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 تنمٌة اقتصادٌة مواصفات 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 
 ألولالفصل الدراسً ا -المستوى الثالث 

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 الكلً، نظرٌة اقتصادٌة جزئٌةقتصاد الجزئً، ومبادئ األتصاد قمبادئ األ

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

 نظرٌة اقتصادٌة كلٌة

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 )بكالورٌوس(ومعلومات إحصاء + أقتصاد تخصص  –والمالٌة قتصاد األ

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 إنتظام -فصلً

11 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د. لطٌفة الثور

 مراجعة :أ.م. د. صالح ٌاسٌن المقطري

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس :مالحظة
 

ii.  وصف المقررCourse Description: 

الطالب المعارف والمهارات فً موضوعات التنمٌة االقتصادٌة. وٌهتم هذا المقرر بعرض العدٌد  إلى تزوٌد ٌهدف هذا المقرر   
ذات الصلة وذلك من خالل التركٌز على المفاهٌم االتٌة) الفقر،  اآلخرىمٌة االقتصادٌة والموضوعات من الموضوعات المتعلقة بالتن

التخلف، النمو، التنمٌة(، وكذلك ٌستعرض خصائص الدول النامٌة والعقبات التً تواجه عملٌة التنمٌة فً الدول بشكل عام والدول 
ات التنمٌة االقتصادٌة وكذلك وسائل وغاٌات التنمٌة، واالستراتٌجٌات الكفٌلة النامٌة بشكل خاص. وأٌضا ٌقدم عرضا تفصٌلٌا لنظرٌ

بحل مشاكل التنمٌة وفق المعطٌات الخاصة بكل بلد وكذلك ٌهتم بمصادر تموٌل التنمٌة، وربط دور االستقرار الداخلً، التجارة الدولٌة 
 .بالتنمٌةٌستعرض تجارب بعض دول العالم علً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة، و بالقدرةوالسٌاسات االقتصادٌة 

 
  



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1- العقبات التً تواجه عملٌة ٌوضح مفاهٌم التنمٌة االقتصادٌة ومصادرها، والنمو والفقر والتخلف. وخصائص الدول النامٌة، و

 التنمٌة
a2-   ٌبٌن العالقة بٌن االستقرار الداخلً والتنمٌة االقتصادٌة، ودور التجارة الدولٌة والسٌاسات االقتصادٌة والسلع العامة والفساد

 تها.إعاقأو  بالتنمٌة
-b1 االقتصادٌة، وخصائص الدول النامٌة والدول المساواة، الزراعة، التصنٌع، الخدمات والتنمٌة  الفقر، عدمالعالقة بٌن  ٌحلل

 المتقدمة
b2-  .ٌقارن بٌن النظرٌات المفسرة للتنمٌة االقتصادٌة واالستراتٌجٌات 
-c1 .ٌستخدم الطرق المختلفة لقٌاس التنمٌة 
c2- المناسبة للتنمٌة االقتصادٌة بما ٌتناسب مع إمكانٌات وظروف كل دولة. ستراتٌجٌةٌعد الخطط اإل 
d1-الدراسات والتقارٌر لوضع اقتراحات لمعالجة مشكالت التنمٌة فً الٌمن زٌنج 
d2-  جماعًأو ٌنظم العمل بشكل فردي  
d3-  التنمٌة االقتصادٌة المعاصرة . ٌتعلق بقضاٌاٌتابع الجدٌد فردٌاً فً كل ما 

 

 
  

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

a1 - 
ٌة ومصادرها، والنمو والفقر ٌوضح مفاهٌم التنمٌة االقتصاد

والتخلف. وخصائص الدول النامٌة، والعقبات التً تواجه 
 عملٌة التنمٌة

A1 .والنظرٌات االقتصادٌة والمالٌة. والمبادئ سساأل ٌبٌن 

a2– 
ٌبٌن العالقة بٌن االستقرار الداخلً والتنمٌة االقتصادٌة، 

العامة  ودور التجارة الدولٌة والسٌاسات االقتصادٌة والسلع
 تها.إعاقأو  بالتنمٌةوالفساد 

A3 باألزمات االقتصادٌة والمالٌة  . ٌظهر المعرفة
 وبالمصطلحات والكتب باللغة االنجلٌزٌة فً مجاله.

 A4 . التفكٌر االقتصادي والبحث العلمً. أسسٌتعرف على 

b1– 
المساواة، الزراعة، التصنٌع،  الفقر، عدمالعالقة بٌن  ٌحلل

نمٌة االقتصادٌة، وخصائص الدول النامٌة الخدمات والت
 والدول المتقدمة

B3 ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً العالقات  بٌن  المتغٌرات، وٌتنبأ .
 بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادٌة الواقعٌة.

b2- 
ٌقارن بٌن النظرٌات المفسرة للتنمٌة االقتصادٌة   

 واالستراتٌجٌات.

B4رس الفكرٌة االقتصادٌة . ٌقارن بٌن النظرٌات والمدا
والمالٌة، وٌنقد وٌتخذ  القرار االستثماري واالقتصادي 

 والمالً المناسب.

c1- .ٌستخدم الطرق المختلفة لقٌاس التنمٌة 
C1حصاء اإل. ٌوظف الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة و

 ة فً المجال االقتصادي.داروالمحاسبة والقانون واإل

c2- 
لمناسبة للتنمٌة االقتصادٌة بما ا ستراتٌجٌةٌعد الخطط اإل

 ٌتناسب مع إمكانٌات وظروف كل دولة.
C4 اإلنمائٌة. ٌضع السٌاسات االقتصادٌة والخطط والبرامج 

 العلمً. سلوبوفق األ

d1- 
مشكالت  لوضع اقتراحات لمعالجةالدراسات والتقارٌر  ٌنجز

 التنمٌة فً الٌمن
D1ع. ٌساهم فً حل المشكالت االقتصادٌة للمجتم 

d2-  جماعً.أو ٌنظم العمل بشكل فردي D2 .. .ٌعمل ضمن فرٌق وٌتمٌز بسمات القٌادة 

d3- 
التنمٌة االقتصادٌة  ٌتعلق بقضاٌاٌتابع الجدٌد فردٌاً فً كل ما 

 المعاصرة.
D5 ٌبتكر وٌبدع فً تنظٌم العمل الفردي، وٌتحلى .

 بالموضوعٌة واالمانة واخالق  المهنة فً عمله.
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 ءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌمموا
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 

ٌوضح مفاهٌم التنمٌة االقتصادٌة 
ومصادرها، والنمو والفقر والتخلف. 

وخصائص الدول النامٌة، والعقبات التً 
 ه عملٌة التنمٌةتواج

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -

 التكالٌف والتقارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

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

a2- 

لً ٌبٌن العالقة بٌن االستقرار الداخ
والتنمٌة االقتصادٌة، ودور التجارة الدولٌة 

والسٌاسات االقتصادٌة والسلع العامة 
 .تهاإعاقأو  بالتنمٌةوالفساد 

 المحاضرة والعروض االٌضاحٌة -
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -

 التكالٌف والتقارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

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

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment Strategies 

b1– 

المساواة،  الفقر، عدمالعالقة بٌن  ٌحلل
الزراعة، التصنٌع، الخدمات والتنمٌة 

، وخصائص الدول ومصادرها االقتصادٌة 
 النامٌة والدول المتقدمة

 المحاضرة  -
ض االٌضاحٌة من قبل العرو -

 الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحثٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة 
 تقٌٌم التقارٌر -
 الحظةالم -
 امتحانات تحرٌرٌة -

b2 - 
ٌقارن بٌن النظرٌات المفسرة للتنمٌة   

 .االقتصادٌة واالستراتٌجٌات

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من قبل  -

 الطالب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة ومجموعات  -

 العمل )تعلم ذاتً وتعاونً(
 مهام بحثٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -
 االٌضاحٌة  تقٌٌم العروض -
 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة 
 تقٌٌم التقارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -
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 التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment Strategies 

c1- ٌستخدم الطرق المختلفة لقٌاس التنمٌة. 

 كاة العروض العملٌة والمحا  -
 التطبٌق العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمناقشة  -

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

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 والترجمة
 تقٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
حان العملً ومالحظة االمت -

 .األداء
 المشاركة فً قاعة الدرس -

c2- 
المناسبة للتنمٌة  ستراتٌجٌةٌعد الخطط اإل

االقتصادٌة بما ٌتناسب مع إمكانٌات 
 .وظروف كل دولة

 العروض العملٌة والمحاكاة  -
 التطبٌق العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
غذٌة والتالحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -

 .دراسة الحاالت

 امتحانات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 والترجمة
 تقٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
االمتحان العملً ومالحظة  -

 .األداء
 المشاركة فً قاعة الدرس -

 

     التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةارات العامة( برابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المه
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

d1- 
والتقارٌر لوضع اقتراحات الدراسات  ٌنجز

 لمعالجة مشكالت التنمٌة فً الٌمن

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

 . األداءمالحظة   -
 االمتحانات القصٌرة  -
 العروض التقدٌمٌةتقٌٌم  -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واألنشطة
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تقٌٌم النزول المٌدانً -

d2-  جماعً.أو ٌنظم العمل بشكل فردي 

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
 التدرٌس المصغر والتغذٌة الراجعة  -
 غذٌة الراجعةالمفكرة الٌومٌة والت  -

 التطبٌق العملً. 

 . األداءمالحظة   -

 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واألنشطة
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول المٌدانً
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d3- 
 ٌتعلق بقضاٌاٌتابع الجدٌد فردٌاً فً كل ما 

  التنمٌة االقتصادٌة المعاصرة .

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

 التطبٌق العملً. 

 . األداءمالحظة   -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -

 واألنشطة
 ة االمتحانات الشفوٌ -

 تقٌٌم النزول المٌدانً

 

v. موضوعات محتوى المقرر 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 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

1 
الفقر والتخلف 

 االقتصادي
 

 مفهوم الفقر والتخلف
 أسباب التخلف والفقر

 خصائص الدول النامٌة
1 3 1a, 2a 

2 
النمو والتنمٌة 

 االقتصادٌة

 مفهوم النمو والتنمٌة
 ٌات التنمٌةوسائل وغا 

 طرق قٌاس التنمٌة
 عقبات التنمٌة االقتصادٌة

 العقبات الداخلٌة
 العقبات الخارجٌة

2 6 1a. a2, c1 

3 
نظرٌات التنمٌة 

 االقتصادٌة

 النظرٌة الكالسٌكٌة
 النظرٌة النٌوكالسٌكٌة

 النظرٌة الرأسمالٌة واالستعمارٌة
 النظرٌة الشومبٌترٌة
 نظرٌة مراحل النمو

 دومارنموذج هارود و
النظرٌة الكٌنزٌة فً محددات الدخل 

 والعمالة

3 9 a1, b2 

4 
استراتٌجٌات التنمٌة 
االقتصادٌة وعناصر 

 عملٌة التنمٌة

 نظرٌة الدفعة القوٌة
 النمو المتوازن إستراتٌجٌة
 النمو غٌر المتوازن إستراتٌجٌة

1 3 a1, b2, c2 

5 
الفقر وعدم المساواة، 

والتصنٌع  الزراعة
 والخدمات

 لفقر وعدم المساواةا
 الزراعة
 التصنٌع
 الخدمات

1 3 a2, b1, b2 

 مصادر تموٌل التنمٌة 6

 التموٌل المحلً
 االئتمان واالئتمان األصغر

 تأمٌناالدخار وال
 التموٌل األجنبً

1 3 a1, b1 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

8 
التنمٌة االقتصادٌة 
 واالستقرار الداخلً

 الناتج المحلً اإلجمالً
 الدخل الشخصً

 التضخم
 ةالبطال

 سعر الصرف

1 3 a2, b1,  

9 

التنمٌة والتجارة 
 الدولٌة

السلع العامة 
والسٌاسة االقتصادٌة 

 والفساد

 دور التجارة الدولٌة والسٌاسات
االقتصادٌة والفساد فً التأثٌر فً 

 االقتصادٌة تحقٌق التنمٌة
1 3 a2, b1, b2a 

11 
بعض تجارب التنمٌة 

 فً العالم

 بالتنمٌةالتجربة الصٌنٌة 
 بالتنمٌةلتجربة الٌابانٌة ا
 بالتنمٌة الهندٌةالتجربة  

 بالتنمٌةتجارب دول أخرى 

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

d1, d3 

 دراسة حالة  11
اعداد دراسة حول التنمٌة االقتصادٌة 

 فً الٌمن
1 3 

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

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

Semester 
14 42 == 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 )ًالتدرٌب المٌدانً )العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
 العروض العملٌة االٌضاحٌة 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌقات العملٌة 
 تً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة(التعلم الذا 
 .التغذٌة الراجعة 
  التدرٌس المصغر 
  المفكرة الٌومٌة 
 المهام البحثٌة 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

vi.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف االنشطة
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 التنفٌذ أسبوع
Week Due 

 

كتابةةة دراسةةة حةةول مشةةاكل التنمٌةةة االقتصةةادٌة  1
 فً الٌمن

11 
 

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

W5-W13 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 a1, a2, b1, b2, c1, c2, c3 W1-W14 11 المشاركة  2

 ==== Total Score 21إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment 

Tasks 

 التقٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة إلى نسبة الدرجة 
 Proportionالنهائٌة 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs (symbols) 

 ,W1-W14 21 21% a1,a2, b1,b2, c1, c2, c3 ٌف واألنشطة التكال 1
d1, d2, d3 2 ًاالمتحان النصف W9 20 20% a1, a2, b1, b2, c1, c2,c3, 

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

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

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

 

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

 1911ى، القاهرة، ألولوالثانً، دار النهضة العربٌة، الطبعة ا ألولمحمد زكً شافعً، التنمٌة االقتصادٌة، الكتاب ا
 1991ٌة، اإلسكندررمزي علً إبراهٌم سالمة، اقتصادٌات التنمٌة، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، 

 1995فاٌز إبراهٌم الحبٌب، التنمٌة االقتصادٌة: النظرٌة وواقع الدول النامٌة، جامعة الملك سعود، الرٌاض، 
 Galebraith John Kenneth, Economic Development, Revised Ed, Harvard University 

Press, 1968. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2

متحرر من الجهل والمرض والفقر، شوقً جالل )مترجم( عالم المعرفة، العدد  إنسانامارتٌا صن، التنمٌة حرٌة: مؤسسات حرة و
2114ماٌو،  313 . 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونالمصادر اإل.3

.نترنتتوجٌه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر فً اإل  

 

viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

1 

 : Class Attendanceة سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌ

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.15ٌلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقرٌرا بحضور وغٌةاب الطةالب للقسةم وٌحةرم الطالةب مةن دخةول االمتحةان فةً حةال تجةاوز الغٌةاب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث  محٌس -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات ٌحذر شفوٌا من 

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21ائً إذا تأخر مقدار )ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النه -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 ٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنف أستاذٌحدد  -
 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً  -
 النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

 ٌم التكلٌفات ..... الخمواعٌد تسلأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل  -

 
 

 
 

 تنمٌة اقتصادٌة  :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 أ.م.د. لطٌفة الثور
 ٌا(أسبوع)الساعات المكتبٌة 

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 (111119511صنعاء)

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 ًلكترونالبرٌد اإل
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 تنمٌة اقتصادٌة 

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 
 (ولألالمستوى الثالث )الفصل الدراسً ا

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 الكلً، نظرٌة اقتصادٌة جزئٌةقتصاد الجزئً، ومبادئ األقتصاد مبادئ األ

6 
 Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

–requisite 
 نظرٌة اقتصادٌة كلٌة

1 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in whichالمقرر 
the course is offered 

 )بكالورٌوس(إحصاء + أقتصاد تخصص  -والمالٌةقتصاد األ

9 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة العربٌة



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 ً وللتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.الساعة المعتمدة للعمل :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

الطالب المعارف والمهارات فً موضوعات التنمٌة االقتصادٌة. وٌهتم هذا المقرر بعرض العدٌد  إلى تزوٌد ٌهدف هذا المقرر   
الصلة وذلك من خالل التركٌز على المفاهٌم االتٌة)  ذات اآلخرىمن الموضوعات المتعلقة بالتنمٌة االقتصادٌة والموضوعات 

الفقر، التخلف، النمو، التنمٌة(، وكذلك ٌستعرض خصائص الدول النامٌة والعقبات التً تواجه عملٌة التنمٌة فً الدول بشكل عام 
اٌات التنمٌة، والدول النامٌة بشكل خاص. وأٌضا ٌقدم عرضا تفصٌلٌا لنظرٌات التنمٌة االقتصادٌة وكذلك وسائل وغ

واالستراتٌجٌات الكفٌلة بحل مشاكل التنمٌة وفق المعطٌات الخاصة بكل بلد وكذلك ٌهتم بمصادر تموٌل التنمٌة، وربط دور 
علً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة، وٌستعرض تجارب بعض دول  بالقدرةاالستقرار الداخلً، التجارة الدولٌة والسٌاسات االقتصادٌة 

 .بالتنمٌةالعالم 

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1-  ٌوضح مفاهٌم التنمٌة االقتصادٌة ومصادرها، والنمو والفقر والتخلف. وخصائص الدول النامٌة، والعقبات التً تواجه عملٌة

 التنمٌة
a2-  ٌ بٌن العالقة بٌن االستقرار الداخلً والتنمٌة االقتصادٌة، ودور التجارة الدولٌة والسٌاسات االقتصادٌة والسلع العامة والفساد

 تها.إعاقأو  بالتنمٌة
-b1  ل المساواة، الزراعة، التصنٌع، الخدمات والتنمٌة االقتصادٌة، وخصائص الدول النامٌة والدو الفقر، عدمتحلٌل العالقة بٌن

 المتقدمة
b2-  .ٌقارن بٌن النظرٌات المفسرة للتنمٌة االقتصادٌة واالستراتٌجٌات 
-c1 .ٌستخدم الطرق المختلفة لقٌاس التنمٌة 
c2- المناسبة للتنمٌة االقتصادٌة بما ٌتناسب مع إمكانٌات وظروف كل دولة. ستراتٌجٌةٌعد الخطط اإل 
d1- عالجة مشكالت التنمٌة فً الٌمنٌنفذ الدراسات والتقارٌر لوضع اقتراحات لم 
d2-  جماعًأو ٌنظم العمل بشكل فردي  
d3-  التنمٌة االقتصادٌة المعاصرة. ٌتعلق بقضاٌاٌتابع الجدٌد منفرداً فً كل ما 

 

i. موضوعات محتوى المقرر 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 

1 
 الفقر والتخلف االقتصادي

 

 مفهوم الفقر والتخلف
 أسباب التخلف والفقر

 الدول النامٌةخصائص 
W1 3 

 النمو والتنمٌة االقتصادٌة 2

 مفهوم النمو والتنمٌة
 وسائل وغاٌات التنمٌة 

 طرق قٌاس التنمٌة
 عقبات التنمٌة االقتصادٌة

 العقبات الداخلٌة
 العقبات الخارجٌة

W2, W3 6 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 نظرٌات التنمٌة االقتصادٌة 3

 النظرٌة الكالسٌكٌة
 النظرٌة النٌوكالسٌكٌة

رأسمالٌة النظرٌة ال
 واالستعمارٌة

 النظرٌة الشومبٌترٌة
 نظرٌة مراحل النمو

 نموذج هارود ودومار
النظرٌة الكٌنزٌة فً محددات 

 الدخل والعمالة

W4, W5, W6 9 

4 
استراتٌجٌات التنمٌة 

االقتصادٌة وعناصر عملٌة 
 التنمٌة

 نظرٌة الدفعة القوٌة
 النمو المتوازن إستراتٌجٌة
 المتوازنالنمو غٌر  إستراتٌجٌة

W7 3 

5 
الفقر وعدم المساواة، 

والتصنٌع  الزراعة
 والخدمات

 الفقر وعدم المساواة
 الزراعة
 التصنٌع
 الخدمات

W8 3 

 W9 3  االمتحان النصفً 6

 مصادر تموٌل التنمٌة 7

 التموٌل المحلً
 االئتمان واالئتمان األصغر

 تأمٌناالدخار وال
 التموٌل األجنبً

W10 3 

8 
تصادٌة التنمٌة االق

 واالستقرار الداخلً

 الناتج المحلً اإلجمالً
 الدخل الشخصً

 التضخم
 البطالة

 سعر الصرف

W11 3 

9 
 التنمٌة والتجارة الدولٌة
السلع العامة والسٌاسة 

 االقتصادٌة والفساد

 دور التجارة الدولٌة والسٌاسات
االقتصادٌة والفساد فً التأثٌر 

 االقتصادٌة فً تحقٌق التنمٌة
W12 3 

11 
بعض تجارب التنمٌة فً 

 العالم

 بالتنمٌةالتجربة الصٌنٌة 
 بالتنمٌةالتجربة الٌابانٌة 

 بالتنمٌة الهندٌةالتجربة  
 بالتنمٌةتجارب دول أخرى 

W13, W14 6 

 دراسة حالة  11
دراسة حول مشاكل اعداد 

 الٌمنالتنمٌة االقتصادٌة فً 
W15 3 

 W16 3 االمتحان النهائً  12

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

Semester 
14 48 

 

v.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المناقشة والحوار -



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 التدرٌب المٌدانً )العملً( -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 العروض العملٌة االٌضاحٌة -
 والتطبٌقات العملٌة. المهام والتكالٌف واالنشطة  -
 التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌقٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفكرة الٌومٌة  -
 المهام البحثٌة -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزٌارة الخارجٌة -
 دراسة الحاالت -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 التنفٌذ أسبوع
Week Due 

 W5-W13 11 كتابة دراسة حول مشاكل التنمٌة االقتصادٌة فً الٌمن 1

 W1-W14 11 المشاركة 2

 ==== Total Score 21إجمالً الدرجة  

 

vi. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 أسالٌب التقوٌم
Assessment Method 

 ( التقوٌمأسبوعموعد)
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of 

Final Assessment 

 W1-W14 21 21% التكالٌف واألنشطة 1

 W9 21 21% االمتحان الفصلً 2

 W16 60 60% االمتحان النهائً )تحرٌري وشفوي( 3

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

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

 1911ى، القاهرة، ألولالنهضة العربٌة، الطبعة اوالثانً، دار  ألولمحمد زكً شافعً، التنمٌة االقتصادٌة، الكتاب ا
 1991ٌة، اإلسكندررمزي علً إبراهٌم سالمة، اقتصادٌات التنمٌة، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، 

 1995فاٌز إبراهٌم الحبٌب، التنمٌة االقتصادٌة: النظرٌة وواقع الدول النامٌة، جامعة الملك سعود، الرٌاض، 
 Galebraith John Kenneth, Economic Development, Revised Ed, Harvard University 

Press, 1968. 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2

متحرر من الجهل والمرض والفقر، شوقً جالل )مترجم( عالم المعرفة، العدد  إنسانامارتٌا صن، التنمٌة حرٌة: مؤسسات حرة و
2114ماٌو،  313 . 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... نترنتٌة ومواقع اإللكترونإلالمصادر ا.3

.نترنتتوجٌه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بموضوعات المقرر فً اإل  

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

1 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.15ٌلتزم الطالب بحضور  -
% 25المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجةاوز الغٌةاب  أستاذٌقدم  -

 ن مجلس القسم.الحرمان م إقراروٌتم 

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فةً الفصةل الدراسةً، وإذا تةأخر زٌةادة عةن ثةالث  ٌسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذمرات ٌحذر شفوٌا من 

3 

 :ualityExam Attendance/Punctضوابط االمتحان 

 ( 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. -

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

 بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.المقرر نوع التعٌٌنات فً  أستاذٌحدد  -
 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوشالنهائً تطبق علٌه الئحة أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً  -
 النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.أو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

 مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأو ام الموباٌل إستخدسات أخرى مثل أي سٌا -

  


