقتصاااادي، ووضااا  المؤساااساااات 

 .ذات االختصاص

 المحاضرة  -
ية يضاحالعروأ اإل -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتي وتعاوني(

 مهام بح ية -

 التكاليف. تقييم -
 ة ييضاحتقييم العروأ اإل -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-  جديدة مناسبة وفعالة أساليبيختار 
ما درسااااااااه من النظريات لتطب يق 

والقضااايا االقتصااادية الكلية محددا 
العالقة بين المتغيرات وفقا لألسس 
والمنااااه  التعليمياااة والفنياااة التي 
تعلمهاااا وقااادرتاااه على المقاااارناااة 
والتحليااال النظري والكمي والتنبؤ 

   .المستقبلي

 العروأ العملية والمحاكاة   -
 التطبيق العملي.    -
ة المنزلي ة والتكاليفنشطاأل  -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروأ الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
ة المشاركة في قاع -

 الدرس

c2-   لمااااد ظريااااات وا ن ل  رأسيحاااادد ا
الفكريااة، والتقنيااات والوساااااااااائاال 
المناااااسااااااابااااة والكفؤة التي تؤدي 

المناساابة للوصااول إلى المخرجات 
م  خصااااائص الوضاااا   التي تتفق

االقتصاااادي، ووضااا  المؤساااساااات 
 .التي سيعمل بها

 العروأ العملية والمحاكاة  -
 التطبيق العملي.    -
ية زلة والتكاليف المننشطاأل  -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروأ الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي  -

 .داءومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 رسالد

c3-  يعااد برام  اقتصااااااااااديااة وماااليااة
وتقارير وخطط مسااااااتخدما تقنيات 
تناسااب م  تحقيق األهداف القومية 
وأهداف المؤساااساااات التي سااايعمل 

 .بها

 العروأ العملية والمحاكاة  -
 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف المنزلية نشطاأل  -

 الفردية والجماعية
والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروأ الفردية  -

 والجماعية



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 ريس المصغر.التد -
 التدريب العملي -
 ة الحاالترأسد -

االمتحان العملي  -
 .داءومالحظة األ

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

 

     يجية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باسترات
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- 

يبدع في تنظيم العمل الفردي 
ي من خالل است مار ما والجماع

 اإلسهامتعلمه من منه  المقرر و
 زماتاألفي حل المشكالت و

 .االقتصادية والمالية للمجتم 

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -
 ملي.التطبيق الع  -

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروأ  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

يتواصل بفعالية م  المؤسسات 
ذات االختصاص او البيئة 

 .المحيطة

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفشطناأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -
 التطبيق العملي. 

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروأ  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

d3- 

ي عد التفكير االقتصادتطبيق قوا
القائم على السلوك الرشيد 

والكفاءة في تنفيذ ذلك وفقا لما 
 .ته للمقرررأستعلمه خالل د

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 ة والمهام والتكاليفنشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -
 لي.التطبيق العم 

 . داءمالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروأ  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

 

v. موضوعات محتوى المقرر Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Ord
er 

الموضوعات 
 الرئيسة/ الوحدات

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

الساعات 
 الفعلية

Conta

رموز 
مخرجا
 ت التعلم
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Topic List / 
Units 

Numb
er of 
Week

s 

ct 
Hours 

Cour
se 

ILOs 

 مدخل تمهيدي 1

مجال علم االقتصاد وأهميته   
قتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي وطبيعة اال

 تناولها عبر البحث العلمي
التكامل بين االقتصاد الجزئي واالقتصاد 

 الكلي 
 نبذة عن تطور الفكر االقتصادي 

0.5 
 

1.5 
 

a1, 
a2 

2 
محاسبة الدخل 

 القومي

النات  القومي والدخل القومي   
 طرق حساب النات  القومي

 النات  النهائي -
كونات الطلب الكلياالنفاق عل م -  

الدخل بتكلفة عناصر االنتاج والدخل  -
 القومي الصافي واالجمالي

 الدخل الشخصي والدخل المتاح للتصرف
النات  الحقيقي والجاري والمستوى العام 

رسعالأل  
 الدخل المحلي والدخل القومي
 االقتصاد الخفي )الموازي(

 اهمية حساب الدخل القومي -

0.5 1.5 

 
 
 

a1, 
a2, 
b1 
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3 

النظريات 
االساسية في 

 االقتصاد الكلي 
 

 -االنتاج  -النظرية الكالسيكية  )المبادئ 
التقلبات المالية( -ر والفائدة سعاالنقود واأل  

 النظرية الكينزية 
 نظرية الطلب الكلي
 نظريات االستهالك

مفهوم االستهالك   
دالة االستهالك: دالة االستهالك التناسبية 

 وغير التناسبية
الحدي والميل المتوسط لالستهالك الميل  

 محددات االستهالك غير الدخل
نظريات الدخل المحددة للطلب على 

 االستهالك
 نظرية الدخل المطلق -
 نظرية الدخل النسبي -
 نظرية الدخل الدائم -

 عالقة االستهالك باالدخار
 اشتقاق دالة االدخار 

 مفهوم االدخار
دالة االدخار ودالة االستهالك في االجل 

لقصيرا  
دالة االدخار ودالة االستهالك في االجل 

 الطويل
العالقة بين الميل الحدي والميل المتوسط 

لالستهالك والميل الحدي والمتوسط 
 لالدخار

1 3 

a1, 
a2, 
b1, 
b2, 
c1, 
c2, 
d3 
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 نظريات االستثمار 
 المال رأساالست مار والكفاية الحدية ل

 دالة االست مار 
 االست مار التلقائي -
 ست مار دالة في سعر الفائدةاال -
 االست مار دالة في الدخل -

 المال رأسالكفاية الحدية ل
القيمة المستقبلية للقيمة الجارية  -

 لالست مار
القيمة الحالية للقيمة النقدية أو  -

 مبلغ االست مار المستقبلي
 قرارات االست مار -
المال  رأسالكفاية الحدية ل -

 والكفاية الحدية لالست مار
 رأسكفاية الحدية لمنحنى ال -

المال ومنحنى الكفاية الحدية 
 لالست مار

 الكفاية الحدية لالست مار ال ابت -
المال  رأسالنات  الحدي ل -

 المال رأسوالكفاية الحدية ل
 منحنى الطلب على االست مار

 نظرية المعجل
 ةرصدتكلفة األ 

 االست مار في المخزون

1 3 

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

5 

ار االست م 
ومستوى دخل 

التوازن: مستوى 
دحل التوازن في 
نموذج اقتصادي 

مكون من قطاعين 
 Isومنحنى 

 دخل التوازن في ظل وجود قطاعين:
 بدون ادخار واست مار -
 بوجود ادخار واست مار -

 التدفق الدائري للسل  والنقود 

 التحليل البياني 

 التحليل الرياضي 
مضاعف االست مار وتحديد مستوى دخل 

 التوازن
مضاعف االست مار والتغير الديناميكي في 

 الدخل
االست مار واالدخار ومستوى دخل 

 التوازن
التوازن في سوق السل  في حالة وجود 

 ISقطاعين ومنحنى  
 ISانتقال منحنى 

1 3 

a1, 
a2, 
b1, 
b2, 
c1, 
c2 
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تدخل الحكومة في 
النشاط االقتصادي 

ونظرية تحديد 
 دخل التوازن

 

 والضرائباالنفاق الحكومي 
دالة االستهالك بعد فرأ  -

 ضريبة نوعية وضريبة قيمية
دالة الضرائب ودالة االنفاق  -

 الحكومي
مضاعف االنفاق الحكومي  -

 ومضاعف الضريبة
 الضرائب غير المباشرة
دخل التوازن  أ رمضاعف الضرائب وت

 بالضرائب المباشرة وغير المباشرة 

0.5 1.5 

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

7 

وى دخل مست
التوازن في 

اقتصاد مغلق 
مكون من  الث 

قطاعات ومنحنى 
IS 

 

مستوى دخل التوازن في اقتصاد مغلق 
 مكون من  ال ة قطاعات 

 التدفق الدائري للسل  والنقود 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
مضاعف االنفاق الحكومي ومضاعف 

 الضريبة النوعية والقيمية ودخل التوازن
وق السل  في حالة وجود التوازن في س

 IS الث قطاعات واشتقاق منحنى 
 وانتقاله

 
 
 
 
0.5 

1.5 

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

8 

 النقود واالنتاج  
 

 النقود واالنتاج وتحديد التوازن
 ها ووظائفهاأنواعتعريف النقود و

 عرأ النقود والطلب عليها

   عرأ النقود 
 وسائل الدف  االساسية -
 الخاصة السيولة المحلية -
 السيولة المحلية االجمالية -

 هأسبابالتغير في عرأ النقد و
 مرونة عرأ النقود
 سرعة دوران النقود

السياستين النقدية والمالية على عرأ  أ ر
 النقد

ء المرتبطة بعمليات بطافترات اإل
 السياسات المالية والنقدية

 الطلب على النقود 
الطلب على النقود لغرأ التبادل )وجهة 

 كالسيكية(نظر 
الطلب على النقود كمخزن للقيمة )وجهة 

 النظر الحدي ة(
 دواف  الطلب على النقود:

 داف  المعامالت واالحتياط  -

1 3 

a1, 
a2, 
b1, 
b2, 
c1, 
c2, 
c3, 
d3 
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 داف  المضاربة -
الطلب على النقود بداف  المضاربة 

والتفضيل النسبي بينها وبين األصول 
 المالية)السندات(

منحنى تفضيل السيولة والطلب الكلي على 
 النقود

9 

التوازن في سوق 
 النقود

 

 القوى النقدية وتحديد سعر الفائدة
 عالقة النقود بمستوى النشاط االقتصادي

 النقود والتوازن االقتصادي
التوازن في سوق النقود واشتقاق منحنى 

LM 
 LMشكل وخصائص منحنى  -
 LMانتقال أو تغير منحنى  -

النقود )منحنى التغير في الطلب على 
التفضيل النقدي( وعرأ النقود والتغير 

 LMفي منحنى 

0.5 1.5 

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

10 

 في اآلنيالتوازن 
 ISسوق السل  
 LMوسوق النقود 

نموذج التوازن بين السوقين وتحديد دخل 
 وفائدة التوازن
 اآلنيوالتوازن  LMو ISانتقال منحيي 

 ودفي سوقي السل  والنق
السياسات المالية والنقدية على دخل  أ ر

التوازن وسعر فائدة التوازن عند انتقال 
IS وLM  
السياسات االقتصادية والتوازن وفقا  -

 LMو IS لنموذج
الساسة المالية  أدواتمضاعفات  -

ي ف اآلنيوالنقدية وتحديد التوازن 
 سوقي السل  والنقود

فعالية السياسات المالية والنقدية على 
 وازن في سوقي السل  والنقودالت
المتغيرات المكونة لنموذج التوازن في  أ ر

 سوقي السل  والنقود

0.5 1.5 

a1, 
a2, 
b1, 
b2, 
c1, 
c2, 
d3 
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التجارة الدولية 
والتوازن 
 االقتصادي
 

 طبيعة التبادل وأهميته
 محددات جانب العرأ للتجارة الخارجية
 محددات جانب الطلب للتجارة الخارجية

 الت التبادل الدوليةمعد
 ميزان المدفوعات واختالل التوازن

 تعريف ميزان المدفوعات
 ميزان المدفوعات الحسابي
 ميزان المدفوعات السوقي

 ميزان المدفوعات وسوق الصرف
االختالالت في ميزان المدفوعات  -

 ومعالجتها
التجارة الدولية وتحديد مستوى دخل 

 التوازن
د لمحلي وتحديالتجارة الدولية واالقتصاد ا

 مستوى دخل التوازن:

 التدفق الدائري للسل  والنقود 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
مضاعف التجارة الخارجية وتحديد  -

 مستوى دخل التوازن
التجارة الدولية وسياسات االستقرار 

 االقتصادي )سعر الصرف(
 التجارة الدولية وسعر الصرف:

سوق الصرف والتوازن في سوق 
 الصرف

ر عاأساالختالالت السوقية في ظل تقلبات 
 الصرف

 الية استقرار سعر الصرف  -

1 3 

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

12 

العرأ االجمالي 
والطلب االجمالي 
ومستوى التوظف 

 عند الكالسيك

العرأ الكلي والطلب الكلي ومستوى 
 التوظف:

مستوى التوظف الكامل واشتقاق منحنى 
 العرأ الكلي 

 منحنى العرأ الكليانتقال 
 الطلب الكلي ونظرية كمية النقود

التوازن بين الطلب الكلي والعرأ الكلي 
 في النظرية الكالسيكية

الكالسيكيون والسياسات المالية  -
 والنقدية

1 3  
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13 

العرأ االجمالي 
والطلب االجمالي 
ومستوى التوظف 

رؤية  -الكامل
 كينزية

 العرأ الكلي وخداع النقود
في سوقي السل  والنقود في  نياآلالتوازن 

 ظل التوظف الكامل
 اشتقاق منحنى العرأ الكلي

التوازن في اسواق السل  والنقود والعمل 
 رسعافي ظل محددات األ

فعالية السياسات المالية والنقدية وتحديد 
 رسعامستوى األ

اشتقاق منحنى الطلب الكلي والعرأ 
في سوقي السل   اآلنيالكلي من التوازن 

 نقودوال
تحديد مستوى سعر التوازن في ظل  

 منحنى عرأ كالسيكي ونقدي
 العرض الكلي ومحددات الطاقة االنتاجية 

االنفاق الكامن واالنفاق الفعلي ومستوى 
 التوظف الكامل

 °45العرأ الكلي ومنحنى  
يات االنتاج وعالقته بالنات  إمكانمنحنى 
 القومي

دالة العرأ الكلي وحدود الطاقة 
 جيةاالنتا

 العوامل التي تحدد العرأ الكلي الحقيقي 

1 3 

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

14 

اختالل التوازن 
االقتصادي 
واالستقرار 
 -االقتصادي

 التضخم
 البطالة -

 

 مفهوم التضخم
 هأسبابه التضخم وأنواع

 مؤشرات التضخم ومقاييسه
 آ ار التضخم  

 وسائل مكافحة لتضخم  -
 مفهوم البطالة 

 البطالة وقياسها مؤشرات

 معدل البطالة 

 معدل البطالة الطبيعي 
 البطالة أنواع
 البطالة  أسباب

 تكاليف البطالة 
التبادل بين البطالة والتضخم والركود 

 التضخمي
العالقة بين التضخم والبطالة ومنحنى 

 فليبس
السياسات االقتصادية على التضخم  أ ر

 والبطالة
الركود التضخمي وانتقال منحنى  -

 يبس في االجل القصير والطويلفل

2 6 

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

15 

الدورات 
)التقلبات( 
 االقتصادية
 

طبيعة الدورات االقتصادية ومراحلها 
 الزمنية

الطلب االجمالي والعرأ االجمالي 
 لمجموع سل  االنتاج  

ر ومستوى توازن االنتاج سعامستويات األ
 ةالحقيقي وتكون الدورات االقتصادي

0.5 1.5 

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

16 

نظريات النمو 
 االقتصادي 

 مفهوم النمو االقتصادي 
 االست مار والنمو االقتصادي

نظريات النمو االقتصادي لدى 
 الكالسيكيين والمحد ين 

 نظرية هارود ودومار للنمو االقتصادي
 نظرية النمو لدى الكالسيكيين المحد ين

1 3 

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

17 

السياسات االقتصادية والنمواالقتصادي  
في المدارس االقتصادية )الكالسيك الجدد، 

التوقعات الرشيدة، الكنيزون المحد ون 
 ومابعد كينز(

0.5 1.5 

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

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 == 

 

                                                    Practical Aspect موضوعات الجانب العملي )تمارين(  ثانيا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

مقارنة بين نموذج رياضي للطلب والعرأ على  
 أنواعالسلعة والطلب والعرأ الكلي، م  توضيح 
المعادالت السلوكية ذات المعامالت الداخلية 

والخارجية والمعادالت ذات المتغيرات الخارجية 
 ومعادالت التطابق أو التوازن 

يجاد قيم معلمات وض  تمارين على ما سبق إل
النموذج، وتكوين جداول ورسوم بيانية 

 توضيحية، م  بيان كيفية تفسيرها. 

1 1.5 

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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2 

ة رقمية لكيفية حساب النات  القومي أم لوض   
القيمة المضافة،  أسلوبالنات  المباشر و أسلوبب
 التكلفة أو الدخل  أسلوباالنفاق او  أسلوبو

مرين على كيفية حساب الدخل الشخصي م ال وت
 والدخل المتاح للتصرف

م ال وتمرين على حساب الدخل المحلي والدخل 
 القومي

م ال وتمرين على حساب النات  القومي 
 الجاري)النقدي( والنات  القومي الحقيقي أو ال ابت
م ال وتمرين على حساب الرقم القياسي الضمني 

بين النات  الجاري )مكمش الدخل(. والعالقة بينه و
 والنات  ال ابت.

3 

وض  م ال وتمارين لدالة االستهالك: دالة  
 االستهالك التناسبية وغير التناسبية

م ال وتمارين على الميل الحدي والميل المتوسط 
 لالستهالك

ة وتمارين ورسوم على الطلب على االستهالك أم ل  
ي لنسبوفقا لنظرية الدخل المطلق ، ونظرية الدخل ا

 ونظرية الدخل الدائم.
 م ال وتمرين على:

 عالقة االستهالك باالدخار م  الرسوم البيانية 
 اشتقاق دالة االدخار 

 دالة االدخار ودالة االستهالك في االجل القصير 
 دالة االدخار ودالة االستهالك في االجل الطويل

العالقة بين الميل الحدي والميل المتوسط 
 الحدي والمتوسط لالدخار لالستهالك والميل

1 1.5 

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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4 

 ة وتمارين على:أم ل
دوال االست مار التلقائي، ودالة االست مار المعتمد  

على سعر الفائدة وكذلك مستوى الدخل ، م  التحليل 
 البياني.

 أسرة وتمارين على االست مار والكفاية الحدية لأم ل
 المال

 وكيفية ايجاد : 
 قيمة المستقبلية للقيمة الجارية لالست مارال -
القيمة الحالية للقيمة النقدية أو مبلغ  -

 االست مار المستقبلي
المال والكفاية الحدية  رأسالكفاية الحدية ل -

 لالست مار
المال ومنحنى  رأسمنحنى الكفاية الحدية ل -

 الكفاية الحدية لالست مار
 الكفاية الحدية لالست مار ال ابت -
المال والكفاية الحدية  رأسحدي لالنات  ال -

 المال رأسل
 منحنى الطلب على االست مار -
 ة وتمارين على االست مار وفقا لنظرية المعجلأم ل
 ةرصدة وتمارين على االست مار وفقل لتكلفة األأم ل 

ة وتمارين على االست مار وفقا لالست مار في أم ل
 المخزون

1 1.5 

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

5 

 ة وتمارين الخاصة بإيجاد أم ل
 دخل التوازن في ظل وجود قطاعين:

 بدون ادخار واست مار -
 بوجود ادخار واست مار -

 رياضيا وبيانيا:
 مضاعف االست مار وتحديد مستوى دخل التوازن
 مضاعف االست مار والتغير الديناميكي في الدخل

 االست مار واالدخار ومستوى دخل التوازن
في حالة وجود قطاعين  التوازن في سوق السل 

 ISومنحنى  
 ISانتقال منحنى 

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

6 

ة رقيميه ورسوم بيانية أم لة وتمارين تشمل أم ل
ومعادالت على دالة االنفاق الحكومي والضرائب 

 والمضاعفات التي تحد ها في الدخل:
دالة االستهالك بعد فرأ ضريبة نوعية  -

 وضريبة قيمية
 الضرائب ودالة االنفاق الحكوميدالة  -
مضاعف االنفاق الحكومي ومضاعف  -

 الضريبة
 الضرائب غير المباشرة -

1 1.5 

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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دخل التوازن  أ رمضاعف الضرائب وت -
 بالضرائب المباشرة وغير المباشرة 

7 

 ة وتمارين لتحديد أم ل
مستوى دخل التوازن في اقتصاد مغلق مكون من 

 قطاعات  ال ة 

 التدفق الدائري للسل  والنقود 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
مضاعف االنفاق الحكومي ومضاعف الضريبة 

 النوعية والقيمية ودخل التوازن
التوازن في سوق السل  في حالة وجود  الث 

 وانتقاله ISقطاعات واشتقاق منحنى 

8 

 ة وتمارين على:أم ل 
 اعرأ النقود والطلب عليه

   عرأ النقود 
 وسائل الدف  االساسية -
 السيولة المحلية الخاصة -
 السيولة المحلية االجمالية -

 هأسبابالتغير في عرأ النقد و
 مرونة عرأ النقود
 سرعة دوران النقود

 السياستين النقدية والمالية على عرأ النقد أ ر
ء المرتبطة بعمليات السياسات المالية بطافترات اإل
 والنقدية

  على النقودالطلب 
الطلب على النقود لغرأ التبادل )وجهة نظر 

 كالسيكية(
الطلب على النقود كمخزن للقيمة )وجهة النظر 

 الحدي ة(
 دواف  الطلب على النقود:

 داف  المعامالت واالحتياط  -
 داف  المضاربة -

الطلب على النقود بداف  المضاربة والتفضيل النسبي 
 ت(بينها وبين األصول المالية)السندا

 منحنى تفضيل السيولة والطلب الكلي على النقود

1 1.5 

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

9 

 ة وتمارين على:أم ل
 النقود والتوازن االقتصادي 

 LMالتوازن في سوق النقود واشتقاق منحنى 
 LMشكل وخصائص منحنى  -
 LMانتقال أو تغير منحنى  -



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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التغير في الطلب على النقود )منحنى  -
دي( وعرأ النقود والتغير التفضيل النق
 LMفي منحنى 

10 

 ة وتمارين على:أم ل
نموذج التوازن بين السوقين وتحديد دخل وفائدة 

 التوازن
في سوقي  اآلنيوالتوازن  LMو ISانتقال منحيي 
 السل  والنقود

السياسات المالية والنقدية على دخل التوازن  أ ر
  LMو ISوسعر فائدة التوازن عند انتقال 

 لسياسات االقتصادية والتوازن وفقا لنموذجا -
IS وLM 

الساسة المالية والنقدية  أدواتمضاعفات  -
 في سوقي السل  والنقود اآلنيوتحديد التوازن 

فعالية السياسات المالية والنقدية على التوازن في 
 سوقي السل  والنقود

المتغيرات المكونة لنموذج التوازن في سوقي  أ ر
 السل  والنقود

1 1.5 

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

11 

 ة وتمارين على:أم ل 
 ميزان المدفوعات الحسابي
 ميزان المدفوعات السوقي

 ميزان المدفوعات وسوق الصرف

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 
d1 

12 

 ة وتمارين على :أم ل
التجارة الدولية واالقتصاد المحلي وتحديد مستوى 

 دخل التوازن:

 ل  والنقودالتدفق الدائري للس 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
مضاعف التجارة الخارجية وتحديد مستوى دخل 

 التوازن

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

13 

 ة وتمارين على :أم ل
 اشتقاق سعر الصرف 

 سوق الصرف والتوازن في سوق الصرف
 فر الصرأسعااالختالالت السوقية في ظل تقلبات 

 الصرف  الية استقرار سعر

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

14 

 ة وتمارين على :أم ل
العرأ الكلي والطلب الكلي ومستوى التوظف وفقا 

 البيانية للمواضي  التالية: شكالأل
مستوى التوظف الكامل واشتقاق منحنى العرأ 

 الكلي 
 انتقال منحنى العرأ الكلي

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 الطلب الكلي ونظرية كمية النقود
ب الكلي والعرأ الكلي في التوازن بين الطل

 النظرية الكالسيكية
 الكالسيكيون والسياسات المالية والنقدية

15 

ها لالبيانية وكيفية تحلي شكالة وتمارين على األأم ل
 للمواضي  التالية:

 العرأ الكلي وخداع النقود
في سوقي السل  والنقود في ظل  اآلنيالتوازن 

 ظف الكاملالتو
 اشتقاق منحنى العرأ الكلي

التوازن في اسواق السل  والنقود والعمل في ظل 
 رسعامحددات األ

فعالية السياسات المالية والنقدية وتحديد مستوى 
 رسعااأل

اشتقاق منحنى الطلب الكلي والعرأ الكلي من 
 في سوقي السل  والنقود  اآلنيالتوازن 

منحنى عرأ تحديد مستوى سعر التوازن في ظل 
 كالسيكي ونقدي

االنفاق الكامن واالنفاق الفعلي ومستوى التوظف  
 الكامل

1 1.5 

a1, 
b1,b2 

c2, 
d1 

16 

 ة وتمارين على:أم ل 
 °45العرأ الكلي ومنحنى 

 يات االنتاج وعالقته بالنات  القوميإمكانمنحنى 
 دالة العرأ الكلي وحدود الطاقة االنتاجية

 الكلي الحقيقي  العوامل التي تحدد العرأ

 ة وتمارين على :مؤشرات التضخم ومقاييسهأم ل 17

1 1.5 

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

18 

 ة وتمارين على:أم ل 
 مؤشرات البطالة وقياسها

 معدل البطالة 

 معدل البطالة الطبيعي 

19 

 ة وتمارين ورسوم بيانية للمواضي  التالية:أم ل
 ومنحنى فليبس العالقة بين التضخم والبطالة

 السياسات االقتصادية على التضخم والبطالة أ ر
الركود التضخمي وانتقال منحنى فليبس في االجل 

 القصير والطويل

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

20 

 بيانية تبين : أشكالتمارين و
 طبيعة الدورات االقتصادية ومراحلها الزمنية

موع سل  الطلب االجمالي والعرأ االجمالي لمج
 االنتاج  

ر ومستوى توازن االنتاج الحقيقي سعامستويات األ
 وتكون الدورات االقتصادية

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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21 

 ة ونماذج رياضية على المواضي  التالية: أم ل  
 االست مار والنمو االقتصادي

نظريات النمو االقتصادي لدى الكالسيكيين 
 والمحد ين 

 ودومار للنمو االقتصادي نظرية هارود
 نظرية النمو لدى الكالسيكيين المحد ين

1 1.5 
a1,b2 
c1, d1 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 21 === 

 مالحظة : ساعات التمارين مدمجة مع ساعات المحاضرات النظرية. -
-  

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
 يةيضاحالعروأ العملية اإل 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة(ية والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاري  التطبيقنشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 المهام البح ية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
المستح

 قة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 

1 
 5 ة رقمية ونماذج رياضيةأم لتصميم 

a1, a2, 
b1,c1,c2, c3, 

W1-W7 & W9-
W15 

وضااااااا  تمااااارين وتوزي  الطالب إلى  2
 2.5 مجموعات وحلها في قاعة الدرس

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

d3 

W3-W10 

التااادرياااب على كيفياااة تحليااال البيااااناااات  3
لبيانية وفقا لما تم تدريساااه في والرساااوم ا

 الجانب النظري
5 

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

d3 

W1-W15 
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التاااادريااااب على كيفيااااة رف  تقرير او  4
توصااااااايف تحليلي عن الحالة المطروحة 

 في المادة التدريسية
2.5 

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

d2, d3 

W3-W12 

ئلة وضاااا  تمارين وواجبات منزلية وأساااا 5
عن كل المفردات الرئيساااااة  لإلجابة عنها
  والتفصيلية

5 
a1, a2, b1, b2, 
c1, c2, c3, d1, 

d3 

W1-W15 

 ==== Total Score 20إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنطط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

ة إلى نسبة الدرج
الدرجة النهائية 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ة نشطالتكاليف واأل 1
W1-W7, 
W9-W14 

20 20% 
a1,a2, b1,b2, 

c1, c2, c3, 
d1, d2, d4 

 W8 20 20% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, b1, 

b2, c1, c2,c3, 
d1 

 W16 60 60% االمتحان النهائي  5
b1,b2, c1, c2, 

c3, d1, d4 

 Total  100 100 اإلجمالي% === 

 

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

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

 .2019للنشر والتوزي  ، صنعاء، مينعلي صالح الزبيدي، النظرية االقتصادية الكلية ،األعلي 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
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 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .3

.ترنتاإلنتوجيه الطلبة بالرجوع لمواق  مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 ك.من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذل %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذزيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من تأخر 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 ق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطب إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

ة التكليف الذي تأخر في تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درج إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتت -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخن ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 النظرية االقتصادية الكلية :خطة مقرر

i.  المقرر أستاذمعلومات عن Information about Faculty Member Responsible 
for the Course 

 االسم
Name 

أ.م.د/علي علي صالح 
 الزبيدي

 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 
Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

00967777300300 

الس
 بت

SA
T 

 األحد
SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

الثالثا
 ء

TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

alializ1953@gmail.
com 

1.5   1.5   

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 النظرية االقتصادية الكلية

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

(األول يرأسالمستوى الثالث )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

مبادئ -نظرية اقتصادية جزئية  -نقود وبنوك –مبادئ االقتصاد الكلي 
رياضة  –الرياضة البحتة أ، ب  -اقتصاد رياضي  -اقتصاد جزئي

 حاسب الي-ءإحصا –مالية 

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 –ي اقتصاد قياس –تنمية اقتصادية  -المالية العامة-الدولية التجارة 

 ء تطبيقي.إحصا

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 اقتصاد ومالية ومصرفية )بكالوريوس(تخصص  -االقتصاد والمالية

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

mailto:alializ1953@gmail.com
mailto:alializ1953@gmail.com
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iii.  وصف المقررCourse Description: 

لتمكينه من معرفة األسااااااااسااااااايات لعلم  زمةمعارف والمهارات الأليهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بال
ضي   صاد الجزئي بما يخدم الموا سيات ومصطلحات االقت سا ستخدام بعأ أ صاد من الناحية الكلية م  ا االقت

ية ء وتوظيف تقنيات التعليم اآللية والبرمجإحصاااالمقررة ، م  توظيف جمي  التقنيات التعليمية من رياضااة و
بيانات في صاااورة جداول ورساااوم بيانية كوساااائل توضااايحية للمفاهيم العلمية والتطبيقية ودمجها لتصاااوير ال

لتحقيق الكفاااءة والفاااعليااة في العمليااة التعلميااة. ويغطي هااذا المقرر مجموعااة من نظريااات الاادخاال والنااات  
والساااياساااات  واالساااتهالك واالسااات مار والطلب على النقود وعرضاااه، والتضاااخم والبطالة  ونظريات النمو

 االقتصادية المالية والنقدية.  

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د
a1- قتصادية يبين المفاهيم المرتبطة باالقتصاد الكلي والظواهر التي يتناولها واسس ومفاهيم السياسات اال

 وارتباطها بالتطبيق في مجال العمل.
a2-   يشرح معايير اختيار المهارات التعليمية والذهنية عند وض  برام  اقتصادية وخاصة عند معالجة

 المالية واالقتصادية الكلية. زماتاألالظواهر و
-b1  حددا قتصااادية الكلية مجديدة مناساابة وفعالة لتطبيق ما درسااه من النظريات والقضااايا اال أساااليبيختار

العالقة بين المتغيرات وفقا لألساااااااس والمناه  التعليمية والفنية التي تعلمها وقدرته على المقارنة والتحليل 
 النظري والكمي والتنبؤ المستقبلي.  

b2-  الفكرية، والتقنيات والوساااااائل المناسااااابة والكفؤة التي تؤدي للوصاااااول إلى  رأسيحدد النظريات والمد
 م  خصائص الوض  االقتصادي، ووض  المؤسسات ذات االختصاص. المناسبة التي تتفقجات المخر
-c1  جديدة مناسبة وفعالة لتطبيق ما درسه من النظريات والقضايا االقتصادية الكلية محددا  أساليبيختار

والتحليل النظري  المقارنة العالقة بين المتغيرات وفقا لألسس والمناه  التعليمية والفنية التي تعلمها وقدرته على
 والكمي والتنبؤ المستقبلي.  

c2-  الفكرية، والتقنيات والوسائل المناسبة والكفؤة التي تؤدي للوصول إلى  رأسيحدد النظريات والمد
 م  خصائص الوض  االقتصادي، ووض  المؤسسات التي سيعمل بها. المناسبة التي تتفقالمخرجات 

c3- مالية وتقارير وخطط مستخدما تقنيات تناسب م  تحقيق األهداف القومية يعد برام  اقتصادية و
 وأهداف المؤسسات التي سيعمل بها.

d1- ل في ح اإلسهاميبدع في تنظيم العمل الفردي والجماعي من خالل است مار ما تعلمه من منه  المقرر و
 االقتصادية والمالية للمجتم . زماتاألالمشكالت و

d2- ة م  المؤسسات ذات االختصاص او البيئة المحيطة.يتواصل بفعالي 
d3-  تطبيق قواعد التفكير االقتصادي القائم على السلوك الرشيد والكفاءة في تنفيذ ذلك وفقا لما تعلمه خالل
 .ته للمقرررأسد

 

ix. موضوعات محتوى المقرر Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Ord
er 

الموضوعات 
 الرئيسة/ الوحدات

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

 عدد األسابيع 
Number 

of Weeks 

الساعات 
 الفعلية
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Topic List / 
Units 

Contact 
Hours 

 مدخل تمهيدي 1

 يتهأهممجال علم االقتصاد و 
جزئي واالقتصاد الكلي االقتصاد ال

 وطبيعة تناولها عبر البحث العلمي
التكامل بين االقتصاد الجزئي 

 واالقتصاد الكلي 
 نبذة عن تطور الفكر االقتصادي 

W1 
 

1.5 
 

2 
محاسبة الدخل 

 القومي

 النات  القومي والدخل القومي 
 طرق حساب النات  القومي

 النات  النهائي -
 االنفاق عل مكونات الطلب الكلي -
دخل وال نتاجالدخل بتكلفة عناصر اإل -

 القومي الصافي واالجمالي
الدخل الشخصي والدخل المتاح 

 للتصرف
النات  الحقيقي والجاري والمستوى 

 رسعاالعام لأل
 الدخل المحلي والدخل القومي
 االقتصاد الخفي )الموازي(

 ية حساب الدخل القوميأهم -

W1 1.5 
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 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

3 
ة يساسالنظريات األ
  لكليفي االقتصاد ا

 

 تاجناإل -النظرية الكالسيكية  )المبادئ 
 التقلبات -والفائدة  األسعارالنقود و -

 المالية(
 النظرية الكينزية 

 نظرية الطلب الكلي
 نظريات االستهالك

 مفهوم االستهالك 
دالة االستهالك: دالة االستهالك 

 التناسبية وغير التناسبية
الميل الحدي والميل المتوسط 

 لالستهالك
 محددات االستهالك غير الدخل

نظريات الدخل المحددة للطلب على 
 االستهالك

 نظرية الدخل المطلق -
 نظرية الدخل النسبي -
 نظرية الدخل الدائم -

 عالقة االستهالك باالدخار
 اشتقاق دالة االدخار 

 مفهوم االدخار
دالة االدخار ودالة االستهالك في 

 القصير األجل
ك في دالة االدخار ودالة االستهال

 الطويل األجل
العالقة بين الميل الحدي والميل 
المتوسط لالستهالك والميل الحدي 

 والمتوسط لالدخار

W2 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

4 

 نظريات االستثمار 
 الالم رأساالست مار والكفاية الحدية ل

 دالة االست مار 
 االست مار التلقائي -
االست مار دالة في سعر  -

 الفائدة
 االست مار دالة في الدخل -
 المال رأسة الحدية لالكفاي
القيمة المستقبلية للقيمة  -

 الجارية لالست مار
القيمة الحالية للقيمة النقدية  -

 أو مبلغ االست مار المستقبلي
 قرارات االست مار -
المال  رأسالكفاية الحدية ل -

 والكفاية الحدية لالست مار
 رأسمنحنى الكفاية الحدية ل -

المال ومنحنى الكفاية الحدية 
 لالست مار

كفاية الحدية لالست مار ال -
 ال ابت

المال  رأسالنات  الحدي ل -
 المال رأسوالكفاية الحدية ل

 منحنى الطلب على االست مار
 نظرية المعجل

 ةرصدتكلفة األ 
 االست مار في المخزون

W3 3 

5 

االست مار ومستوى  
دخل التوازن: 
مستوى دحل 

التوازن في نموذج 
اقتصادي مكون من 

 Isقطاعين ومنحنى 

 خل التوازن في ظل وجود قطاعين:د
 بدون ادخار واست مار -
 بوجود ادخار واست مار -

   التدفق الدائري للسل
 والنقود

 التحليل البياني 

 التحليل الرياضي 
مضاعف االست مار وتحديد مستوى 

 دخل التوازن
مضاعف االست مار والتغير الديناميكي 

 في الدخل
االست مار واالدخار ومستوى دخل 

 التوازن
لتوازن في سوق السل  في حالة وجود ا

 ISقطاعين ومنحنى  
 ISانتقال منحنى 

W4 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

6 

تدخل الحكومة في 
النشاط االقتصادي 
ونظرية تحديد دخل 

 التوازن
 

 االنفاق الحكومي والضرائب
دالة االستهالك بعد فرأ  -

ضريبة نوعية وضريبة 
 قيمية

دالة الضرائب ودالة االنفاق  -
 الحكومي

الحكومي مضاعف االنفاق  -
 ومضاعف الضريبة

 الضرائب غير المباشرة
دخل  أ رمضاعف الضرائب وت

التوازن بالضرائب المباشرة وغير 
 المباشرة 

W5 1.5 

7 

مستوى دخل 
التوازن في اقتصاد 

مغلق مكون من 
 الث قطاعات 

 ISومنحنى 
 

مستوى دخل التوازن في اقتصاد مغلق 
 مكون من  ال ة قطاعات 

 ودل  والنقالتدفق الدائري للس 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
مضاعف االنفاق الحكومي ومضاعف 

الضريبة النوعية والقيمية ودخل 
 التوازن

التوازن في سوق السل  في حالة وجود 
 IS الث قطاعات واشتقاق منحنى 

 وانتقاله

 
 
 

 
W5 

1.5 

8 
   نتاجالنقود واإل

 

 وتحديد التوازن نتاجالنقود واإل
 ها ووظائفهاأنواعود وتعريف النق

 عرأ النقود والطلب عليها

   عرأ النقود 
 يةساسوسائل الدف  األ -
 السيولة المحلية الخاصة -
 يةجمالالسيولة المحلية اإل -

 هأسبابالتغير في عرأ النقد و
 مرونة عرأ النقود
 سرعة دوران النقود

السياستين النقدية والمالية على  أ ر
 عرأ النقد
طة بعمليات ء المرتببطافترات اإل

 السياسات المالية والنقدية

 الطلب على النقود 
الطلب على النقود لغرأ التبادل 

 )وجهة نظر كالسيكية(

W6 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

الطلب على النقود كمخزن للقيمة 
 )وجهة النظر الحدي ة(

 دواف  الطلب على النقود:
 داف  المعامالت واالحتياط  -
 داف  المضاربة -

الطلب على النقود بداف  المضاربة 
ضيل النسبي بينها وبين األصول والتف

 المالية)السندات(
منحنى تفضيل السيولة والطلب الكلي 

 على النقود

9 
التوازن في سوق 

 النقود
 

 القوى النقدية وتحديد سعر الفائدة
عالقة النقود بمستوى النشاط 

 االقتصادي
 النقود والتوازن االقتصادي

التوازن في سوق النقود واشتقاق 
 LMمنحنى 
شكل وخصائص منحنى  -

LM 
 LMانتقال أو تغير منحنى  -

التغير في الطلب على النقود )منحنى 
التفضيل النقدي( وعرأ النقود 

 LMوالتغير في منحنى 

W7 1.5 

10 
في  اآلنيالتوازن 

 ISسوق السل  
 LMوسوق النقود 

نموذج التوازن بين السوقين وتحديد 
 دخل وفائدة التوازن

لتوازن وا LMو ISانتقال منحيي 
 في سوقي السل  والنقود اآلني
السياسات المالية والنقدية على  أ ر

دخل التوازن وسعر فائدة التوازن عند 
  LMو ISانتقال 

السياسات االقتصادية والتوازن  -
 LMو IS وفقا لنموذج

الساسة المالية  أدواتمضاعفات  -
 اآلنيوالنقدية وتحديد التوازن 
 في سوقي السل  والنقود

لسياسات المالية والنقدية على فعالية ا
 التوازن في سوقي السل  والنقود

المتغيرات المكونة لنموذج التوازن  أ ر
 في سوقي السل  والنقود

W7 1.5 

 W8 3 امتحان أعمال الفصل  11



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

12 
التجارة الدولية 

والتوازن 
 االقتصادي

 يتهأهمطبيعة التبادل و
محددات جانب العرأ للتجارة 

 الخارجية
جانب الطلب للتجارة  محددات
 الخارجية

 معدالت التبادل الدولية
 ميزان المدفوعات واختالل التوازن

 تعريف ميزان المدفوعات
 ميزان المدفوعات الحسابي
 ميزان المدفوعات السوقي

 ميزان المدفوعات وسوق الصرف
االختالالت في ميزان المدفوعات  -

 ومعالجتها
التجارة الدولية وتحديد مستوى دخل 

 وازنالت
التجارة الدولية واالقتصاد المحلي 

 وتحديد مستوى دخل التوازن:

 التدفق الدائري للسل  والنقود 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
مضاعف التجارة الخارجية وتحديد  -

 مستوى دخل التوازن
التجارة الدولية وسياسات االستقرار 

 االقتصادي )سعر الصرف(
 التجارة الدولية وسعر الصرف:

سوق الصرف والتوازن في سوق 
 الصرف

االختالالت السوقية في ظل تقلبات 
 ر الصرفأسعا

 الية استقرار سعر الصرف  -

W9 3 

13 

ي جمالالعرأ اإل
ي جمالوالطلب اإل

ومستوى التوظف 
 عند الكالسيك

العرأ الكلي والطلب الكلي ومستوى 
 التوظف:

مستوى التوظف الكامل واشتقاق 
 منحنى العرأ الكلي 

 نتقال منحنى العرأ الكليا
 الطلب الكلي ونظرية كمية النقود

التوازن بين الطلب الكلي والعرأ 
 الكلي في النظرية الكالسيكية

الكالسيكيون والسياسات المالية  -
 والنقدية

W10 3 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

14 

ي جمالالعرأ اإل
ي جمالوالطلب اإل

ومستوى التوظف 
رؤية  -الكامل

 كينزية

 العرأ الكلي وخداع النقود
في سوقي السل  والنقود  اآلنيوازن الت

 في ظل التوظف الكامل
 اشتقاق منحنى العرأ الكلي

التوازن في اسواق السل  والنقود 
 األسعاروالعمل في ظل محددات 

فعالية السياسات المالية والنقدية 
 األسعاروتحديد مستوى 

اشتقاق منحنى الطلب الكلي والعرأ 
في سوقي  اآلنيالكلي من التوازن 

 سل  والنقودال
تحديد مستوى سعر التوازن في ظل  

 منحنى عرأ كالسيكي ونقدي
العرض الكلي ومحددات الطاقة  

 يةنتاجاإل
االنفاق الكامن واالنفاق الفعلي 

 ومستوى التوظف الكامل
 °45العرأ الكلي ومنحنى  

وعالقته  نتاجيات اإلإمكانمنحنى 
 بالنات  القومي

 دالة العرأ الكلي وحدود الطاقة
 يةنتاجاإل

العوامل التي تحدد العرأ الكلي 
 الحقيقي 

W11 3 

15 

اختالل التوازن 
االقتصادي 
واالستقرار 
 -االقتصادي

 التضخم
 البطالة -

 

 مفهوم التضخم
 هأسبابه التضخم وأنواع

 مؤشرات التضخم ومقاييسه
 آ ار التضخم  

 وسائل مكافحة لتضخم  -
 مفهوم البطالة 

 مؤشرات البطالة وقياسها

 عدل البطالةم 

 معدل البطالة الطبيعي 
 البطالة أنواع
 البطالة  أسباب

 تكاليف البطالة 
التبادل بين البطالة والتضخم والركود 

 التضخمي
العالقة بين التضخم والبطالة ومنحنى 

 فليبس
السياسات االقتصادية على التضخم  أ ر

 والبطالة

W12, 
W13 
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 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

الركود التضخمي وانتقال منحنى  -
 يلر والطوالقصي األجلفليبس في 

16 

نظريات النمو 
 االقتصادي

 مفهوم النمو االقتصادي
 االست مار والنمو االقتصادي

نظريات النمو االقتصادي لدى 
 الكالسيكيين والمحد ين 

نظرية هارود ودومار للنمو 
 االقتصادي

نظرية النمو لدى الكالسيكيين 
 المحد ين

W14 3 

17 

الدورات )التقلبات( 
 يةاالقتصاد

 

طبيعة الدورات االقتصادية ومراحلها 
 الزمنية

ي جمالي والعرأ اإلجمالالطلب اإل
   نتاجلمجموع سل  اإل

ومستوى توازن  األسعارمستويات 
الحقيقي وتكون الدورات  نتاجاإل

 االقتصادية

W15 1.5 

18 

السياسات االقتصادية والنمواالقتصادي  
في المدارس االقتصادية )الكالسيك 

التوقعات الرشيدة، الكنيزون الجدد، 
 المحد ون ومابعد كينز(

W15 1.5 

 W16 3 االمتحان النهائي 19

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

                                                    Practical Aspect موضوعات الجانب العملي )تمارين(  ثانيا:



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 الرقم
Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

1 

مقارنة بين نموذج رياضي للطلب والعرأ على السلعة والطلب  
سلوكية ذات المعادالت ال أنواعوالعرأ الكلي، م  توضيح 

المعامالت الداخلية والخارجية والمعادالت ذات المتغيرات 
 الخارجية ومعادالت التطابق أو التوازن 

وض  تمارين على ما سبق إليجاد قيم معلمات النموذج، 
وتكوين جداول ورسوم بيانية توضيحية، م  بيان كيفية 

 تفسيرها. 

1 1.5 

2 

ات  الن أسلوبالقومي بة رقمية لكيفية حساب النات  أم لوض   
 أسلوباالنفاق او  أسلوبالقيمة المضافة، و أسلوبالمباشر و

 التكلفة أو الدخل 
م ال وتمرين على كيفية حساب الدخل الشخصي والدخل المتاح 

 للتصرف
 م ال وتمرين على حساب الدخل المحلي والدخل القومي

  ناتم ال وتمرين على حساب النات  القومي الجاري)النقدي( وال
 القومي الحقيقي أو ال ابت

م ال وتمرين على حساب الرقم القياسي الضمني )مكمش الدخل(. 
 والعالقة بينه وبين النات  الجاري والنات  ال ابت.

3 

وض  م ال وتمارين لدالة االستهالك: دالة االستهالك التناسبية  
 وغير التناسبية

 سط لالستهالكم ال وتمارين على الميل الحدي والميل المتو
ة وتمارين ورسوم على الطلب على االستهالك وفقا لنظرية أم ل  

 الدخل المطلق ، ونظرية الدخل النسبي ونظرية الدخل الدائم.
 م ال وتمرين على:

 عالقة االستهالك باالدخار م  الرسوم البيانية 
 اشتقاق دالة االدخار 

 القصير األجلدالة االدخار ودالة االستهالك في  
 الطويل األجلدالة االدخار ودالة االستهالك في 

العالقة بين الميل الحدي والميل المتوسط لالستهالك والميل 
 الحدي والمتوسط لالدخار

1 1.5 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

4 

 ة وتمارين على:أم ل
دوال االست مار التلقائي، ودالة االست مار المعتمد على سعر  

 .الفائدة وكذلك مستوى الدخل ، م  التحليل البياني
 المال رأسة وتمارين على االست مار والكفاية الحدية لأم ل
 وكيفية ايجاد : 

 القيمة المستقبلية للقيمة الجارية لالست مار -
 القيمة الحالية للقيمة النقدية أو مبلغ االست مار المستقبلي -
 المال والكفاية الحدية لالست مار رأسالكفاية الحدية ل -
ل ومنحنى الكفاية الحدية الما رأسمنحنى الكفاية الحدية ل -

 لالست مار
 الكفاية الحدية لالست مار ال ابت -
 المال رأسالمال والكفاية الحدية ل رأسالنات  الحدي ل -
 منحنى الطلب على االست مار -
 ة وتمارين على االست مار وفقا لنظرية المعجلأم ل
 ةرصدة وتمارين على االست مار وفقل لتكلفة األأم ل 

 االست مار وفقا لالست مار في المخزون ة وتمارين علىأم ل

1 1.5 

5 

 ة وتمارين الخاصة بإيجاد أم ل
 دخل التوازن في ظل وجود قطاعين:

 بدون ادخار واست مار -
 بوجود ادخار واست مار -

 رياضيا وبيانيا:
 مضاعف االست مار وتحديد مستوى دخل التوازن
 مضاعف االست مار والتغير الديناميكي في الدخل

 ر واالدخار ومستوى دخل التوازناالست ما
 ISالتوازن في سوق السل  في حالة وجود قطاعين ومنحنى  

 ISانتقال منحنى 

1 1.5 

6 

ة رقيميه ورسوم بيانية ومعادالت على أم لة وتمارين تشمل أم ل
دالة االنفاق الحكومي والضرائب والمضاعفات التي تحد ها في 

 الدخل:
 نوعية وضريبة قيمية دالة االستهالك بعد فرأ ضريبة -
 دالة الضرائب ودالة االنفاق الحكومي -
 مضاعف االنفاق الحكومي ومضاعف الضريبة -
 الضرائب غير المباشرة -
دخل التوازن بالضرائب  أ رمضاعف الضرائب وت -

 المباشرة وغير المباشرة 

1 1.5 

7 

 ة وتمارين لتحديد أم ل
 قطاعات مستوى دخل التوازن في اقتصاد مغلق مكون من  ال ة 

 التدفق الدائري للسل  والنقود 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
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 ة وتمارين على:أم ل 
 عرأ النقود والطلب عليها

   عرأ النقود 
 يةساسوسائل الدف  األ -
 السيولة المحلية الخاصة -
 يةجمالالسيولة المحلية اإل -

 هأسبابالتغير في عرأ النقد و
 مرونة عرأ النقود
 سرعة دوران النقود

 السياستين النقدية والمالية على عرأ النقد أ ر
 ء المرتبطة بعمليات السياسات المالية والنقديةبطافترات اإل

 لى النقودالطلب ع 
 الطلب على النقود لغرأ التبادل )وجهة نظر كالسيكية(
 الطلب على النقود كمخزن للقيمة )وجهة النظر الحدي ة(

 دواف  الطلب على النقود:
 داف  المعامالت واالحتياط  -
 داف  المضاربة -

الطلب على النقود بداف  المضاربة والتفضيل النسبي بينها وبين 
 (األصول المالية)السندات

 منحنى تفضيل السيولة والطلب الكلي على النقود

1 1.5 
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 ة وتمارين على:أم ل
 النقود والتوازن االقتصادي 

 LMالتوازن في سوق النقود واشتقاق منحنى 
 LMشكل وخصائص منحنى  -
 LMانتقال أو تغير منحنى  -
التغير في الطلب على النقود )منحنى التفضيل النقدي(  -

 LMمنحنى  وعرأ النقود والتغير في

10 

 ة وتمارين على:أم ل
 نموذج التوازن بين السوقين وتحديد دخل وفائدة التوازن

 في سوقي السل  والنقود اآلنيوالتوازن  LMو ISانتقال منحيي 
السياسات المالية والنقدية على دخل التوازن وسعر فائدة  أ ر

  LMو ISالتوازن عند انتقال 
 LMو IS وفقا لنموذج السياسات االقتصادية والتوازن -
الساسة المالية والنقدية وتحديد التوازن  أدواتمضاعفات  -

 في سوقي السل  والنقود اآلني
فعالية السياسات المالية والنقدية على التوازن في سوقي السل  

 والنقود

1 1.5 
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 المتغيرات المكونة لنموذج التوازن في سوقي السل  والنقود أ ر

11 

 ة وتمارين على:أم ل 
 ميزان المدفوعات الحسابي
 ميزان المدفوعات السوقي

 ميزان المدفوعات وسوق الصرف

1 
1.5 

 
 

12 

 ة وتمارين على :أم ل
 التجارة الدولية واالقتصاد المحلي وتحديد مستوى دخل التوازن:

 التدفق الدائري للسل  والنقود 

 التحليل البياني 

 النموذج الرياضي 
 1.5 1 مستوى دخل التوازن مضاعف التجارة الخارجية وتحديد

13 

 ة وتمارين على :أم ل
 اشتقاق سعر الصرف 

 سوق الصرف والتوازن في سوق الصرف
 ر الصرفأسعااالختالالت السوقية في ظل تقلبات 

 الية استقرار سعر الصرف 

14 

 ة وتمارين على :أم ل
 شكالالعرأ الكلي والطلب الكلي ومستوى التوظف وفقا أل

 واضي  التالية:البيانية للم
 مستوى التوظف الكامل واشتقاق منحنى العرأ الكلي 

 انتقال منحنى العرأ الكلي
 الطلب الكلي ونظرية كمية النقود

 التوازن بين الطلب الكلي والعرأ الكلي في النظرية الكالسيكية
 الكالسيكيون والسياسات المالية والنقدية

1 1.5 

15 

ي  ها للمواضلانية وكيفية تحليالبي شكالة وتمارين على األأم ل
 التالية:

 العرأ الكلي وخداع النقود
 في سوقي السل  والنقود في ظل التوظف الكامل اآلنيالتوازن 

 اشتقاق منحنى العرأ الكلي
 اراألسعالسل  والنقود والعمل في ظل محددات  أسواقالتوازن في 

 األسعارفعالية السياسات المالية والنقدية وتحديد مستوى 
في  اآلنياشتقاق منحنى الطلب الكلي والعرأ الكلي من التوازن 

 سوقي السل  والنقود 
تحديد مستوى سعر التوازن في ظل منحنى عرأ كالسيكي 

 ونقدي
 االنفاق الكامن واالنفاق الفعلي ومستوى التوظف الكامل 

1 1.5 
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 ة وتمارين على:أم ل 
 °45العرأ الكلي ومنحنى 

 وعالقته بالنات  القومي نتاجيات اإلإمكانمنحنى 
 يةنتاجدالة العرأ الكلي وحدود الطاقة اإل

 العوامل التي تحدد العرأ الكلي الحقيقي 
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1 
 

1.5 
 

18 

 ة وتمارين على:أم ل 
 مؤشرات البطالة وقياسها

 معدل البطالة 

 معدل البطالة الطبيعي 

19 

 وتمارين ورسوم بيانية للمواضي  التالية: ةأم ل
 العالقة بين التضخم والبطالة ومنحنى فليبس

 السياسات االقتصادية على التضخم والبطالة أ ر
القصير  األجلالركود التضخمي وانتقال منحنى فليبس في 

 والطويل

20 

 بيانية تبين : أشكالتمارين و
 نيةطبيعة الدورات االقتصادية ومراحلها الزم

   نتاجي لمجموع سل  اإلجمالي والعرأ اإلجمالالطلب اإل
الحقيقي وتكون  نتاجومستوى توازن اإل األسعارمستويات 

 الدورات االقتصادية

1 1.5 

21 

 ة ونماذج رياضية على المواضي  التالية: أم ل  
 االست مار والنمو االقتصادي

  نظريات النمو االقتصادي لدى الكالسيكيين والمحد ين
 نظرية هارود ودومار للنمو االقتصادي
 نظرية النمو لدى الكالسيكيين المحد ين

1 1.5 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 21 (11.5) 

 مالحظة: ساعات التطبيقات متضمنة لساعات المحاضرات النظرية

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةيضاحالعروأ العملية اإل -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل -
 ة(ية والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاري  التطبيقنشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البح ية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة الخارجية -
 ة الحاالترأسد -

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

i. ة والتكليفات نططاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنططاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 ة رقمية ونماذج رياضيةأم لتصميم  1
5 

W1-W7 & W9-
W15 

وضااااااا  تمارين وتوزي  الطالب إلى مجموعات وحلها في  2
 قاعة الدرس

2.5 
W3-W10 

التدريب على كيفية تحليل البيانات والرسااوم البيانية وفقا لما  3
 تم تدريسه في الجانب النظري

5 
W1-W15 

عن  ف تحليليالتاادريااب على كيفيااة رف  تقرير او توصاااااااي 4
 الحالة المطروحة في المادة التدريسية

2.5 
W3-W12 

ل عن ك لإلجابة عنهاوض  تمارين وواجبات منزلية وأسئلة  5
  المفردات الرئيسة والتفصيلية

5 
W1-W15 

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion 

of Final 
Assessment 

1 
 ,W1-W7 ة نشطالتكاليف واأل

W9-W14 
20 20% 

 W8 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  
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 الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

 للنشر والتوزي  ، صنعاء،. مين، النظرية االقتصادية الكلية ،األ2019علي علي صالح الزبيدي

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 نظرية االقتصاد الكلي، دار النهضة العربية، القاهرة ،.1977سامي خليل، 
 .النظرية االقتصادية الكلية ، وكالة المطبوعات ، الكويت،1977صقر،  أحمدصقر 

 للنشر والتوزي  ، صنعاء  مين، النقود والبنوك ، األ2019علي علي الزبيدي.، عبدالرحمن بني غازي 
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.اإلنترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواق  مرتبطة بموضوعات المقرر في   

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي: بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر طتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityن ضوابط االمتحا 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمطاريع  4

لمقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ ا أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئلنهائي تطبق عليه الئحة طتتتتتتتفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو ا -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمطاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود طتتتخن ينتحل طتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :ther policiesO آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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