
 
  

 

 

 

 

 

 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

 تنمٌة اقتصادٌة وبشرٌةمواصفات مقرر: 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 تنمٌة اقتصادٌة وبشرٌة

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 االلتصاد الجزئي، ومبادئ االلتصاد الكلي، نظرية التصادية 

 جزئية 

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

 نظرية التصادية كلية

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تخصص التصاد + احصاء )بكالوريوس( –االلتصاد والمالية 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربية

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسي

10 
 مواصفات المقرر معد)و(

Prepared By 
 أ.م.د. لطيفة الثور

 مراجعة :أ.م. د. صالح ياسين الممطري

11 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

الممررر بعررا العديرد  يهدف هذا الممرر بتزويد الطالب المعارف والمهارات في موضوعات التنمية االلتصادية. ويهتم هذا  
من الموضوعات المتعلمة بالتنميرة االلتصرادية والموضروعات اىخررت ذات الصرلة وذلرن مرن خرالل التركيرز علر  المفراهيم االتيرة) 
الفمر، التخلف، النمو، التنمية(، وكذلن يستعرا خصائص الدول النامية والعمبات التي تواجه عمليرة التنميرة فري الردول بعركل عرام 

الناميرررة بعررركل خررراص. وأيضرررا يمررردم عرضرررا تفصررريليا لنظريرررات التنميرررة االلتصرررادية وكرررذلن وسرررائل و ايرررات التنميرررة، والررردول 
واالسررتراتيجيات الكفيلررة بحررل معرراكل التنميررة وفررك المعطيررات الخاصررة بكررل بلررد وكررذلن يهررتم بمصررادر تمويررل التنميررة، وربررط دور 

لتصرادية فري المردرة علري تحميرك التنميرة االلتصرادية، ويسرتعرا تجرارب بعرا االستمرار الداخلي، التجارة الدولية والسياسرات اال
 دول العالم في التنمية.

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف يكون الطالب لادرا عل  أن:
a1-  ومصادرها، والنمو والفمر والتخلف. وخصائص الدول النامية، والعمبات التي تواجه عملية يوضح مفاهيم التنمية االلتصادية

 التنمية
a2-   يبين العاللة بين االستمرار الداخلي والتنمية االلتصادية، ودور التجارة الدولية والسياسات االلتصادية والسلع العامة والفساد

 في التنمية أو اعالتها.



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
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 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد
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-b1 ن الفمرر عردم المسراواة، الزراعرة، التصرنيع، الخردمات والتنميرة االلتصرادية، وخصرائص الردول الناميرة والردول يحلل العاللة بري
 المتمدمة

b2-  .يمارن بين النظريات المفسرة للتنمية االلتصادية واالستراتيجيات 
-c1 .يستخدم الطرق المختلفة لمياس التنمية 
c2- ة االلتصادية بما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة.يعد الخطط االستراتيجية المناسبة للتنمي 
d1- ينفذ الدراسات والتمارير لوضع التراحات لمعالجة معكالت التنمية في اليمن 
d2- ينظم العمل بعكل فردي أو جماعي  
d3- . يتابع الجديد فردياً في كل ما يتعلك المضايا التنمية االلتصادية المعاصرة 

 

 
  

IV.  تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج:مواءمة مخرجات 
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 - 
يوضح مفاهيم التنمية االلتصادية ومصادرها، والنمو والفمر 
والتخلف. وخصائص الدول النامية، والعمبات التي تواجه 

 عملية التنمية

A1 .والنظريات االلتصادية  اىسس والمبادئ يبين
 والمالية.

a2 
– 

والتنمية االلتصادية، يبين العاللة بين االستمرار الداخلي 
ودور التجارة الدولية والسياسات االلتصادية والسلع العامة 

 والفساد في التنمية أو اعالتها.

A3 باىزمات االلتصادية والمالية  . يظهر المعرفة
 وبالمصطلحات والكتب باللغة االنجليزية في مجاله.

b1– 
التصنيع، يحلل العاللة بين الفمر عدم المساواة، الزراعة، 

الخدمات والتنمية االلتصادية، وخصائص الدول النامية 
 والدول المتمدمة

B3 يحدد  نظرياً وكمياً العاللات  بين  المتغيرات، ويتنبأ .
 بمستمبل الظواهر والعاللات االلتصادية الوالعية.

b2 
- 

يمارن بين النظريات المفسرة للتنمية االلتصادية   
 واالستراتيجيات.

B4 . يمارن بين النظريات والمدارس الفكرية االلتصادية
والمالية، وينمد ويتخذ  المرار االستثماري وااللتصادي 

 والمالي المناسب.

c1- .يستخدم الطرق المختلفة لمياس التنمية 
C1 يوظف الرياضيات والرسوم الهندسية واالحصاء .

 والمحاسبة والمانون واالدارة في المجال االلتصادي.

c2- 
يعد الخطط االستراتيجية المناسبة للتنمية االلتصادية بما 

 يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة.
C4 يضع السياسات االلتصادية والخطط والبرامج .

 االنمائية وفك االسلوب العلمي.

d1- 
معكالت  لوضع التراحات لمعالجةينفذ الدراسات والتمارير 

 التنمية في اليمن
D1 المعكالت االلتصادية للمجتمع. يساهم في حل 

d2- .ينظم العمل بعكل فردي أو جماعي D2 .. .يعمل ضمن فريك ويتميز بسمات الميادة 

d3-  
يتابع الجديد فردياً في كل ما يتعلك المضايا التنمية االلتصادية 

 المعاصرة.
D5  يبتكر ويبدع في تنظيم العمل الفردي، ويتحل .

 المهنة في عمله.  بالموضوعية واالمانة واخالق
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 برنبمج االقتصبد
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 

يوضح مفاهيم التنمية االلتصادية 
ومصادرها، والنمو والفمر والتخلف. 

الدول النامية، والعمبات وخصائص 
 التي تواجه عملية التنمية

 المحاضرة والعروا االيضاحية -
 الحوار والمنالعة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

 التكاليف والتمارير الفردية -
 والجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المعاركة في لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2- 

يبين العاللة بين االستمرار الداخلي 
والتنمية االلتصادية، ودور التجارة 

الدولية والسياسات االلتصادية والسلع 
 .العامة والفساد في التنمية أو اعالتها

 المحاضرة والعروا االيضاحية -
 الحوار والمنالعة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
  

 والتمارير الفرديةالتكاليف  -
 والجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المعاركة في لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 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– 

يحلل العاللة بين الفمر عدم المساواة، 
الزراعة، التصنيع، الخدمات والتنمية 

، وخصائص ومصادرها االلتصادية 
 الدول النامية والدول المتمدمة

 المحاضرة  -
العروا االيضاحية من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالعة  -
 العصف الذهني  -
المهام واالنعطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تمييم التكاليف. -
 تمييم العروا االيضاحية  -
 تمييم المنالعة والحوار. -
 امتحان عفوي  -
المالحظة وتمييم معاركة الطالب  -

 في الماعة 
 تمييم التمارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

b2 - 
يمارن بين النظريات المفسرة للتنمية   

 .االلتصادية واالستراتيجيات

 المحاضرة  -
االيضاحية من لبل  العروا -

 الطالب
 الحوار والمنالعة  -
 العصف الذهني  -
المهام واالنعطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني(
 مهام بحثية -

 تمييم التكاليف. -
 تمييم العروا االيضاحية  -
 تمييم المنالعة والحوار. -
 امتحان عفوي  -
المالحظة وتمييم معاركة الطالب  -

 في الماعة 
 تمييم التمارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

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

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 
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c1- يستخدم الطرق المختلفة لمياس التنمية. 

 العروا العملية والمحاكاة   -
 التطبيك العملي.    -
االنعطة والتكاليف المنزلية الفردية   -

 والجماعية
 والتغذية الراجعة. الحوار والمنالعة  -
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 دراسة الحاالت  -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات عفوية  -
تمييم التمارير والتكاليف  -

 والترجمة
 تمييم العروا الفردية والجماعية -
االمتحان العملي ومالحظة  -

 االداء.
 المعاركة في لاعة الدرس -

c2- 
يعد الخطط االستراتيجية المناسبة 

بما يتناسب مع للتنمية االلتصادية 
 .إمكانيات وظروف كل دولة

 العروا العملية والمحاكاة  -
 التطبيك العملي.    -
االنعطة والتكاليف المنزلية الفردية   -

 والجماعية
 والتغذية الراجعة. الحوار والمنالعة  -
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -

 .دراسة الحاالت

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات عفوية  -
التمارير والتكاليف تمييم  -

 والترجمة
 تمييم العروا الفردية والجماعية -
االمتحان العملي ومالحظة  -

 االداء.
 المعاركة في 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- 
ينفذ الدراسات والتمارير لوضع 

التراحات لمعالجة معكالت التنمية في 
 اليمن

 الحوار والمنالعة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 االنعطة والمهام والتكاليف   -
 التدريس المصغر والتغذية الراجعة  -
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -
 التطبيك العملي.  -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصيرة  -
 تمييم العروا التمديمية -
 تمييم التمارير والتكاليف واىنعطة -
 االمتحانات العفوية  -
 النزول الميداني تمييم -

d2- .ينظم العمل بعكل فردي أو جماعي 

 الحوار والمنالعة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 االنعطة والمهام والتكاليف   -
 التدريس المصغر والتغذية الراجعة  -
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -
 التطبيك العملي. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصيرة  -
 العروا التمديميةتمييم  -
 تمييم التمارير والتكاليف واىنعطة -
 االمتحانات العفوية  -

 تمييم النزول الميداني

d3- 
يتابع الجديد فردياً في كل ما يتعلك 

  المضايا التنمية االلتصادية المعاصرة .

 الحوار والمنالعة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
 االنعطة والمهام والتكاليف   -
 التدريس المصغر والتغذية الراجعة  -
 المفكرة اليومية والتغذية الراجعة  -
 التطبيك العملي. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصيرة  -
 تمييم العروا التمديمية -
 تمييم التمارير والتكاليف واىنعطة -
 االمتحانات العفوية  -

 تمييم النزول الميداني

 

V. موضوعات محتوى المقرر Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 
Numb

الساعات 
 الفعلٌة

Conta

رموز مخرجات 
 التعلم

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

Units er of 
Weeks 

ct 
Hours 

ILOs 

1 
الفقر والتخلف 

 االقتصادي
 

 مفهوم الفمر والتخلف
 أسباب التخلف والفمر
 خصائص الدول النامية

1 3 1a, 2a 

2 
النمو والتنمٌة 

 االقتصادٌة

 مفهوم النمو والتنمية
 وسائل و ايات التنمية 

 طرق لياس التنمية
 االلتصاديةعمبات التنمية 
 العمبات الداخلية
 العمبات الخارجية

2 6 1a. a2, c1 

3 
نظرٌات التنمٌة 

 االقتصادٌة

 النظرية الكالسيكية
 النظرية النيوكالسيكية

 النظرية الرأسمالية واالستعمارية
 النظرية العومبيترية
 نظرية مراحل النمو

 نموذج هارود ودومار
 والعمالةالنظرية الكينزية في محددات الدخل 

3 9 

a1, b2 

4 
استراتٌجٌات التنمٌة 
االقتصادٌة وعناصر 

 عملٌة التنمٌة

 نظرية الدفعة الموية
 استراتيجية النمو المتوازن

 استراتيجية النمو  ير المتوازن
1 3 a1, b2, c2  

5 
الفقر وعدم المساواة، 
الزراعٌة والتصنٌع 

 والخدمات

 الفمر وعدم المساواة
 الزراعة
 التصنيع
 الخدمات

1 3 a2, b1, b2 

 مصادر تموٌل التنمٌة 6

 التمويل المحلي
 االئتمان واالئتمان اىصغر

 االدخار والتامين
 التمويل اىجنبي

1 3 a1, b1 

8 
التنمٌة االقتصادٌة 
 واالستقرار الداخلً

 الناتج المحلي اإلجمالي
 الدخل العخصي

 التضخم
 البطالة

 سعر الصرف

1 3 a2, b1,  

9 
 والتجارة الدولٌة التنمٌة

السلع العامة والسٌاسة 
 االقتصادٌة والفساد

االلتصادية  دور التجارة الدولية والسياسات
 والفساد في التأثير في تحميك التنمية

 االلتصادية
1 3 a2, b1, b2a 

01 
بعض تجارب التنمٌة فً 

 العالم

 التجربة الصينية في التنمية
 التجربة اليابانية في التنمية

 التجربة الهند في التنمية 
 تجارب دول أخرت في التنمية

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 

d1, d3 

 3 1 اعداد دراسة حول التنمية االلتصادية في اليمن دراسة حالة  11
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 
d1, d2, d3 

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

14 42 == 



 
  

 

 

 

 

 

 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

 

                                                  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 

0 === === === === 

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

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المنالعة والحوار 
  العملي(التدريب الميداني( 
 العصف الذهني 
  حل المعكالت 
 العروا العملية االيضاحية 
  .المهام والتكاليف واالنعطة والتطبيمات العملية 
 )التعلم الذاتي والتعاوني )االنعطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمعاريع التطبيمية 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
  البحثيةالمهام 
 المحاكاة ولعب االدوار 
 الزيارة الخارجية 
 دراسة الحاالت 

 

VI.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
المستح

 قة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

التنمية االلتصادية في كتابة دراسة حول معاكل  0
 اليمن

11 
 

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

W5-W13 

2 
 11 المعاركة 

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

W1-W14 

 ==== Total Score 21إجمالً الدرجة  

 

VII. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment 

Tasks 

 وع التقٌٌمبأس
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

Assessment 

 ,W1-W14 21 21% a1,a2, b1,b2, c1, c2, c3, d1 التكاليف واىنعطة  0
d2, d3 2 امتحان أعمال الفصل W9 20 20% a1, a2, b1, b2, c1, c2,c3, d1 

 W16 60 60% b1,b2, c1, c2, c3, d1, d3 االمتحان النهائي 3

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

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

 

 ) ال تزٌد عن مرجعٌن( :Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .0

 ، التنمية االلتصادية، الكتاب اىول والثاني، دار النهضة العربية، الطبعة اىول ، الماهرة، 1791دمحم زكي عافعي، 
 ، التصاديات التنمية، منعأة المعارف، الطبعة الثالثة، االسكندرية، 1771رمزي علي إبراهيم سالمة، 

 ، التنمية االلتصادية: النظرية ووالع الدول النامية، جامعة الملن سعود، الرياا، 1795فايز إبراهيم الحبيب، 
 Galebraith John Kenneth, , 1968, Economic Development, Revised Ed, Harvard 

University Press. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

التنمية حرية: مؤسسات حرة وانسان متحرر من الجهل والمرا والفمر، عولي جالل )مترجم( عالم ، 2114امارتيا صن، 
مايو، 313المعرفة، العدد  . 

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

 توجيه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر في اإلنترنت.

 

VIII. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  0

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

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

 :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.

 :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

  الطلب.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 اللئحة الخاصة بذلك 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخرى مثول اسوتخدام الموباٌول أو مواعٌود تسولٌم التكلٌفوات ويٌرهوا ٌحوددها اسوتاذ المقورر فوً المحاضورة أي سٌاسات
 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

 تنمٌة اقتصادٌة وبشرٌة :خطة مقرر
 

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

 االسم
Name 

 أ.م.د. لطٌفة الثور
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثلثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 تنمٌة اقتصادٌة وبشرٌة

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 االلتصاد الجزئي، ومبادئ االلتصاد الكلي، نظرية التصادية جزئية

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 نظرية التصادية كلية

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 اقتصاد + احصاء )بكالورٌوس(تخصص  -االلتصاد والمالية

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: 

يهدف هذا الممرر بتزويد الطالب المعارف والمهارات فري موضروعات التنميرة االلتصرادية. ويهرتم هرذا الممررر بعررا العديرد مرن   
الموضوعات المتعلمة بالتنمية االلتصادية والموضوعات اىخرت ذات الصلة وذلرن مرن خرالل التركيرز علر  المفراهيم االتيرة) الفمرر، 

ذلن يستعرا خصائص الدول النامية والعمبات التي تواجه عملية التنمية فري الردول بعركل عرام والردول التخلف، النمو، التنمية(، وك
النامية بعكل خاص. وأيضا يمدم عرضا تفصيليا لنظريات التنمية االلتصادية وكذلن وسائل و ايات التنمية، واالستراتيجيات الكفيلرة 

وكرذلن يهرتم بمصرادر تمويرل التنميرة، وربرط دور االسرتمرار الرداخلي، التجرارة بحل معاكل التنمية وفك المعطيات الخاصرة بكرل بلرد 
 الدولية والسياسات االلتصادية في المدرة علي تحميك التنمية االلتصادية، ويستعرا تجارب بعا دول العالم في التنمية.



 
  

 

 

 

 

 

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

 من دراسة الممرر سوف يكون الطالب لادرا عل  أن: بعد االنتهاء
a1-  يوضح مفاهيم التنمية االلتصادية ومصادرها، والنمو والفمر والتخلف. وخصائص الدول النامية، والعمبات التي تواجه عملية

 التنمية
a2-   والسياسات االلتصادية والسلع العامة والفساد يبين العاللة بين االستمرار الداخلي والتنمية االلتصادية، ودور التجارة الدولية

 في التنمية أو اعالتها.
-b1  يحلل العاللة بين الفمر عدم المساواة، الزراعرة، التصرنيع، الخردمات والتنميرة االلتصرادية، وخصرائص الردول الناميرة والردول

 المتمدمة
b2-   واالستراتيجيات.يمارن بين النظريات المفسرة للتنمية االلتصادية 
-c1 .يستخدم الطرق المختلفة لمياس التنمية 
c2- .يعد الخطط االستراتيجية المناسبة للتنمية االلتصادية بما يتناسب مع إمكانيات وظروف كل دولة 
d1- ينفذ الدراسات والتمارير لوضع التراحات لمعالجة معكالت التنمية في اليمن 
d2-  جماعيينظم العمل بعكل فردي أو  
d3- .يتابع الجديد منفرداً في كل ما يتعلك المضايا التنمية االلتصادية المعاصرة 

 

i. موضوعات محتوى المقرر Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الرئٌسة/ الموضوعات 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

1 
الفقر والتخلف 

 االقتصادي
 

 مفهوم الفمر والتخلف
 أسباب التخلف والفمر
 خصائص الدول النامية

W1 3 

2 
النمو والتنمٌة 

 االقتصادٌة

 مفهوم النمو والتنمية
 وسائل و ايات التنمية 

 طرق لياس التنمية
 عمبات التنمية االلتصادية

 العمبات الداخلية
 العمبات الخارجية

W2, W3 6 

3 
نظرٌات التنمٌة 

 االقتصادٌة

 النظرية الكالسيكية
 النظرية النيوكالسيكية

 النظرية الرأسمالية واالستعمارية
 النظرية العومبيترية

 مراحل النمونظرية 
 نموذج هارود ودومار

 النظرية الكينزية في محددات الدخل والعمالة

W4, W5, 
W6 

9 

4 
استراتٌجٌات التنمٌة 
االقتصادٌة وعناصر 

 عملٌة التنمٌة

 نظرية الدفعة الموية
 استراتيجية النمو المتوازن

 استراتيجية النمو  ير المتوازن
W7 3 

5 
الفقر وعدم المساواة، 

والتصنٌع الزراعٌة 
 والخدمات

 الفمر وعدم المساواة
 الزراعة
 التصنيع

W8 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 الخدمات

 W9 3 امتحان أعمال الفصل  6

 مصادر تموٌل التنمٌة 7

 التمويل المحلي
 االئتمان واالئتمان اىصغر

 االدخار والتامين
 التمويل اىجنبي

W10 3 

8 
التنمٌة االقتصادٌة 
 واالستقرار الداخلً

 اإلجماليالناتج المحلي 
 الدخل العخصي

 التضخم
 البطالة

 سعر الصرف

W11 3 

9 

التنمٌة والتجارة 
 الدولٌة

السلع العامة 
والسٌاسة االقتصادٌة 

 والفساد

االلتصادية  دور التجارة الدولية والسياسات
 االلتصادية والفساد في التأثير في تحميك التنمية

W12 3 

01 
بعض تجارب التنمٌة 

 فً العالم

 الصينية في التنميةالتجربة 
 التجربة اليابانية في التنمية

 التجربة الهند في التنمية 
 تجارب دول أخرت في التنمية

W13, W14 6 

 دراسة حالة  11
دراسة حول معاكل التنمية االلتصادية في اعداد 
 المين

W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائً 12

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

14 48 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number 

of Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

0 === === === 

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

  

 

V.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المنالعة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المعكالت  -
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 العروا العملية االيضاحية -
 المهام والتكاليف واالنعطة والتطبيمات العملية.  -
 التعلم الذاتي والتعاوني )االنعطة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمعاريع التطبيمية( -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البحثية -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 الزيارة الخارجية -
 دراسة الحاالت -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 W5-W13 11  كتابة دراسة حول معاكل التنمية االلتصادية في اليمن 0

 W1-W14 11 المعاركة  2

 ==== Total Score 21إجمالً الدرجة  

 

VI. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of Final 

Assessment 

 W1-W14 21 21% التكاليف واىنعطة  1

 W9 21 21% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60%  االمتحان النهائي )تحريري وعفوي( 3

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة .0

 ، التنمية االلتصادية، الكتاب اىول والثاني، دار النهضة العربية، الطبعة اىول ، الماهرة، 1791دمحم زكي عافعي، 
 ، التصاديات التنمية، منعأة المعارف، الطبعة الثالثة، االسكندرية، 1771رمزي علي إبراهيم سالمة، 

 ، التنمية االلتصادية: النظرية ووالع الدول النامية، جامعة الملن سعود، الرياا، 1795فايز إبراهيم الحبيب، 
 Galebraith John Kenneth, , 1968, Economic Development, Revised Ed, Harvard 

University Press. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

، التنمية حرية: مؤسسات حرة وانسان متحرر من الجهل والمرا والفمر، عولي جالل )مترجم( عالم 2114امارتيا صن، 
مايو، 313المعرفة، العدد  . 

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

الممرر في اإلنترنت.توجيه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات   
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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  0

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

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

 :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.

 :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

  الطلب.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 اللئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخرى مثول اسوتخدام الموباٌول أو مواعٌود تسولٌم التكلٌفوات ويٌرهوا ٌحوددها اسوتاذ المقورر فوً المحاضورة أي سٌاسات
 األولى.

 
 


