
 
  

 

 

 

 

 

 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

 مواصفات مقرر: قراءات اقتصادٌة باللغة االنجلٌزٌة
Economics Reading  

 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
االنجلٌزٌةقراءات انجلٌزٌة باللغة   

Economics Reading  

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 
 الدراسًالمستوى والفصل 

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً الثانً  -المستوى الثالث   

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 102، و انجلٌزي 101نظرٌة التصادٌة جزئٌة وكلٌة ، انجلٌزي 

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

 التوجد 

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 

 اللغة االنجلٌزٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام /نظام الفصل الدراسً

10 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 
 أ.م. د. صالح ٌاسٌن الممطري

11 
 مواصفات المقرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

II. وصف المقرر Course Description: 

 ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات اللغة االنجلٌزٌة فٌما ٌتعلك بمراءات التصادٌة اساسٌة. وٌحتوي الممرر
على موضوعات ومفاهٌم أساسٌة ونظرٌات فً علم االلتصاد باللغة االنجلٌزٌة تم اختٌارها بعناٌة ٌتم ترجمتها من اللغة االنجلٌزٌة 

إلى اللغة العربٌة والعكس، مثل مشكلة االختٌار والندرة وتوزان المستهلن وتوازن المنتج والعرض والطلب وتوزان السوق 
ة وحسابات الدخل )الناتج( المحلً والمومً، والطلب الكلً والعرض الكلً والنمود والبنون والتضخم واالحتكار والتجارة الدولٌ

 والبطالة وسعر الصرف ومٌزان المدفوعات والسٌاسات المالٌة والنمدٌة.

 

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

 ٌكون الطالب لادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف 
a1-  ٌُعرف المصطلحات والجمل للمفاهٌم االساسٌة فً االلتصاد باللغة االنجلٌزٌة. وخالصة نظرٌات االستهالن واالنتاج

والتكالٌف وتوزان السوق، واالحتكار، وحسابات الناتج المومً، والطلب الكلً والعرض الكلً والتوزان الكلً، والنمود والبنون، 
 والتجارة الدولٌة وسعر الصرف ومٌزان المدفوعات والسٌاسات المالٌة والنمدٌة باللغة االنجلٌزٌة.

a2-  .ٌظهر المعرفة بمصطلحات وكتب االلتصاد الجزئً والكلً سمعاً ونطماً وكتابة 
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-b1زئً والكلً، والمماالت االلتصادٌة.ٌلخص العاللات بٌن المتغٌرات االلتصادٌة كمٌاً ونظرٌاً باللغة االنجلٌزٌة فً االلتصاد الج 
b2-  .ٌمارن بٌن النظرٌات والمدراس الفكرٌة االلتصادٌة باللغة االنجلٌزٌة 
-c1.ًٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء فً فهم أسس االلتصاد الجزئً والكل 
d1- صاد الجزئً والكلً وٌبدع فٌها. ٌعمل ضمن فرٌك إلعداد الترجمة الصحٌحة للمصطلحات والجمل والكتب فً ممرري االلت 
d2- .ٌتابع كل جدٌد والمماالت فٌما ٌتعلك بالمفاهٌم االساسٌة فً االلتصاد الجزئً والكلً باستخدام المصادر االلكترونٌة واالنترنت  

 

 

 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 - 

ٌُعرف على المصطلحات والجمل للمفاهٌم 
االساسٌة فً االلتصاد باللغة االنجلٌزٌة. 

وخالصة نظرٌات االستهالن واالنتاج 
والتكالٌف وتوزان السوق، واالحتكار، 

المحاضرة والعروض  -
 االٌضاحٌة

 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

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 - 

ٌُعرف على المصطلحات والجمل للمفاهٌم االساسٌة فً 
االلتصاد باللغة االنجلٌزٌة. وخالصة نظرٌات االستهالن 
واالنتاج والتكالٌف وتوزان السوق، واالحتكار، وحسابات 

الناتج المومً، والطلب الكلً والعرض الكلً والتوزان 
الكلً، والنمود والبنون، والتجارة الدولٌة وسعر الصرف 

 ومٌزان المدفوعات والسٌاسات المالٌة والنمدٌة باللغة
 االنجلٌزٌة.

A1 .والنظرٌات االلتصادٌة والمالٌة. األسس والمبادئ ٌبٌن 

a2 
– 

ٌظهر المعرفة بمصطلحات وكتب االلتصاد الجزئً والكلً 
 سمعاً ونطماً وكتابة.

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

b1– 
العاللات بٌن المتغٌرات االلتصادٌة كمٌاً ونظرٌاً ٌلخص 

باللغة االنجلٌزٌة فً االلتصاد الجزئً والكلً، والمماالت 
 االلتصادٌة.

B3 ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً العاللات  بٌن  المتغٌرات، وٌتنبأ .
 بمستمبل الظواهر والعاللات االلتصادٌة الوالعٌة.

b2 
- 

الفكرٌة االلتصادٌة باللغة ٌمارن بٌن النظرٌات والمدراس 
 االنجلٌزٌة.

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

 وااللتصادي والمالً المناسب.

c1- 
فً فهم أسس ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء 

 االلتصاد الجزئً والكلً.
C1 والرسوم الهندسٌة واالحصاء . ٌوظف الرٌاضٌات

 والمحاسبة والمانون واالدارة فً المجال االلتصادي.

d1- 
ٌعمل ضمن فرٌك إلعداد الترجمة الصحٌحة للمصطلحات 

 والجمل والكتب فً ممرري االلتصاد الجزئً والكلً. 
D2. .ٌعمل ضمن فرٌك وٌتمٌز بسمات المٌادة . 

 

d2-  
ٌتعلك بالمفاهٌم االساسٌة فً ٌتابع كل جدٌد والمماالت فٌما 

االلتصاد الجزئً والكلً باستخدام المصادر االلكترونٌة 
 واالنترنت.

D5 ٌبتكر وٌبدع فً تنظٌم العمل الفردي، وٌتحلى .
 بالموضوعٌة واالمانة واخالق  المهنة فً عمله.
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والطلب الكلً وحسابات الناتج المومً، 
والعرض الكلً والتوزان الكلً، والنمود 

والبنون، والتجارة الدولٌة وسعر الصرف 
ومٌزان المدفوعات والسٌاسات المالٌة 

 .والنمدٌة باللغة االنجلٌزٌة

 المالحظة - 
 امتحانات تحرٌرٌة -

a2-  ٌظهررر المعرفررة بمصررطلحات وكتررب االلتصرراد
 .الجزئً والكلً سمعاً ونطماً وكتابة

 المحاضرة 
 امتحانات سرٌعة 

 التكالٌف 

 

 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– 
ٌلخص العاللات بٌن المتغٌرات االلتصادٌة 
كمٌاً ونظرٌاً باللغة االنجلٌزٌة فً االلتصاد 

 .الجزئً والكلً، والمماالت االلتصادٌة

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
المهام واالنشطة  -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 

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

 فً الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

b2 
- 

ٌمارن بٌن النظرٌات والمدراس الفكرٌة 
 .االنجلٌزٌةااللتصادٌة باللغة 

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من لبل  -

 الطالب
 الحوار والمنالشة  -
واالنشطة  المهام -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

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

 فً الماعة 
 التمارٌر تمٌٌم -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

 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 

c1- 
ٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء فً 

 فهم أسس االلتصاد الجزئً والكلً.

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

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

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

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

 االداء.
 المشاركة فً لاعة الدرس -
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     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-  ٌعمل ضمن فرٌك إلعداد الترجمة الصحٌحة
للمصطلحات والجمل والكتب فً ممرري 

 االلتصاد الجزئً والكلً.

 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-  ٌتعلك بالمفاهٌم ٌتابع كل جدٌد والمماالت فٌما
االساسٌة فً االلتصاد الجزئً والكلً 

 .باستخدام المصادر االلكترونٌة واالنترنت

 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

 

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 
Introduction 

General 
Concepts” “ 

- What is Economics  
- Choice – Scarcity  
- Economics Problem  
- Economic Theory  
- Production Possibility 

Curve  

1 3 
a1, a2, b1, 

c1, d1 

2 
Consumer 
Behavior  

- Consumer Theory  
(Cardinal Utility: Marginal 
Utility Theory , Ordinal 
Utility: Indifference Curves 
Utility) 

- Consumer’ equilibrium    

2 6 
a1, a2, b1, 
c1, d1, d2 

3 
Producer 
Behavior  

- Production Theory  
- Cost Theory  
- Producer’ equilibrium  

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2 

4 Demand, - Law of Demand  1 3 a1, a2, b1, 
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Supply & 
Market 

Equilibrium 

- Law of Supply  
- Elasticities  
- Market Equilibrium  

c1, d1, d2 

5 
Market Failure 

 

- Monopoly 
- Public Goods 
- Externalities 
- Asymmetric information 

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2 

6 
Trade 

International 

- Principles  
- Motives  
- Theory of Absolute 

Advantages 
- Theory of Comparative 

Advantages 

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2 

7 

 (Gross 
Domestic 
“National” 
Product 

Accounts) 

- Gross Domestic Product 
(GDP) 

- Gross National Product 
(GNP) 

- Aggregate Expenditure 
- Consumer Price Index 
- GDP Deflator 

 
 

1 
 3 

a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2,  

8 

Aggregate 
Demand, 

Supply and 
Equilibrium 

 

- Consumption Function  
- Saving Function  
- Investment Function  
- Net Export- Import 
- Multiplier  
- Income Equilibrium  
- Fiscal Policy 

2 6 
a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2 

9 
Money and 

Banking 
 

- Money Definition 
- Money s  Functions 
- Demand for Money 
- Supply of Money 
- Equilibrium 
- Banking System 
- Monetary Policy 

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2 

10 
Other 

Concepts 

- Unemployment 
- Inflation 
- Exchange rate 
- Balance payments 
- Economic Growth and 

Human Development 

1 3 
a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2 

11 
Other Modern 

subjects 
- Choice by Professor 

Exposition and discussion 
1 3 

a1, a2, b1, 
b2, c1, d1, 

d2 

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

Semester 
44 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 

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

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

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المنالشة والحوار 
 )ًالتدرٌب المٌدانً )العمل 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
 العروض العملٌة االٌضاحٌة 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
  التدرٌس المصغر 
  المفكرة الٌومٌة 
 المهام البحثٌة 
 المحاكاة ولعب االدوار 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 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

  



 
  

 

 

 

 

 

 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

VI.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

ترجمرة لممالررة حدٌثررة وتلخررٌص وعرررض  4
 تمدٌمً 

5 
a1, a2, b1, b2, c1, 

d1, d2 
W5-W14 

 

عررررض تمررردٌم فرررً موضررروع فرررً  تمررردٌم 2
 المادة لمجموعات طالبٌة )المشاركة(

5 
a1, a2, b1, b2, b3, 

c1, d1, d2 
W1-W14 

 التكالٌف  والمشاركة  3
10 

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

W1-W14 

 ==== Total Score 20إجمالً 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) 

 W1-W14 20 20% التكالٌف واألنشطة  4
a1,a2, b1,b2, c1, 

d1, d2 

 W6, W14 10 10 a1, a2, b1, b2, c1 امتحانات لصٌرة  2

 W9 10 10 a1, a2, b1, b2, c1 امتحان أعمال الفصل 3

 W16 60 60% االمتحان النهائً  4
a1, a2, b1,b2, c1, 

c2, d2 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

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

 

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

1- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, )1985(, Economics, 12th Ed.,( USA:  
McGRAW-HILL Book Company,  

2-  Krister Ahlersten, (2008), Microeconomics: Exercises with Suggested Solutions, 
Ventus Publishing ApS,  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 هشام عبدهللا ، الدار األهلٌة للنشر والتوزٌع، عمان االردن، سامولسون ووٌلٌام نورثهاوس، االلتصاد، ترجمة 

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

 توجٌه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.

 



 
  

 

 

 

 

 

 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

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

 قراءات اقتصادٌة باللغة االنجلٌزٌة :خطة مقرر
Economics Reading  

 

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

 االسم
Name 

 
 )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 
 قراءات اقتصادٌة باللغة االنجلٌزٌة
Economics Reading  

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 الثانً(

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 102، انجلٌزي 101نظرٌة التصادٌة جزئٌة وكلٌة، انجلٌزي 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 اقتصاد )بكالورٌوس(تخصص  -االلتصاد والمالٌة

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 اللغة االنجلٌزٌة

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 

III.  وصف المقررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات اللغة االنجلٌزٌة فٌما ٌتعلرك بمرراءات التصرادٌة اساسرٌة. وٌحتروي الممررر 
أساسٌة ونظرٌات فً علم االلتصاد باللغة االنجلٌزٌة تم اختٌارها بعناٌة ٌرتم ترجمتهرا مرن اللغرة االنجلٌزٌرة على موضوعات ومفاهٌم 

إلررى اللغررة العربٌررة والعكررس، مثررل مشرركلة االختٌررار والنرردرة وترروزان المسررتهلن وترروازن المنررتج والعرررض والطلررب وترروزان السرروق 
تج( المحلرً والمرومً، والطلرب الكلرً والعررض الكلرً والنمرود والبنرون والتضرخم واالحتكار والتجارة الدولٌة وحسابات الردخل )النرا

 والبطالة وسعر الصرف ومٌزان المدفوعات والسٌاسات المالٌة والنمدٌة.



 
  

 

 

 

 

 

 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

 

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

 أن:بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على 
a1-  ٌُعرف على المصطلحات والجمل للمفاهٌم االساسٌة فً االلتصاد باللغة االنجلٌزٌة. وخالصة نظرٌات االستهالن واالنتاج

والتكالٌف وتوزان السوق، واالحتكار، وحسابات الناتج المومً، والطلب الكلً والعرض الكلً والتوزان الكلً، والنمود والبنون، 
 الصرف ومٌزان المدفوعات والسٌاسات المالٌة والنمدٌة باللغة االنجلٌزٌة.والتجارة الدولٌة وسعر 

a2-  .ٌظهر المعرفة بمصطلحات وكتب االلتصاد الجزئً والكلً سمعاً ونطماً وكتابة 
-b1 االلتصادٌة.ٌلخص العاللات بٌن المتغٌرات االلتصادٌة كمٌاً ونظرٌاً باللغة االنجلٌزٌة فً االلتصاد الجزئً والكلً، والمماالت 
b2-  .ٌمارن بٌن النظرٌات والمدراس الفكرٌة االلتصادٌة باللغة االنجلٌزٌة 
-c1.ًٌستخدم الرٌاضٌات والرسوم واالحصاء فً فهم أسس االلتصاد الجزئً والكل 
d1- ضمن فرٌك إلعداد الترجمة الصحٌحة للمصطلحات والجمل والكتب فً ممرري االلتصاد الجزئً والكلً.  ٌعمل 
d2-  ٌتابع كل جدٌد والمماالت فٌما ٌتعلك بالمفاهٌم االساسٌة فً االلتصاد الجزئً والكلً باستخدام المصادر االلكترونٌة

 .واالنترنت

 

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 

1 
Introduction 

General 
Concepts” “ 

- What is Economics  
- Choice – Scarcity  
- Economics Problem  
- Economic Theory  
- Production Possibility Curve  

W1 3 

2 
Consumer 
Behavior  

- Consumer Theory  
(Cardinal Utility: Marginal Utility 
Theory , Ordinal Utility: Indifference 
Curves Utility) 

- Consumer’ equilibrium    

W2, W3 6 

3 
Producer 
Behavior  

- Production Theory  
- Cost Theory  
- Producer’ equilibrium  

W4, W5 6 

4 
Demand, Supply 

& Market 
Equilibrium 

- Law of Demand  
- Law of Supply  
- Elasticities  
- Market Equilibrium  

W6 3 

5 
Market Failure 

 

- Monopoly 
- Public Goods 
- Externalities 
- Asymmetric information 

W7 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

6 
Trade 

International 

- Principles  
- Motives  
- Theory of Absolute Advantages 
- Theory of Comparative Advantages 

W8 3 

 Mi-term Exam W9 3 

7 

 (Gross 
Domestic 
“National” 
Product 

Accounts) 

- Gross Domestic Product (GDP) 
- Gross National Product (GNP) 
- Aggregate Expenditure 
- Consumer Price Index 
- GDP Deflator 

 
 

W10 
 

3 

8 

Aggregate 
Demand, Supply 
and Equilibrium 

 

- Consumption Function  
- Saving Function  
- Investment Function  
- Net Export- Import 
- Multiplier  
- Income Equilibrium  
- Fiscal Policy 

W11, W12 6 

9 
Money and 

Banking 
 

- Money Definition 
- Money s  Functions 
- Demand for Money 
- Supply of Money 
- Equilibrium 
- Banking System 
- Monetary Policy 

W13 3 

10 Other Concepts 

- Unemployment 
- Inflation 
- Exchange rate 
- Balance payments 
- Economic Growth and Human 

Development 

W14 3 

11 
Other Modern 

subjects 
- Choice by Professor Exposition and 

discussion 
W15 3 

 Final Exam. W16 3 

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

46 44 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number of Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact Hours 

4 === === === 

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

Semester 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  
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VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المنالشة والحوار -
 التدرٌب المٌدانً )العملً( -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 العروض العملٌة االٌضاحٌة -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -
 الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة(التعلم  -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المفكرة الٌومٌة  -
 المهام البحثٌة -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 الزٌارة الخارجٌة -
 دراسة الحاالت -

 

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

 الدرجة المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

 ترجمة لممالة حدٌثة وتلخٌص وعرض تمدٌمً  4
5 

W5-W14 
 

تمررردٌم عررررض تمررردٌم فررررً موضررروع فرررً المررررادة  2
 لمجموعات طالبٌة )المشاركة(

5 W1-W14 

 W1-W14 10  والمشاركةالتكالٌف  3

 ==== 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-W14 20 20%  التكالٌف واألنشطة  1

 W6, W14 10 10 امتحانات لصٌرة 2

 W9 10 10% االمتحان الفصلً 2

 W16 60 60%  االمتحان النهائً )تحرٌري وشفوي( 3

 % Total  100 100المجموع  

 

vii-  مصادر التعلمLearning Resources  : ،كتابة المراجع للممرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر
 بلد النشر(.

 

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



 
  

 

 

 

 

 

 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

a. Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, (1985), Economics, 12th Ed.,( USA:  
McGRAW-HILL Book Company,  

b. Krister Ahlersten, (2008), Microeconomics: Exercises with Suggested Solutions, Ventus 
Publishing ApS,  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 هشام عبدهللا ، الدار األهلٌة للنشر والتوزٌع، عمان االردن، سامولسون ووٌلٌام نورثهاوس، االلتصاد، ترجمة 

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

مرتبطة بموضوعات الممرر فً اإلنترنت.توجٌه الطلبة بالرجوع لموالع   

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

4 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

  المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.% من 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

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 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.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( 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 

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  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 

5 

 :Cheatingالغش 

  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 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 

 :Other policiesسٌاسات أخرى 

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

 


