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 تارٌخ الفكر اقتصاديمواصفات مقرر: 
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 تارٌخ الفكر اقتصادي

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 الرابع  

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 نظرٌة التصادٌة جزئٌة وكلٌة 

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

 ال توجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تخصص اقتصاد )بكالورٌوس( –االلتصاد والمالٌة 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ٌاسٌن الممطري

 ٌحٌى المتوكلمراجعة أ.د. ٌحٌى 

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب المعارف والمهارات فٌما ٌتعلك بتطور الفكر االلتصادي. وٌتناول الممرر لضاٌا تارٌخ وتطور 
االغرٌك والرومان والمسٌحٌة، ومدارسه المختلفة ) المركنتلٌة والفٌزولراطٌة والكالسٌكٌة الفكر االلتصادي، وأهمٌته، وبداٌاته عند 

والكنٌزٌة والماركسٌة والنمدٌة( اضافة إلى استعراض الفكر االلتصادي االسالمً من خالل أهم المفكرٌن المسلمٌن، والتصاد 
المختلفة والتركٌز على تطور تلن األفكار إلى نظرٌات وتطبٌماتها السوق االجتماعً ، وٌتبنى الممرر الممارنة بٌن افكار المدارس 

 فً األوضاع االلتصادٌة المعاصرة.

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1-  ومبادئ وافكار المدارس االلتصادٌة المختلفة ابتدأ من المركنتٌلٌة وصوالً الى النمدٌٌن ٌشرح بداٌات الفكر االلتصادي، أسس

وكذلن أهم ما ورد فً الفكر االلتصادي االسالمً، والتصاد السوق االجتماعً. باإلضافة  للمصطلحات وأهم المؤلفات حول تارٌخ 
 الفكر االلتصادي.

-a2 ٌمة والمعاصرة من وجهة المدارس الفكرٌة المختلفة.ٌوضح المضاٌا واالزمات االلتصادٌة المد 
-b1 ،وكذلن العاللات بٌن المتغٌرات الناظمة ألفكار هذه  ٌحلل المضاٌا االلتصادٌة واراء المدارس الفكرٌة االلتصادٌة المختلفة
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 المدارس.  
b2-  صوابٌة بعض االفكار أو الخلل فٌها.ٌمارن بٌن اراء المدارس الفكرٌة االلتصادٌة المختلفة بشكل نالد، مع بٌان 
-c1 .ٌستخدم الرسوم البٌانٌة فً توضٌح آراء المدارس الفكرٌة االلتصادٌة المختلفة وأوجه االختالفات بٌنها 
c2- .ٌعد التمارٌر عن لضاٌا التصادٌة مستخدماً آراء المدارس الفكرٌة المختلفة 
d1- لتصادي وربطها بمشكالت ولضاٌا والعٌة.ٌعد دراسات وتمارٌر عن تطور تارٌخ الفكر اال 
d2- .ٌعمل ضمن فرٌك لمنالشة لضاٌا التصادٌة فكرٌة معاصرة 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات التً تهتم وتموم بدراسات الفكر االلتصادي 
d4– .ٌتابع كل جدٌد فٌما ٌتعلك بالنظرٌات والمضاٌا الفكرٌة االلتصادٌة المعاصرة 

 

 
  

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 البرنامجمخرجات التعلم المقصودة من 
(Program Intended Learning Outcomes 

( 

a1 -  ٌشرح بداٌات الفكر االلتصادي، أسس ومبادئ وافكار المدارس
االلتصادٌة المختلفة ابتدأ من المركنتٌلٌة وصوالً الى النمدٌٌن 
وكذلن أهم ما ورد فً الفكر االلتصادي االسالمً، والتصاد 

للمصطلحات وأهم المؤلفات حول السوق االجتماعً. باإلضافة 
 تارٌخ الفكر االلتصادي.

A1- والنظرٌات االلتصادٌة  األسس والمبادئ ٌبٌن
 والمالٌة.

a2 
– 

ٌوضح المضاٌا واالزمات االلتصادٌة المدٌمة والمعاصرة فً 
 المدارس الفكرٌة المختلفة.

A2 –   ٌوضح المضاٌا والظواهر االلتصادٌة  والمالٌة
 المعاصرة.

b1–  ٌحلللل المضللاٌا االلتصللادٌة وآراء المللدارس الفكرٌللة االلتصللادٌة
وكلذلن العالللات بلٌن المتغٌلرات الناظملة ألفكلار هلذه  المختلفة،

 المدارس.  

  B1.ٌحلل  الظواهر والمضاٌا االلتصادٌة والمالٌة . 

b2 
- 

ٌمللارن بللٌن اراء المللدارس الفكرٌللة االلتصللادٌة المختلفللة بشللكل 
 صوابٌة بعض االفكار أو الخلل فٌها.نالد، مع بٌان 

B4 ٌمارن بٌن النظرٌات والمدارس الفكرٌة االلتصادٌة .
والمالٌة، وٌنمد وٌتخذ  المرار االستثماري وااللتصادي 

 والمالً المناسب.

c1-  ٌستخدم الرسوم البٌانٌة فً توضٌح آراء المدارس الفكرٌة
 االلتصادٌة المختلفة وأوجه االختالفات بٌنها.

C1 ٌوظف الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء .
 والمحاسبة والمانون واالدارة فً المجال االلتصادي.

c2-  ٌعلللد التملللارٌر علللن لضلللاٌا التصلللادٌة مسلللتخدماً آراء الملللدارس
 الفكرٌة المختلفة.

C2 ٌعد التمارٌر والبحوث العلمٌة ودراسات الجدوى .
 االلتصادٌة.

d1- تطور تارٌخ الفكر االلتصادي  ٌعد دراسات وتمارٌر عن
 وربطها بمشكالت ولضاٌا والعٌة.

D1.ٌساهم فً حل المشكالت االلتصادٌة للمجتمع . 

d2- .ٌعمل ضمن فرٌك لمنالشة لضاٌا التصادٌة فكرٌة معاصرة D2..ٌعمل ضمن فرٌك وٌتمٌز بسمات المٌادة . 

d3-  ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات التً تهتم وتموم
 بدراسات الفكر االلتصادي. 

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

d4-  ٌتلللابع كلللل جدٌلللد فٌملللا ٌتعللللك بالنظرٌلللات والمضلللاٌا الفكرٌلللة
 .     االلتصادٌة المعاصرة.

D4 التفكٌر والسلون االلتصادي الرشٌد . ٌجسد لواعد
 والكفؤ فً جمٌع لراراته وانشطته االلتصادٌة.
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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 - 

الفكر االلتصادي، أسس ٌشرح بداٌات 
ومبادئ وافكار المدارس االلتصادٌة 
المختلفة ابتدأ من المركنتٌلٌة وصوالً 
الى النمدٌٌن وكذلن أهم ما ورد فً 

الفكر االلتصادي االسالمً، والتصاد 
السوق االجتماعً. باإلضافة  

للمصطلحات وأهم المؤلفات حول 
 تارٌخ الفكر االلتصادي.

 الٌضاحٌةالمحاضرة والعروض ا -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
االنشطة والتكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة
 الحوار والمنالشة -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -

 امتحانات لصٌرة  -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 تمٌٌم التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -

 والجماعٌة 
 امتحانات شفوٌة  -

 تمٌٌم االنشطة 

a2 – 
واالزمات االلتصادٌة ٌوضح المضاٌا 

المدٌمة والمعاصرة فً المدارس 
 الفكرٌة المختلفة.

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
االنشطة والتكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة
 الحوار والمنالشة -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -

 امتحانات لصٌرة  -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 التكالٌف والتمارٌر الفردٌةتمٌٌم  -

 والجماعٌة 
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم االنشطة  -

 

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

 المهارات الذهنٌةمخرجات المقرر/ 
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1– 

ٌحلل المضاٌا االلتصادٌة وآراء 
 المدارس الفكرٌة االلتصادٌة المختلفة،

وكذلن العاللات بٌن المتغٌرات 
 الناظمة ألفكار هذه المدارس.  

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
 حل المشكالت والتطبٌك العملً -
 المهام واالنشطة ومجموعات العمل -
 مهام بحثٌة -

 امتحانات لصٌرة. -
 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -

b2 - 

ٌمارن بٌن اراء المدارس الفكرٌة 
االلتصادٌة المختلفة بشكل نالد، مع 

بٌان صوابٌة بعض االفكار أو الخلل 
 فٌها.

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب

 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
 والتطبٌك العملًحل المشكالت  -
 المهام واالنشطة ومجموعات العمل -
 مهام بحثٌة -

 امتحانات لصٌرة. -
 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحانات تحرٌرٌة  -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -

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

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

c1- 
ٌستخدم الرسوم البٌانٌة فً توضٌح 
آراء المدارس الفكرٌة االلتصادٌة 
 المختلفة وأوجه االختالفات بٌنها.

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة   -

 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة( 
 والتغذٌة الراجعة. الحوار والمنالشة  -
 التدرٌس المصغر. -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف والترجمة -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -

c2- 
ٌعد التمارٌر عن لضاٌا التصادٌة 
مستخدماً آراء المدارس الفكرٌة 

 المختلفة.

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة   -

 والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة( 
 والتغذٌة الراجعة. الحوار والمنالشة   -
 التدرٌس المصغر.  -

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف والترجمة -
 العروض الفردٌة والجماعٌة تمٌٌم -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1- 
ٌعد دراسات وتمارٌر عن تطور تارٌخ 

الفكر االلتصادي وربطها بمشكالت 
 ولضاٌا والعٌة.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة  -
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً.  -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

d2- 
ٌعمل ضمن فرٌك لمنالشة لضاٌا 

 التصادٌة فكرٌة معاصرة..

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة  -
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً. -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 والتكالٌف واألنشطةتمٌٌم التمارٌر  -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

d3- 
ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات 

والمنظمات التً تهتم وتموم بدراسات 
 الفكر االلتصادي. 

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة  -
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً. -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تمٌٌم النزول المٌدانً

d4- 
ٌتابع كل جدٌد فٌما ٌتعلك بالنظرٌات 

والمضاٌا الفكرٌة االلتصادٌة 
 .     المعاصرة.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة  -
 المفكرة الٌومٌة والتغذٌة الراجعة  -

 مالحظة االداء.  -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 واألنشطةتمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 االمتحانات الشفوٌة  -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 تمٌٌم النزول المٌدانً - التطبٌك العملً. -

 

V.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
أهمٌة الفكر االلتصادي 

 وبداٌاته.

 مدخل. -
 اإلغرٌك. -
 الرومان. -

1 3 a1, a2,d3 

2 
الفترة البٌنٌة المستمرة 

 )روما والمسٌحٌة(.

 المسٌحٌة ومبادئها. -
الحٌاة االلتصادٌة فً العصور  -

 الوسطى.
الكنٌسة ورجاالتها الذٌن تناولوا  -

 المضاٌا االلتصادٌة.

1 3 a1, a2 

3 
التجارة والدولة: 

 المركنتلٌة.

ظهور المركنتلٌة فً اوروبا والعوامل  -
 التً ساعدت على ذلن.

افكار المركنتلٌة وخصائص تلن  -
 الفترة.

 السٌاسات االلتصادٌة.

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 

4 
النموذج 

 الفرنسً)الفٌزٌولراط(.

 بداٌة الفٌزٌولراط. -
 أفكار الفٌزٌولراط. -
 أهم المفكرٌن وآراؤهم. -

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 

5 
آدم سمٌث، واستكمال 

 آراءه

 آدم سمٌث. -
 الرأسمالً.بداٌة الفكر  -
 كتاب ثروة األمم. -
أهم المضاٌا التً تناولها آدم  -

سمٌث)الموى المحركة لاللتصاد، المٌمة 
 والتوزٌع، السٌاسة العامة(.

اسهامات كل من ساي ومالتس  -
 ورٌكاردو.

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 

6 

 دارت.التٌار الرئٌسً والنماشات التً  - التراث الكالسٌكً.
تطور االفكار واالعتراضات على آدم  -

 سمٌث.
 الدفاع عن العمٌدة. -

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 

 الهجمة الكبرى. 7
 ماركس وافكاره. -
 نماط الضعف فً الرأسمالٌة. -
 جوانب الضعف فً الماركسٌة. -

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 

8 
 حمبة الثالثٌنات من المرن العشرٌن. - الكساد الكبٌر.

 3 1 نظرٌة كٌنز حول توازن العمالة. -
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

9 

كٌنز: الحرب تدعم 
 افكار كٌنز.

 دور الكٌنزٌون أثناء الحرب. -
 آثار الحرب على االلتصاد. -
 اعمال كوزنٌتس. -
 االلتصاد الرٌاضً. -
لٌونتٌف وجدول المدخالت  -

 والمخرجات.

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 

 المدرسة النمدٌة. 10

 االعتراض على آراء كٌنز. -
 الكساد التضخمً. -
 فرٌدمان ونظرٌته. -
 بروز المحافظٌن. -

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d4 

11 

التصاد السوق 
 االجتماعً.

 النشأة والبداٌة  -
 المبادئ واالسس -
 الفكر  -

1 3 

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

,d4 

12 
الفكر االلتصادي 

 االسالمً.

 مدخل. -
الرواد العرب فً الفكر االلتصادي  -

 وافكارهم
وابرزهم: ٌعموب االنصاري )ابا  -

 ٌوسف(.
 دمحم بن الحسن الشٌبانً. -
 عبد الرحمن ابن خلدون. -
 تمً الدٌن الممرٌزي. -

1 3 

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

d4 

13 
الحاضر صورة 

 المستمبل

 العاللة بٌن العمل ورأس المال.  -
تغٌر االهتمام إلى المؤسسات الكبرى  -

 ودور الدولة وكذلن العاللات الدولٌة.
1 3 

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

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

Semester 
44 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

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

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

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 .نماش وحوار 
  ومجموعات العملالتمارٌر واوراق 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 العروض العملٌة االٌضاحٌة 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
 .المفكرة الٌومٌة وتبادل الخبرات 

 

VI.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

كتابة ممالة عن احدى المدارس الفكرٌة االلتصادٌة او  4
احللللدى المضللللاٌا االلتصللللادٌة ، والممارنللللة مللللع اراء 

 مدارس فكرٌة اخرى

01 
 

W5-W14 
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2, d1, d2, d3, 
d4 

 تمدٌم عرض حول موضوع فً الممرر  2
5 W1-W14 

a1, a2, b1, b2, 
c1, c2, d1, d4 

 المشاركة والتكالٌف 3
01 W1-W14 

a1, a2, b1, b2, 
c1, c2, d1, d4 

 === == Total Score 25إجمالً الدرجة  

 

VII. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 W14-W1 25 25% التكالٌف واالنشطة 2
a1, a2, b1, b2, 
c1, c2, d1, d4 

 W14-W1 5 5% امتحانات لصٌرة 3
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2, d4 

 W8 10 10% امتحان أعمال الفصل 4
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2, d4 

 W16 60 60% الممالة+ االمتحان النهائً 5
a1, a2, b1, b2, 
c1, c2, d1, d2, 

d3, d4 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .4

، تارٌخ الفكر االلتصادي: الماضً صورة الحاضر،  ترجمة أحمد فؤاد بلبع، إصدار عالم 0111جون كٌنٌث جالبرٌت،  -0
 ،الكوٌت، أٌلول. 060المعرفة رلم 

تطور الفكر والولائع االلتصادٌة،  مؤسسة شباب الجامعة للطباعة ، 0895أحمد فرٌد مصطفى وسهٌر دمحم السٌد حسن،  -0



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 والنشر والتوزٌع، االسكندرٌة.
 ، تطور الفكر االلتصادي الوضعً واالسالمً، دار المسار للنشر والتوزٌع، عمان ،.0113ابراهٌم دمحم البطانٌة،  -3

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 العاللة بٌن االلتصاد السٌاسً وتطور الفكر االلتصادي، ، دار المناهج، عمان .، 0110ثابت دمحم ناصر،   -0
 .دمحم دوٌدار،  تارٌخ الفكر االلتصادي، ، دار الجامعات المصرٌة، االسكندرٌة، بدون سنة -0
 ، لادة الفكر االلتصادي، ترجمة راشد البراوي، مكتبة النهضة، الماهرة،0898روبرت هٌلبرونر،  -3

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

 توجٌه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.

 

VIII. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

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

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

 :Tardyالحضور المتأخر  2

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

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

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

 
 

  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 تارٌخ الفكر اقتصادي :خطة مقرر
 

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

 االسم
Name 

 أ.د. ٌحٌى بن ٌحٌى المتوكل
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 999091108لسم االلتصاد والمالٌة 

 السبت
SAT 

 األحد
SU
N 

 االثنٌن
MON 

الثلثا
 ء

TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

Yyalmutawakel@gmail.c
om 

 
  3    

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 فكر اقتصاديالتارٌخ 

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 للمقررالساعات المعتمدة 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الرابع )الفصل الدراسً األول(

5 
 )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقرر 

Pre-requisites  
 نظرٌة التصادٌة جزئٌة وكلٌة 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال توجد

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 اقتصاد )بكالورٌوس(تخصص  -االلتصاد والمالٌة

8 
 المقررلغة تدرٌس 

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: 

ٌهدف هلذا المملرر إللى تزوٌلد الطاللب المعلارف والمهلارات فٌملا ٌتعللك بتطلور الفكلر االلتصلادي. وٌتنلاول المملرر لضلاٌا تلارٌخ   
وتطلور الفكلر االلتصلادي، وأهمٌتله، وبداٌاتله عنلد االغرٌلك والروملان والمسلٌحٌة، ومدارسله المختلفلة ) المركنتلٌلة والفٌزولراطٌللة 

ماركسٌة والنمدٌة( اضافة إلى استعراض الفكلر االلتصلادي االسلالمً ملن خلالل أهلم المفكلرٌن المسللمٌن، والكالسٌكٌة والكنٌزٌة وال
والتصاد السوق االجتماعً ، وٌتبنى الممرر الممارنة بٌن افكار الملدارس المختلفلة والتركٌلز عللى تطلور تللن األفكلار إللى نظرٌلات 

 وتطبٌماتها فً األوضاع االلتصادٌة المعاصرة.

mailto:Yyalmutawakel@gmail.com
mailto:Yyalmutawakel@gmail.com
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IV.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1-  ٌشرح بداٌات الفكر االلتصادي، أسس ومبادئ وافكار المدارس االلتصادٌة المختلفة ابتدأ من المركنتٌلٌة وصوالً الى النمدٌٌن

ورد فً الفكر االلتصادي االسالمً، والتصاد السوق االجتماعً. باإلضافة  للمصطلحات وأهم المؤلفات حول وكذلن أهم ما 
 تارٌخ الفكر االلتصادي.

-a2 .ٌوضح المضاٌا واالزمات االلتصادٌة المدٌمة والمعاصرة من وجهة المدارس الفكرٌة المختلفة 
-b1 ،وكذلن العاللات بٌن المتغٌرات الناظمة ألفكار هذه  ٌحلل المضاٌا االلتصادٌة واراء المدارس الفكرٌة االلتصادٌة المختلفة

 المدارس.  
b2- .ٌمارن بٌن اراء المدارس الفكرٌة االلتصادٌة المختلفة بشكل نالد، مع بٌان صوابٌة بعض االفكار أو الخلل فٌها 
-c1 ٌانٌة فً توضٌح آراء المدارس الفكرٌة االلتصادٌة المختلفة وأوجه االختالفات بٌنها.ٌستخدم الرسوم الب 
c2- .ٌعد التمارٌر عن لضاٌا التصادٌة مستخدماً آراء المدارس الفكرٌة المختلفة 
d1- .ٌعد دراسات وتمارٌر عن تطور تارٌخ الفكر االلتصادي وربطها بمشكالت ولضاٌا والعٌة 
d2-  لمنالشة لضاٌا التصادٌة فكرٌة معاصرة.ٌعمل ضمن فرٌك 
d3-  .ٌتواصل بفعالٌة مع المؤسسات والمنظمات التً تهتم وتموم بدراسات الفكر االلتصادي 
d4– .ٌتابع كل جدٌد فٌما ٌتعلك بالنظرٌات والمضاٌا الفكرٌة االلتصادٌة المعاصرة 

 

V. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

الر
 قم
Or
de
r 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئٌسة
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة
Con. 

H 

1 
أهمٌة الفكر 

 االلتصادي وبداٌاته.

 مدخل. -
 اإلغرٌك. -

 الرومان.
W1 

 
3 

2 
الفترة البٌنٌة 

المستمرة )روما 
 والمسٌحٌة(.

 المسٌحٌة ومبادئها. -
 الحٌاة االلتصادٌة فً العصور الوسطى. -
 الكنٌسة ورجاالتها الذٌن تناولوا المضاٌا االلتصادٌة. -

W2 
 

3 

3 
التجارة والدولة: 

 المركنتلٌة.

 ظهور المركنتلٌة فً اوروبا والعوامل التً ساعدت على ذلن. -
 افكار المركنتلٌة وخصائص تلن الفترة. -
 السٌاسات االلتصادٌة. -

W3 

 
3 

4 
النموذج 

الفرنسً)الفٌزٌولرا
 ط(.

 بداٌة الفٌزٌولراط. -
 أفكار الفٌزٌولراط. -
 أهم المفكرٌن وآراؤهم. -

W4 
 

3 

5 
آدم سمٌث، 

 واستكمال آراءه

 آدم سمٌث. -
 بداٌة الفكر الرأسمالً. -
 كتاب ثروة األمم. -
أهم المضاٌا التً تناولها آدم سمٌث)الموى المحركة لاللتصاد، المٌمة  -

 والتوزٌع، السٌاسة العامة(.
 اسهامات كل من ساي ومالتس ورٌكاردو. -

W5, 
W6 

 
 
 

6 

6 

 التٌار الرئٌسً والنماشات التً دارت. - التراث الكالسٌكً.
 تطور االفكار واالعتراضات على آدم سمٌث. -
 الدفاع عن العمٌدة. -

 
W7 

 
3 
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7 Mid-term Exam W8 3 

 الهجمة الكبرى. 8
 ماركس وافكارة. -
 الضعف فً الراسمالٌة.نماط  -
 جوانب الضعف فً الماركسٌة. -

W9 
 

3 
 

9 
 حمبة الثالثٌنات من المرن العشرٌن. - الكساد الكبٌر.

 نظرٌة كٌنز حول توازن العمالة. -
W10 

 
3 

10 

كٌنز: الحرب تدعم 
 افكار كٌنز.

 دور الكٌنزٌون أثناء الحرب. -
 آثار الحرب على االلتصاد. -
 اعمال كوزنٌتس. -
 الرٌاضً.االلتصاد  -
 لٌونتٌف وجدول المدخالت والمخرجات. -

W11 

 
 

3 
 

 المدرسة النمدٌة. 11

 االعتراض على آراء كٌنز. -
 الكساد التضخمً. -
 فرٌدمان ونظرٌته. -
 بروز المحافظٌن. -

W12 

 
 

3 
 

12 
التصاد السوق 

 االجتماعً.
 النشأة والبداٌة  -
 المبادئ واالسس -
 الفكر -

W13 
 

3 
 

13 
الفكر االلتصادي 

 االسالمً.

 مدخل. -
 الرواد العرب فً الفكر االلتصادي وافكارهم -
 وابرزهم: ٌعموب االنصاري )ابا ٌوسف(. -
 دمحم بن الحسن الشٌبانً. -
 عبد الرحمن ابن خلدون. -
 تمً الدٌن الممرٌزي -

W14 

 
 

3 
 

14 
الحاضر صورة 

 المستمبل

 العاللة بٌن العمل ورأس المال. -
ودور الدولة وكذلن العاللات تغٌر االهتمام إلى المؤسسات الكبرى  -

 الدولٌة.
W15 

 
3 

15 Final Exam W16 3 

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

16 48 

 

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

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 

1 === === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
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VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 نماش وحوار. -
 التمارٌر واوراق ومجموعات العمل -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 العروض العملٌة االٌضاحٌة -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -
 والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة(التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة  -
 التغذٌة الراجعة. -
 المفكرة الٌومٌة وتبادل الخبرات -

 

 م
No 

 النشاط/ التكلٌف
Assignments 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 الدرجة المستحقة
Mark 

كتابة ممالة عن احدى المدارس الفكرٌة االلتصادٌة او احدى المضاٌا  4
 مدارس فكرٌة اخرىااللتصادٌة، والممارنة مع اراء 

W5-W14 01 

 W1-W14 5 تمدٌم عرض فً احدى موضوعات الممرر 2

 W1-W14 01 المشاركة والتكالٌف  3

 0Total Score 25  إجمالً الدرجة 

 

VII. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of 

Final 
Assessment 

 W1-W14 25 25% التكالٌف واالنشطة  1

 W1-W14 5 5% امتحانات لصٌرة  2

 9W 10 10% االمتحان الفصلً 3

 W16 60 60% الممالة  + االمتحان النهائً 4

 % Total  100 100المجموع  

 

 :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

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

، تارٌخ الفكر االلتصادي: الماضً صورة الحاضر،  ترجمة أحمد فؤاد بلبع، إصدار عالم 0111جون كٌنٌث جالبرٌت،  .0
 ،الكوٌت، أٌلول. 060المعرفة رلم 

والولائع االلتصادٌة،  مؤسسة شباب الجامعة للطباعة ، تطور الفكر 0895أحمد فرٌد مصطفى وسهٌر دمحم السٌد حسن،  .3
 والنشر والتوزٌع، االسكندرٌة.

 ، تطور الفكر االلتصادي الوضعً واالسالمً، دار المسار للنشر والتوزٌع، عمان ،.0113ابراهٌم دمحم البطانٌة،  .4

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 العاللة بٌن االلتصاد السٌاسً وتطور الفكر االلتصادي، ، دار المناهج، عمان .، 0110ثابت دمحم ناصر،   .0
 .دمحم دوٌدار،  تارٌخ الفكر االلتصادي، ، دار الجامعات المصرٌة، االسكندرٌة، بدون سنة .0
 ، لادة الفكر االلتصادي، ترجمة راشد البراوي، مكتبة النهضة، الماهرة،0898روبرت هٌلبرونر،  .3

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت...  .6

 توجٌه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.
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IX. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  4

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

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

 :Tardyالحضور المتأخر  2

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

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

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

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

 :Cheatingالغش  5

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

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

 :Plagiarismاالنتحال  6

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

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

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

 


