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 الكلًقتصاد مواصفات مقرر: مبادئ األ
 

i. ة عن المقرر معلومات عامGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
الكلًقتصاد مبادئ األ  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number  
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 ./ الفصل الثانً ألولالمستوى ا

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 جزئًأقتصاد مبادئ 

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

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 متطلب كلٌة )جمٌع برامج الكلٌة( –بكالورٌوس تجارة 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة.

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 إنتظام-فصلً

11.  
 قررمعد)و( مواصفات الم
Prepared By 

 أ.م.د. علً سٌف عده كلٌب

11.  
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

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

 بعد االنتياء من دراسة المقرر سًف ٌكًن الطالب قادرا على أن:
 - a1لكلً.اقتااد ٌة بعلم األساسٌظير المعرفة ًالفيم بالمعارف ًالمفاىٌم األ 

a2- المختلفة. عما مفاىٌم ًالمتغٌرات االقتاادٌة فً النشاط االقتاادي ًمنظمات األة الأىمٌ ٌشرح 
 - b1الكلً.قتااد ٌحل  المعلًمات النظرٌة التً درسيا ًالجانب التطبٌقً لمبادئ األ 

ii. وصف المقرر Course Description: 

الكلددً  قتادداد بددالتركٌز علددى مبددادئ ًمفدداىٌم األقتادداد ٌة لعلددم األساسددتزًٌددد الطالددب بالمبددادئ األإلددى ٌيدددف ىددلا المقددرر 
ًأسدالٌب تحلٌلدو ًأىدم المادطلحات المتعلقدة بدو  سدم دراسدة طدر  قٌدا   الكلدىقتاداد رٌدف األتعًٌتضمن ىلا المقرر مًاضٌع 

الناتج المحلى اإلجمالً ًمشاك  قٌا  الناتج  الفر  بٌن النتاج/الدخ  المحلً ًالدخ  القًمً  ًبٌان العالقة بٌن الدخ  ًاإلنفا   
السٌاسدتٌن المالٌدة ًالنقدٌدة لتحقٌد   أدًاتام إسدتخدفتدًح ًكٌفٌدة مأقتاداد مغلد  ًأقتاداد سم دراسة التًازن االقتاادي فً ظد  

التًازن المرغًب فً االقتااد  ًالعالقة بٌن التضخم ًالبطالة  سم دراسة النقدًد ًالبندًو ًالتجدارل الدًلٌدة ًالتنمٌدة االقتادادٌة 
منحندً الطلدب الكلدً ًالعدرك الكلددً  (  ًاشدتقا IS-LMام نمدًلج  إسدتخدتدًزان الددخ  بتحدٌدد ًالفدر  بدٌن النمدً ًالتنمٌدة ً

 AS-AD). 
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 - b2.ٌحل  المشكالت التً تًاجيو ًٌتخل القرارات المناسبة 
 - b3  ة على ما ٌطرح من أسئلةجابناقشة ًاإلأتناء المحاضرات من خال  المٌناقش ًٌتفاع. 
- c1 ً ىا على النشاط االقتاادي. أسرٌستخدم ًٌطب  ما حا  علٌو من مفاىٌم ًميارات فً دراسة الجًانب االقتاادٌة 

 - d1 العم .أً  عم  جماعً( مع زمالءه سًاء فً بٌئة الدراسة  من خال  فرٌ أً ٌعم  منفردا 
 - d2 ًفً منظمات أخرى من أج  الحاً  على البٌانات ًالمعلًمات أً ًآلٌاً مع اآلخرٌن فً منظمتو  ٌتًاا  شفًٌاً ًكتابٌا

 .التً ٌحتاجيا لنجاح عملو

 

 
  

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 بعلم ساسٌظير المعرفة ًالفيم بالمعارف ًالمفاىٌم األ
 لكلً.اقتااد األ

 

A1 .النظرٌات االقتاادٌة ًالمالٌة. ً ًالمبادئ س األ ٌبٌن 

a2- ة المفاىٌم ًالمتغٌرات االقتاادٌة فً النشاط أىمٌ ٌشرح
 المختلفة عما االقتاادي ًمنظمات األ

A2  ًٌضح  القضاٌا ًالظًاىر ًاألزمات االقتاادٌة .
 ًالمالٌة المعاارل.

ٌحل  المعلًمات النظرٌة التً درسيا ًالجانب التطبٌقً  
 الكلًاد قتالمبادئ األ

 
- b1 B1 ..ٌحل   الظًاىر ًالقضاٌا االقتاادٌة ًالمالٌة . 

- b2 .ٌحل  المشكالت التً تًاجيو ًٌتخل القرارات المناسبة 
  

B4 . ٌقارن بٌن النظرٌات ًالمدار  الفكرٌة االقتاادٌة
ًالمالٌة  ًٌنقد ًٌتخل  القرار االستسماري ًاالقتاادي ًالمالً 

 المناسب.
 

- b3 أتناء المحاضرات من خال  المناقشة قش ًٌتفاع  ٌنا
 ة على ما ٌطرح من أسئلةجابًاإل

B3 . ٌحدد  نظرٌاً ًكمٌاً العالقات  بٌن  المتغٌرات  ًٌتنبأ
 بمستقب  الظًاىر ًالعالقات االقتاادٌة الًاقعٌة.

ٌستخدم ًٌطب  ما حا  علٌو من مفاىٌم ًميارات فً  
ا على النشاط ىأسردراسة الجًانب االقتاادٌة ً

 االقتاادي

 
- c1 C1 حااء اإلالرٌاضٌات ًالرسًم اليندسٌة ً. ًٌظف

 ل فً المجا  االقتااديدارًالمحاسبة ًالقانًن ًاإل

- d1 
 

 عم  جماعً( مع  من خال  فرٌ أً عم  منفردا ٌ 
 العم .أً زمالءه سًاء فً بٌئة الدراسة 

 
D2.ٌعم  بضمن فرٌ  متمٌزاً بسمات القٌادل . 

  - d2  أً ٌتًاا  شفًٌاً ًكتابٌاً ًآلٌاً مع اآلخرٌن فً منظمتو
فً منظمات أخرى من أج  الحاً  على البٌانات 

 .ًالمعلًمات التً ٌحتاجيا لنجاح عملو

 
D3 ٌتا  بفاعلٌة مع الًحدات ًالمؤسسات االقتاادٌة .

 ًالمالٌة ًالبٌئة المحٌطة.
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 التعلٌم والتعلم والتقوٌممواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات 
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 -  ٌظير المعرفة ًالفيم بالمعارف ًالمفاىٌم
 لكلً.اقتااد ٌة بعلم األساساأل
 

 الحًار ًالمناقشة -المحاضرل  -
 التعلم اللاتً ًالتعاًنً -
 للىنً العاف ا -
 

المناقشة ًالتكالٌف الفردٌة  -
 ًالجماعٌة

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدر  -
 المالحظة -

a2- ة المفاىٌم ًالمتغٌرات االقتاادٌة أىمٌ ٌشرح
 عما فً النشاط االقتاادي ًمنظمات األ

 المختلفة 

 الحًار ًالمناقشة -المحاضرل 
 التعلم اللاتً ًالتعاًنً -
 اللىنً العاف  -
 

المناقشة ًالتكالٌف الفردٌة 
 ًالجماعٌة

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدر  -
 المالحظة -

 

 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–  ٌحل  المعلًمات النظرٌة التً درسديا ًالجاندب
 الكلًقتااد التطبٌقً لمبادئ األ

 المحاضرل  -
 قب  الطالب

 لمناقشة الحًار ًا -
 العاف اللىنً  -
الميام ًاالنشطة ًمجمًعات  -

 العم   تعلم لاتً ًتعاًنً(
 

 تقٌٌم المناقشة ًالحًار. -
 امتحان شفًي  -
المالحظة ًتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة 
 تقٌٌم التكالٌف -
 المالحظة -
 اختبارات تحرٌرٌة -

b2 
- 

ٌحل  المشكالت التً تًاجيو ًٌتخل القرارات 
 المناسبة.

 
  
 
 
 

 المحاضرل  -
 الحًار ًالمناقشة  -
 العاف اللىنً  -
الميام ًاالنشطة ًمجمًعات  -

 العم   تعلم لاتً ًتعاًنً(
 األنشطة ًالتكالٌف. -

 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم المناقشة ًالحًار. -
 امتحان شفًي  -
المالحظة ًتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة 
 اختبارات تحرٌرٌة -
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 التدرٌس والتقوٌم: إستراتٌجٌةلمقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( بثالثا: مواءمة مخرجات تعلم ا
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 

b3-   أتنددداء المحاضدددرات مدددن ٌنددداقش ًٌتفاعددد
ة على ما ٌطرح من جابخال  المناقشة ًاإل

 أسئلة
 

 المحاكال   -
 التطبٌ  العملً.    -
االنشطة ًالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة   -

 ًالجماعٌة
 ًالتغلٌة الراجعة. الحًار ًالمناقشة  -
 التدرٌب العملً -

 .اختبارات تحرٌرٌة -
 امتحانات شفًٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر ًالتكالٌف  -
تقٌٌم العرًك الفردٌة  -

 ًالجماعٌة
 المشاركة فً قاعة الدر  -

C1-  ٌستخدم ًٌطب  ما حاد  علٌدو مدن مفداىٌم
ًميارات فدً دراسدة الجًاندب االقتادادٌة 

 ىا على النشاط االقتااديأسرً

 ًالمحاكال    -

 التطبٌ  العملً.    -
منزلٌة الفردٌة  االنشطة ًالتكالٌف ال  -

 ًالجماعٌة( 
 ًالتغلٌة الراجعة. الحًار ًالمناقشة  -

 اختبارات  تحرٌرٌة. -
 اختبارات شفًٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر ًالتكالٌف  -
االمتحان العملً ًمالحظة  -

 .األداء
 المشاركة فً قاعة الدر . -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس إستراتٌجٌة
Teaching Strategies 

 التقوٌم إستراتٌجٌة
Assessment 
Strategies 

d1- ٌ عم   من خال  فرٌ أً عم  منفردا 
ءه سًاء فً بٌئة الدراسة جماعً( مع زمال

 العم .أً 

 الحًار ًالمناقشة    -
 التعلم اللاتً ًالتعاًنً  -
 االنشطة ًالميام ًالتكالٌف   -
 التدرٌ  الماغر ًالتغلٌة الراجعة  -
 التطبٌ  العملً. -

 . األداءمالحظة   -
 االمتحانات القاٌرل  -
 تقٌٌم العرًك التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر ًالتكالٌف  -

 ًاألنشطة
 انات الشفًٌة االمتح -

d2-  ًٌتًاا  شفًٌاً ًكتابٌاً ًآلٌاً مع اآلخرٌن ف
فً منظمات أخرى من أج  أً منظمتو 

الحاً  على البٌانات ًالمعلًمات التً 
 ٌحتاجيا لنجاح عملو

 الحًار ًالمناقشة    -
 التعلم اللاتً ًالتعاًنً  -
 االنشطة ًالميام ًالتكالٌف   -
 التدرٌ  الماغر ًالتغلٌة الراجعة  -
 المفكرل الًٌمٌة ًالتغلٌة الراجعة  -
 التطبٌ  العملً. 

 . األداءمالحظة   -
 االمتحانات القاٌرل  -
 تقٌٌم العرًك التقدٌمٌة -
تقٌٌم التقارٌر ًالتكالٌف  -

 ًاألنشطة
 االمتحانات الشفًٌة  -

 تقٌٌم النزً  المٌدانً
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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 

ماذا ٌتناول 
 الكلًقتصاد األ

)مفاهٌم 
ٌة فً أساس
قتصاد األ

  الكلً(.
 

 بداٌة االىتمام بالتحلٌ  الكلً
 الناتج ًالدخ   المحلً( القًمً

 مفيًم الناتج القًمً  المحلً( اإلجمالً
 طر  حساب الناتج القًمً  المحلً(

 المباشر سلًباأل
 القٌمة المضافة أسلًب

 االنفا  ًالتكلفة  الدخ ( أسلًببمً حساب الناتج القً
 االنفا : أسلًب

 االنفا  االستيالكً
 االنفا  على االستسمار

 االنفا  الحكًمً
 اافً انفا  القطاع الخارجً اافً الاادرات(

 الدخ (:أً التكلفة   أسلًب
 الدخ  القًمً بتكلفة عناار اإلنتاج

 الدخ  الناتج (القًمً الاافً
 ً االجمالًالناتج  الدخ  (القًم

 مفاىٌم فً الدخ  لات عالقة بالناتج  الدخ ( القًمً
 الدخ  الشخاً

 الدخ  المتاح القاب  للتارف(
 االنفا  على االستيالو الخاص الشخاً

 االدخار الخاص الشخاً
 الناتج القًمً ًالناتج المحلً
السابتة( ًالناتج  سعارالناتج القًمً الحقٌقً باأل

 الجاري النقدي(
 ساب الناتج الحقٌقً ًالناتج الجاريح أسلًب

 مكمش الدخ   الرقم القٌاسً الضمنً(
 الخفً  المًازي(قتااد األ

 ة حساب الدخ  القًمًأىمٌ

3 9 
a1, a2, 
b1, b2 

2 

بعض 
المتغٌرات 
االقتصادٌة 

الكلٌة 
وعالقتها 

 بالدخل القومً
 

 االستيالو ًاالدخار
 مفيًم االستيالو ًمفيًم االدخار

 الو ًدالة االدخاردالة االستي
 محددات االستيالو

 المٌ  المتًسط ًالمٌ  الحدي لالستيالو ًاالدخار
 االستسمار

 دالة االستسمار
 العالقة بٌن االدخار ًاالستسمار
 االنفا  الحكًمً ًالضرائب

 دالة االنفا  الحكًمً

3 9 
a1, b2, 

c1,  
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 دالة الضرائب
 الاادرات ًالًاردات

 دالة الاادرات
 دالة الًاردات
 ًو ًالسٌاسات النقدٌةالنقًد  ًالبن
 يا ًتطًر ًظائفياأنًاعنشأل النقًد ً
 تعرٌف النقًد
 ًظائف النقًد

 مكًنات العرك النقدي
الجياز المارفً ًعالقتو بالعرك النقدي ًالسٌاسات 

 النقدٌة
 البنًو التجارٌة

 ًظائف البنًو التجارٌة
 خل  البنًو التجارٌة لنقًد الًدائع

 سالمٌةالبنًو اإل
 كزيالبنو المر

 ًظائف البنًو المركزٌة
 ل البنو المركزي للبنًوإدارالسٌاسات النقدٌة ً
 الطلب على النقًد

 دًافع الطلب على النقًد ًمنحنى تفضٌ  السًٌلة
 التًازن فً سً  النقًد

3 

تحدٌد مستوى 
توازن الدخل 

 القومً
 

الطلب الكلً ًالعرك  أسلًببمستًى دخ  التًازن 
 الكلً

 التسرب ًاالضافة أسلًببمستًى دخ  التًازن 
 االستيالو ًتحدٌد مستًى دخ  التًازن

 التدف  الدائري للسلع ًالنقًد أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل
 االستسمار ًتحدٌد مستًى دخ  التًازن

مغل  مع ًجًد قتااد تحدٌد مستًى دخ  التًازن أل
 استسمار ًادخار

 تدف  الدائري للسلع ًالنقًدال أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل
 مضاعف االستسمار ًتحدٌد مستًى تًازن الدخ 
 مضاعف االستسمار ًالتغٌر الدٌنامٌكً فً الدخ 

العالقة بٌن المٌ  الحدي لالستيالو ًالمٌ  الحدي 
 لالدخار ًالمضاعف

 لغز االدخار
 مبدأ المعج 

 تحدٌد الدخ  التًازنًالقطاع الحكًمً ً
مغل  مع القطاع قتااد تحدٌد مستًى دخ  التًازن أل

 الحكًمً
 التدف  الدائري للسلع ًالنقًد أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل

3 9 

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

d2 
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مضاعف اإلنفا  الحكًمً ًمضاعف الضرائب ًتحدٌد 
 دخ  التًازن

 القطاع الخارجً ًتحدٌد الدخ  التًازنً
 مفتًحقتااد دخ  التًازن أل تحدٌد مستًى

 التدف  الدائري للسلع ًالنقًد أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل
 مضاعف التجارل الخارجٌة ًتحدٌد الدخ  التًازنً

4 

العرض الكلً 
وحدود الطاقة 

 االنتاجٌة
 

حدًد الطاقة ً جالعالقة بٌن منحنى امكانٌات االنتا
 االنتاجٌة

 اٌتعرٌف منحنى امكانٌات االنتاج ًخاائاو ًتمسٌلو بٌان
 منحنى امكانٌات االنتاج ًحالة التشغٌ  الكام 

العالقة بٌن منحنى امكانٌات االنتاج ًالعرك الكلً 
 ًالطلب الكلً ًتحدٌد دخ  التًازن

 اختال  التًازن بٌن الطلب الكلً ًالعرك الكلً
 ًالدخ  النقديالدخ  الحقٌقً 

اختال  التًازن بٌن الطلب الكلً ًالعرك الكلً ًظيًر 
 الفجًل التضخمٌة ًالفجًل االنكماشٌة

 ل الطب الكلًإدارالسٌاسات المالٌة ًالنقدٌة ً
السٌاسات المالٌة ًمعالجة الفجًل التضخمٌة ًالفجًل 

 االنكماشٌة 
السٌاسات النقدٌة ًمعالجة الفجًل التضخمٌة ًالفجًل 

 نكماشٌة اال
 التنمٌة ًالنمً االقتاادي

 مفيًم التنمٌة ًالنمً االقتاادي
 االستسمار ًالنمً االقتاادي

 حالة النمً االقتاادي
 حالة الركًد االقتاادي
 حالة التدىًر االقتاادي

 التخلف االقتاادي
 مظاىر التخلف االقتاادي
 خاائص البلدان المتخلفة

 معًقات التنمٌة فً البلدان المتخلفة
 متطلبات الخرًج من التخلف االقتاادي

4 12 
a1, a2, 
b2, c1, 
d1, d2 

5 

توازن 
الكلً قتصاد األ

فً نموذج )  
IS-LM  ) 
واشتقاق 

منحنًٌ الطلب 
الكلً 

والعرض 
 الكلً

 (  IS-LMتعرٌف نمًلج    
 (  IS-LMاشتقا  نمًلج    

 (IS-LMام نمًلج   إستخدتحدٌد تًازن الدخ  ب
 ( AD/Asًالعرك الكلً    نمًلج الطلب الكلً

 ADاشتقا  منحنى الطلب الكلً 
 ASاشتقا  منحنى العرك الكلً 

1 3 
a1, a2, 
b2, c1,  
d1, d2 

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

14 42 === 
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                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 )تطبٌقات( التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

1 
تطبٌقات ٌقوم بها  8 – 6ٌن تطبٌقات وتمارٌن مصاحبة للمقرر تترواح ب

 المعٌد ساعاتها مضمنة فً ساعات المحاضرة
=== === === 

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

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرل 
 المناقشة ًالحًار 
 ًالعاف اللىن 
 كالت ح  المش 
  .الميام ًالتكالٌف ًاالنشطة ًالتطبٌقات العملٌة 
 )التعلم اللاتً ًالتعاًنً  االنشطة ًالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة ًالجماعٌة ًالمشارٌع التطبٌقٌة 
 .التغلٌة الراجعة 
 الميام البحسٌة 
 دًارالمحاكال ًلعب األ 
 الزٌارل الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

I.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 سبو األ
Week due 

 الدرجة
Mark 

 a1, b1, c1, d1, d2 W2 2 ألً تكلٌف الطلبة بح  أسئلة الفا  ا 1

 a1, b1, c1, d1 W6 2 ًالفرعٌة الرئٌسة حساب الناتج ًالدخ  بالطر   2

 a1, a2, b1, c1, d1, d2 W10 2 ًالنفقات تًضٌح العالقة بٌن الناتج 3

مغلددد  أقتاددداد فدددً ظددد  قتاددداد عدددن تدددًازن األ  4
 ًمفتًح

a1, a2, c1, d1, d2 W12 2 

 , ADًاشتقا  منحننً   IS-LMتمرٌن لنمًلج  
AS 

a1, a2, c1, d1, d2 W14 2 

 11   المجمًع  

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
إلى  نسبة الدرجة 

درجة  التقٌٌم 
 النيائً(

Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 
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II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 للنشر  انعاء األمٌنالكلً  قتااد ( مبادئ األ3112   األفندي أحمدحمد م -1
 للنشر  انعاء األمٌنالكلً  قتااد ( األ3112عسمان  علً علً الزبٌد ًعبد الرحمن بنً غازي   أحمدداًًد  -3

  Essential References المراجع المساعدة:

 لنشر  انعاء.ل األمٌنمبادئ االقتااد   (3111ـ حسن سابت فرحان   1
 للنشر  انعاء. األمٌن( مبادئ االقتااد  3111ـ علً محمد شاطر   3

  Electronic Materials and Web Sites :    إنترنتٌة وإلكترونمواد 

نترنتتًجٌو الطالب للبحث عن مًضًعات المقرر فً مًاقع فً اإل  

 

vi. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 عد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:ب

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات ًٌحرم فً حا  عدم الًفاء بللو.57ٌلتزم الطالب بحضًر  -
الدب مدن دخدً  االمتحدان فدً حدا  تجداًز الغٌداب المقرر تقرٌرا بحضًر ًغٌداب الطدالب للقسدم ًٌحدرم الط أستالٌقدم  -

 الحرمان من مجل  القسم. إقرار% ًٌتم 37

 :Tardyالحضًر المتأخر  2

للطالب حضًر المحاضرل إلا تأخر لمدل ربع ساعة لسالث مرات فً الفا  الدراسً  ًإلا تأخر زٌادل عن سالث  ٌسمح -
 ام ٌمنع من دخً  المحاضرل.المقرر  ًعند عدم االلتز أستالمرات ٌحلر شفًٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضًابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 31ال ٌسمح للطالب دخً  االمتحان النيائً إلا تأخر مقدار   -
 إلا تغٌب الطالب عن االمتحان النيائً تطب  اللًائح الخااة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :Assignments & Projectsرٌع التعٌٌنات ًالمشا 4

 المقرر نًع التعٌٌنات فً بداٌة الفا  ًٌحدد مًاعٌد تسلٌميا ًضًابط تنفٌل التكلٌفات ًتسلٌميا. أستالٌحدد  -
 إلا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن المًعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف اللي تأخر فً تسلٌمو. -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئًالنيائً تطب  علٌو الئحة شأً قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النافً  فً حا  سبًت -
 النق  فً التكلٌفات ًالمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخااة للتكلٌف.أً فً حا  سبًت قٌام الطالب بالغش  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 تطب  الالئحة الخااة بللو فً حالة ًجًد شخص ٌنتح  شخاٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنو -

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

 مًاعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأً ام المًباٌ  إستخدأي سٌاسات أخرى مس   -

 تكالٌف ًانشطة  .1
المحاضرل السانٌة 
ًحتى المحاضرل 

 السانٌة عشر

10 10% 
+ a1+a2 +b1 

b2+c1+,d1,d2 
 

 %10 10 ك  األسابٌع حضًر ًمشاركة  .2
a1+a2 +b1 

b2+c1 

 a1, a2, b2, c1, d1 %20 20 السابع اختبار نافً  .3
 

 %60 60 الساد  عشر االختبار النيائً 
a1,a2, b1,b2, c1 ,d1,d2, 

 Total  100 100%المجمو  
 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث
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 الكلًقتصاد مبادئ األ :خطة مقرر

 

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

 ماالس
Name 

 أ.م.د. علً سٌف عبده كلٌب
 آخرونو

الساعات المكتبٌة 
 ٌا(أسبوع)

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
552441111 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 ًلكترونالبرٌد اإل
E-mail 

.comalibensaif@yahoo   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 الكلًقتصاد مبادئ األ

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursة الساعات المعتمد
 المجمو 
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 /الفصل الدراسً الثانًألولالمستوى ا

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 الجزئً د قتصامبادئ األ

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
--- 

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 بكالورٌوس تجارة واقتصاد 

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 اساعة معتمدة للتطبٌقات توجد  :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

الكلدً  ًٌتضدمن ىدلا قتاداد بالتركٌز على مبدادئ ًمفداىٌم األقتااد ٌة لعلم األساستزًٌد الطالب بالمبادئ األإلى ٌيدف ىلا المقرر 
ًأسددالٌب تحلٌلددو ًأىددم الماددطلحات المتعلقددة بددو  سددم دراسددة طددر  قٌددا  الندداتج المحلددى  الكلددىقتادداد تعرٌددف األقددرر مًاضددٌع الم

اإلجمدالً ًمشداك  قٌدا  النداتج  الفدر  بدٌن النتاج/الددخ  المحلدً ًالددخ  القدًمً  ًبٌدان العالقدة بدٌن الددخ  ًاإلنفدا   سدم دراسددة 
السٌاسددتٌن المالٌددة ًالنقدٌددة لتحقٌدد  التددًازن  أدًاتام إسددتخدمفتددًح ًكٌفٌددة أقتادداد غلدد  ًمأقتادداد التددًازن االقتاددادي فددً ظدد  

mailto:alibensaif@yahoo.com
mailto:alibensaif@yahoo.com
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المرغًب فً االقتااد  ًالعالقة بٌن التضخم ًالبطالة  سم دراسة النقًد ًالبنًو ًالتجارل الدًلٌة ًالتنمٌدة االقتادادٌة ًالفدر  بدٌن 
 .(AS-ADالطلب الكلً ًالعرك الكلً   ًاشتقا  منحنًٌ ( IS-LMام نمًلج  إستخدالنمً ًالتنمٌة ًتًزان الدخ   ب

 

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

 بعد االنتياء من دراسة المقرر سًف ٌكًن الطالب قادرا على أن:
 - a1لكلً.اقتااد ٌة بعلم األساسٌظير المعرفة ًالفيم بالمعارف ًالمفاىٌم األ 

a2- المختلفة. عما ة المفاىٌم ًالمتغٌرات االقتاادٌة فً النشاط االقتاادي ًمنظمات األأىمٌ ٌشرح 
 - b1الكلً.قتااد ٌحل  المعلًمات النظرٌة التً درسيا ًالجانب التطبٌقً لمبادئ األ 
 - b2.ٌحل  المشكالت التً تًاجيو ًٌتخل القرارات المناسبة 
 - b3  ة على ما ٌطرح من أسئلةجابخال  المناقشة ًاإل أتناء المحاضرات منٌناقش ًٌتفاع. 
- c1 ً ىا على النشاط االقتاادي. أسرٌستخدم ًٌطب  ما حا  علٌو من مفاىٌم ًميارات فً دراسة الجًانب االقتاادٌة 

 - d1ٌ العم .أً  عم  جماعً( مع زمالءه سًاء فً بٌئة الدراسة  من خال  فرٌ أً عم  منفردا 
 - d2 ًفً منظمات أخرى من أج  الحاً  على البٌانات ًالمعلًمات أً ًكتابٌاً ًآلٌاً مع اآلخرٌن فً منظمتو  ٌتًاا  شفًٌا

 .التً ٌحتاجيا لنجاح عملو

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 صٌلٌةالموضوعات التف
Sub Topics 

 سبو األ
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة
Con. 

H 

1 

قتصاد ماذا ٌتناول األ
 الكلً

ٌة فً أساس)مفاهٌم 
  الكلً(.قتصاد األ

 

 بداٌة االىتمام بالتحلٌ  الكلً
 الناتج ًالدخ   المحلً( القًمً

 مفيًم الناتج القًمً  المحلً( اإلجمالً
 طر  حساب الناتج القًمً  المحلً(

 المباشر سلًباأل
 القٌمة المضافة أسلًب

 االنفا  ًالتكلفة  الدخ ( أسلًببحساب الناتج القًمً 
 االنفا : أسلًب

 االنفا  االستيالكً
 االنفا  على االستسمار

 االنفا  الحكًمً
 اافً انفا  القطاع الخارجً اافً الاادرات(

 الدخ (:أً التكلفة   أسلًب
 اجالدخ  القًمً بتكلفة عناار اإلنت

 الدخ  الناتج (القًمً الاافً
 الناتج  الدخ  (القًمً االجمالً

 مفاىٌم فً الدخ  لات عالقة بالناتج  الدخ ( القًمً
 الدخ  الشخاً

 الدخ  المتاح القاب  للتارف(
 االنفا  على االستيالو الخاص الشخاً

 االدخار الخاص الشخاً
 الناتج القًمً ًالناتج المحلً

 السابتة( ًالناتج الجاري النقدي( سعارقً باألالناتج القًمً الحقٌ
 حساب الناتج الحقٌقً ًالناتج الجاري أسلًب

W1,w2
.w3 

9 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 مكمش الدخ   الرقم القٌاسً الضمنً(
 الخفً  المًازي(قتااد األ

 ة حساب الدخ  القًمًأىمٌ

2 

بعض المتغٌرات 
االقتصادٌة الكلٌة 

 وعالقتها بالدخل القومً
 

 االستيالو ًاالدخار
 مفيًم االستيالو ًمفيًم االدخار

 دالة االستيالو ًدالة االدخار
 محددات االستيالو

 المٌ  المتًسط ًالمٌ  الحدي لالستيالو ًاالدخار
 االستسمار

 دالة االستسمار
 العالقة بٌن االدخار ًاالستسمار
 االنفا  الحكًمً ًالضرائب

 دالة االنفا  الحكًمً
 دالة الضرائب

 تالاادرات ًالًاردا
 دالة الاادرات
 دالة الًاردات

 النقًد  ًالبنًو ًالسٌاسات النقدٌة
 يا ًتطًر ًظائفياأنًاعنشأل النقًد ً
 تعرٌف النقًد
 ًظائف النقًد

 مكًنات العرك النقدي
 الجياز المارفً ًعالقتو بالعرك النقدي ًالسٌاسات النقدٌة

 البنًو التجارٌة
 ًظائف البنًو التجارٌة

 ة لنقًد الًدائعخل  البنًو التجارٌ
 سالمٌةالبنًو اإل

 البنو المركزي
 ًظائف البنًو المركزٌة

 ل البنو المركزي للبنًوإدارالسٌاسات النقدٌة ً
 الطلب على النقًد

 دًافع الطلب على النقًد ًمنحنى تفضٌ  السًٌلة
 التًازن فً سً  النقًد

W4,w5
,w6 

9 

 W7 3 االختبار النصفً 

3 

تحدٌد مستوى 
ل توازن الدخ

 القومً
 

 الطلب الكلً ًالعرك الكلً أسلًببمستًى دخ  التًازن 
 التسرب ًاالضافة أسلًببمستًى دخ  التًازن 

 االستيالو ًتحدٌد مستًى دخ  التًازن
 التدف  الدائري للسلع ًالنقًد أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل
 االستسمار ًتحدٌد مستًى دخ  التًازن

 مغل  مع ًجًد استسمار ًادخارقتااد ًى دخ  التًازن ألتحدٌد مست
 التدف  الدائري للسلع ًالنقًد أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل
 مضاعف االستسمار ًتحدٌد مستًى تًازن الدخ 

W8,w9
,w10 

9 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 مضاعف االستسمار ًالتغٌر الدٌنامٌكً فً الدخ 
دي لالدخار العالقة بٌن المٌ  الحدي لالستيالو ًالمٌ  الح

 ًالمضاعف
 لغز االدخار
 مبدأ المعج 

 القطاع الحكًمً ًتحدٌد الدخ  التًازنً
 مغل  مع القطاع الحكًمًقتااد تحدٌد مستًى دخ  التًازن أل

 التدف  الدائري للسلع ًالنقًد أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل
دخ  مضاعف اإلنفا  الحكًمً ًمضاعف الضرائب ًتحدٌد 

 التًازن
 القطاع الخارجً ًتحدٌد الدخ  التًازنً

 مفتًحقتااد تحدٌد مستًى دخ  التًازن أل
 التدف  الدائري للسلع ًالنقًد أسلًبب
 التحلٌ  البٌانً أسلًبب

 الرٌاضً سلًبباأل
 مضاعف التجارل الخارجٌة ًتحدٌد الدخ  التًازنً

4 

العرض الكلً 
وحدود الطاقة 

 ةاالنتاجٌ
 

 ًحدًد الطاقة االنتاجٌة جالعالقة بٌن منحنى امكانٌات االنتا
 اٌتعرٌف منحنى امكانٌات االنتاج ًخاائاو ًتمسٌلو بٌان

 منحنى امكانٌات االنتاج ًحالة التشغٌ  الكام 
العالقة بٌن منحنى امكانٌات االنتاج ًالعرك الكلً ًالطلب الكلً 

 ًتحدٌد دخ  التًازن
 الطلب الكلً ًالعرك الكلًاختال  التًازن بٌن 

 الدخ  الحقٌقً ًالدخ  النقدي
اختال  التًازن بٌن الطلب الكلً ًالعرك الكلً ًظيًر الفجًل 

 التضخمٌة ًالفجًل االنكماشٌة
 ل الطب الكلًإدارالسٌاسات المالٌة ًالنقدٌة ً

 السٌاسات المالٌة ًمعالجة الفجًل التضخمٌة ًالفجًل االنكماشٌة 
 دٌة ًمعالجة الفجًل التضخمٌة ًالفجًل االنكماشٌة السٌاسات النق

 التنمٌة ًالنمً االقتاادي
 مفيًم التنمٌة ًالنمً االقتاادي

 االستسمار ًالنمً االقتاادي
 حالة النمً االقتاادي

 حالة الركًد االقتاادي
 حالة التدىًر االقتاادي

 التخلف االقتاادي
 مظاىر التخلف االقتاادي

 لفةخاائص البلدان المتخ
 معًقات التنمٌة فً البلدان المتخلفة

 متطلبات الخرًج من التخلف االقتاادي

W11,w
12,w1
3,w14 

12 

 

قتصاد توازن األ
الكلً فً نموذج )  

IS-LM  )
واشتقاق منحنًٌ 

الطلب الكلً 

 (  IS-LMتعرٌف نمًلج    
 (  IS-LMاشتقا  نمًلج    

 (IS-LMج   ام نمًلإستخدتحدٌد تًازن الدخ  ب
 ( AD/Asنمًلج الطلب الكلً ًالعرك الكلً   

 ADاشتقا  منحنى الطلب الكلً 

W15 3 



                                                                                      

 

 

 

 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 

 ASاشتقا  منحنى العرك الكلً  والعرض الكلً

 W16 9 االختبار النيائً 

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

16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspects ثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً

 الرقم
Orde

r 

 )تطبٌقات( المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 سبو األ
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Cont. H 

1 
عٌد تطبٌقات ٌقًم بيا الم 8 – 6بٌن  تتراًحتطبٌقات ًتمارٌن مااحبة للمقرر 

 ساعاتيا مضمنة فً ساعات المحاضرل
=== === 

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

  

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرل  -
 المناقشة ًالحًار -
 العاف اللىنً -
 ح  المشكالت  -
 بٌقات العملٌة. الميام ًالتكالٌف ًاالنشطة ًالتط -
 التعلم اللاتً ًالتعاًنً  االنشطة ًالتكالٌف المنزلٌة الفردٌة ًالجماعٌة ًالمشارٌع التطبٌقٌة( -
 التغلٌة الراجعة. -
 التدرٌ  الماغر  -
 الميام البحسٌة -
 دًارالمحاكال ًلعب األ -
 دراسة الحاالت -

 

I.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 سبو األ
Week due 

 الدرجة
Mark 

 W2 2 ألً تكلٌف الطلبة بح  أسئلة الفا  ا 1

 W6 2 ًالفرعٌة الرئٌسة حساب الناتج ًالدخ  بالطر   2

 W10  2 تًضٌح العالقة بٌن الناتج ًالنفقات 3

 W12 2 مغل  ًمفتًحأقتااد فً ظ  قتااد عن تًازن األ  4

 AD, AS W14 2ًاشتقا  منحنًٌ  IS-LMتمرٌن حً  نمًلج  5

 11  المجمًع  

 Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
Assessment day & date  

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
 درجة  التقٌٌم النيائً(إلى  نسبة الدرجة 

Weight 



                                                                                      

 

 

 

 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. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة
 

 للنشر  انعاء األمٌنالكلً  قتااد ( مبادئ األ3112   األفندي أحمدمحمد  -1
 للنشر  انعاء األمٌنالكلً  قتااد ( األ3112عسمان  علً علً الزبٌد ًعبد الرحمن بنً غازي   أحمدداًًد  -3

  Essential References المراجع المساعدة:

 للنشر  انعاء. األمٌنمبادئ االقتااد   (3111ـ حسن سابت فرحان   1
 للنشر  انعاء. األمٌن( مبادئ االقتااد  3111ـ علً محمد شاطر   3

  Electronic Materials and Web Sites :    إنترنتٌة وإلكترونمواد 

نترنتتًجٌو الطالب للبحث عن مًضًعات المقرر فً مًاقع فً اإل  
 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 % من المحاضرات ًٌحرم فً حا  عدم الًفاء بللو.57ٌلتزم الطالب بحضًر  -
% 37طالب من دخً  االمتحدان فدً حدا  تجداًز الغٌداب المقرر تقرٌرا بحضًر ًغٌاب الطالب للقسم ًٌحرم ال أستالٌقدم  -

 الحرمان من مجل  القسم. إقرارًٌتم 

 :Tardyالحضًر المتأخر  3

للطالب حضًر المحاضرل إلا تأخر لمدل ربع سداعة لدسالث مدرات فدً الفاد  الدراسدً  ًإلا تدأخر زٌدادل عدن سدالث  ٌسمح -
 زام ٌمنع من دخً  المحاضرل.المقرر  ًعند عدم االلت أستالمرات ٌحلر شفًٌا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضًابط االمتحان  2

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 31ال ٌسمح للطالب دخً  االمتحان النيائً إلا تأخر مقدار   -
 إلا تغٌب الطالب عن االمتحان النيائً تطب  اللًائح الخااة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :Assignments & Projectsارٌع التعٌٌنات ًالمش 4

 المقرر نًع التعٌٌنات فً بداٌة الفا  ًٌحدد مًاعٌد تسلٌميا ًضًابط تنفٌل التكلٌفات ًتسلٌميا. أستالٌحدد  -
 إلا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن المًعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف اللي تأخر فً تسلٌمو. -

 :Cheatingالغش  7

 ن الطالب.ئًالنيائً تطب  علٌو الئحة شأً ت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النافً فً حا  سبً -
 النق  فً التكلٌفات ًالمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخااة للتكلٌف.أً فً حا  سبًت قٌام الطالب بالغش  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 و تطب  الالئحة الخااة بللوفً حالة ًجًد شخص ٌنتح  شخاٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عن -

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

 مًاعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخأً ام المًباٌ  إستخدأي سٌاسات أخرى مس   -
 

 ف ًانشطةتكالٌ 1
المحاضرل السانٌة  ًحتى المحاضرل 

 عشرالسانٌة 
10 10% 

 %10 10 ك  األسابٌع حضًر ًمشاركة 2

 %20 20 السابع اختبار نافً 3

 %60 60 الساد  عشر االختبار النيائً 5

 Total  100 100%المجمو  


