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عامةرر: مالية مواصفات مق  
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
عامةمالية   

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
ي الثاني رأسالفصل الد -المستوى الثالث   

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ االقتصاد الكلي ، نقود وبنوك

6.  
 (لبات المصاحبة )إن وجدتالمتط

Co-requisites (if any) 
 التوجد 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 ، العلوم السياسيةاألعمالة إداراالقتصاد والمالية، المحاسبة، 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of teaching 

the course 
 اللغة العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 يرأسنظام الفصل الد

10.  

 معد)و( مواصفات المقرر
Prepared By 

 أ.م.د. علي علي الزبيدي
 د. عبدالرحمن بني غازي 

 أ.م. د. صالح ياسين المقطريمراجعة: 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 ى ساعتين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساو :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

يات لعلم سسسسسسساسسسسسسسلتمكينه من معرفة األ زمةيهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل   
اجبات والمالية العامة للدولة بشسسكل عام وما يتعلب بمدت تد ل الدولة في النشسساط االقتصسسادي وب اصسسة فيما يتعلب ب

الدول في مجال االنفاق الجاري واالسسسسستيماري التي تنفذس متسسسسسسسسسسات واجهزة الدولة الم تلفة في  سسسسو  االهداف 
المرسسسسومة لها وعالقة ذلك بالنشسسساط االقتصسسسادي والظواهر المرتبطة بذلك كالت سسس م والبطالة وكذلك السسسسياسسسسات 

ها الدولة ات الم تلفة التي تتبعيرادا  أنواعما يتعلب ب االقتصسسسسسسسادية المالية والنقدية سسسسسسسسوا  فيما يتعلب با نفاق أو
وكذلك مقدار الدعم التي تتحمله الدولة ومدت ارتباط ذلك كله بالموارد التي تغطي تلك النفقات من موارد سسسسسسسسيادية 

ت اات الطارئة المتميلة في الدين الدا لي وال ارجي )القروض( وكذلك المساعديرادكال رائب والرسوم وتلك ا 
ئمة على ة القاميلاو التمويل بالعجز )التمويل الت سسس مي ( . وسسسسيمكن هذا المقرر الطالب المتعلم من االسسسستفادة باأل

 المقارنة بين الدول النامية واليمن.

 
 

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

 ادرا على أن:ة المقرر سوف يكون الطالب قرأسبعد االنتها  من د
a1-  والمبادئ والنظريات في مجال المالية العامة وعالقتها بالنظريات االقتصادية والمالية األسسيو ح 
a2-   موازنات الدولة وتمويلها وتنفيذها  إعداديحدد المهارات التعليمية والذهنية عند و ع برامج وتصميم برامج

 وال اصة.من قبل المتسسات واالجهزة االقتصادية العامة 
-b1  ي تار التقنية التي تتفب مع  صائص الو ع المالي للدولة وكذلك الو ع االقتصادي بشكل عام ، وو ع

 المتسسات التي سيعمل بها.
b2-   ات والنفقاتيراديقارن بين النظريات المالية في جانبي ا  
-c1 لي ا المعلومات وبرامج الحاسب اآليست دم برامج وتقنيات متنوعة ومناسبة و اصة تطبيب برامج تكنولوجي

 فيما يتعلب بالمالية العامة.
c2- .يعد تقارير قطاعية، و طة مالية للدولة أو للمشروعات القائمة أو الجديدة 
d1-  التي يقوم بها. األعماليعمل فردياً وجماعياً  في تنظيم 
d2- .يتواصل بفعالية مع المتسسات المالية للدولة  
d3- ته أسرلتفكير االقتصادي القائم على السلوك الرشيد والكفا ة في تنفيذ ذلك وفقا لما تعلمه  الل ديطبب قواعد ا

 للمقرر

 

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 -  والمبادئ والنظريات في  األسسسسسسسسيو سسسسسسح
مجسال المساليسة العسامسة وعالقتهسا بسالنظريسات 

 االقتصادية والمالية

A1 .والنظريات االقتصادية  المبادئو األسس يبين
 والمالية.

a2 –  يحدد المهارات التعليمية والذهنية عند
 إعدادو ع برامج وتصميم برامج 

موازنات الدولة وتمويلها وتنفيذها من قبل 

A3 االقتصادية والمالية  زماتاألب . يظهر المعرفة
 ه.ية في مجالنجليزالكتب باللغة ا وبالمصطلحات و

 A4 . يتعرف على أسس التفكير االقتصادي والبحث
 العلمي.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and 

Understanding CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم تيجيةاسترا
Assessment 
Strategies 

a1 - 
والمبادئ  األسسيو ح 

والنظريات في مجال المالية 
العامة وعالقتها بالنظريات 

 االقتصادية والمالية

المحا رة والعروض  -
 يةي احا 
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

 التكاليف والتقارير الفردية -
 لجماعية وا

 سريعة امتحانات  -
 المشاركة في قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2-  يحدد المهارات التعليمية والذهنية
عند و ع برامج وتصميم برامج 

 المحا رة والعروض -
 يةي احا 

التكاليف والتقارير  - 
 الفردية

المتسسات واالجهزة االقتصادية العامة 
 وال اصة.

b1–  ي تسسسار التقنيسسسة التي تتفب مع  صسسسسسسسسسائص
الو سسسسسسسع المسسالي للسسدولسسة وكسسذلسسك الو سسسسسسسع 
االقتصادي بشكل عام ، وو ع المتسسات 

 التي سيعمل بها.

B3،العالقات  بين  المتغيرات ً ً وكميا  . يحدد  نظريا
ويتنبأ بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادية 

 الواقعية.

b2 -  يقسسسارن بين النظريسسسات المسسساليسسسة في جسسسانبي
 ات والنفقات.   يرادا 

B4 يقارن بين النظريات والمدارس الفكرية .
االقتصادية والمالية، وينقد ويت ذ  القرار االستيماري 

 واالقتصادي والمالي المناسب.

c1- ج وتقنيات متنوعة ومناسبة يست دم برام
و اصة تطبيب برامج تكنولوجيا المعلومات 
وبرامج الحاسب اآللي فيما يتعلب بالمالية 

 العامة.

C1 احص. يوظف الريا يات والرسوم الهندسية وا  
 في المجال االقتصادي. ةدارا والمحاسبة والقانون و

C2 يست دم التكنولوجيا وتطبيقات الحاسب اآللي في .
 االقتصاد.

c2-  يعد تقارير قطاعية، و طة مالية للدولة أو
 للمشروعات القائمة أو الجديدة. 

C3ت ات الجدورأس. يعد التقارير والبحوث العلمية ود
 االقتصادية.

C4 ي ع السياسات االقتصادية وال طط والبرامج .
 العلمي. سلوبية وفب األا نمائ

d1-  لتي ا األعماليعمل فردياً وجماعياً  في تنظيم
 يقوم بها.

D2. .يعمل  من فريب ويتميز بسمات القيادة . 

d2-  دولة.المالية لليتواصل بفعالية مع المتسسات D3 يتصل بفعالية مع الوحدات والمتسسات .
 االقتصادية والمالية والبيئة المحيطة.

d3-   يطبب قواعد التفكير االقتصادي القائم على
قا لما في تنفيذ ذلك وف السلوك الرشيد والكفا ة

 ته للمقرررأستعلمه  الل د

D5 يجسد قواعد التفكير والسلوك االقتصادي .
ته أنشطالرشيد والكفت في جميع قراراته و

 االقتصادية.
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موازنات الدولة وتمويلها  إعداد
وتنفيذها من قبل المتسسات 
واالجهزة االقتصادية العامة 

 .وال اصة

 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
 المشاركة في قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 دريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية الت
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 

ي تتفب مع ي تار التقنية الت
 صائص الو ع المالي للدولة 
وكذلك الو ع االقتصادي بشكل 
عام ، وو ع المتسسات التي 

 .سيعمل بها

 المحا رة  -
ية ي احالعروض ا  -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحيية -

 تقييم التكاليف. -
العروض تقييم  -

 ية ي احا 
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

b2 - 

يقارن بين النظريات المالية في 
    .ات والنفقاتيرادجانبي ا 

 المحا رة  -
ية ي احالعروض ا  -

 من قبل الطالب
 قشة الحوار والمنا -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحيية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ية ي احا 
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم مشاركة  -

 الطالب في القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم: ثالثا: مواءمة
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 
يست دم برامج وتقنيات متنوعة 
ومناسبة و اصة تطبيب برامج 
تكنولوجيا المعلومات وبرامج 

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيب العملي.    -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
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الحاسب اآللي فيما يتعلب بالمالية 
 العامة.

ة والتكاليف نشطاأل  -
المنزلية الفردية 

 جماعيةوال
 والتغذيةالحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت رأسد -

تقييم العروض الفردية  -
 والجماعية

االمتحان العملي  -
 .دا ومالحظة األ

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

c2- 

ير قطاعية، و طة مالية يعد تقار
للدولة أو للمشروعات القائمة أو 

 الجديدة.

العروض العملية  -
 والمحاكاة 

 التطبيب العملي.    -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

 والتغذيةالحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 .ة الحاالترأسد

 امتحانات تحريرية. -
 حانات شفوية امت -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 والترجمة
تقييم العروض الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي  -

 .دا ومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

d1- 

يعمل فردياً وجماعياً  في تنظيم 
 .التي يقوم بها األعمال

 الحوار والمناقشة    -
 ينالتعلم الذاتي والتعاو  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيب العملي.  -

 . دا مالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

يتواصل بفعالية مع المتسسات 
 .المالية للدولة

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة

 . دا مالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 يةمتقييم العروض التقدي -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني
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المفكرة اليومية والتغذية   -
 الراجعة

 التطبيب العملي. 

d3- 

يطبب قواعد التفكير االقتصادي 
القائم على السلوك الرشيد والكفا ة 
في تنفيذ ذلك وفقا لما تعلمه  الل 

 ته للمقرررأسد

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
م ة والمهانشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيب العملي. 

 . دا مالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتكاليف  -

 ةنشطواأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
عليةالف  

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 
 

المعالم 
ط ة لنشاالرئيس

 الدولة المالي.

 المالية العامة. أبعادو إطار
اوالً: الحاجات العامة كمحدد 
 لنطاق النشاط المالي للدولة.

ية التفرقة بين المالية أهميانياً: 
 العامة والمالية ال اصة.

ة العامة بالعلوم يالياً: عالقة المالي
 . رتاآل

اوالً: تدخل الدولة في النشاط 
 .االقتصادي والمالي

تد ل الدولة في النشاط  -
االقتصادي والمالي وفي الفكر 

 .االقتصادي التقليدي
تد ل الدولة في النشاط   -

  .االقتصادي والمالي كنز وبعدها
تد ل الدولة في النشاط  -

االقتصادي والمالي في الفكر 
 .النقدياالقتصادي 

تد ل الدولة في النشاط  -
االقتصادي والمالي في 

 االشتراكية
تد ل الدولة في النشاط   -

االقتصادي والمالي في الفكر 
 -.يسالما 
المالية العامة: نظرة بين  -

مالية واالشتراكية رأسال
 .سالموا 

ثانياً: التطور الوظيفي لمفهوم 
 .المالية العامة

 .توجيه النفقات العامة -1
 .ستهالك بط اال -2
 تعبئة المد رات. -3

2 6 
a1, a2,  
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ثالثا: العناصر المؤلفة للمالية 
 العامة:

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفقات العامة
 

مفهوم النفقة العامة، قواعدها، 
 أولوية االنفاق العام

 اوالً: مفهوم النفقة العامة
 يانياً: قواعد النفقة العامة. 
يالياً: تحديد حجم االنفاق الحكومي  

 النفقات العامة(.)حدود 
 رابعاَ: أولوية االنفاق العام. 

( ازدياد النفقات أسبابظاهرة )
 العامة.

اوالً: الزيادة الظاهرية في النفقات 
 العامة.

يانياً: الزيادة الحقيقية في النفقات  
 العامة.
 ( النفقات العامةأنواعصور)

 اوالً: النفقات الجارية )التشغيلية(

4 12 

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

c3 
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لين وما وتعوي ات العام أجور  -
والرواتب  جورفي حكمها )األ

 والدفوعات التقاعدية(
في  جور)تحديد الرواتب واأل  

  و  تكاليف المعيشة(.         
االنفاق العام على السلع   -

والممتلكات )القيام بمشتريات الدولة 
 وتنفيذ االشغال العامة(. 

االنفاق العام على التحويالت  -
 عية(واالعانات والمنافع االجتما

 اقساط القروض العامة وفوائدس. -
يانياً: النفقات االستيمارية أو 

 مالية.رأسال
 تقسيمات النفقات العامة

اوالً: التقسيمات النظرية للنفقات 
 العامة.

يانياً: التقسيمات الو عية للنفقات 
 .العامة

 االقتصادية للنفقات العامة: ثاراآل
النفقات العامة على  آياراوالً: 

 القومي. نتا ا 
النفقات العامة على  آياريانياً: 

 االستهالك القومي.
النفقات العامة على الد ل  آياريالياً: 

 القومي.
النفقات العامة على  آياررابعاً: 

 توزيع الد ل القومي.
 النفقات العامة في اليمن: 
 اوالً: تطور النفقات العامة.
 يانياً: تبويب النفقات العامة.

تقسيم الوظيفي للنفقات يالياً: ال
 العامة.

رابعاً: التقسيم االقتصادي للنفقات 
 العامة.

4 
ات يرادا 

 العامة

 ات العامة: يرادمصادر اإل
ات الدولة من أمالكها إيراداوالً: 

 )الدومين(.
 يانياً: الرسوم.

 يالياً: ال رائب 
 رابعاً: القروض 

 : ت العامةايرادتقسيم اإل
 ات العامةيرادتطور اإل

4 12 

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

c3 
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 ال رائب 
مفهوم الضريبة وعناصرها 

 وقواعدها: 
 اوالً: تعريف ال ريبة.

 ية لل ريبةساسيانياً: القواعد األ
القانوني لفرض  ساس)األ

 ال رائب(.
 يالياً: تقسيم ال رائب.

االستقرار الضريبي ومشاكل 
 د التطبيق: الضريبة عن

 اوالً: مفهوم االستقرار ال ريبي.
 يانياً: االزدوا  ال ريبي.
 يالياً: التهرب ال ريبي.

رابعاً: عب  ال ريبة )راجعيتها( 
ها والعوامل المتيرة في أشكالو

 نقلها.
العامة للضرائب في االقتصاد  ثاراآل

 القومي:
ال رائب على  آياراوالً: 

 االستهالك.
 بة على االد ار.ال ري آياريانياً: 
 . نتاال ريبة في ا  آياريالياً: 

ال رائب في إعادة  آياررابعاً: 
 توزيع الد ول.

خصائص النظم الضريبية في 
 الدول النامية:

اوالً: ان فاض نسبة االقتطاع 
 ال ريبي.

يانياً: سيادة ال رائب غير 
 المباشرة.

 ال ريبية. نظمةيالياً: جمود األ
الجهاز  رابعاَ: ان فاض كفا ة

ي ال ريبي والوعي دارا 
 ال ريبي) الطاقة ال ريبية(.

3  

 ات الطارئة: يرادا 
 القروض العامة:

اوالً: مفهوم القروض العامة 
 .هاأنواعو

 .يانياَ: التنظيم الفني للقروض العامة
االقتصادية والمالية  ياريالياً: اآل

 للقروض العامة.
 : النقدي صداراإل
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 التمويل بالعجز 

4 
 

الموازنة 
 العامة للدولة

ماهية الموازنة العامة للدولة 
وتطورها وخصائصها 

 يتها:أهمو

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

6  

القواعد )مبادئ( العامة 
 للموازنة: 

 أوال: قاعدة شمولية الموازنة 
 يانيا: قاعدة توزان الموازنة
 ياليا: قاعدة وحدة الموازنة

 رابعا: سنوية الموازنة
 الموازنات:  أنواع

 موازنة البنود )التقليدية(
 موازنة البرامج

 دا موازنة األ
 موازنة الت طيط والبرمجة

 باالهداف ةدارا موازنة 
 الموازنة الصفرية. 

 الموازنة العامة  إعداد
 إعداداوال: السلطة التي تتولي 

 الموازنة
يانيا: دورة الموازنة العامة )كيفية 

 الموازنة( إعداد
 زنة العامة عجز الموا

 العجز  أنواع
 حدود العجز 

المحددات الهيكلية لعجز الموازنة 
 العامة

 مصادر تمويل العجز 
 الرقابة على الموازنة 

5 

المستجدات 
المالية الدولية 
الحديية وفب 

دليل 
 ات إحصا

مالية الحكومة 
الصادر عن 

 ة الماليةإداراستراتيجية اصالح 
ءات إحصاالعامة وفق دليل 

 الحكومة: 
ا إعداداصالح نظام الموازنة 

 وتنفيذا وحوسبة 
اصالح نظام المناقصات 
 والمزايدات والمشتريات الحكومية 

1 3 

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

d3 
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صندوق النقد 
الدولي عام 
2001 

اصالح نظام الرقابة والمراجعة 
 الدا لية 

 تنمية القدرات 
متوسط  طارتبويب الموازنة واإل

ءات مالية إحصاالمدى وفق دليل 
 الحكومة 

 ويب االقتصاديالتب
 التبويب الوظيفي 

  متوسط المدت للنفقات طارا 
 االستحقاق أساسالنقدي و ساساأل

6 
المالية العامة 
في الدول 
 النامية

ال صائص المشتركة في المالية 
 العامة في الدول النامية

 ال صائص العامة للمالية في اليمن
لمالية في الدول النامية السياسة ا
 واليمن

1 3 
a1, a2, 
b1, b2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحا رة 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
  يةي احالعروض العملية ا 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 .التغذية الراجعة 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 المهام البحيية 
  دواراألالمحاكاة ولعب 
 الزيارة ال ارجية 
 ة الحاالترأسد 
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vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 

   ة رقميةأميلتصميم  1
5 

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

W1-W14 

مارين وتوزيع الطالب إلى  2 و سسسسسسسع ت
   مجموعات وحلها

2.5 
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2, d1 
W1-W14 

التسسدريسسب على كيفيسسة تحليسسل البيسسانسسات  3
والرسسسسوم البيانية وفقا لما تم تدريسسسسه 

 في الجانب النظري
5 

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

d3 
W1-W14 

يلي لالتدريب على كيفية  توصسسسيف تح 4
عن الحسسسالسسسة المطروحسسسة في المسسسادة 

 التدريسية
5 

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

W1-W14 

و ع تمارين وواجبات منزلية وأسئلة  5
عن كسسسسل المفردات  لإلجسسسسابسسسسة عنهسسسسا

  الرئيسة والتفصيلية
2.5 

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

W1-W14 

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ة التقييمأنشط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 W1-W14 20 20% ة نشطالتكاليف واأل 1
a1,a2, b1,b2, 
c1, c2, d1, d3 

 W7 20 %20 امتحان أعمال الفصل 2
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2 

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2 

 Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

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

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

-محمد طاقة وهدت العزاوي ، اقتصاديات المالية العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان 
 (.2010األردن ، الطبعة اليانية)
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 (.  2009صنعا  )-للنشر والتوزيع  مينمة ، األمصطفى المتوكل ومحمد الحاوري ، اقتصاديات المالية العا

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .2

 (.2000ية )سكندرسوزي عدلي ناشد ، الوجيز في المالية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا  

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .3

.ا نترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بمو وعات المقرر في   

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75م الطالب بحضور يلتز -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 قة من بدء االمتحان ( دقي20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 الطالب.

اريع يحرم من الدرجة المخصصة في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمش -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخص ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال
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 عامةمالية  :خطة مقرر
 

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

 االسم
Name 

 د. عبدالرحمن بني بازي
 آخرينو

 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 
Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

الس 
 بت
SA
T 

 األحد
SU
N 

 ثنيناال
MO
N 

الثالثا
 ء

TU
E 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

 
3      

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 عامةمالية 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

ي الثاني(رأسالمستوى الثالث )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 مبادئ االقتصاد الكلي، نقود وبنوك

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 ، العلوم السياسيةاألعمالة إداراالقتصاد والمالية، المحاسبة، 

8.  
 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 اللغة العربية

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة مكان تدريس المقرر  .9
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 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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Location of teaching 
the course 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

ة يات لعلم الماليسسساسسسلتمكينه من معرفة األ زمةى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأليهدف هذا المقرر ال
العامة للدولة بشسسسكل عام وما يتعلب بمدت تد ل الدولة في النشسسساط االقتصسسسادي وب اصسسسة فيما يتعلب بواجبات 

ف لفة في  و  االهداالدول في مجال االنفاق الجاري واالستيماري التي تنفذس متسسات واجهزة الدولة الم ت
المرسومة لها وعالقة ذلك بالنشاط االقتصادي والظواهر المرتبطة بذلك كالت  م والبطالة وكذلك السياسات 

تتبعها الدولة  ات الم تلفة التييرادا  أنواعاالقتصسادية المالية والنقدية سسوا  فيما يتعلب با نفاق أو ما يتعلب ب
لدعم التي تتحمله  لدولة ومدت ارتباط ذلك كله بالموارد التي تغطي تلك النفقات من موارد وكذلك مقدار ا ا

ات الطارئة المتميلة في الدين الدا لي وال ارجي )القروض( وكذلك يرادسيادية كال رائب والرسوم وتلك ا 
ة دالمسسسسساعدات او التمويل بالعجز )التمويل الت سسسس مي ( . وسسسسسيمكن هذا المقرر الطالب المتعلم من االسسسسستفا

 ة القائمة على المقارنة بين الدول النامية واليمن.ميلباأل

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتها  من د
a1-  ات االقتصادية والماليةوالمبادئ والنظريات في مجال المالية العامة وعالقتها بالنظري األسسيو ح 
a2-   موازنات الدولة وتمويلها  إعداديحدد المهارات التعليمية والذهنية عند و ع برامج وتصميم برامج

 وتنفيذها من قبل المتسسات واالجهزة االقتصادية العامة وال اصة.
-b1 ل عام ، ي بشسسسكي تار التقنية التي تتفب مع  صسسسائص الو سسسع المالي للدولة وكذلك الو سسسع االقتصسسساد

 وو ع المتسسات التي سيعمل بها.
b2-   ات والنفقاتيراديقارن بين النظريات المالية في جانبي ا  
-c1  يست دم برامج وتقنيات متنوعة ومناسبة و اصة تطبيب برامج تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسب

 اآللي فيما يتعلب بالمالية العامة.
c2- ة مالية للدولة أو للمشروعات القائمة أو الجديدة.يعد تقارير قطاعية، و ط 
d1-  التي يقوم بها. األعماليعمل فردياً وجماعياً  في تنظيم 
d2- .يتواصل بفعالية مع المتسسات المالية للدولة  
d3-  يطبب قواعد التفكير االقتصادي القائم على السلوك الرشيد والكفا ة في تنفيذ ذلك وفقا لما تعلمه  الل
 ته للمقرر.أسرد

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 سابيع األ

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 
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 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

1 
 

المعالم 
ة الرئيس

لنشاط الدولة 
 المالي.

 المالية العامة. أبعادو إطار
اوالً: الحاجات العامة كمحدد لنطاق النشاط المالي 

 للدولة.
ية التفرقة بين المالية العامة والمالية أهميانياً: 

 ال اصة.
 . رتية العامة بالعلوم اآليالياً: عالقة المال

 .اوالً: تدخل الدولة في النشاط االقتصادي والمالي
تد ل الدولة في النشاط االقتصادي والمالي وفي  -

 .الفكر االقتصادي التقليدي

تد ل الدولة في النشاط االقتصادي والمالي كنز   -
  .وبعدها

تد ل الدولة في النشاط االقتصادي والمالي في  -
 .النقدي الفكر االقتصادي

تد ل الدولة في النشاط االقتصادي والمالي في  -
 االشتراكية

تد ل الدولة في النشاط االقتصادي والمالي في   -
 -.يسالمالفكر ا 

مالية واالشتراكية رأسالمالية العامة: نظرة بين ال -
 .سالموا 

 .ثانياً: التطور الوظيفي لمفهوم المالية العامة
 .توجيه النفقات العامة -4
 .ستهالك بط اال -5
 تعبئة المد رات. -6

 ثالثا: العناصر المؤلفة للمالية العامة:

W1, W2 
6 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النفقات 
 العامة

 

 مفهوم النفقة العامة، قواعدها، أولوية االنفاق العام
 اوالً: مفهوم النفقة العامة

 يانياً: قواعد النفقة العامة. 
ات قيالياً: تحديد حجم االنفاق الحكومي )حدود النف 

 العامة(.
 رابعاَ: أولوية االنفاق العام. 

 ( ازدياد النفقات العامة.أسبابظاهرة )
 اوالً: الزيادة الظاهرية في النفقات العامة.

 يانياً: الزيادة الحقيقية في النفقات العامة. 
 ( النفقات العامةأنواعصور)

 اوالً: النفقات الجارية )التشغيلية(
وما في حكمها وتعوي ات العاملين  أجور  -

 والرواتب والدفوعات التقاعدية( جور)األ
في  و  تكاليف  جور)تحديد الرواتب واأل  

 المعيشة(.         
االنفاق العام على السلع والممتلكات )القيام   -

 بمشتريات الدولة وتنفيذ االشغال العامة(. 

W3, 
W4, 
W5, 
W6 

12 
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االنفاق العام على التحويالت واالعانات والمنافع  -
 االجتماعية(

 اقساط القروض العامة وفوائدس. -
 مالية.رأسيانياً: النفقات االستيمارية أو ال

 تقسيمات النفقات العامة
 اوالً: التقسيمات النظرية للنفقات العامة.
 .يانياً: التقسيمات الو عية للنفقات العامة

 االقتصادية للنفقات العامة: ثاراآل
 قومي.ال نتا النفقات العامة على ا  آياراوالً: 
 النفقات العامة على االستهالك القومي. آياريانياً: 
 النفقات العامة على الد ل القومي. آياريالياً: 
 النفقات العامة على توزيع الد ل القومي. آياررابعاً: 

 النفقات العامة في اليمن: 
 اوالً: تطور النفقات العامة.
 يانياً: تبويب النفقات العامة.

 وظيفي للنفقات العامة.يالياً: التقسيم ال
 رابعاً: التقسيم االقتصادي للنفقات العامة.

 W7 3 امتحان أعمال الفصل 

3 
ات يرادا 

 العامة

 ات العامة: يرادمصادر اإل
 ات الدولة من أمالكها )الدومين(.إيراداوالً: 

 يانياً: الرسوم.
 يالياً: ال رائب 
 رابعاً: القروض 

 : ات العامةراديتقسيم اإل
 ات العامةيرادتطور اإل

W8, 
W9, 
W10, 
W11 

12 

 ال رائب 
 مفهوم الضريبة وعناصرها وقواعدها: 

 اوالً: تعريف ال ريبة.
انوني الق ساسية لل ريبة )األساسيانياً: القواعد األ

 لفرض ال رائب(.
 يالياً: تقسيم ال رائب.

 : قاالستقرار الضريبي ومشاكل الضريبة عند التطبي
 اوالً: مفهوم االستقرار ال ريبي.

 يانياً: االزدوا  ال ريبي.
 يالياً: التهرب ال ريبي.

ها أشكالرابعاً: عب  ال ريبة )راجعيتها( و
 والعوامل المتيرة في نقلها.

 العامة للضرائب في االقتصاد القومي: ثاراآل
 ال رائب على االستهالك. آياراوالً: 
 الد ار.ال ريبة على ا آياريانياً: 
 .نتا ال ريبة في ا  آياريالياً: 
 ال رائب في إعادة توزيع الد ول. آياررابعاً: 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 خصائص النظم الضريبية في الدول النامية:
 اوالً: ان فاض نسبة االقتطاع ال ريبي.
 يانياً: سيادة ال رائب غير المباشرة.

 ال ريبية. نظمةيالياً: جمود األ
ي ال ريبي دارا رابعاَ: ان فاض كفا ة الجهاز 

 والوعي ال ريبي) الطاقة ال ريبية(.

4  

 ات الطارئة: يرادا 
 القروض العامة:

 .هاأنواعاوالً: مفهوم القروض العامة و
 .يانياَ: التنظيم الفني للقروض العامة

 االقتصادية والمالية للقروض العامة. ياريالياً: اآل
 : النقدي صداراإل

 التمويل بالعجز 

5 
وازنة الم

 العامة للدولة

 
ماهية الموازنة العامة للدولة وتطورها وخصائصها 

 يتها:أهمو
 القواعد )مبادئ( العامة للموازنة: 

 أوال: قاعدة شمولية الموازنة 
 يانيا: قاعدة توزان الموازنة
 ياليا: قاعدة وحدة الموازنة

 رابعا: سنوية الموازنة
 الموازنات:  أنواع

 دية(موازنة البنود )التقلي
 موازنة البرامج

 دا موازنة األ
 موازنة الت طيط والبرمجة

 باالهداف ةدارا موازنة 
 الموازنة الصفرية. 

 الموازنة العامة  إعداد
 الموازنة إعداداوال: السلطة التي تتولي 

 (الموازنة إعداديانيا: دورة الموازنة العامة )كيفية 
 عجز الموازنة العامة 

 العجز  أنواع
 جز حدود الع

 المحددات الهيكلية لعجز الموازنة العامة
 مصادر تمويل العجز 
 الرقابة على الموازنة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W12, 
W13 

6 

6 

المستجدات 
المالية 
الدولية 

الحديية وفب 
دليل 

ل دلية المالية العامة وفق إداراستراتيجية اصالح 
 ءات الحكومة: إحصا

 ا وتنفيذا وحوسبة إعداداصالح نظام الموازنة 
اصالح نظام المناقصات والمزايدات والمشتريات 

 الحكومية 

W14 3 
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 ات إحصا
مالية 

الحكومة 
الصادر عن 
صندوق النقد 
الدولي عام 
2001 

 اصالح نظام الرقابة والمراجعة الدا لية 
 تنمية القدرات 

متوسط المدى وفق دليل  طارتبويب الموازنة واإل
 ءات مالية الحكومة إحصا

 يالتبويب االقتصاد
 التبويب الوظيفي 

  متوسط المدت للنفقات طارا 
 االستحقاق أساسالنقدي و ساساأل

7 
المالية العامة 
في الدول 
 النامية

ال صائص المشتركة في المالية العامة في الدول 
 النامية

 ال صائص العامة للمالية في اليمن
 السياسة المالية في الدول النامية واليمن

W15 3 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

v.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحا رة  -
 المناقشة والحوار -
 التدريب الميداني )العملي( -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةي احالعروض العملية ا  -
 ة والتطبيقات العملية. طنشالمهام والتكاليف واأل -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البحيية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة ال ارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

i. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 W1-W14 5   ة رقميةأميلتصميم  1

 W1-W14 2.5   و ع تمارين وتوزيع الطالب إلى مجموعات وحلها 2

ما ل التدريب على كيفية تحليل البيانات والرسسسسوم البيانية وفقا 3
 تم تدريسه في الجانب النظري

5 W1-W14 
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التدريب على كيفية  توصسسسسيف تحليلي عن الحالة المطروحة  4
 في المادة التدريسية

5 W1-W14 

سئلة  5  عن كل لإلجابة عنهاو ع تمارين وواجبات منزلية وأ
  المفردات الرئيسة والتفصيلية

2.5 W1-W14 

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

vi. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment 

Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion of Final 

Assessment 

 W1-W14 20 30% ة نشطالتكاليف واأل 1

 W7 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4

-ة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان محمد طاقة وهدت العزاوي ، اقتصاديات المالية العام
 (.2010األردن ، الطبعة اليانية)

 (.  2009صنعا  )-للنشر والتوزيع  مينمصطفى المتوكل ومحمد الحاوري ، اقتصاديات المالية العامة ، األ

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .5

 (.2000ية )سكندرة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا سوزي عدلي ناشد ، الوجيز في المالية العام 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتية ومواقع لكترونالمصادر اإل .6

.ا نترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بمو وعات المقرر في   

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 رجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد ال

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
ن دخول االمتحان في المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب م أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
نع من دخول المقرر، وعند عدم االلتزام يم أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -
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 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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 :ssignments & ProjectsAالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئالطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت في حال ثبوت قيام -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

الالئحة الخاصتتتة  االمتحان نيابة عنه تطبق داءفي حالة وجود شتتتخص ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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  يةنجليزمواصفات مقرر: قراءات مالية ومصرفية باللغة اإل
Financing and Banking Reading 

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
يةنجليزءات مالية ومصرفية باللغة اإلاقر  

Financing and Banking Reading 

2.  

 رمز المقرر ورقمه
 Course Code and 

Number  

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسالمستوى والفصل الد
Study Level and 

Semester 
ي الثانيرأسالفصل الد -المستوى الثالث   

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if 
any) 

، 101ي إنجليزوبنوك، التحليل والت طيط المالي واالئتماني، نقود 
102ي إنجليزو  

6.  

المتطلبات المصاحبة )إن 
 (وجدت

Co-requisites (if any) 
 ال توجد

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 
Program (s) in which 
the course is offered 

 تخصص مالية ومصرفية )بكالوريوس( –االقتصاد والمالية 

8.  

 لغة تدريس المقرر
Language of 

teaching the course 
 يةنجليزاللغة ا 

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 
 يرأسنظام الفصل الد

10.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ. جمال العزب

 أ.م. د. صالح ياسين المقطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 
 تين فعليتين خالل التدريس.الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساع :مالحظة
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ii. وصف المقرر Course Description: 

فيما يتعلب بمو سسسسسسسوعات م تارة في  زمةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
ستوعب ويفهم المصطلحات والكتب ذات اال تصاص. ويدرس نجليزت صص المالية والمصرفية باللغة ا  ية لي

لمالية، ا سواقاأليتهما في الحياة المعاصرة، إذ تحتوت على تدريس أهمنظام المالي والمصرفي وفي هذا المقرر ال
يتسسه، والتحليسسل والت طيط المسسالي، وكسسذلسسك أهمه وأنواعسسوالنقود ونظسسام المسسدفوعسسات والنظسسام المصسسسسسسسرفي بجميع 

 ية.نجليزالسياسات النقدية والمالية، ودور المصارف بالتنمية االقتصادية باللغة ا 

  

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتها  من د
a1- ية المتعلقة بالمتسسات المالية والمصرفية والنقود والسياسات النقدية،  والتحليل ساسيو ح المفاهيم األ

 ية.  نجليزفة النظام المالي والمصرفي باللغة ا المالي وماهية ومنهجية ووظي
a2-   ية.نجليزيظهر المعرفة بالمصطلحات والمقاالت والكتب في مجال المالية والمصرفية باللغة ا 

-b1 والنسب  األفقيو الرأسيية للنظريات المالية والمصرفية والنقدية، وبين التحليل ساسيقارن بين المفاهيم األ
 ية.نجليزقات النقدية باللغة ا المالية والتدف

b2-   ية.نجليزالمصارف على النشاط االستيماري والتنمية االقتصادية باللغة ا  أيريقيم 
-c1  والمالية في المو وعات الم تلفة في المالية والمصرفية. حصايترجم المفاهيم االقتصادية وا   
d1- ية في مجال المالية والمصرفية.نجليزن كتاب باللغة ا يعمل مفرداً او  من فريب لترجمة مقالة أو جز  م 
d2-  ية ية في مجال المالنجليزيتابع كل ما هو جديد فيما يتعلب بالمصطلحات والمقاالت والكتب باللغة ا

 والمصرفية.

 

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 - ية المتعلقة بالمتسسسسسسسسات سسسساسسسسيو سسسح المفاهيم األ
لية والمصسسسسرفية والنقود والسسسسسياسسسسسات النقدية،  الما

والتحليل المالي وماهية ومنهجية ووظيفة النظام 
 المالي والمصرفي. باللغة االنلجيزية. 

A1 يو ح مبادئ العلوم االقتصادية والمالية .
وأسس ومفاهيم وسياسات التمويل 

 واالستيمار والعمل المصرفي.

a2 – قاالت والكتب فييظهر المعرفة بالمصطلحات والم 
 ية.نجليزمجال المالية والمصرفية باللغة ا 

A4 يظهر المعرفة بالنظريات والظواهر .
المالية واالقتصادية، والمصطلحات  زماتاألو

والمقاالت والكتب المالية والمصرفية باللغة 
 ية.نجليزا 

 

b1– ية للنظريات المالية سسسسسسسساسسسسسسسسيقارن بين المفاهيم األ
 األفقيو الرأسيية، وبين التحليل والمصرفية والنقد

 ية.نجليزوالنسب المالية والتدفقات النقدية باللغة ا 

B1 يقارن بين النظريات والق ايا المالية .
والمصرفية ويت ذ  القرار االستيماري والمالي 

 المالئم. 

b2 -  المصسسسسسسارف على النشسسسسسساط االسسسسسسستيماري  أيريقيم
 ية.زنجليوالتنمية االقتصادية باللغة ا 

B4.يقيم المشروعات االستيمارية الم تلفة . 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية 
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment 
Strategies 

a1 - متعلقةية السسسسساسسسسسيو سسسسح المفاهيم األ 
بالمتسسسسسسسسسسسسسسات المالية والمصسسسسسسرفية 
والنقود والسياسات النقدية،  والتحليل 
المسسسالي ومسسساهيسسسة ومنهجيسسسة ووظيفسسسة 
النظسسام المسسالي والمصسسسسسسسرفي بسساللغسسة 

 يةنجليزا 

المحا رة والعروض  -
 يةي احا 
 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتي والتعاوني -
 العصف الذهني  -
 

التكاليف والتقارير  -
 فرديةال

 والجماعية 
 سريعة امتحانات  -
المشاركة في قاعة  -

 الدرس
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2-  يظهر المعرفسسسسة بسسسسالمصسسسسسسسطلحسسسسات
ية  مال قاالت والكتب في مجال ال والم

 .يةنجليزوالمصرفية باللغة ا 
 المحا رة 

 امتحانات سريعة 
 التكاليف 

 

 مهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )ال
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية
Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

b1– 
ية ساسيقارن بين المفاهيم األ

للنظريات المالية والمصرفية 
 الرأسيوالنقدية، وبين التحليل 

والنسب المالية والتدفقات  األفقيو
 .يةنجليزالنقدية باللغة ا 

 المحا رة  -
ية ي احالعروض ا  -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ية ي احا 
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -

c1-  ي   والمالية فحصايترجم المفاهيم االقتصادية وا
 المو وعات الم تلفة في المالية والمصرفية. 

C3 .ذات   رتيوظف المعارف من العلوم اآل
العالقة )التي ت دم( في مجال المالية 

 والمصرفية.

d1- رجمة مقالة أو جز  يعمل مفرداً او  من فريب لت
ية في مجال المالية نجليزمن كتاب باللغة ا 

 والمصرفية.

D2 ، يعمل  من فريب ويتميز بسمات القيادة .
ويتحلى بالصدق واالمانة والمسئولية ويلتزم 

 يات المهنة.أ القب

d2-  يتابع كل ما هو جديد فيما يتعلب بالمصطلحات
مجال ية في نجليزوالمقاالت والكتب باللغة ا 

 المالية والمصرفية.

D4 يبدع ويبتكر في تنظيم العمل الفردي في .
 القطاع
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ة نشطالمهام واأل -
العمل  ومجموعات

 )تعلم ذاتي وتعاوني(
 مهام بحيية -

المالحظة وتقييم  -
مشاركة الطالب في 

 القاعة 
 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

b2 - 

المصارف على النشاط  أيريقيم 
صادية االستيماري والتنمية االقت

 .يةنجليزباللغة ا 

 المحا رة  -
ية ي احالعروض ا  -

 من قبل الطالب
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهني  -
ة نشطالمهام واأل -

ومجموعات العمل 
 )تعلم ذاتي وتعاوني(

 مهام بحيية -

 تقييم التكاليف. -
تقييم العروض  -

 ية ي احا 
تقييم المناقشة  -

 والحوار.
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتقييم  -

ركة الطالب في مشا
 القاعة 

 تقييم التقارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 يةمخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعمل
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1- 

يترجم المفاهيم االقتصادية 
  والمالية في المو وعات حصاوا 

 الم تلفة في المالية والمصرفية.

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 لي.  التطبيب العم  -
ة والتكاليف نشطاأل  -

المنزلية الفردية 
 والجماعية

الحوار والمناقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -

 ة الحاالت رأسد -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شفوية  -
 تقييم التقارير والتكاليف -

 والترجمة
تقييم العروض الفردية  -

 والجماعية
االمتحان العملي  -

 .دا األ ومالحظة
المشاركة في قاعة  -

 الدرس

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس
Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 
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d1- 

يعمل مفرداً او  من فريب لترجمة 
مقالة أو جز  من كتاب باللغة 

ية في مجال المالية نجليزا 
 .والمصرفية

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 راجعةوالتغذية ال
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيب العملي.  -

 . دا مالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 التقديمية
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأل
 االمتحانات الشفوية  -
 تقييم النزول الميداني -

d2- 

يتابع كل ما هو جديد فيما يتعلب 
 بالمصطلحات والمقاالت والكتب

ية في مجال المالية نجليزباللغة ا 
 .والمصرفية

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتي والتعاوني  -
ة والمهام نشطاأل   -

 والتكاليف
التدريس المصغر   -

 والتغذية الراجعة
المفكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيب العملي. 

 . دا مالحظة األ  -
 االمتحانات القصيرة  -
تقييم العروض  -

 قديميةالت
تقييم التقارير  -

 ةنشطوالتكاليف واأل
 االمتحانات الشفوية  -

 تقييم النزول الميداني

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئيسة/
 الوحدات

Topic List 
/ Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
التعلم 
 للمقرر

(CILOs) 

1 
Financial 
System 

1- What is the 
financial system? 

2- Function of the 
financial system. 
A- Inducement to 

save. 
B- Mobilization of 

savings. 
C- A vacation of 

funds. 
D- Serving 

production, 
trade and 
investment   

1 3 
a1,a2, 
b1, c1, 
d1, d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 
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3- Elements of 
financial system. 

2 
Money and 
Payment 
system. 

1- What is money? 
2- The evolution of 

money. 
3- Classification of 

money. 
4- Characteristics of 

money. 
5- Functions of 

money. 
6- Role of money. 
7- Measuring money. 
8- The payment 

system. 

2 6 

 
 

a1,a2, 
b1, c1, 
d1, d2 

3 
Financial 
Markets. 

1- Meaning of 
financial markets. 

2- The structure of 
financial markets 
according to 
Canada. 

3- The money market: 
meaning & 
features. 

4- Working of money 
market. 

5- Functions of money 
market. 

6- Institutions of the 
money market. 

7- Instruments of the 
money market. 

8- The capital market: 
meaning & 
features. 

9- Functions of capital 
market. 

10- Capital market 
instrument. 

11- Distinction 
between money 

3 9 
a1,a2, 
b1, c1, 
d1, d2 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

and capital 
markets. 

12- Interrelation 
between money 
and capital 
markets. 

4 Banking 

1- Meaning of 
banking. 

2- Types of banks. 
3- Commercial banks 
4- Functions of 

commercial bank. 
5- Central bank 
6- Definition of central 

bank. 
7- Function of central 

bank. 
8- Development 

banks. 
Interest free-bank. 

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

5 
Monetary 
and Fiscal 

Policies 

1- Meaning of 
monetary policy. 

2- Functions of 
monetary policy. 

3- Goals of monetary 
policy. 

4- Instrument of 
monetary policy. 

5- Meaning of fiscal 
policy. 

6- Functions of fiscal 
policy. 

7- Goals of fiscal 
policy. 

Instrument of fiscal 
policy.        

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

6 
Credit & 
Financial 
Analysis 

1- Concept  
2- Common- size 

analysis , 
Horizontal analysis  

3- Financial Ratios 
analysis  

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



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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4- Cash flow analysis  
5- Financial Planning  
Credit analysis 

7 

 the Role Of Bank & 
Interest free banking in 
the economic 
development. 

2 6 

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

d2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحا رة 
 المناقشة والحوار 
 )التدريب الميداني )العملي 
 العصف الذهني 
  حل المشكالت 
  يةي احالعروض العملية ا 
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل 
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ 
 لتغذية الراجعة.ا 
  التدريس المصغر 
  المفكرة اليومية 
 المهام البحيية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة ال ارجية 
 ة الحاالترأسد 

 

vi. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
المستح

 قة
Mark 

أسبوع 
 التنفيذ

Week 
Due 

 التعلممخرجات 
CILOs (symbols) 

  تقديم عرض لمو وع في المقرر  1
10 

W1- 
w15 

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

  ترجمة لمقال او لجز  من كتاب  2
10 

W1- 
W15 

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

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  
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vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 ييمة التقأنشط 
Assessment 

Tasks 

 أسبوع
 التقييم

Week 
due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائية 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 ,W1-W14 20 20% a1,a2, b1, b2 ة نشطالتكاليف واأل 1
c1, d1, d2 

 ,W5 امتحانات قصيرة  2
W14 

10 10% a1,a2, b1, b2, 
c1 

 ,W11 10 10% a1,a2, b1, b2 امتحان أعمال الفصل 3
c1,  d2 

 ,W16 60 60% a1,a2, b1, b2 االمتحان النهائي  4
c1, d2 

 Total ي  جمالاإل  100 100% === 

 

كتابة المراجع للمقرر )اسم المتلف، سنة النشر، اسم :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 دار النشر، بلد النشر(.الكتاب، 
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viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 ا يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيم

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 مان من مجلس القسم.الحر إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :/PunctualityExam Attendanceضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال
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ت في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ المقرر نوع التعيينا أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئئحة شتتتتتتتفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه ال -
 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخص ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىي سياسات أ -
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 كلية التجارة
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 يةنجليزقراءات مالية ومصرفية باللغة اإل :خطة مقرر
Financial & Banking Reading 

  

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

 االسم
Name مال العزب مدرس ج 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone 
No.  

733533932 

الس
 بت
SA
T 

 األحد
SU
N 

 االثنين
MO
N 

الثالث
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل
E-mail 

ab4@gmailJamalalaz
.com 

 
  3    

 

viii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 يةنجليزقراءات مالية ومصرفية باللغة اإل

Financial & Banking Reading  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملي
Practical 

 /تمارينسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

ي الثاني(رأسالمستوى الثالث )الفصل الد  

5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(
Pre-requisites  

 نقود وبنوك، والتحليل والت طيط المالي واالئتماني

6.  
المتطلبات المصاحبة )إن 

 Co –requisite (وجدت
 ال توجد 

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 
 Programتدريس المقرر 

(s) in which the 
course is offered 

 مالية ومصرفية )بكالوريوس(ت صص  -االقتصاد والمالية

 يةنجليزاللغة اإل تدريس المقرر لغة  .8

mailto:Jamalalazab4@gmail.com
mailto:Jamalalazab4@gmail.com
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Language of 
teaching the course 

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ix.  وصف المقررCourse Description: 

فيما يتعلب بمو سسسسسسسوعات م تارة في  زمةدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأليه
ية ليسسسسستوعب ويفهم المصسسسسطلحات والكتب ذات اال تصسسسساص. نجليزت صسسسسص المالية والمصسسسسرفية باللغة ا 

على تدريس يتهما في الحياة المعاصسسسسسسرة، إذ تحتوت أهمويدرس في هذا المقرر النظام المالي والمصسسسسسسرفي و
يته، والتحليل والت طيط أهمه وأنواعالمالية، والنقود ونظام المدفوعات والنظام المصسسسسسرفي بجميع  سسسسسسواقاأل

 .يةنجليزالمالي، وكذلك السياسات النقدية والمالية، ودور المصارف بالتنمية االقتصادية باللغة ا 

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتها  من د
a1- ية المتعلقة بالمتسسات المالية والمصرفية والنقود والسياسات النقدية،  والتحليل ساسيو ح المفاهيم األ

 ية.  نجليزالمالي وماهية ومنهجية ووظيفة النظام المالي والمصرفي باللغة ا 
a2-  ة.ينجليزرفة بالمصطلحات والمقاالت والكتب في مجال المالية والمصرفية باللغة ا يظهر المع 

-b1 والنسب  األفقيو الرأسيية للنظريات المالية والمصرفية والنقدية، وبين التحليل ساسيقارن بين المفاهيم األ
 ية.نجليزالمالية والتدفقات النقدية باللغة ا 

b2-   ية.نجليزاط االستيماري والتنمية االقتصادية باللغة ا المصارف على النش أيريقيم 
-c1  والمالية في المو وعات الم تلفة في المالية والمصرفية. حصايترجم المفاهيم االقتصادية وا   
d1-  ية في مجال المالية نجليزيعمل مفرداً او  من فريب لترجمة مقالة أو جز  من كتاب باللغة ا

 والمصرفية.
d2- لمالية ية في مجال انجليزكل ما هو جديد فيما يتعلب بالمصطلحات والمقاالت والكتب باللغة ا  يتابع

 والمصرفية.

 

ix.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

موضوعات ال
الرئيسة/ 
 الوحدات
Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

1 
Financial 
System 

1. What is the financial system 
2. Function of the financial 

system. 
E- Inducement to save. 
F- Mobilization of savings. 
G- A vacation of funds. 
H- Serving production, trade 

and investment   
3. Elements of financial system. 

W1 3 

2 

Money 
and 

Payment 
system. 

a. What is money? 
b. The evolution of money. 
c. Classification of money. 
d. Characteristics of money. 
e. Functions of money. 
f. Role of money. 
g. Measuring money. 
h. The payment system. 

W2, W3 

6 
 
 
 

3 
Financial 
Markets. 

1- Meaning of financial markets. 
2- The structure of financial 

markets according to Canada. 
3- The money market: meaning & 

features. 
4- Working of money market. 
5- Functions of money market. 
6- Institutions of the money 

market. 
7- Instruments of the money 

market. 
8- The capital market: meaning & 

features. 
9- Functions of capital market. 
10- Capital market instrument. 
11- Distinction between money 

and capital markets. 
12- Interrelation between 

money and capital markets. 

W4, 
W5, 
W6 

9 

4 Banking 

1- Meaning of banking. 
2- Types of banks. 
3- Commercial banks 
4- Functions of commercial bank. 
5- Central bank 
6- Definition of central bank. 

W7, 
W8 

6 
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7- Function of central bank. 
8- Development banks 
9- Interest free-bank 

5 

Monetary 
and 

Fiscal 
Policies 

1- Meaning of monetary policy. 
2- Functions of monetary policy. 
3- Goals of monetary policy. 
4- Instrument of monetary policy. 
5- Meaning of fiscal policy. 
6- Functions of fiscal policy. 
7- Goals of fiscal policy 
8- Instrument of fiscal policy.        

W9, 
W10 

6 

6 Mi-term Exam W11 3 

7 
Credit & 
Financial 
Analysis 

1- Concept  
2- Common- size analysis , 

Horizontal analysis  
3- Financial Ratios analysis  
4- Cash flow analysis  
5- Financial Planning  
6- Credit analysis 

W12, 
W13 

6 

8 
 The Role Of Bank & Interest free 

banking in the economic 
development. 

W14, 
W15 

6 

9 Final Exam W16 3 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 
  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قصاد  اامادمة  قسم اال

 امعلوم امادمة  ااماارفة برندمج 

 رئةس امجدمع      اضادن امجو ة مركز امصطوير األكد ياي عاةد امكلة     ندئب امعاةد مشئون امجو ة      رئةس امقسم  

 بدس /امقدسم امع                   /هدى امعاد     /مشعل امريفي         /ندصر امطويل   /صالح اماقطري

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم
Order 

 ام / التمارينالمه
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week 
Due 

 الساعات الفعلية
Cont. H 

1 === === === 

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  
Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
  

 

xi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 المحا رة  -
 المناقشة والحوار -
 الميداني )العملي(التدريب  -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت  -
 يةي احالعروض العملية ا  -
 ة والتطبيقات العملية. نشطالمهام والتكاليف واأل -
 ة والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(نشطالتعلم الذاتي والتعاوني )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -
 المفكرة اليومية  -
 المهام البحيية -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 الزيارة ال ارجية -
 ة الحاالترأسد -

 

ii. ة والتكليفات نشطاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 ة / التكليفنشطاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفيذ
Week Due 

 W1- w15 10 تقديم عرض لمو وع في المقرر   1

 W1- W15 10 ل او لجز  من كتاب  ترجمة لمقا 2

 ==== Total Score 20ي الدرجة إجمال 

 

xii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقويم أساليب
Assessment Method 

موعد)أسبوع( 
 التقويم

Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي%
Proportion 

of Final 
Assessment 

 W1-W14 20 20%  ةنشطالتكاليف واأل 1

 W5, W14 10 10%  امتحانات قصيرة 
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 W11 10 10% امتحان أعمال الفصل 2

 W16 60 60%  االمتحان النهائي 3

 % Total  100 100المجموع  

 

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

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) راجع الرئيسةالم

Suraj B.Gupta,  Monetary Economics, institution, theory and policy  

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

M.L Jhimgan, Money, banking and International  monetary 

 Electronic Materials... نتاإلنترية ومواقع لكترونالمصادر اإل
and Web Sites etc. 

.ا نترنتتوجيه الطلبة بالرجوع لمواقع مرتبطة بمو وعات المقرر في   

 

iii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceالفعاليات التعليمية  سياسة حضور 1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضتتتور وبياب الطالب للقستتتم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  أستتتتاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالمتأخر الحضور  2

 إذاي، ورأستأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الد إذاللطالب حضور المحاضرة  يسمح -
المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول  أستتتتتتاذتأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شتتتتتفويا من 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذادخول االمتحان النهائي  ال يسمح للطالب -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

تستتتتتتليمها وضتتتتتتوابط تنفيذ  المقرر نوع التعيينات في بداية الفصتتتتتتل ويحدد مواعيد أستتتتتتتاذيحدد  -
 التكليفات وتسليمها.

تأخر الطالب في تستتتتتتتليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  إذا -
 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

ن وئفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصتتتتتتتفي أو النهائي تطبق عليه الئحة شتتتتتتت -
 الطالب.

قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة  في حال ثبوت -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6
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االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصتتتة  داءفي حالة وجود شتتتخص ينتحل شتتتخصتتتية طالب أل -
 بذلك

 :Other policies آخرىسياسات  7

 وبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخمثل استخدام الم آخرىأي سياسات  -
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