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 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      الجودة وضمبن مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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 النظرٌة االقتصادٌة الكلٌةمواصفات مقرر: 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة

2 
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number  
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً األول  -المستوى الثالث   

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
مبادئ -نظرٌة التصادٌة جزئٌة  -نمىد ىبنىن –مبادئ االلتصاد الكلً 

 –رٌاضة مالٌة  –الرٌاضة البحتة أ، ب  -التصاد رٌاضً  -التصاد جزئً
 موارات الحاسىب-، 2، 1إحصاء 

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

 تنمٌة التصادٌة، تجارة دىلٌة، التصاد لٌاسً، مالٌة عامة 

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تخصص التصاد ، مالٌة ىمصرفٌة )بكالىرٌىس( –االلتصاد ىالمالٌة 

8 
 المقرر لغة تدرٌس

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د. علً علً صالح الزبٌدي
 أ.م. د. صالح ٌاسٌن الممطري

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

I. وصف المقرر Course Description: 

ٌودف هذا الممرر الى تزىٌد الطالب بالمعارف ىالمواارات الالزماة لتمكٌنان مان معرفاة ااساساٌات لعلام االلتصااد مان الناحٌاة 
الكلٌة مع استخدام بعض أساسٌات ىمصطلحات االلتصاد الجزئً بما ٌخدم المىاضٌع الممررة ، مع تىظٌف جمٌع التمنٌاات التعلٌمٌاة 

ت التعلٌم اآللٌة ىالبرمجٌة لتصىٌر البٌانات فً صىرة جداىل ىرساىم بٌانٌاة كىساائل تىضاٌحٌة من رٌاضة ىاحصاء ىتىظٌف تمنٌا
للمفاهٌم العلمٌة ىالتطبٌمٌة ىدمجوا لتحمٌك الكفاءة ىالفاعلٌة فً العملٌاة التعلمٌاة. ىٌغطاً هاذا الممارر مجمىعاة مان نظرٌاات الادخل 

رضان، ىالتضاخم ىالبطالاة  ىنظرٌاات النماى ىالسٌاساات االلتصاادٌة المالٌاة ىالناتج ىاالستوالن ىاالستثمار ىالطلب علاى النماىد ىع
 ىالنمدٌة.  

 

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

 بعد االنتواء من دراسة الممرر سىف ٌكىن الطالب لادرا على أن:
a1-  السٌاسات االلتصادٌة ىارتباطوا بالتطبٌك فً  اهٌمالتً ٌتناىلوا ىاسس ىمفٌبٌن المفاهٌم المرتبطة بااللتصاد الكلً ىالظىاهر

 مجال العمل.
a2-   ٌشرح معاٌٌر اختٌار الموارات التعلٌمٌة ىالذهنٌة عند ىضع برامج التصادٌة ىخاصة عند معالجة الظىاهر ىاالزمات المالٌة

 ىااللتصادٌة الكلٌة.
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-b1  ٌختار اسالٌب جدٌدة مناسبة ىفعالة لتطبٌك ما درسن من النظرٌاات ىالمضااٌا االلتصاادٌة الكلٌاة محاددا العاللاة باٌن المتغٌارات
 ىفما لألسس ىالمناهج التعلٌمٌة ىالفنٌة التً تعلموا ىلدرتن على الممارنة ىالتحلٌل النظري ىالكمً ىالتنبؤ المستمبلً.  

b2-  س الفكرٌة، ىالتمنٌات ىالىسائل المناسبة ىالكفؤة التً تؤدي للىصاىل إلاى المخرجاات المناسابة ىالتاً ٌحدد النظرٌات ىالمدرا
 تتفك مع خصائص الىضع االلتصادي، ىىضع المؤسسات ذات االختصاص.

-c1  بٌن المتغٌرات ٌختار اسالٌب جدٌدة مناسبة ىفعالة لتطبٌك ما درسن من النظرٌات ىالمضاٌا االلتصادٌة الكلٌة محددا العاللة
 ىفما لألسس ىالمناهج التعلٌمٌة ىالفنٌة التً تعلموا ىلدرتن على الممارنة ىالتحلٌل النظري ىالكمً ىالتنبؤ المستمبلً.  

c2-   ًٌحدد النظرٌات ىالمدراس الفكرٌة، ىالتمنٌات ىالىسائل المناسبة ىالكفؤة التً تؤدي للىصىل إلى المخرجات المناسبة ىالت
 تتفك مع خصائص الىضع االلتصادي، ىىضع المؤسسات التً سٌعمل بوا.

c3- المىمٌة ىأهداف المؤسسات التً  ٌعد برامج التصادٌة ىمالٌة ىتمارٌر ىخطط مستخدما تمنٌات تناسب مع تحمٌك ااهداف
 سٌعمل بوا.

d1-  ٌبدع فً تنظٌم العمل الفردي ىالجماعً من خالل استثمار ما تعلمن من منوج الممرر ىاالسوام فً حل المشكالت ىاالزمات
 االلتصادٌة ىالمالٌة للمجتمع.

d2- .ٌتىاصل بفعالٌة مع المؤسسات ذات االختصاص اى البٌئة المحٌطة 
d3-  لىاعد التفكٌر االلتصادي المائم على السلىن الرشٌد ىالكفاءة فً تنفٌذ ذلن ىفما لما تعلمن خالل دراستن للممررتطبٌك. 

 

III. :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 -  ًٌبااٌن المفاااهٌم المرتبطااة بااللتصاااد الكلااً ىالظااىاهر التاا
ىارتباطوااا ٌتناىلوااا ىاسااس ىمفاااهٌم السٌاسااات االلتصااادٌة 

 بالتطبٌك فً مجال العمل.

A1 .ىالنظرٌات االلتصادٌة ىالمالٌة. ااسس ىالمبادئ ٌبٌن 

a2 
– 

ٌشرح معاٌٌر اختٌار الموارات التعلٌمٌة ىالذهنٌة عند ىضع 
برامج التصادٌة ىخاصة عند معالجة الظىاهر ىاالزمات 

 المالٌة ىااللتصادٌة الكلٌة.

A3 باازمات االلتصادٌة ىالمالٌة  . ٌظور المعرفة
 ىبالمصطلحات ىالكتب باللغة االنجلٌزٌة فً مجالن.

b1–  ٌختار اساالٌب جدٌادة مناسابة ىفعالاة لتطبٌاك ماا درسان مان
النظرٌااات ىالمضاااٌا االلتصااادٌة الكلٌااة محااددا العاللااة بااٌن 
المتغٌاارات ىفمااا لألسااس ىالمناااهج التعلٌمٌااة ىالفنٌااة التااً 

ى الممارنااة ىالتحلٌاال النظااري ىالكمااً تعلموااا ىلدرتاان علاا
 ىالتنبؤ المستمبلً.  

B3 العاللات  بٌن  المتغٌرات، ىٌتنبأ ً ً ىكمٌا . ٌحدد  نظرٌا
 بمستمبل الظىاهر ىالعاللات االلتصادٌة الىالعٌة.

b2 
- 

ٌحاادد النظرٌااات ىالماادراس الفكرٌااة، ىالتمنٌااات ىالىسااائل   
المناسااابة ىالكفاااؤة التاااً تاااؤدي للىصاااىل إلاااى المخرجاااات 
المناساابة ىالتااً تتفااك مااع خصااائص الىضااع االلتصااادي، 

 ىىضع المؤسسات التً ذات االختصاص.

B4 ٌمارن بٌن النظرٌات ىالمدارس الفكرٌة االلتصادٌة .
رار االستثماري ىااللتصادي ىالمالٌة، ىٌنمد ىٌتخذ  الم

 ىالمالً المناسب.

c1-  ٌختار اسالٌب جدٌدة مناسبة ىفعالة لتطبٌك ما درسن من
النظرٌات ىالمضاٌا االلتصادٌة الكلٌة محددا العاللة بٌن 
المتغٌرات ىفما لألسس ىالمناهج التعلٌمٌة ىالفنٌة التً 
تعلموا ىلدرتن على الممارنة ىالتحلٌل النظري ىالكمً 

   .ىالتنبؤ المستمبلً

C1 ٌىظف الرٌاضٌات ىالرسىم الوندسٌة ىاالحصاء .
 ىالمحاسبة ىالمانىن ىاالدارة فً المجال االلتصادي.

c2-    ٌحدد النظرٌات ىالمدراس الفكرٌة، ىالتمنٌات ىالىسائل
المناسبة ىالكفؤة التً تؤدي للىصىل إلى المخرجات 

االلتصادي، المناسبة ىالتً تتفك مع خصائص الىضع 
 .ىىضع المؤسسات التً سٌعمل بوا

C2 ًٌستخدم التكنىلىجٌا ىتطبٌمات الحاسب اآللً ف .
 االلتصاد.

c3-  ٌعد برامج التصادٌة ىمالٌة ىتمارٌر ىخطط مستخدما
تمنٌات تناسب مع تحمٌك ااهداف المىمٌة ىأهداف 

C4 ىالبرامج االنمائٌة . ٌضع السٌاسات االلتصادٌة ىالخطط
 ىفك االسلىب العلمً.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 
- 

المرتبطاة بااللتصااد الكلاً ىالظاىاهر  ٌبٌن المفاهٌم
التً ٌتناىلوا ىاساس ىمفااهٌم السٌاساات االلتصاادٌة 

 .ىارتباطوا بالتطبٌك فً مجال العمل

المحاضرة ىالعرىض  -
 االٌضاحٌة

 الحىار ىالمنالشة -
 التعلم الذاتً ىالتعاىنً -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف ىالتمارٌر الفردٌة -
 ىالجماعٌة 

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

a2-  ٌشاارح معاااٌٌر اختٌااار الموااارات التعلٌمٌااة ىالذهنٌااة
عنااد ىضااع باارامج التصااادٌة ىخاصااة عنااد معالجااة 

 .الظىاهر ىاالزمات المالٌة ىااللتصادٌة الكلٌة

المحاضرة ىالعرىض  -
 االٌضاحٌة

 ىالمنالشةالحىار  -
 التعلم الذاتً ىالتعاىنً -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف ىالتمارٌر الفردٌة - 
 ىالجماعٌة 

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

 
  

 المؤسسات التً سٌعمل بوا.

d1-  ٌبدع فً تنظٌم العمل الفردي ىالجماعً من خالل استثمار
ما تعلمن من منوج الممرر ىاالسوام فً حل المشكالت 

 ىاالزمات االلتصادٌة ىالمالٌة للمجتمع.

D1ٌساهم فً حل المشكالت االلتصادٌة للمجتمع . 

d2-  المؤسسات ذات االختصاص اى البٌئة ٌتىاصل بفعالٌة مع
 المحٌطة.

D2 .  ٌتصل بفعالٌة مع الىحدات ىالمؤسسات االلتصادٌة
 ىالمالٌة ىالبٌئة المحٌطة 

d3-   تطبٌك لىاعد التفكٌر االلتصادي المائم على السلىن الرشٌد
 ىالكفاءة فً تنفٌذ ذلن ىفما لما تعلمن خالل دراستن للممرر.

D4.   ًٌجسد لىاعد التفكٌر االلتصادي الرشٌد ىالكفؤ ف
 جمٌع لراراتن ىانشطتن االلتصادٌة.
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 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1–  ٌختااار اسااالٌب جدٌاادة مناساابة ىفعالااة لتطبٌااك مااا
درساان ماان النظرٌااات ىالمضاااٌا االلتصااادٌة الكلٌااة 
محااااددا العاللااااة بااااٌن المتغٌاااارات ىفمااااا لألسااااس 
ىالمناهج التعلٌمٌة ىالفنٌة التً تعلموا ىلدرتن علاى 

النظاااااري ىالكماااااً ىالتنباااااؤ الممارناااااة ىالتحلٌااااال 
   .المستمبلً

 المحاضرة  -
العرىض االٌضاحٌة من  -

 لبل الطالب
 الحىار ىالمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
الموام ىاالنشطة  -

ىمجمىعات العمل )تعلم 
 ذاتً ىتعاىنً(

 موام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العرىض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة ىالحىار. -
 امتحان شفىي  -
المالحظة ىتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

b2 
- 

ٌحاادد النظرٌااات ىالماادراس الفكرٌااة، ىالتمنٌااات   
ىالىسااائل المناساابة ىالكفااؤة التااً تااؤدي للىصااىل 
إلى المخرجات المناسبة ىالتً تتفك ماع خصاائص 
الىضااااع االلتصااااادي، ىىضااااع المؤسسااااات ذات 

 .االختصاص

 المحاضرة  -
العرىض االٌضاحٌة من  -

 لبل الطالب
 الحىار ىالمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
الموام ىاالنشطة  -

ىمجمىعات العمل )تعلم 
 ذاتً ىتعاىنً(

 موام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العرىض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة ىالحىار. -
 امتحان شفىي  -
المالحظة ىتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

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

 المهارات المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1-  ٌختااار اسااالٌب جدٌاادة مناساابة ىفعالااة لتطبٌااك مااا
درساان ماان النظرٌااات ىالمضاااٌا االلتصااادٌة الكلٌااة 

المتغٌاااارات ىفمااااا لألسااااس محااااددا العاللااااة بااااٌن 
ىالمناهج التعلٌمٌة ىالفنٌة التً تعلموا ىلدرتن على 
الممارناااااة ىالتحلٌااااال النظاااااري ىالكماااااً ىالتنباااااؤ 

   .المستمبلً

 العرىض العملٌة ىالمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة ىالتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة ىالجماعٌة
ىالتغذٌة الحىار ىالمنالشة  -

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

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفىٌة  -
تمٌٌم التمارٌر ىالتكالٌف  -

 ىالترجمة
تمٌٌم العرىض الفردٌة  -

 ىالجماعٌة
االمتحان العملً ىمالحظة  -

 االداء.
 المشاركة فً لاعة الدرس -

c2-    ٌحاادد النظرٌااات ىالماادراس الفكرٌااة، ىالتمنٌااات
ىالىسااائل المناساابة ىالكفااؤة التااً تااؤدي للىصااىل 
إلى المخرجات المناسبة ىالتً تتفك ماع خصاائص 
الىضاااع االلتصاااادي، ىىضااااع المؤسساااات التااااً 

 .سٌعمل بوا

 العرىض العملٌة ىالمحاكاة  -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة ىالتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة ىالجماعٌة
ىالتغذٌة الحىار ىالمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفىٌة  -
تمٌٌم التمارٌر ىالتكالٌف  -

 ىالترجمة
تمٌٌم العرىض الفردٌة  -

 ىالجماعٌة
االمتحان العملً ىمالحظة  -
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 التدرٌب العملً -
 .دراسة الحاالت

 االداء.
 المشاركة فً لاعة الدرس -

c3-  ىتماااارٌر ىخطاااط ٌعاااد بااارامج التصاااادٌة ىمالٌاااة
مساااتخدما تمنٌااااات تناسااااب ماااع تحمٌااااك ااهااااداف 

 .المىمٌة ىأهداف المؤسسات التً سٌعمل بوا

 العرىض العملٌة ىالمحاكاة  -
 التطبٌك العملً.    -
االنشطة ىالتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة ىالجماعٌة
ىالتغذٌة الحىار ىالمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -
 الحاالتدراسة  -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفىٌة  -
تمٌٌم التمارٌر ىالتكالٌف  -

 ىالترجمة
تمٌٌم العرىض الفردٌة  -

 ىالجماعٌة
االمتحان العملً ىمالحظة  -

 االداء.
 المشاركة فً لاعة الدرس -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

d1-  ًٌبدع فً تنظٌم العمل الفردي ىالجماع
من منوج من خالل استثمار ما تعلمن 

الممرر ىاالسوام فً حل المشكالت 
 .ىاالزمات االلتصادٌة ىالمالٌة للمجتمع

 الحىار ىالمنالشة    -
 التعلم الذاتً ىالتعاىنً  -
 االنشطة ىالموام ىالتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر ىالتغذٌة الراجعة  -
 المفكرة الٌىمٌة ىالتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً.  -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العرىض التمدٌمٌة -
تمٌٌم التمارٌر ىالتكالٌف  -

 ىاانشطة
 االمتحانات الشفىٌة  -
 تمٌٌم النزىل المٌدانً -

d2-  ٌتىاصل بفعالٌة مع المؤسسات ذات
 .االختصاص اى البٌئة المحٌطة

 الحىار ىالمنالشة    -
 التعلم الذاتً ىالتعاىنً  -
 االنشطة ىالموام ىالتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر ىالتغذٌة الراجعة  -
 المفكرة الٌىمٌة ىالتغذٌة الراجعة  -

 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العرىض التمدٌمٌة -
تمٌٌم التمارٌر ىالتكالٌف  -

 ىاانشطة
 االمتحانات الشفىٌة  -

 تمٌٌم النزىل المٌدانً

d3-  المائم تطبٌك لىاعد التفكٌر االلتصادي
على السلىن الرشٌد ىالكفاءة فً تنفٌذ 

 .ذلن ىفما لما تعلمن خالل دراستن للممرر

 الحىار ىالمنالشة    -
 التعلم الذاتً ىالتعاىنً  -
 االنشطة ىالموام ىالتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر ىالتغذٌة الراجعة  -
 المفكرة الٌىمٌة ىالتغذٌة الراجعة  -

 التطبٌك العملً. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العرىض التمدٌمٌة -
تمٌٌم التمارٌر ىالتكالٌف  -

 ىاانشطة
 االمتحانات الشفىٌة  -

 تمٌٌم النزىل المٌدانً

 

IV. موضوعات محتوى المقرر Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Orde

r 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 
Num

الساعا
ت 

 الفعلٌة

رموز 
مخرجات 

 التعلم
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Units ber 
of 

Week
s 

Cont
act 

Hour
s 

Cours
e ILOs 

 مدخل تموٌدي 1

 مجال علم االلتصاد ىأهمٌتن 
االلتصاد الجزئً ىااللتصاد الكلً ىطبٌعة تناىلوا عبر 

 البحث العلمً
 التكامل بٌن االلتصاد الجزئً ىااللتصاد الكلً 

 نبذة عن تطىر الفكر االلتصادي 

5.5 
 

1.5 
 

a1, a2 

 محاسبة الدخل المىمً 2

 الناتج المىمً ىالدخل المىمً 
 المىمًطرق حساب الناتج 

 الناتج النوائً -
 االنفاق عل مكىنات الطلب الكلً -
الدخل بتكلفة عناصر االنتاج ىالدخل المىمً الصافً  -

 ىاالجمالً
 الدخل الشخصً ىالدخل المتاح للتصرف

 الناتج الحمٌمً ىالجاري ىالمستىى العام لألسعار
 الدخل المحلً ىالدخل المىمً

 االلتصاد الخفً )المىازي(
 الدخل المىمًاهمٌة حساب  -

5.5 1.5 

 
 
 

a1, a2, 
b1 

3 
النظرٌات االساسٌة 
 فً االلتصاد الكلً 

 

النمىد ىاالسعار  -االنتاج  -النظرٌة الكالسٌكٌة  )المبادئ 
 التملبات المالٌة( -ىالفائدة 

 النظرٌة الكٌنزٌة 
 نظرٌة الطلب الكلً
 نظرٌات االستهالك

 مفوىم االستوالن 
 االستوالن التناسبٌة ىغٌر التناسبٌةدالة االستوالن: دالة 

 المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط لالستوالن
 محددات االستوالن غٌر الدخل

 نظرٌات الدخل المحددة للطلب على االستوالن
 نظرٌة الدخل المطلك -
 نظرٌة الدخل النسبً -
 نظرٌة الدخل الدائم -

 عاللة االستوالن باالدخار
 اشتماق دالة االدخار 

 مفوىم االدخار
 دالة االدخار ىدالة االستوالن فً االجل المصٌر
 دالة االدخار ىدالة االستوالن فً االجل الطىٌل

العاللة بٌن المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط لالستوالن 
 ىالمٌل الحدي ىالمتىسط لالدخار

1 3 

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

d3 

4  

 نظرٌات االستثمار
 المالاالستثمار ىالكفاٌة الحدٌة لراس 

 دالة االستثمار 
 االستثمار التلمائً -
 االستثمار دالة فً سعر الفائدة -
 االستثمار دالة فً الدخل -

 الكفاٌة الحدٌة لراس المال

1 3 

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

d3 
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 المٌمة المستمبلٌة للمٌمة الجارٌة لالستثمار -
المٌمة الحالٌة للمٌمة النمدٌة أى مبلغ االستثمار  -

 المستمبلً
 لرارات االستثمار -
لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة الكفاٌة الحدٌة  -

 لالستثمار
منحنى الكفاٌة الحدٌة لراس المال ىمنحنى الكفاٌة  -

 الحدٌة لالستثمار
 الكفاٌة الحدٌة لالستثمار الثابت -
الناتج الحدي لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة لراس  -

 المال
 منحنى الطلب على االستثمار

 نظرٌة المعجل
 تكلفة االرصدة 

 ىناالستثمار فً المخز

5 

االستثمار ىمستىى  
دخل التىازن: مستىى 

دحل التىازن فً 
نمىذج التصادي 

مكىن من لطاعٌن 
 Isىمنحنى 

 دخل التىازن فً ظل ىجىد لطاعٌن:
 بدىن ادخار ىاستثمار -
 بىجىد ادخار ىاستثمار -

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

  الرٌاضًالتحلٌل 
 مضاعف االستثمار ىتحدٌد مستىى دخل التىازن
 مضاعف االستثمار ىالتغٌر الدٌنامٌكً فً الدخل

 االستثمار ىاالدخار ىمستىى دخل التىازن
التىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد لطاعٌن ىمنحنى  

IS 
 ISانتمال منحنى 

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

6 

تدخل الحكىمة فً 
االلتصادي النشاط 

ىنظرٌة تحدٌد دخل 
 التىازن

 

 االنفاق الحكىمً ىالضرائب
دالة االستوالن بعد فرض ضرٌبة نىعٌة  -

 ىضرٌبة لٌمٌة
 دالة الضرائب ىدالة االنفاق الحكىمً -
 مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف الضرٌبة -

 الضرائب غٌر المباشرة
مضاعف الضرائب ىتأثر دخل التىازن بالضرائب 

 المباشرة ىغٌر المباشرة 

5.5 1.5 

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

d3 

7 

مستىى دخل التىازن 
فً التصاد مغلك 
مكىن من ثالث 

 ISلطاعات ىمنحنى 
 

مستىى دخل التىازن فً التصاد مغلك مكىن من ثالثة 
 لطاعات 

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

 ًالنمىذج الرٌاض 
مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف الضرٌبة النىعٌة 

 ىالمٌمٌة ىدخل التىازن
التىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد ثالث لطاعات 

 ىانتمالن ISىاشتماق منحنى 

 
 
 
 
5.5 

1.5 

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

d3 

8 
 النمىد ىاالنتاج  

 

 التىازنالنمىد ىاالنتاج ىتحدٌد 
 3 1 تعرٌف النمىد ىانىاعوا ىىظائفوا

a1, a2, 
b1, b2, 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 عرض النمىد ىالطلب علٌوا

   عرض النمىد 
 ىسائل الدفع االساسٌة -
 السٌىلة المحلٌة الخاصة -
 السٌىلة المحلٌة االجمالٌة -

 التغٌر فً عرض النمد ىاسبابن
 مرىنة عرض النمىد
 سرعة دىران النمىد

 أثر السٌاستٌن النمدٌة ىالمالٌة على عرض النمد
 فترات االبطاء المرتبطة بعملٌات السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة

 الطلب على النمىد 
 الطلب على النمىد لغرض التبادل )ىجوة نظر كالسٌكٌة(
 الطلب على النمىد كمخزن للمٌمة )ىجوة النظر الحدٌثة(

 دىافع الطلب على النمىد:
 دافع المعامالت ىاالحتٌاط  -
 دافع المضاربة -

بدافع المضاربة ىالتفضٌل النسبً بٌنوا الطلب على النمىد 
 ىبٌن ااصىل المالٌة)السندات(

 منحنى تفضٌل السٌىلة ىالطلب الكلً على النمىد

c1, c2, 
c3, d3 

9 
التىازن فً سىق 

 النمىد
 

 المىى النمدٌة ىتحدٌد سعر الفائدة
 عاللة النمىد بمستىى النشاط االلتصادي

 االلتصادي النمىد ىالتىازن
 LMالتىازن فً سىق النمىد ىاشتماق منحنى 

 LMشكل ىخصائص منحنى  -
 LMانتمال أى تغٌر منحنى  -

التغٌر فً الطلب على النمىد )منحنى التفضٌل النمدي( 
 LMىعرض النمىد ىالتغٌر فً منحنى 

5.5 1.5 

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

10 
التىازن اآلنً فً 

ىسىق  ISسىق السلع 
 LMالنمىد 

 نمىذج التىازن بٌن السىلٌن ىتحدٌد دخل ىفائدة التىازن
ىالتىازن اآلنً فً سىلً السلع  LMى ISانتمال منحًٌ 

 ىالنمىد
أثر السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على دخل التىازن ىسعر 

  LMى ISفائدة التىازن عند انتمال 
 IS السٌاسات االلتصادٌة ىالتىازن ىفما لنمىذج -

 LMى
مضاعفات ادىات الساسة المالٌة ىالنمدٌة ىتحدٌد  -

 التىازن اآلنً فً سىلً السلع ىالنمىد
فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على التىازن فً سىلً 

 السلع ىالنمىد
أثر المتغٌرات المكىنة لنمىذج التىازن فً سىلً السلع 

 ىالنمىد

5.5 1.5 

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

d3 
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11 
الدىلٌة التجارة 

 ىالتىازن االلتصادي
 

 طبٌعة التبادل ىأهمٌتن
 محددات جانب العرض للتجارة الخارجٌة
 محددات جانب الطلب للتجارة الخارجٌة

 معدالت التبادل الدىلٌة
 مٌزان المدفوعات واختالل التوازن

 تعرٌف مٌزان المدفىعات
 مٌزان المدفىعات الحسابً
 مٌزان المدفىعات السىلً

 المدفىعات ىسىق الصرفمٌزان 
 االختالالت فً مٌزان المدفىعات ىمعالجتوا -

 التجارة الدولٌة وتحدٌد مستوى دخل التوازن
التجارة الدىلٌة ىااللتصاد المحلً ىتحدٌد مستىى دخل 

 التىازن:

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

 ًالنمىذج الرٌاض 
ى دخل مضاعف التجارة الخارجٌة ىتحدٌد مستى -

 التىازن
التجارة الدولٌة وسٌاسات االستقرار االقتصادي )سعر 

 الصرف(
 التجارة الدىلٌة ىسعر الصرف:

 سىق الصرف ىالتىازن فً سىق الصرف
 االختالالت السىلٌة فً ظل تملبات اسعار الصرف

 الٌة استمرار سعر الصرف  -

1 3 

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

d3 

12 

العرض االجمالً 
االجمالً ىالطلب 

ىمستىى التىظف عند 
 الكالسٌن

 العرض الكلً ىالطلب الكلً ىمستىى التىظف:
 مستىى التىظف الكامل ىاشتماق منحنى العرض الكلً 

 انتمال منحنى العرض الكلً
 الطلب الكلً ىنظرٌة كمٌة النمىد

التىازن بٌن الطلب الكلً ىالعرض الكلً فً النظرٌة 
 الكالسٌكٌة

 ىالسٌاسات المالٌة ىالنمدٌةالكالسٌكٌىن  -

1 3  

13 

العرض االجمالً 
ىالطلب االجمالً 
ىمستىى التىظف 

 رؤٌة كٌنزٌة -الكامل

 العرض الكلً ىخداع النمىد
التىازن اآلنً فً سىلً السلع ىالنمىد فً ظل التىظف 

 الكامل
 اشتماق منحنى العرض الكلً

محددات التىازن فً اسىاق السلع ىالنمىد ىالعمل فً ظل 
 االسعار

 فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة ىتحدٌد مستىى االسعار
اشتماق منحنى الطلب الكلً ىالعرض الكلً من التىازن 

 اانً فً سىلً السلع ىالنمىد
تحدٌد مستىى سعر التىازن فً ظل منحنى عرض  

 كالسٌكً ىنمدي
 العرض الكلً ومحددات الطاقة االنتاجٌة 

 النفاق الفعلً ىمستىى التىظف الكاملاالنفاق الكامن ىا
 °45العرض الكلً ىمنحنى  

 منحنى امكانٌات االنتاج ىعاللتن بالناتج المىمً
 دالة العرض الكلً ىحدىد الطالة االنتاجٌة

1 3 

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

d3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 العىامل التً تحدد العرض الكلً الحمٌمً 

14 

اختالل التىازن 
االلتصادي 
ىاالستمرار 
 التضخم -االلتصادي

 البطالة -
 

 مفهوم التضخم
 انىاعن التضخم ىاسبابن

 مؤشرات التضخم ىمماٌٌسن
 آثار التضخم  

 ىسائل مكافحة لتضخم  -
 مفهوم البطالة 

 مؤشرات البطالة ىلٌاسوا

 معدل البطالة 

 ًمعدل البطالة الطبٌع 
 انىاع البطالة

 اسباب البطالة 
 تكالٌف البطالة 

 البطالة والتضخم والركود التضخمًالتبادل بٌن 
 العاللة بٌن التضخم ىالبطالة ىمنحنى فلٌبس

 أثر السٌاسات االلتصادٌة على التضخم ىالبطالة
الركىد التضخمً ىانتمال منحنى فلٌبس فً االجل  -

 المصٌر ىالطىٌل

2 6 

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

d3 

15 
الدىرات )التملبات( 

 االلتصادٌة
 

 االلتصادٌة ىمراحلوا الزمنٌةطبٌعة الدىرات 
 الطلب االجمالً ىالعرض االجمالً لمجمىع سلع االنتاج  
مستىٌات االسعار ىمستىى تىازن االنتاج الحمٌمً ىتكىن 

 الدىرات االلتصادٌة

5.5 1.5 

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

d3 

16 
نظرٌات النمى 

 االلتصادي 

 مفوىم النمى االلتصادي 
 االلتصادياالستثمار ىالنمى 

 نظرٌات النمى االلتصادي لدى الكالسٌكٌٌن ىالمحدثٌن 
 نظرٌة هارىد ىدىمار للنمى االلتصادي
 نظرٌة النمى لدى الكالسٌكٌٌن المحدثٌن

 

1 3 

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

d3 

17 

فً المدارس  يىالنمى االلتصادالسٌاسات االلتصادٌة  
االلتصادٌة )الكالسٌن الجدد، التىلعات الرشٌدة، الكنٌزىن 

 المحدثىن ىمابعد كٌنز(
5.5 1.5 

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

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   14 42 == 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

 

                                                    Practical Aspect موضوعات الجانب العملً )تمارٌن(  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1 

ممارنة بٌن نمىذج رٌاضً للطلب ىالعرض على السلعة ىالطلب ىالعرض  
الكلً، مع تىضٌح انىاع المعادالت السلىكٌة ذات المعامالت الداخلٌة 

ىالخارجٌة ىالمعادالت ذات المتغٌرات الخارجٌة ىمعادالت التطابك أى 
 التىازن 

ىضع تمارٌن على ما سبك إلٌجاد لٌم معلمات النمىذج، ىتكىٌن جداىل 
 ىرسىم بٌانٌة تىضٌحٌة، مع بٌان كٌفٌة تفسٌرها. 

1 1.5 

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

2 

الناتج المباشر بأسلىب ىضع أمثلة رلمٌة لكٌفٌة حساب الناتج المىمً  
 ىاسلىب المٌمة المضافة، ىاسلىب االنفاق اى اسلىب التكلفة أى الدخل 

 مثال ىتمرٌن على كٌفٌة حساب الدخل الشخصً ىالدخل المتاح للتصرف
 مثال ىتمرٌن على حساب الدخل المحلً ىالدخل المىمً

مثال ىتمرٌن على حساب الناتج المىمً الجاري)النمدي( ىالناتج المىمً 
 حمٌمً أى الثابتال

مثال ىتمرٌن على حساب الرلم المٌاسً الضمنً )مكمش الدخل(. ىالعاللة 
 بٌنن ىبٌن الناتج الجاري ىالناتج الثابت.

3 

ىضع مثال ىتمارٌن لدالة االستوالن: دالة االستوالن التناسبٌة ىغٌر  
 التناسبٌة

 مثال ىتمارٌن على المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط لالستوالن
أمثلة ىتمارٌن ىرسىم على الطلب على االستوالن ىفما لنظرٌة الدخل   

 المطلك ، ىنظرٌة الدخل النسبً ىنظرٌة الدخل الدائم.
 مثال ىتمرٌن على:

 عاللة االستوالن باالدخار مع الرسىم البٌانٌة 
 اشتماق دالة االدخار 

 دالة االدخار ىدالة االستوالن فً االجل المصٌر 
 ىدالة االستوالن فً االجل الطىٌلدالة االدخار 

العاللة بٌن المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط لالستوالن ىالمٌل الحدي 
 ىالمتىسط لالدخار

1 1.5 

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

4 

 امثلة ىتمارٌن على:
دىال االستثمار التلمائً، ىدالة االستثمار المعتمد على سعر الفائدة ىكذلن  

 مستىى الدخل ، مع التحلٌل البٌانً.
 أمثلة ىتمارٌن على االستثمار ىالكفاٌة الحدٌة لراس المال

 ىكٌفٌة اٌجاد : 
 المٌمة المستمبلٌة للمٌمة الجارٌة لالستثمار -
 غ االستثمار المستمبلًالمٌمة الحالٌة للمٌمة النمدٌة أى مبل -
 الكفاٌة الحدٌة لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة لالستثمار -
 منحنى الكفاٌة الحدٌة لراس المال ىمنحنى الكفاٌة الحدٌة لالستثمار -
 الكفاٌة الحدٌة لالستثمار الثابت -
 الناتج الحدي لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة لراس المال -
 منحنى الطلب على االستثمار -

1 1.5 

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



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ىتمارٌن على االستثمار ىفما لنظرٌة المعجلامثلة 
 أمثلة ىتمارٌن على االستثمار ىفمل لتكلفة االرصدة 

 أمثلة ىتمارٌن على االستثمار ىفما لالستثمار فً المخزىن

5 

 أمثلة ىتمارٌن الخاصة بإٌجاد 
 دخل التىازن فً ظل ىجىد لطاعٌن:

 ىاستثماربدىن ادخار  -
 بىجىد ادخار ىاستثمار -

 رٌاضٌا ىبٌانٌا:
 مضاعف االستثمار ىتحدٌد مستىى دخل التىازن
 مضاعف االستثمار ىالتغٌر الدٌنامٌكً فً الدخل

 االستثمار ىاالدخار ىمستىى دخل التىازن
 ISالتىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد لطاعٌن ىمنحنى  

 ISانتمال منحنى 

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

6 

أمثلة ىتمارٌن تشمل امثلة رلٌمٌن ىرسىم بٌانٌة ىمعادالت على دالة االنفاق 
 الحكىمً ىالضرائب ىالمضاعفات التً تحدثوا فً الدخل:

 دالة االستوالن بعد فرض ضرٌبة نىعٌة ىضرٌبة لٌمٌة -
 دالة الضرائب ىدالة االنفاق الحكىمً -
 مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف الضرٌبة -
 الضرائب غٌر المباشرة -
مضاعف الضرائب ىتأثر دخل التىازن بالضرائب المباشرة ىغٌر  -

 المباشرة 

1 1.5 

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

7 

 أمثلة ىتمارٌن لتحدٌد 
 مستىى دخل التىازن فً التصاد مغلك مكىن من ثالثة لطاعات 

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

  الرٌاضًالنمىذج 
مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف الضرٌبة النىعٌة ىالمٌمٌة ىدخل 

 التىازن
 ISالتىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد ثالث لطاعات ىاشتماق منحنى 

 ىانتمالن

8 

 أمثلة ىتمارٌن على: 
 عرض النمىد ىالطلب علٌوا

   عرض النمىد 
 ىسائل الدفع االساسٌة -
 السٌىلة المحلٌة الخاصة -
 السٌىلة المحلٌة االجمالٌة -

 التغٌر فً عرض النمد ىاسبابن
 مرىنة عرض النمىد
 سرعة دىران النمىد

 أثر السٌاستٌن النمدٌة ىالمالٌة على عرض النمد
 فترات االبطاء المرتبطة بعملٌات السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة

 الطلب على النمىد 
 (الطلب على النمىد لغرض التبادل )ىجوة نظر كالسٌكٌة
 الطلب على النمىد كمخزن للمٌمة )ىجوة النظر الحدٌثة(

 دىافع الطلب على النمىد:
 دافع المعامالت ىاالحتٌاط  -

1 1.5 

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



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 دافع المضاربة -
الطلب على النمىد بدافع المضاربة ىالتفضٌل النسبً بٌنوا ىبٌن ااصىل 

 المالٌة)السندات(
 منحنى تفضٌل السٌىلة ىالطلب الكلً على النمىد

9 

 أمثلة ىتمارٌن على:
 النمىد ىالتىازن االلتصادي 

 LMالتىازن فً سىق النمىد ىاشتماق منحنى 
 LMشكل ىخصائص منحنى  -
 LMانتمال أى تغٌر منحنى  -
التغٌر فً الطلب على النمىد )منحنى التفضٌل النمدي( ىعرض  -

 LMالنمىد ىالتغٌر فً منحنى 

11 

 على:أمثلة ىتمارٌن 
 نمىذج التىازن بٌن السىلٌن ىتحدٌد دخل ىفائدة التىازن

 ىالتىازن اآلنً فً سىلً السلع ىالنمىد LMى ISانتمال منحًٌ 
أثر السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على دخل التىازن ىسعر فائدة التىازن عند 

  LMى ISانتمال 
 LMى IS السٌاسات االلتصادٌة ىالتىازن ىفما لنمىذج -
ادىات الساسة المالٌة ىالنمدٌة ىتحدٌد التىازن اآلنً فً مضاعفات  -

 سىلً السلع ىالنمىد
 فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على التىازن فً سىلً السلع ىالنمىد

 أثر المتغٌرات المكىنة لنمىذج التىازن فً سىلً السلع ىالنمىد

1 1.5 

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

11 

 أمثلة ىتمارٌن على: 
 مٌزان المدفىعات الحسابً
 مٌزان المدفىعات السىلً

 مٌزان المدفىعات ىسىق الصرف

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 
d1 

12 

 أمثلة ىتمارٌن على :
 التجارة الدىلٌة ىااللتصاد المحلً ىتحدٌد مستىى دخل التىازن:

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

 ًالنمىذج الرٌاض 
 1.5 1 التجارة الخارجٌة ىتحدٌد مستىى دخل التىازنمضاعف 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

13 

 أمثلة ىتمارٌن على :
 اشتماق سعر الصرف 

 سىق الصرف ىالتىازن فً سىق الصرف
 االختالالت السىلٌة فً ظل تملبات اسعار الصرف

 الٌة استمرار سعر الصرف 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

14 

 ىتمارٌن على :أمثلة 
العرض الكلً ىالطلب الكلً ىمستىى التىظف ىفما اشكال البٌانٌة 

 للمىاضٌع التالٌة:
 مستىى التىظف الكامل ىاشتماق منحنى العرض الكلً 

 انتمال منحنى العرض الكلً
 الطلب الكلً ىنظرٌة كمٌة النمىد

 التىازن بٌن الطلب الكلً ىالعرض الكلً فً النظرٌة الكالسٌكٌة
 الكالسٌكٌىن ىالسٌاسات المالٌة ىالنمدٌة

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

15 
 أمثلة ىتمارٌن على االشكال البٌانٌة ىكٌفٌة تحلٌوا للمىاضٌع التالٌة:

 العرض الكلً ىخداع النمىد
1 1.5 

a1, 
b1,b2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 التىازن اآلنً فً سىلً السلع ىالنمىد فً ظل التىظف الكامل
 اشتماق منحنى العرض الكلً

 فً اسىاق السلع ىالنمىد ىالعمل فً ظل محددات االسعارالتىازن 
 فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة ىتحدٌد مستىى االسعار

اشتماق منحنى الطلب الكلً ىالعرض الكلً من التىازن اانً فً سىلً 
 السلع ىالنمىد 

 تحدٌد مستىى سعر التىازن فً ظل منحنى عرض كالسٌكً ىنمدي
 االنفاق الكامن ىاالنفاق الفعلً ىمستىى التىظف الكامل 

c2, 
d1 

16 

 أمثلة ىتمارٌن على: 
 °45العرض الكلً ىمنحنى 

 منحنى امكانٌات االنتاج ىعاللتن بالناتج المىمً
 دالة العرض الكلً ىحدىد الطالة االنتاجٌة
 العىامل التً تحدد العرض الكلً الحمٌمً 

 أمثلة ىتمارٌن على :مؤشرات التضخم ىمماٌٌسن 17

1 1.5 

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

18 

 أمثلة ىتمارٌن على: 
 مؤشرات البطالة ىلٌاسوا

 معدل البطالة 

 ًمعدل البطالة الطبٌع 

19 

 أمثلة ىتمارٌن ىرسىم بٌانٌة للمىاضٌع التالٌة:
 العاللة بٌن التضخم ىالبطالة ىمنحنى فلٌبس

 السٌاسات االلتصادٌة على التضخم ىالبطالةأثر 
 الركىد التضخمً ىانتمال منحنى فلٌبس فً االجل المصٌر ىالطىٌل

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

21 

 تمارٌن ىأشكال بٌانٌة تبٌن :
 طبٌعة الدىرات االلتصادٌة ىمراحلوا الزمنٌة

 الطلب االجمالً ىالعرض االجمالً لمجمىع سلع االنتاج  
مستىٌات االسعار ىمستىى تىازن االنتاج الحمٌمً ىتكىن الدىرات 

 االلتصادٌة

1 1.5 

a1,a2, 
b1,b2 
c1,c2 

d1,d2 

21 

 أمثلة ىنماذج رٌاضٌة على المىاضٌع التالٌة:   
 االستثمار ىالنمى االلتصادي

 نظرٌات النمى االلتصادي لدى الكالسٌكٌٌن ىالمحدثٌن 
 االلتصادينظرٌة هارىد ىدىمار للنمى 

 نظرٌة النمى لدى الكالسٌكٌٌن المحدثٌن

1 1.5 
a1,b2 
c1, d1 

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

14 21 === 

 مالحظة : ساعات التمارٌن مدمجة مع ساعات المحاضرات النظرٌة. -
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المنالشة ىالحىار 
 )ًالتدرٌب المٌدانً )العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
 العرىض العملٌة االٌضاحٌة 
  .الموام ىالتكالٌف ىاالنشطة ىالتطبٌمات العملٌة 
 )التعلم الذاتً ىالتعاىنً )االنشطة ىالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة ىالجماعٌة ىالمشارٌع التطبٌمٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
  التدرٌس المصغر 
  المفكرة الٌىمٌة 
 الموام البحثٌة 
 المحاكاة ىلعب االدىار 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

V.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

 5 تصمٌم أمثلة رلمٌة ىنماذج رٌاضٌة 1
 

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

W1-W7 & W9-W15 

ىضااع تمااارٌن ىتىزٌااع الطااالب إلااى مجمىعااات  2
 ىحلوا فً لاعة الدرس

2.5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1, d3 
W3-W10 

ىالرساااىم التااادرٌب علاااى كٌفٌاااة تحلٌااال البٌاناااات  3
 البٌانٌة ىفما لما تم تدرٌسن فً الجانب النظري

5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1, d3 
W1-W15 

التدرٌب على كٌفٌة رفع تمرٌر اى تىصٌف تحلٌلً  4
 عن الحالة المطرىحة فً المادة التدرٌسٌة

2.5 
a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, d1, d2, d3 

W3-W12 

منزلٌااة ىأساائلة لةجابااة ىضااع تمااارٌن ىىاجبااات  5
  علٌوا عن كل المفردات الرئٌسة ىالتفصٌلٌة

5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

c2, c3, d1, d3 
W1-W15 

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

VI. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 التكالٌف ىاانشطة  1
W1-W7, 
W9-W14 

25 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 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 W16 60 60% االمتحان النوائً  5
b1,b2, c1, c2, c3, 

d1, d4 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

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

 

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

 .2512علً علً صالح الزبٌدي، النظرٌة االلتصادٌة الكلٌة ،اامٌن للنشر ىالتىزٌع ، صنعاء،

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 .1211سامً خلٌل، نظرٌة االلتصاد الكلً، دار النوضة العربٌة، الماهرة ،
 .1211المطبىعات ، الكىٌت،صمر احمد صمر، النظرٌة االلتصادٌة الكلٌة ، ىكالة 

 .2512علً علً الزبٌدي ، عبدالرحمن بنً غازي ، النمىد ىالبنىن ، االمٌن للنشر ىالتىزٌع ، صنعاء 
 .2512علً علً الزبٌدي ، عبدالرحمن بنً غازي، داىد عثمان، مبادي االلتصاد الكلً، االمٌن للنشر ىالتىزٌع ، صنعاء ،

، النظرٌة ىالسٌاسة، ترجمة ىتعرٌب دمحم ابراهٌم منصىر ، دار المرٌخ للنشر، الرٌاض، المملكة  ماٌكل ابدجمان ، االلتصاد الكلً
  1211العربٌة السعىدٌة ،

 .2513دمحم احمد اافندي ، النظرٌة االلتصادٌة الكلٌة ، النظرٌة ىالممارسة ، االمٌن للنشر ىالتىزٌع  
G.Ackle, Macroeconomic Theory, The Macmillan Company, Ne York,1978. 
P.Samuelson, Economics, McGra-Hill, Inc.1970 .  
.L.Peterson, Macroeconomics,4thEdition,INC,Georgeton,USA.(1980). 

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

بمىضىعات الممرر فً اإلنترنت.تىجٌن الطلبة بالرجىع لمىالع مرتبطة   

 

VII. 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

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

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 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

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

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

 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة :خطة مقرر

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

 االسم
Name 

 أ.م.د/علً علً صالح الزبٌدي
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
00967777300300 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MO
N 

الثالثا
 ء

TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

alializ1953@gmail.com 1.5   1.5   

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 النظرٌة االقتصادٌة الكلٌة

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 األول(

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
مبادئ -جزئٌة نظرٌة التصادٌة  -نمىد ىبنىن –مبادئ االلتصاد الكلً 

رٌاضة مالٌة  –الرٌاضة البحتة أ، ب  -التصاد رٌاضً  -التصاد جزئً
 حاسب الً-إحصاء –

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 –التصاد لٌاسً  –تنمٌة التصادٌة  -المالٌة العامة-التجارة الدىلٌة 

 احصاء تطبٌمً.

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 اقتصاد ومالٌة ومصرفٌة )بكالورٌوس(تخصص  -االلتصاد ىالمالٌة

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: 

ٌودف هذا الممرر الى تزىٌد الطالب بالمعارف ىالموارات الالزمة لتمكٌنن من معرفة ااساسٌات لعلم االلتصاد من الناحٌة الكلٌة مع 
اساتخدام بعاض أساساٌات ىمصااطلحات االلتصااد الجزئاً بمااا ٌخادم المىاضاٌع الممااررة ، ماع تىظٌاف جمٌااع التمنٌاات التعلٌمٌاة ماان 

ت التعلاٌم اآللٌاة ىالبرمجٌاة لتصاىٌر البٌاناات فاً صاىرة جاداىل ىرساىم بٌانٌاة كىساائل تىضاٌحٌة رٌاضة ىاحصاء ىتىظٌف تمنٌاا
للمفاهٌم العلمٌة ىالتطبٌمٌة ىدمجوا لتحمٌك الكفاءة ىالفاعلٌة فً العملٌاة التعلمٌاة. ىٌغطاً هاذا الممارر مجمىعاة مان نظرٌاات الادخل 

رضان، ىالتضاخم ىالبطالاة  ىنظرٌاات النماى ىالسٌاساات االلتصاادٌة المالٌاة ىالناتج ىاالستوالن ىاالستثمار ىالطلب علاى النماىد ىع
 ىالنمدٌة.  

mailto:alializ1953@gmail.com
mailto:alializ1953@gmail.com


 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 برنبمج االقتصبد
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IV.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتواء من دراسة الممرر سىف ٌكىن الطالب لادرا على أن:
a1-  التً ٌتناىلوا ىاسس ىمفاهٌم السٌاسات االلتصادٌة ىارتباطوا بالتطبٌك فً ٌبٌن المفاهٌم المرتبطة بااللتصاد الكلً ىالظىاهر

 مجال العمل.
a2-   ٌشرح معاٌٌر اختٌار الموارات التعلٌمٌة ىالذهنٌة عند ىضع برامج التصادٌة ىخاصة عند معالجة الظىاهر ىاالزمات المالٌة

 ىااللتصادٌة الكلٌة.
-b1  ٌختار اسالٌب جدٌدة مناسبة ىفعالة لتطبٌك ما درسن من النظرٌاات ىالمضااٌا االلتصاادٌة الكلٌاة محاددا العاللاة باٌن المتغٌارات

 ىفما لألسس ىالمناهج التعلٌمٌة ىالفنٌة التً تعلموا ىلدرتن على الممارنة ىالتحلٌل النظري ىالكمً ىالتنبؤ المستمبلً.  
b2-   ىالمدراس الفكرٌة، ىالتمنٌات ىالىسائل المناسبة ىالكفؤة التً تؤدي للىصىل إلاى المخرجاات المناسابة ىالتاً ٌحدد النظرٌات

 تتفك مع خصائص الىضع االلتصادي، ىىضع المؤسسات ذات االختصاص.
-c1 لعاللة بٌن المتغٌرات ٌختار اسالٌب جدٌدة مناسبة ىفعالة لتطبٌك ما درسن من النظرٌات ىالمضاٌا االلتصادٌة الكلٌة محددا ا

 ىفما لألسس ىالمناهج التعلٌمٌة ىالفنٌة التً تعلموا ىلدرتن على الممارنة ىالتحلٌل النظري ىالكمً ىالتنبؤ المستمبلً.  
c2-   ًٌحدد النظرٌات ىالمدراس الفكرٌة، ىالتمنٌات ىالىسائل المناسبة ىالكفؤة التً تؤدي للىصىل إلى المخرجات المناسبة ىالت
 ك مع خصائص الىضع االلتصادي، ىىضع المؤسسات التً سٌعمل بوا.تتف

c3-  ًٌعد برامج التصادٌة ىمالٌة ىتمارٌر ىخطط مستخدما تمنٌات تناسب مع تحمٌك ااهداف المىمٌة ىأهداف المؤسسات الت
 سٌعمل بوا.

d1- رر ىاالسوام فً حل المشكالت ىاالزمات ٌبدع فً تنظٌم العمل الفردي ىالجماعً من خالل استثمار ما تعلمن من منوج المم
 االلتصادٌة ىالمالٌة للمجتمع.

d2- .ٌتىاصل بفعالٌة مع المؤسسات ذات االختصاص اى البٌئة المحٌطة 
d3- تطبٌك لىاعد التفكٌر االلتصادي المائم على السلىن الرشٌد ىالكفاءة فً تنفٌذ ذلن ىفما لما تعلمن خالل دراستن للممرر. 

 
 

V.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Orde

r 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

 مدخل تموٌدي 1

 مجال علم االلتصاد ىأهمٌتن 
االلتصاد الجزئً ىااللتصاد الكلً ىطبٌعة تناىلوا 

 عبر البحث العلمً
 التكامل بٌن االلتصاد الجزئً ىااللتصاد الكلً 

 نبذة عن تطىر الفكر االلتصادي 

W1 
 

1.5 
 

 محاسبة الدخل المىمً 2

 الناتج المىمً ىالدخل المىمً 
 طرق حساب الناتج المىمً

 الناتج النوائً -
 االنفاق عل مكىنات الطلب الكلً -
الدخل بتكلفة عناصر االنتاج ىالدخل المىمً  -

 الصافً ىاالجمالً
 الدخل الشخصً ىالدخل المتاح للتصرف

 الناتج الحمٌمً ىالجاري ىالمستىى العام لألسعار
 المىمًالدخل المحلً ىالدخل 

 االلتصاد الخفً )المىازي(
 اهمٌة حساب الدخل المىمً -

W1 1.5 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

3 
النظرٌات االساسٌة فً 

 االلتصاد الكلً 
 

النمىد  -االنتاج  -النظرٌة الكالسٌكٌة  )المبادئ 
 التملبات المالٌة( -ىاالسعار ىالفائدة 
 النظرٌة الكٌنزٌة 

 نظرٌة الطلب الكلً
 نظرٌات االستهالك

 مفوىم االستوالن 
دالة االستوالن: دالة االستوالن التناسبٌة ىغٌر 

 التناسبٌة
 المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط لالستوالن

 محددات االستوالن غٌر الدخل
 نظرٌات الدخل المحددة للطلب على االستوالن

 نظرٌة الدخل المطلك -
 نظرٌة الدخل النسبً -
 نظرٌة الدخل الدائم -

 باالدخارعاللة االستوالن 
 اشتماق دالة االدخار 

 مفوىم االدخار
 دالة االدخار ىدالة االستوالن فً االجل المصٌر
 دالة االدخار ىدالة االستوالن فً االجل الطىٌل

العاللة بٌن المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط 
 لالستوالن ىالمٌل الحدي ىالمتىسط لالدخار

W2 3 

4  

 نظرٌات االستثمار
 ىالكفاٌة الحدٌة لراس المالاالستثمار 

 دالة االستثمار 
 االستثمار التلمائً -
 االستثمار دالة فً سعر الفائدة -
 االستثمار دالة فً الدخل -

 الكفاٌة الحدٌة لراس المال
 المٌمة المستمبلٌة للمٌمة الجارٌة لالستثمار -
المٌمة الحالٌة للمٌمة النمدٌة أى مبلغ  -

 االستثمار المستمبلً
 االستثمارلرارات  -
الكفاٌة الحدٌة لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة  -

 لالستثمار
منحنى الكفاٌة الحدٌة لراس المال  -

 ىمنحنى الكفاٌة الحدٌة لالستثمار
 الكفاٌة الحدٌة لالستثمار الثابت -
الناتج الحدي لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة  -

 لراس المال
 منحنى الطلب على االستثمار

 نظرٌة المعجل
 الرصدةتكلفة ا 

 االستثمار فً المخزىن

W3 3 

5 

االستثمار ىمستىى دخل  
التىازن: مستىى دحل 

التىازن فً نمىذج 
التصادي مكىن من 

 دخل التىازن فً ظل ىجىد لطاعٌن:
 بدىن ادخار ىاستثمار -
 بىجىد ادخار ىاستثمار -

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

W4 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 التحلٌل البٌانً Is لطاعٌن ىمنحنى 

  الرٌاضًالتحلٌل 
 مضاعف االستثمار ىتحدٌد مستىى دخل التىازن
 مضاعف االستثمار ىالتغٌر الدٌنامٌكً فً الدخل

 االستثمار ىاالدخار ىمستىى دخل التىازن
التىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد لطاعٌن 

 ISىمنحنى  
 ISانتمال منحنى 

6 

تدخل الحكىمة فً النشاط 
االلتصادي ىنظرٌة 

 التىازن تحدٌد دخل
 

 االنفاق الحكىمً ىالضرائب
دالة االستوالن بعد فرض ضرٌبة نىعٌة  -

 ىضرٌبة لٌمٌة
 دالة الضرائب ىدالة االنفاق الحكىمً -
مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف  -

 الضرٌبة
 الضرائب غٌر المباشرة

مضاعف الضرائب ىتأثر دخل التىازن بالضرائب 
 المباشرة ىغٌر المباشرة 

W5 1.5 

7 

مستىى دخل التىازن فً 
التصاد مغلك مكىن من 
ثالث لطاعات ىمنحنى 

IS 
 

مستىى دخل التىازن فً التصاد مغلك مكىن من 
 ثالثة لطاعات 

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

 ًالنمىذج الرٌاض 
مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف الضرٌبة 

 النىعٌة ىالمٌمٌة ىدخل التىازن
التىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد ثالث 

 ىانتمالن ISلطاعات ىاشتماق منحنى 

 
 
 

 
W5 1.5 

8 
 النمىد ىاالنتاج  

 

 النمىد ىاالنتاج ىتحدٌد التىازن
 تعرٌف النمىد ىانىاعوا ىىظائفوا

 عرض النمىد ىالطلب علٌوا

   عرض النمىد 
 ىسائل الدفع االساسٌة -
 السٌىلة المحلٌة الخاصة -
 المحلٌة االجمالٌةالسٌىلة  -

 التغٌر فً عرض النمد ىاسبابن
 مرىنة عرض النمىد
 سرعة دىران النمىد

 أثر السٌاستٌن النمدٌة ىالمالٌة على عرض النمد
فترات االبطاء المرتبطة بعملٌات السٌاسات المالٌة 

 ىالنمدٌة

 الطلب على النمىد 
الطلب على النمىد لغرض التبادل )ىجوة نظر 

 كالسٌكٌة(
على النمىد كمخزن للمٌمة )ىجوة النظر الطلب 

 الحدٌثة(
 دىافع الطلب على النمىد:

 دافع المعامالت ىاالحتٌاط  -

W6 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 دافع المضاربة -
الطلب على النمىد بدافع المضاربة ىالتفضٌل 

 النسبً بٌنوا ىبٌن ااصىل المالٌة)السندات(
 منحنى تفضٌل السٌىلة ىالطلب الكلً على النمىد

9 
 سىق النمىدالتىازن فً 

 

 المىى النمدٌة ىتحدٌد سعر الفائدة
 عاللة النمىد بمستىى النشاط االلتصادي

 النمىد ىالتىازن االلتصادي
 LMالتىازن فً سىق النمىد ىاشتماق منحنى 

 LMشكل ىخصائص منحنى  -
 LMانتمال أى تغٌر منحنى  -

التغٌر فً الطلب على النمىد )منحنى التفضٌل 
 LMالنمدي( ىعرض النمىد ىالتغٌر فً منحنى 

W7 1.5 

10 
التىازن اآلنً فً سىق 

ىسىق النمىد  ISالسلع 
LM 

نمىذج التىازن بٌن السىلٌن ىتحدٌد دخل ىفائدة 
 التىازن

ىالتىازن اآلنً فً سىلً  LMى ISانتمال منحًٌ 
 السلع ىالنمىد

أثر السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على دخل التىازن 
  LMى ISىسعر فائدة التىازن عند انتمال 

 السٌاسات االلتصادٌة ىالتىازن ىفما لنمىذج -
IS ىLM 

مضاعفات ادىات الساسة المالٌة ىالنمدٌة  -
ىتحدٌد التىازن اآلنً فً سىلً السلع 

 ىالنمىد
التىازن فً فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على 

 سىلً السلع ىالنمىد
أثر المتغٌرات المكىنة لنمىذج التىازن فً سىلً 

 السلع ىالنمىد

W7 1.5 

 W8 3 امتحان أعمال الفصل  11



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

12 
التجارة الدىلٌة ىالتىازن 

 االلتصادي
 

 طبٌعة التبادل ىأهمٌتن
 محددات جانب العرض للتجارة الخارجٌة
 محددات جانب الطلب للتجارة الخارجٌة

 معدالت التبادل الدىلٌة
 مٌزان المدفوعات واختالل التوازن

 تعرٌف مٌزان المدفىعات
 مٌزان المدفىعات الحسابً
 مٌزان المدفىعات السىلً

 مٌزان المدفىعات ىسىق الصرف
 االختالالت فً مٌزان المدفىعات ىمعالجتوا -

 التجارة الدولٌة وتحدٌد مستوى دخل التوازن
ىااللتصاد المحلً ىتحدٌد مستىى التجارة الدىلٌة 
 دخل التىازن:

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

 ًالنمىذج الرٌاض 
مضاعف التجارة الخارجٌة ىتحدٌد مستىى  -

 دخل التىازن
التجارة الدولٌة وسٌاسات االستقرار االقتصادي 

 )سعر الصرف(
 التجارة الدىلٌة ىسعر الصرف:

 فً سىق الصرفسىق الصرف ىالتىازن 
 االختالالت السىلٌة فً ظل تملبات اسعار الصرف

 الٌة استمرار سعر الصرف  -

W9 3 

13 

العرض االجمالً 
ىالطلب االجمالً 

ىمستىى التىظف عند 
 الكالسٌن

 العرض الكلً ىالطلب الكلً ىمستىى التىظف:
مستىى التىظف الكامل ىاشتماق منحنى العرض 

 الكلً 
 الكلًانتمال منحنى العرض 

 الطلب الكلً ىنظرٌة كمٌة النمىد
التىازن بٌن الطلب الكلً ىالعرض الكلً فً 

 النظرٌة الكالسٌكٌة
 الكالسٌكٌىن ىالسٌاسات المالٌة ىالنمدٌة -

W10 3 

14 

العرض االجمالً 
ىالطلب االجمالً 
ىمستىى التىظف 

 رؤٌة كٌنزٌة -الكامل

 العرض الكلً ىخداع النمىد
السلع ىالنمىد فً ظل  التىازن اآلنً فً سىلً

 التىظف الكامل
 اشتماق منحنى العرض الكلً

التىازن فً اسىاق السلع ىالنمىد ىالعمل فً ظل 
 محددات االسعار

فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة ىتحدٌد مستىى 
 االسعار

اشتماق منحنى الطلب الكلً ىالعرض الكلً من 
 التىازن اانً فً سىلً السلع ىالنمىد

تحدٌد مستىى سعر التىازن فً ظل منحنى  
 عرض كالسٌكً ىنمدي

 العرض الكلً ومحددات الطاقة االنتاجٌة 
االنفاق الكامن ىاالنفاق الفعلً ىمستىى التىظف 

 الكامل

W11 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 °45العرض الكلً ىمنحنى  
 منحنى امكانٌات االنتاج ىعاللتن بالناتج المىمً

 دالة العرض الكلً ىحدىد الطالة االنتاجٌة
 العىامل التً تحدد العرض الكلً الحمٌمً 

15 

اختالل التىازن 
االلتصادي ىاالستمرار 

 التضخم -االلتصادي
 البطالة -
 

 مفهوم التضخم
 انىاعن التضخم ىاسبابن

 مؤشرات التضخم ىمماٌٌسن
 آثار التضخم  

 ىسائل مكافحة لتضخم  -
 مفهوم البطالة 

 مؤشرات البطالة ىلٌاسوا

 معدل البطالة 

 ًمعدل البطالة الطبٌع 
 انىاع البطالة

 اسباب البطالة 
 تكالٌف البطالة 

 التبادل بٌن البطالة والتضخم والركود التضخمً
 العاللة بٌن التضخم ىالبطالة ىمنحنى فلٌبس

 أثر السٌاسات االلتصادٌة على التضخم ىالبطالة
الركىد التضخمً ىانتمال منحنى فلٌبس فً  -

 االجل المصٌر ىالطىٌل

W12, W13 6 

 نظرٌات النمى االلتصادي 16

 مفوىم النمى االلتصادي
 االستثمار ىالنمى االلتصادي

نظرٌات النمى االلتصادي لدى الكالسٌكٌٌن 
 ىالمحدثٌن 

 نظرٌة هارىد ىدىمار للنمى االلتصادي
 نظرٌة النمى لدى الكالسٌكٌٌن المحدثٌن

W14 3 

17 
الدىرات )التملبات( 

 االلتصادٌة
 

 الدىرات االلتصادٌة ىمراحلوا الزمنٌةطبٌعة 
الطلب االجمالً ىالعرض االجمالً لمجمىع سلع 

 االنتاج  
مستىٌات االسعار ىمستىى تىازن االنتاج الحمٌمً 

 ىتكىن الدىرات االلتصادٌة

W15 1.5 

18  
السٌاسات االلتصادٌة ىالنمىااللتصادي فً 

المدارس االلتصادٌة )الكالسٌن الجدد، التىلعات 
 الرشٌدة، الكنٌزىن المحدثىن ىمابعد كٌنز(

W15 1.5 

 W16 3 االمتحان النهائً 19

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

16 48 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

                                                    Practical Aspect موضوعات الجانب العملً )تمارٌن(  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

1 

ممارنة بٌن نمىذج رٌاضً للطلب ىالعرض على السلعة ىالطلب ىالعرض الكلً،  
مع تىضٌح انىاع المعادالت السلىكٌة ذات المعامالت الداخلٌة ىالخارجٌة 

 ىالمعادالت ذات المتغٌرات الخارجٌة ىمعادالت التطابك أى التىازن 
داىل ىرسىم ىضع تمارٌن على ما سبك إلٌجاد لٌم معلمات النمىذج، ىتكىٌن ج

 بٌانٌة تىضٌحٌة، مع بٌان كٌفٌة تفسٌرها. 

1 1.5 

2 

الناتج المباشر ىاسلىب بأسلىب ىضع أمثلة رلمٌة لكٌفٌة حساب الناتج المىمً  
 المٌمة المضافة، ىاسلىب االنفاق اى اسلىب التكلفة أى الدخل 

 مثال ىتمرٌن على كٌفٌة حساب الدخل الشخصً ىالدخل المتاح للتصرف
 ىتمرٌن على حساب الدخل المحلً ىالدخل المىمًمثال 

مثال ىتمرٌن على حساب الناتج المىمً الجاري)النمدي( ىالناتج المىمً الحمٌمً أى 
 الثابت

مثال ىتمرٌن على حساب الرلم المٌاسً الضمنً )مكمش الدخل(. ىالعاللة بٌنن 
 ىبٌن الناتج الجاري ىالناتج الثابت.

3 

 ىضع مثال ىتمارٌن لدالة االستوالن: دالة االستوالن التناسبٌة ىغٌر التناسبٌة 
 مثال ىتمارٌن على المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط لالستوالن

أمثلة ىتمارٌن ىرسىم على الطلب على االستوالن ىفما لنظرٌة الدخل المطلك ،   
 ىنظرٌة الدخل النسبً ىنظرٌة الدخل الدائم.

 لى:مثال ىتمرٌن ع
 عاللة االستوالن باالدخار مع الرسىم البٌانٌة 

 اشتماق دالة االدخار 
 دالة االدخار ىدالة االستوالن فً االجل المصٌر 

 دالة االدخار ىدالة االستوالن فً االجل الطىٌل
العاللة بٌن المٌل الحدي ىالمٌل المتىسط لالستوالن ىالمٌل الحدي ىالمتىسط 

 لالدخار

1 1.5 
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 ىتمارٌن على:امثلة 
دىال االستثمار التلمائً، ىدالة االستثمار المعتمد على سعر الفائدة ىكذلن مستىى  

 الدخل ، مع التحلٌل البٌانً.
 أمثلة ىتمارٌن على االستثمار ىالكفاٌة الحدٌة لراس المال

 ىكٌفٌة اٌجاد : 
 المٌمة المستمبلٌة للمٌمة الجارٌة لالستثمار -
 النمدٌة أى مبلغ االستثمار المستمبلًالمٌمة الحالٌة للمٌمة  -
 الكفاٌة الحدٌة لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة لالستثمار -
 منحنى الكفاٌة الحدٌة لراس المال ىمنحنى الكفاٌة الحدٌة لالستثمار -
 الكفاٌة الحدٌة لالستثمار الثابت -
 الناتج الحدي لراس المال ىالكفاٌة الحدٌة لراس المال -
 ثمارمنحنى الطلب على االست -

 امثلة ىتمارٌن على االستثمار ىفما لنظرٌة المعجل
 أمثلة ىتمارٌن على االستثمار ىفمل لتكلفة االرصدة 

 أمثلة ىتمارٌن على االستثمار ىفما لالستثمار فً المخزىن

1 1.5 

 1.5 1 أمثلة ىتمارٌن الخاصة بإٌجاد  5



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 دخل التىازن فً ظل ىجىد لطاعٌن:
 بدىن ادخار ىاستثمار -
 ىاستثماربىجىد ادخار  -

 رٌاضٌا ىبٌانٌا:
 مضاعف االستثمار ىتحدٌد مستىى دخل التىازن
 مضاعف االستثمار ىالتغٌر الدٌنامٌكً فً الدخل

 االستثمار ىاالدخار ىمستىى دخل التىازن
 ISالتىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد لطاعٌن ىمنحنى  

 ISانتمال منحنى 

6 

ىرسىم بٌانٌة ىمعادالت على دالة االنفاق  أمثلة ىتمارٌن تشمل امثلة رلٌمٌن
 الحكىمً ىالضرائب ىالمضاعفات التً تحدثوا فً الدخل:

 دالة االستوالن بعد فرض ضرٌبة نىعٌة ىضرٌبة لٌمٌة -
 دالة الضرائب ىدالة االنفاق الحكىمً -
 مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف الضرٌبة -
 الضرائب غٌر المباشرة -
مضاعف الضرائب ىتأثر دخل التىازن بالضرائب المباشرة ىغٌر  -

 المباشرة 
1 1.5 
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 أمثلة ىتمارٌن لتحدٌد 
 مستىى دخل التىازن فً التصاد مغلك مكىن من ثالثة لطاعات 

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

 ًالنمىذج الرٌاض 
 ىالمٌمٌة ىدخل التىازن مضاعف االنفاق الحكىمً ىمضاعف الضرٌبة النىعٌة

 ISالتىازن فً سىق السلع فً حالة ىجىد ثالث لطاعات ىاشتماق منحنى 
 ىانتمالن

8 

 أمثلة ىتمارٌن على: 
 عرض النمىد ىالطلب علٌوا

   عرض النمىد 
 ىسائل الدفع االساسٌة -
 السٌىلة المحلٌة الخاصة -
 السٌىلة المحلٌة االجمالٌة -

 التغٌر فً عرض النمد ىاسبابن
 مرىنة عرض النمىد
 سرعة دىران النمىد

 أثر السٌاستٌن النمدٌة ىالمالٌة على عرض النمد
 فترات االبطاء المرتبطة بعملٌات السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة

 الطلب على النمىد 
 الطلب على النمىد لغرض التبادل )ىجوة نظر كالسٌكٌة(
 الطلب على النمىد كمخزن للمٌمة )ىجوة النظر الحدٌثة(

 ىافع الطلب على النمىد:د
 دافع المعامالت ىاالحتٌاط  -
 دافع المضاربة -

الطلب على النمىد بدافع المضاربة ىالتفضٌل النسبً بٌنوا ىبٌن ااصىل 
 المالٌة)السندات(

 منحنى تفضٌل السٌىلة ىالطلب الكلً على النمىد

1 1.5 

 أمثلة ىتمارٌن على: 9



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 النمىد ىالتىازن االلتصادي 
 LMالتىازن فً سىق النمىد ىاشتماق منحنى 

 LMشكل ىخصائص منحنى  -
 LMانتمال أى تغٌر منحنى  -
التغٌر فً الطلب على النمىد )منحنى التفضٌل النمدي( ىعرض النمىد  -

 LMىالتغٌر فً منحنى 

11 

 أمثلة ىتمارٌن على:
 نمىذج التىازن بٌن السىلٌن ىتحدٌد دخل ىفائدة التىازن

 ىالتىازن اآلنً فً سىلً السلع ىالنمىد LMى ISانتمال منحًٌ 
 ISأثر السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على دخل التىازن ىسعر فائدة التىازن عند انتمال 

  LMى
 LMى IS السٌاسات االلتصادٌة ىالتىازن ىفما لنمىذج -
مضاعفات ادىات الساسة المالٌة ىالنمدٌة ىتحدٌد التىازن اآلنً فً سىلً  -

 السلع ىالنمىد
 فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة على التىازن فً سىلً السلع ىالنمىد

 أثر المتغٌرات المكىنة لنمىذج التىازن فً سىلً السلع ىالنمىد

1 1.5 
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 أمثلة ىتمارٌن على: 
 مٌزان المدفىعات الحسابً
 مٌزان المدفىعات السىلً

 مٌزان المدفىعات ىسىق الصرف

1 
1.5 
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 على : أمثلة ىتمارٌن
 التجارة الدىلٌة ىااللتصاد المحلً ىتحدٌد مستىى دخل التىازن:

 التدفك الدائري للسلع ىالنمىد 

 ًالتحلٌل البٌان 

 ًالنمىذج الرٌاض 
 1.5 1 مضاعف التجارة الخارجٌة ىتحدٌد مستىى دخل التىازن
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 أمثلة ىتمارٌن على :
 اشتماق سعر الصرف 

 سىق الصرف ىالتىازن فً سىق الصرف
 االختالالت السىلٌة فً ظل تملبات اسعار الصرف

 الٌة استمرار سعر الصرف 

14 

 أمثلة ىتمارٌن على :
العرض الكلً ىالطلب الكلً ىمستىى التىظف ىفما اشكال البٌانٌة للمىاضٌع 

 التالٌة:
 مستىى التىظف الكامل ىاشتماق منحنى العرض الكلً 

 انتمال منحنى العرض الكلً
 ىنظرٌة كمٌة النمىدالطلب الكلً 

 التىازن بٌن الطلب الكلً ىالعرض الكلً فً النظرٌة الكالسٌكٌة
 الكالسٌكٌىن ىالسٌاسات المالٌة ىالنمدٌة

1 1.5 
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 أمثلة ىتمارٌن على االشكال البٌانٌة ىكٌفٌة تحلٌوا للمىاضٌع التالٌة:
 العرض الكلً ىخداع النمىد

 فً ظل التىظف الكاملالتىازن اآلنً فً سىلً السلع ىالنمىد 
 اشتماق منحنى العرض الكلً

 التىازن فً اسىاق السلع ىالنمىد ىالعمل فً ظل محددات االسعار
 فعالٌة السٌاسات المالٌة ىالنمدٌة ىتحدٌد مستىى االسعار

اشتماق منحنى الطلب الكلً ىالعرض الكلً من التىازن اانً فً سىلً السلع 

1 1.5 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ىالنمىد 
 التىازن فً ظل منحنى عرض كالسٌكً ىنمديتحدٌد مستىى سعر 

 االنفاق الكامن ىاالنفاق الفعلً ىمستىى التىظف الكامل 

16 

 أمثلة ىتمارٌن على: 
 °45العرض الكلً ىمنحنى 

 منحنى امكانٌات االنتاج ىعاللتن بالناتج المىمً
 دالة العرض الكلً ىحدىد الطالة االنتاجٌة
 العىامل التً تحدد العرض الكلً الحمٌمً 

 أمثلة ىتمارٌن على :مؤشرات التضخم ىمماٌٌسن 17

1 
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 أمثلة ىتمارٌن على: 
 مؤشرات البطالة ىلٌاسوا

 معدل البطالة 

 ًمعدل البطالة الطبٌع 

19 

 أمثلة ىتمارٌن ىرسىم بٌانٌة للمىاضٌع التالٌة:
 ىمنحنى فلٌبسالعاللة بٌن التضخم ىالبطالة 

 أثر السٌاسات االلتصادٌة على التضخم ىالبطالة
 الركىد التضخمً ىانتمال منحنى فلٌبس فً االجل المصٌر ىالطىٌل

21 

 تمارٌن ىأشكال بٌانٌة تبٌن :
 طبٌعة الدىرات االلتصادٌة ىمراحلوا الزمنٌة

 الطلب االجمالً ىالعرض االجمالً لمجمىع سلع االنتاج  
 االسعار ىمستىى تىازن االنتاج الحمٌمً ىتكىن الدىرات االلتصادٌةمستىٌات 

1 1.5 
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 أمثلة ىنماذج رٌاضٌة على المىاضٌع التالٌة:   
 االستثمار ىالنمى االلتصادي

 نظرٌات النمى االلتصادي لدى الكالسٌكٌٌن ىالمحدثٌن 
 نظرٌة هارىد ىدىمار للنمى االلتصادي

 المحدثٌن نظرٌة النمى لدى الكالسٌكٌٌن

1 1.5 

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

14 21 (11.5) 

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المنالشة ىالحىار -
 التدرٌب المٌدانً )العملً( -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 االٌضاحٌةالعرىض العملٌة  -
 الموام ىالتكالٌف ىاالنشطة ىالتطبٌمات العملٌة.  -
 التعلم الذاتً ىالتعاىنً )االنشطة ىالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة ىالجماعٌة ىالمشارٌع التطبٌمٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفكرة الٌىمٌة  -
 الموام البحثٌة -
 المحاكاة ىلعب االدىار -
 الزٌارة الخارجٌة -
 دراسة الحاالت -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W1-W7 & W9-W15 5 تصمٌم أمثلة رلمٌة ىنماذج رٌاضٌة 1

 W3-W10 2.5 ىضع تمارٌن ىتىزٌع الطالب إلى مجمىعات ىحلوا فً لاعة الدرس 2

التدرٌب على كٌفٌة تحلٌل البٌانات ىالرسىم البٌانٌة ىفما لما تام تدرٌسان  3
 فً الجانب النظري

5 
W1-W15 

التااادرٌب علاااى كٌفٌاااة رفاااع تمرٌااار اى تىصاااٌف تحلٌلاااً عااان الحالاااة  4
 المطرىحة فً المادة التدرٌسٌة

2.5 
W3-W12 

عن كل المفاردات  ىضع تمارٌن ىىاجبات منزلٌة ىأسئلة لةجابة علٌوا 5
  الرئٌسة ىالتفصٌلٌة

5 
W1-W15 

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

VII. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of 

Final 
Assessment 

 W1-W7, W9-W14 20 20% التكالٌف ىاانشطة  1

 W8 20 20% االمتحان الفصلً 2

 W16 60 60% االمتحان النوائً  3

 % Total  100 100المجموع  
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 ، النظرٌة االلتصادٌة الكلٌة ،اامٌن للنشر ىالتىزٌع ، صنعاء،.2512علً علً صالح الزبٌدي

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2
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 تىجٌن الطلبة بالرجىع لمىالع مرتبطة بمىضىعات الممرر فً اإلنترنت.

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

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.75الطالب بحضور  ٌلتزم % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 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

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

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

 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأي سٌاسات 

 


