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 مواصفات مقرر: مبادئ االقتصاد الجزئً
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ االقتصاد الجزئً

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 
 الدراسً األولالفصل  –المستوى األول 

5 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 ال توجد

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

 مبادئ الرٌاضة البحتة أ

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 

 اللغة العربٌة

9 
 الدراسة أسلوبنظام و

Study System 
 انتظام /فصلً

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م.د. علً علً صالح الزبٌدي

 أ.م.د. علً سٌف عبده كلٌب

11 
 مواصفات المقررتارٌخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

لتمكٌنه من معرفة أساسٌات علم االقتصاد بشكل عام ومبادئ  زمةٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الأل

ٌة ومنحنى إمكانات اإلنتاج، اإلنساناالقتصاد الجزئً بشكل خاص وٌحتوي المقرر على مشكلة الندرة النسبٌة للموارد والحاجات 

وز المنبتج وتوازنبه فبً األسواك وأنواعها، وما ٌتعلك بالطلبب والعبرع علبى السبلل والخبدمات وسبلوز وتبوازن المسبتهلز، سبل

سوك المنافسة الكاملة وأسواك االحتكار، فضال عن عناصر االنتاج وعالقتها باإلنتاج والتكبالٌف االنققبات( فبً األجلبٌن القصبٌر 

 والطوٌل. واستعراع نظرٌة التوزٌل واقتصادٌات الرفاه، ومعرفة صور فشل السوك.

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 - سواك وتوازنها ، الطلب والعرع.ٌوضح المقاهٌم األساسٌة المرتبطة بمبادئ االقتصاد الجزئً كالمشكلة االقتصادٌة، األ 

 a2-  المختلقة.فً االسواك  سلوز وتوازن المستهلز، وتوازن المنتج ٌشرح 
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-a3  .ٌظهر المعرفة والقهم بالظواهر االقتصادٌة والمصطلحات العلمٌة الخاصة بذلز 

-b1  .ٌقارن بٌن االسواك االمنافسة الكاملة، المنافسة االحتكارٌة، احتكار القلة واالحتكار المطلك( وشروطها 

-b2  .ٌصنف السلل والخدمات العامة والخاصة الضرورٌة، الكمالٌة، البدٌلة والمكملة، المعمرة وغٌر المعمرة الجٌدة والردٌئة 

c1- ًٌوظف الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء والمحاسبة والقانون واإلدارة فً المجال االقتصادي والمال. 

-c2 ًٌد مستهلكاً ومنتجاً السلوز االقتصادي الرش ٌطبك ما درسه ف . 

-d1  المهام الموكلة إلٌهم. نجازإل زمالئهٌعمل منقرداً أو مل 

 

 

 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 

 التدرٌساستراتٌجٌة 
Teaching 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

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

 المقصودة من المقررمخرجات التعلم 
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes ا   

a1- 
ٌوضح المقاهٌم األساسٌة المرتبطة بمبادئ االقتصاد الجزئً  

 سواك وتوازنها ، الطلب والعرع.كالمشكلة االقتصادٌة، األ

A1 .والنظرٌات االقتصادٌة  األسس والمبادئ ٌبٌن
 والمالٌة. 

-a2 
فً  سلوز وتوازن المستهلز، وتوازن المنتج ٌشرح  

 االسواك المختلقة.

A2  ًٌبٌن مبادئ وأسس التحلٌل والتخطٌط المال
واالئتمانً وتحلٌل المخاطر المالٌة 

 .والمصرفٌة.

-a3 
ٌظهر المعرفة والقهم بالظواهر االقتصادٌة والمصطلحات 

 العلمٌة الخاصة بذلز. 

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

-b1 
ٌقارن بٌن االسواك االمنافسة الكاملة، المنافسة االحتكارٌة،  

 احتكار القلة واالحتكار المطلك( وشروطها. 

B1.ٌحلل  الظواهر والقضاٌا االقتصادٌة والمالٌة . 

b2- 

ٌصنف السلل والخدمات العامة والخاصة الضرورٌة،  

الكمالٌة، البدٌلة والمكملة، المعمرة وغٌر المعمرة الجٌدة 

 والردٌئة.

B4 . ٌقارن بٌن النظرٌات والمدارس القكرٌة

االقتصادٌة والمالٌة، وٌنقد وٌتخذ  القرار االستثماري 

 واالقتصادي والمالً المناسب.

-c1 

والرسوم الهندسٌة واالحصاء والمحاسبة ٌوظف الرٌاضٌات 

 .والقانون واإلدارة فً المجال االقتصادي والمالً

C1 الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء . ٌوظف

 والمحاسبة والقانون واالدارة فً المجال االقتصادي

 

-c2 
السلوز االقتصادي الرشٌد مستهلكاً  ٌطبك ما درسه فً

 .ومنتجاً 

C4االقتصادٌة والخطط والبرامج  . ٌضل السٌاسات
 العلمً. سلوباالنمائٌة وفك األ

-d1 
المهام والتكلٌقات الموكلة  نجازإل زمالئهٌعمل منقرداً أو مل 

 إلٌه

D2.ٌعمل ضمن فرٌك متمٌزاً بسمات القٌادة . 
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CILOs Strategies 

a1 
- 

ٌوضح المقاهٌم األساسٌة المرتبطة بمبادئ 
االقتصاد الجزئً كالمشكلة االقتصادٌة، 

 سواك وتوازنها ، الطلب والعرع.األ

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

 التكالٌف القردٌة والجماعٌة  -
 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

a2- 

سلوز وتوازن المستهلز، وتوازن  ٌشرح 
  فً االسواك المختلقة. المنتج

 المحاضرة. -
 الحوار والمناقشة - 
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف القردٌة والجماعٌة  
 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

-a3 

ٌظهر المعرفة والقهم بالظواهر االقتصادٌة 

 والمصطلحات العلمٌة الخاصة بذلز. 

 

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

 التكالٌف القردٌة والجماعٌة 
 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

 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
– 

 
ٌقارن بٌن األسواك االمنافسة الكاملة، 

المنافسة االحتكارٌة، احتكار القلة 

 المطلك( وشروطها.واالحتكار 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة  -

 العصف الذهنً  -

 .األنشطةالمهام و -

مجموعات العمل اتعلم   -

 ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -

 تقٌٌم المناقشة والحوار. -

 امتحان شقوي  -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة 

 تقٌٌم التقارٌر -

 المالحظة -

 اختبارات تحرٌرٌة -

b2 
- 

ٌصنف السلل والخدمات العامة والخاصة 

الضرورٌة، الكمالٌة، البدٌلة والمكملة، 

 المعمرة وغٌر المعمرة الجٌدة والردٌئة

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة  -

 العصف الذهنً  -

 .األنشطةالمهام و -

مجموعات العمل اتعلم   -

 ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

 تقٌٌم التكالٌف. -

 والحوار.تقٌٌم المناقشة  -

 امتحان شقوي  -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة 

 تقٌٌم التقارٌر -

 المالحظة -

 اختبارات تحرٌرٌة -

 

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

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 

ٌوظف الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة 
واالحصاء والمحاسبة والقانون واإلدارة 

 .االقتصادي والمالًفً المجال 
 

 المحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
والتكالٌف  األنشطة  -

 المنزلٌة القردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌب العملً -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شقوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -
 تقٌٌم العروع القردٌة والجماعٌة -
 الدرسالمشاركة فً قاعة  -

C2- 

السلوز االقتصادي  ٌطبك ما درسه فً
  .الرشٌد مستهلكاً ومنتجاً 

 ـ لمحاكاة 
 التطبٌك العملً.   -  -

والتكالٌف المنزلٌة  األنشطة - -
 القردٌة والجماعٌة( 

والتغذٌة الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 اختبارات  تحرٌرٌة. -
 اختبارات شقوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -
 االمتحان العملً ومالحظة االداء. -
 المشاركة فً قاعة الدرس. -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1- 

المهام  نجازإل زمالئهٌعمل منقرداً أو مل 
 والتكلٌقات الموكلة إلٌه

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
والمهام  األنشطة   -

 والتكالٌف
 التغذٌة الراجعة  -
 التطبٌك العملً.  -

 مالحظة االداء.   -

 االمتحانات القصٌرة  -

 تقٌٌم العروع التقدٌمٌة -

 األنشطةتقٌٌم التقارٌر والتكالٌف و -

 االمتحانات الشقوٌة  -

 

v.  محتوى المقررضوعات 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) 
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1 
 

مقاهٌم  -
عامة فً 

علم 
 االقتصاد

 
 
 
 
 
منهج  -

البحث 
االقتصاد

ي 
 وأسالٌبه

 تعرٌف علم االقتصاد
 االقتصاد الجزئً

 االقتصاد الكلً
 مجال علم االقتصاد

 الندرة
 االختٌار

 الندرة والققر
 منهج البحث االقتصادي

 النظرٌة االقتصادٌة
 طرك واسالٌب التحلٌل االقتصادي

 المنطقً سلوبأوال: األ
 طرٌقة االستقراء
 طرٌقة االستنباط

 الرٌاضً سلوبثانٌا: األ
 االحصائً لوبسثالثا: األ
 التجرٌد

 نسبٌة القانون العلمً
التقرٌر والتقدٌر فً البحث 

 االقتصادي
 مرتكزات التقكٌر االقتصادي

1 3 
a1, a2,a3 

 

2 

المشكلة 
االقتصادٌة 

والنظم 
 االقتصادٌة

 اوال: المشكلة االقتصادٌة
 مقهوم وطبٌعة المشكلة االقتصادٌة 

االسئلة االساسٌة التً تثٌرها 
 االقتصادٌةالمشكلة 

 تكلقة القرصة البدٌلة ااو الضائعة(
 .ثانٌا: النظم االقتصادٌة

 النظام الرأسمالً.
 .النظام االشتراكً

 .النظام المختلط
 .ًاإلسالمالنظام 

1 3 
a1, a2,a3 
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3 

السلل 
 االقتصادٌة

 المواردو
اعناصر 

 االنتاج(

سلل االستهالز القردي وسلل 
 االستهالز الجماعً

 القردي سلل االستهالز
 سلل االستهالز الجماعً

 السلل االستهالكٌة والسلل االنتاجٌة
 السلل االستهالكٌة   -أ

 ـ السلل المعمرة وغٌر المعمرة
 ـ السلل الكمالٌة والسلل الضرورٌة

 ـ السلل العادٌة والسلل الدنٌا
 ـ السلل المتكاملة والسلل المتنافسة

السلل االنتاجٌة اسلل رأس  -ب 
 المال(

 أو الطبٌعة: االرع
 العمل:

 السكان وقوة العمل 
 النمو السكانً وحجم القوى العاملة

 الكقاءة االنتاجٌة لعنصر العمل
 السكان والموارد انظرٌات السكان(

 نظرٌة مالتوس
 الدراسات الحدٌثة فً السكان

 رأس المال:
 رأس المال أهمٌة

 مقهوم رأس المال
 انواع رأس المال

 التنظٌم

 1 3  
a1, a2,a3,b1,b2 

 

 االسواك 4

 تعرٌف السوك وعناصر السوك
 العوامل المؤثرة فً حجم السوك

 وظائف السوك
 انواع االسواك

 سوك المنافسة الكاملة
 سوك المنافسة االحتكارٌة

 سوك احتكار القلة
 سوك االحتكار الكامل

1   3 
a1, a2,a3,b1,b2 

 

5 
 الطلب

 العرعو

 تعرٌف الطلب
 الطلبجدول الطلب ومنحنى 

 حاالت خاصة لمنحنى الطلب 
التغٌر فً الكمٌة المطلوبة والتغٌر 

 فً الطلب
 تعرٌف العرع

 جدول ومنحنى العرع
التغٌر فً الكمٌة المعروضة 

 والتغٌر فً العرع

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2 

 

 توازن السوك 6
 تحدٌد ثمن وكمٌة التوازن

تغٌر الطلب والعرع وتغٌر ثمن 
1 3 

a1, a2,a3,b1,b2,c1 
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 وكمٌة التوازن التوازن

 المرونات 7

 مرونة الطلب
 مرونة الطلب السعرٌة

العوامل المؤثرة فً مرونة الطلب 
 السعرٌة

عالقة مرونة الطلب السعرٌة 
 باإلٌراد

 مرونة الطلب الدخلٌة
العوامل المؤثرة على مرونة الطلب 

 الدخلٌة
 مرونة الطلب التبادلٌة االمتقاطعة(

 مرونة العرع السعرٌة
 العوامل المؤثرة فً مرونة العرع

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2,c1,c2 

 

8 

سلوز وتوازن 
 المستهلز 

 
 
 

اوال: نظرٌة المنقعة العددٌة اأو 
 القابلة للقٌاس(

 المنقعة الكلٌة والمنقعة الحدٌة 
 قانون تناقص المنقعة

توازن المستهلز وفك تحلٌل المنقعة 
 العددٌة االقابلة للقٌاس( 

 المستهلزفائع 
منحنى الطلب ومنحنى المنقعة 

 الحدٌة

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2,c1,c2 

 

9 
نظرٌة المنقعة 

الترتٌبٌة 
 وتحلٌل السواء

ثانٌا: نظرٌة منحنٌات السواء 
 وتوازن المستهلز

 منحنى السواء وخرٌطة السواء
 مقهوم وطبٌعة منحنى السواء

 خصائص منحنٌات السواء
 معدل االحالل الحدي

-المٌزانٌة اأو خط الدخلخط 
 الثمن(

توازن المستهلز وفك تحلٌل 
 منحنٌات السواء

اشتقاك منحنى طلب المستهلز وفقا 
 لتحلٌل السواء

 اشتقاك منحنى طلب السوك
تقٌٌم نظرٌة المنقعة وفقا لتحلٌل 

 السواء

1 3 
a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2 
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10 
 

 نظرٌة االنتاج
والتكالٌف 
 االنققات(

 االنتاجـ مقهوم 
 ـ دالة االنتاج 

 ـ دالة االنتاج فً األجل القصٌر
 ـ الناتج الحدي والناتج المتوسط

ـ العالقة بٌن الناتج الكلً والناتج ـ 
 المتوسط والناتج الحدي

 ـ مراحل الغلة
ـ قانون النسب المتغٌرة وقانون 

 تناقص الغلة
 ـ مراحل االنتاج

ـ اختٌار اكقأ نسب االنتاج وتوسٌل  
 المشروع فً االجل الطوٌلنطاك 

 ـ طبٌعة ومقهوم النققةاالتكلقة(
 ـ الجوانب المختلقة للنققة االتكلقة(
 ـ تكالٌف االنتاج فً االجل القصٌر
 ـ التكالٌف الكلٌة فً االجل القصٌر

ـ التكالٌف المتوسطة والتكالٌف 
 الحدٌة فً األجل القصٌر

عالقة متوسط التكالٌف الكلٌة  -
ط التكالٌف الثابتة االجمالٌة بمتوس

 ومتوسط التكالٌف المتغٌرة
العالقة بٌن التكالٌف المتوسطة  -

 والتكالٌف الحدٌة
العالقة بٌن دوال االنتاج ودوال 

 التكالٌف فً االجل القصٌر
 تكالٌف االنتاج فً االجل الطوٌل 

 اوال: التكالٌف الكلٌة
ثانٌا: التكالٌف المتوسطة والتكالٌف 

 الحدٌة
متوسط التكالٌف الكلٌة  العالقة بٌن

 والتكالٌف الحدٌة فً االجل الطوٌل
 وفورات المشروع

1 3 
a1, 

a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1 
 

11 

توازن المنتج   
فً سوك 
المنافسة 

 الكاملة

 توازن المنتج فً األجل القصٌر 
التوازن باستخدام االٌراد الكلً  -أ

 والتكلقة الكلٌة وحاالت التوازن
باستخدام اٌرادات التوازن  -ب

 والتكالٌف المتوسطة والحدٌة
اٌرادات وتكالٌف الوحدة  -1

 المنتجة
حاالت توازن المنتج فً االجل  -2

 القصٌر
اشتقاك منحنى عرع المشروع 

 من منحنى التكلقة الحدٌة
منحنى عرع المشروع ومنحنى 

 عرع السوك

1 3 
a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 
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 توازن المنتج فً األجل الطوٌل

12 

توازن المنتج   
فً سوك 
المنافسة 

 االحتكارٌة

التمٌٌز بٌن منحنى الطلب القعلً 
 ومنحنى طلب المشاركة 

حاالت توازن المنتج فً االجل 
القصٌر باستخدام االٌراد الكلً 

 والتكالٌف الكلٌة
حاالت توازن المنتج فً االجل 

القصٌر باستخدام االٌرادات 
 والتكالٌف المتوسطة والحدٌة

 توازن المنتج فً االجل الطوٌل
 حالة الدخل المقتوح -1
 حالة الدخول المغلك -2

  
a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 

13 

توازن المنتج 
فً سوك 
االحتكار 

 الكامل

 شرط توازن المحتكر
 توازن المحتكر فً االجل القصٌر
 توازن المحتكر فً األجل الطوٌل

أوجه الشبه واالختالف بٌن سوقً 
 الكاملة واالحتكار الكاملالمنافسة 

1 3 
a1,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 

14 
 

 نظرٌة التوزٌل
اقتصادٌات و

 الرفاه

 مقهوم وطبٌعة نظرٌة التوزٌل
خصائص الطلب على عناصر 

 االنتاج
 تكون اثمان خدمات عناصر االنتاج

 الرٌل       -
 األجر       -
 القائدة       -
 الربح       -

 شروط تعظٌم الرفاه 
السوك فً تحقٌك شروط   فشل

المنافسة الكاملة وصور حاالت 
 -السلل العامة-القشل ااالحتكار 
 االثار الخارجٌة(

1 3 
a1,a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً 
 Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
44 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 تطبٌقات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number of 

Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

4 
 6تطبٌقات وتمارٌن مصاحبة للمقرر تترواح بٌن 

تطبٌقات ٌقوم بها المعٌد ساعاتها مضمنة فً  8 –
 ساعات المحاضرة

   

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

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المناقشة والحوار 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
  والتطبٌقات العملٌة.  األنشطةوالتكالٌف والمهام 
 والتكالٌف المنزلٌة القردٌة والجماعٌة والمشارٌل التطبٌقٌة( األنشطةالتعلم الذاتً والتعاونً ا 
 .التغذٌة الراجعة 
 المهام البحثٌة 

  األدوارالمحاكاة ولعب 

 الزٌارة الخارجٌة 

 دراسة الحاالت 

 

I. األنشطة Tasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

وما هً عناصرها عرف المشكلة االقتصادٌة  1
 االقتصادٌة هذه المشكلة نظمةوكٌف تواجه األ

 a1+a2+b1 
 

W2 1 

عرف الطلب مكوناً جدوال للطلب القردي على  2
 أسعار مختلقة سلعة اللحوم  وطلب السوك عند

d1+d2+ a1+a2 
 

W5 1 

عرف العرع مكوناً جدول لعرع منتج واحد   3
لسلعة الزبادي وعر ع السوك عند أسعار 

 مختلقة

a 1,a2 ,b1,b2, d1  
W5  1 

عرف السوك، وبٌن كٌف ٌتوازن مستخدماً  4
 األرقام والرسوم البٌانٌة

a1+b1+b2 c1+c2+d1 W6 1 

مبٌناً بمثال شرطً عرف توازن المستهلز  5
التوازن فً ظل المنقعة العددٌة والمنقعة 

 الترتٌبٌة
a1+b1+b2 c1+c2+d1 W9 1 

 a 1,a2 ,b1,b2, d1 W10 1 اشرح مراحل الغلة فً األجل القصٌر 6

وضح كٌف ٌتوازن المنتج فً سوك المنافسة  7
 الكاملة مستخدماً األرقام والرسوم البٌانٌة

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

W11 2 

اشرح بالرسوم البٌانٌة توازن المنتج فً اسواك  8
 االحتكار

a1+b1+b2 c1+c2+d1 W12 1 

تكلٌف حول نظرٌة التوزٌل والتوازن العام  
 وصور فشل السوك

a1+b1+b2 c1+c2+d1 W14 1 

 11   المجموع 

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 
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II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ( مبادئ االقتصاد الجزئً، دار األمٌن للنشر، صنعاء.2113األفندي، ا محمد أحمد -1
 (، مبادئ االقتصاد الجزئً، األمٌن للنشر، صنعاء.2112داوود أحمد عثمان، علً علً الزبٌد و عبدالرحمن بنً غازي، ا -2

  Essential References المراجع المساعدة:

 الجزئً والكلً، األمٌن للنشر، صنعاء.مبادئ االقتصاد  2111علً محمد شاطر، ــ  1
 ( مبادئ االقتصاد، األمٌن للنشر، صنعاء2112ـ حسن ثابت فرحان، ا2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

اإلنترنتتوجٌه الطالب للبحث عن موضوعات المقرر فً مواقل فً   

 
 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment day & 
date 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً
انسبة الدرجة إلى درجة  

 التقٌٌم النهائً(
Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 تكالٌف وانشطة  .4
المحاضرة الثانٌة  وحتى 

 المحاضرة العاشرة
10 10% 

+ a1+a2+a3+b1 
b2+c1+c2 

 

 %10 10 األسابٌلكل  حضور ومشاركة  .2
a1+a2+a3+b1+ 

b2+c1+c2 
 
 %20 20 السابل اختبار نصقً  .3 

a1+a2+b1 + b2+ 
c2 

 %60 60 السادس عشر االختبار النهائً .4
a1,a2,a3,b1,b2 

c1,c2,d1,d2, 

  Total 100 100%المجموع 

vi.  ًالمقررالضوابط والسٌاسات المتبعة ف Course Policies 

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

1 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور القعالٌات التعلٌمٌة 

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

  وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم الطالب من دخبول االمتحبان فبً حبال تجباوز الغٌباب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربل ساعة لبثالث مبرات فبً القصبل الدراسبً، وإذا تبأخر زٌبادة عبن  ٌسمح
 ثالث مرات ٌحذر شقوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنل من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ا ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌل  4
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  القصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنقٌذ التكلٌقات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌقات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5 

 :Cheatingالغش 

 الطالب.ن ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصقً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌقات والمشارٌل ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلز 

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌقات ..... الخأي سٌاسات 
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 قسم العلوم السٌاسٌة
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 مبادئ االقتصاد الجزئً :خطة مقرر

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم
Name 

أ.د. علً شاطر مثنى، أ.د. حسن 
العبٌدي، ا.م.د. ثابت، أ.د. سٌالن 

علً علً الزبٌدي، أ.م.د. قاٌد 
العمٌثلً، أ.م.د. علً قاٌد، أ.م.د. 
علً سٌف كلٌب، د. عبدالرحمن 

 بنً غازي، د. مشعل الرٌفً

 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 
Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

.comalibensaif@yahoo   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

4.  
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ االقتصاد الجزئً

2.  
 المقرر ورقمهرمز 

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 
 األول/الفصل الدراسً األولالمستوى 

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 بحتة أالرٌاضة مبادئ ال

7.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر 

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.  
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 

 

mailto:alibensaif@yahoo.com
mailto:alibensaif@yahoo.com
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 عببس

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

لتمكٌنه من معرفة أساسٌات علم االقتصاد بشكل عام ومببادئ  زمةوالمهارات الألٌهدف هذا المقرر الى تزوٌد الطالب بالمعارف 

ٌة ومنحنى إمكانات اإلنتباج، اإلنساناالقتصاد الجزئً بشكل خاص وٌحتوي المقرر على مشكلة الندرة النسبٌة للموارد والحاجات 

وازن المسبتهلز، سبلوز المنبتج وتوازنبه فبً األسواك وأنواعها، وما ٌتعلك بالطلبب والعبرع علبى السبلل والخبدمات وسبلوز وتب

سوك المنافسة الكاملة وأسواك االحتكار، فضال عن عناصر االنتاج وعالقتها باإلنتباج والتكبالٌف االنققبات( فبً األجلبٌن القصبٌر 

  واستعراع نظرٌة التوزٌل واقتصاد الرفاه، ومعرفة صور فشل السوك.  والطوٌل.

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:

a1 -  فً االسواك المختلقة سلوز وتوازن المستهلز، وتوازن المنتج ٌشرح . 

 a2- وتوازنها ، الطلب سواك المرتبطة بمبادئ االقتصاد الجزئً كالمشكلة االقتصادٌة، األ ساسٌةٌوضح المقاهٌم األ

 والعرع.

-a3  .ٌظهر المعرفة والقهم بالظواهر االقتصادٌة والمصطلحات العلمٌة الخاصة بذلز 

-b1  .ٌقارن بٌن االسواك االمنافسة الكاملة، المنافسة االحتكارٌة، احتكار القلة واالحتكار المطلك( وشروطها 

-b2  لكمالٌة، البدٌلة والمكملة، المعمرة وغٌر المعمرة الجٌدة والردٌئة.ٌصنف السلل والخدمات العامة والخاصة الضرورٌة، ا 

c2- ًٌوظف الرٌاضٌات والرسوم الهندسٌة واالحصاء والمحاسبة والقانون واإلدارة فً المجال االقتصادي والمال. 

-c2 ًالسلوز االقتصادي الرشٌد مستهلكاً ومنتجاً  ٌطبك ما درسه ف . 

-d1  المهام الموكلة إلٌهم. نجازإل زمالئهٌعمل منقرداً أو مل  

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Ord
er 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Con. H 

1 

مفاهٌم عامة فً علم  -
 االقتصاد

 
 
 
 
 
منهج البحث االقتصادي  -

 وأسالٌبه

 تعرٌف علم االقتصاد
 االقتصاد الجزئً

 االقتصاد الكلً
 مجال علم االقتصاد

 الندرة
 االختٌار

 الندرة والققر
 منهج البحث االقتصادي

 النظرٌة االقتصادٌة
 طرك واسالٌب التحلٌل االقتصادي

 المنطقً سلوبأوال: األ
 طرٌقة االستقراء

 االستنباططرٌقة 
 الرٌاضً سلوبثانٌا: األ

W1 3 
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 االحصائً سلوبثالثا: األ
 التجرٌد

 نسبٌة القانون العلمً
 التقرٌر والتقدٌر فً البحث االقتصادي

 مرتكزات التقكٌر االقتصادي

2 
المشكلة االقتصادٌة والنظم 

 االقتصادٌة

 اوال: المشكلة االقتصادٌة
 مقهوم وطبٌعة المشكلة االقتصادٌة 

 التً تثٌرها المشكلة االقتصادٌة ساسٌةاالسئلة األ
 تكلقة القرصة البدٌلة ااو الضائعة(

 .ثانٌا: النظم االقتصادٌة
 النظام الرأسمالً.
 .النظام االشتراكً

 .النظام المختلط
 .ًاإلسالمالنظام 

W2 3 

3 
 السلع االقتصادٌة

 المواردو
 )عناصر االنتاج(

 االستهالز الجماعًسلل االستهالز القردي وسلل 
 سلل االستهالز القردي

 سلل االستهالز الجماعً
 السلل االستهالكٌة والسلل االنتاجٌة

 السلل االستهالكٌة   -أ
 ـ السلل المعمرة وغٌر المعمرة

 ـ السلل الكمالٌة والسلل الضرورٌة
 ـ السلل العادٌة والسلل الدنٌا

 ـ السلل المتكاملة والسلل المتنافسة
 االنتاجٌة اسلل رأس المال(السلل  -ب 

 االرع أو الطبٌعة:
 العمل:

 السكان وقوة العمل 
 النمو السكانً وحجم القوى العاملة

 الكقاءة االنتاجٌة لعنصر العمل
 السكان والموارد انظرٌات السكان(

 نظرٌة مالتوس
 الدراسات الحدٌثة فً السكان

 رأس المال:
 رأس المال أهمٌة

 مقهوم رأس المال
 رأس المالانواع 
 التنظٌم

 W3 3  

 االسواق 4

 تعرٌف السوك وعناصر السوك
 العوامل المؤثرة فً حجم السوك

 وظائف السوك
 انواع االسواك

 سوك المنافسة الكاملة
 سوك المنافسة االحتكارٌة

 سوك احتكار القلة

W4   3 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة
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 سوك االحتكار الكامل

العرضو الطلب 5  

 تعرٌف الطلب
 جدول الطلب ومنحنى الطلب

 حاالت خاصة لمنحنى الطلب 
 التغٌر فً الكمٌة المطلوبة والتغٌر فً الطلب

 تعرٌف العرع
 جدول ومنحنى العرع

 التغٌر فً الكمٌة المعروضة والتغٌر فً العرع

W5 3 

6 
 توازن السوق

 
 تحدٌد ثمن وكمٌة التوازن

 وكمٌة التوازن تغٌر الطلب والعرع وتغٌر ثمن التوازن
W6 3 

 W7 3 النصفًاالختبار  7

 المرونات 8

 مرونة الطلب
 مرونة الطلب السعرٌة

 العوامل المؤثرة فً مرونة الطلب السعرٌة
 عالقة مرونة الطلب السعرٌة باإلٌراد

 مرونة الطلب الدخلٌة
 العوامل المؤثرة على مرونة الطلب الدخلٌة

 مرونة الطلب التبادلٌة االمتقاطعة(
 مرونة العرع السعرٌة

 المؤثرة فً مرونة العرعالعوامل 

W8 3 

 سلوك وتوازن المستهلك 9

 اوال: نظرٌة المنقعة العددٌة اأو القابلة للقٌاس(
 المنقعة الكلٌة والمنقعة الحدٌة 

 قانون تناقص المنقعة
 توازن المستهلز وفك تحلٌل المنقعة العددٌة االقابلة للقٌاس( 

 فائع المستهلز
 الحدٌةمنحنى الطلب ومنحنى المنقعة 

W9 3 

10 
نظرٌة المنفعة الترتٌبٌة وتحلٌل 

 السواء

 ثانٌا: نظرٌة منحنٌات السواء وتوازن المستهلز
 منحنى السواء وخرٌطة السواء

 مقهوم وطبٌعة منحنى السواء
 خصائص منحنٌات السواء

 معدل االحالل الحدي
 الثمن(-خط المٌزانٌة اأو خط الدخل

 السواء توازن المستهلز وفك تحلٌل منحنٌات
 اشتقاك منحنى طلب المستهلز وفقا لتحلٌل السواء

 اشتقاك منحنى طلب السوك
 تقٌٌم نظرٌة المنقعة وفقا لتحلٌل السواء

W10 3 

11 
والتكالٌف  نظرٌة االنتاج

 )النفقات(

 ـ مقهوم االنتاج
 ـ دالة االنتاج 

 ـ دالة االنتاج فً األجل القصٌر
 ـ الناتج الحدي والناتج المتوسط

 العالقة بٌن الناتج الكلً والناتج ـ المتوسط والناتج الحديـ 
 ـ مراحل الغلة

 ـ قانون النسب المتغٌرة وقانون تناقص الغلة

W11 3 
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 ـ مراحل االنتاج
ـ اختٌار اكقأ نسب االنتاج وتوسٌل  نطاك المشروع فً 

 االجل الطوٌل
 ـ طبٌعة ومقهوم النققةاالتكلقة(

 ة(ـ الجوانب المختلقة للنققة االتكلق
 ـ تكالٌف االنتاج فً االجل القصٌر
 ـ التكالٌف الكلٌة فً االجل القصٌر

 ـ التكالٌف المتوسطة والتكالٌف الحدٌة فً األجل القصٌر
عالقة متوسط التكالٌف الكلٌة االجمالٌة بمتوسط التكالٌف  -

 الثابتة ومتوسط التكالٌف المتغٌرة
 حدٌةالعالقة بٌن التكالٌف المتوسطة والتكالٌف ال -

 العالقة بٌن دوال االنتاج ودوال التكالٌف فً االجل القصٌر
 تكالٌف االنتاج فً االجل الطوٌل 

 اوال: التكالٌف الكلٌة
 ثانٌا: التكالٌف المتوسطة والتكالٌف الحدٌة

العالقة بٌن متوسط التكالٌف الكلٌة والتكالٌف الحدٌة فً 
 االجل الطوٌل

 وفورات المشروع

12 
المنتج فً سوق  توازن  

 المنافسة الكاملة

 توازن المنتج فً األجل القصٌر 
التوازن باستخدام االٌراد الكلً والتكلقة الكلٌة وحاالت  -أ

 التوازن
 التوازن باستخدام اٌرادات والتكالٌف المتوسطة والحدٌة -ب
 اٌرادات وتكالٌف الوحدة المنتجة -1
 حاالت توازن المنتج فً االجل القصٌر -2

 اشتقاك منحنى عرع المشروع من منحنى التكلقة الحدٌة
 منحنى عرع المشروع ومنحنى عرع السوك

 توازن المنتج فً األجل الطوٌل

W12 3 

13 
توازن المنتج فً سوق   

 المنافسة االحتكارٌة

 التمٌٌز بٌن منحنى الطلب القعلً ومنحنى طلب المشاركة 
باستخدام االٌراد حاالت توازن المنتج فً االجل القصٌر 

 الكلً والتكالٌف الكلٌة
حاالت توازن المنتج فً االجل القصٌر باستخدام االٌرادات 

 والتكالٌف المتوسطة والحدٌة
 توازن المنتج فً االجل الطوٌل

 حالة الدخل المقتوح -1
 حالة الدخول المغلك -2

W13  

14 
توازن المنتج فً سوق 

 االحتكار الكامل

 شرط توازن المحتكر
 توازن المحتكر فً االجل القصٌر
 توازن المحتكر فً األجل الطوٌل

أوجه الشبه واالختالف بٌن سوقً المنافسة الكاملة 
 واالحتكار الكامل

W14 3 

15 
 نظرٌة التوزٌع

 اقتصادٌات الرفاهو

 مقهوم وطبٌعة نظرٌة التوزٌل
 خصائص الطلب على عناصر االنتاج

 تكون اثمان خدمات عناصر االنتاج
 الرٌل       -

W15 3 
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 األجر       -
 القائدة       -
 الربح       -

 شروط تعظٌم الرفاه 
فشل السوك فً تحقٌك شروط المنافسة الكالمة: حاالت 

 االثار الخارجٌة( -السلل العامة-القشل ااالحتكار 

 W16 3 االختبار النهائً 16

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

16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 

1 
تطبٌقات ٌقوم  8 – 6وتمارٌن مصاحبة للمقرر تترواح بٌن  تطبٌقات

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

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

  

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 والحوارالمناقشة  -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 والتطبٌقات العملٌة.  األنشطةالمهام والتكالٌف و -
 والتكالٌف المنزلٌة القردٌة والجماعٌة والمشارٌل التطبٌقٌة( األنشطةالتعلم الذاتً والتعاونً ا -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المهام البحثٌة -

 األدوارالمحاكاة ولعب  -

 دراسة الحاالت -

 

I. والتكالٌف  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

االقتصادٌة  نظمةوما هً عناصرها وكٌف تواجه األعرف المشكلة االقتصادٌة  1
 هذه المشكلة

W2 1 

اللحوم  وطلب السوك عند عرف الطلب مكوناً جدوال للطلب القردي على سلعة  2
 أسعار مختلقة

W5 1 

عرف العرع مكوناً جدول لعرع منتج واحد  لسلعة الزبادي وعر ع السوك  3
 عند أسعار مختلقة

W5  1 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

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

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 W6 1 عرف السوك، وبٌن كٌف ٌتوازن مستخدماً األرقام والرسوم البٌانٌة 4

المنقعة العددٌة عرف توازن المستهلز مبٌناً بمثال شرطً التوازن فً ظل  5
 والمنقعة الترتٌبٌة

W9 1 

 W10 1 اشرح مراحل الغلة فً األجل القصٌر 6

وضح كٌف ٌتوازن المنتج فً سوك المنافسة الكاملة مستخدماً األرقام والرسوم  7
 البٌانٌة

W11 2 

 W12 1 اشرح بالرسوم البٌانٌة توازن المنتج فً سوك االحتكار 8

 W14 1 التوزٌل والتوازن العام وصور فشل السوكتكلٌف حول نظرٌة  2

 11  المجموع

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 االقتصاد الجزئً، دار األمٌن للنشر، صنعاء.( مبادئ 2113محمد أحمد األفندي، ا .1
(، مبادئ االقتصاد الجزئً، األمٌن للنشر، 2112داوود أحمد عثمان، علً علً الزبٌدي و عبدالرحمن بنً غازي، ا .2

 صنعاء.

  Essential References المراجع المساعدة:

 للنشر، صنعاء.مبادئ االقتصاد الجزئً والكلً، األمٌن  2111علً محمد شاطر، ــ  1
 ( مبادئ االقتصاد، األمٌن للنشر، صنعاء2112ـ حسن ثابت فرحان، ا2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

اإلنترنتتوجٌه الطالب للبحث عن موضوعات المقرر فً مواقل فً   

 

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 

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

  الطالب من دخول االمتحبان فبً حبال تجباوز الغٌباب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم وٌحرم
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment day 
& date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
 انسبة الدرجة إلى درجة  التقٌٌم النهائً(

Weight 

 W2 – W15 10 10% تكالٌف وانشطة 1

 %10 10 كل األسابٌل حضور ومشاركة 2

 W7 20 20% اختبار نصقً 3

 W16 60 60% االختبار النهائً 4

 Total  100 100%المجموع 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

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

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربل ساعة لثالث مبرات فبً القصبل الدراسبً، وإذا تبأخر زٌبادة عبن  ٌسمح
 ثالث مرات ٌحذر شقوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنل من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ا ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌل 

  القصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنقٌذ التكلٌقات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌقات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

5 

 :Cheatingالغش 

 الطالب.ن ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصقً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌقات والمشارٌل ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلز 

7 
 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌقات ..... الخأي سٌاسات 

 
 


