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 الجزئًاالقتصاد مواصفات مقرر: مبادئ 
 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 الجزئًاالقتصاد مبادئ 

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 الدراسً األول –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 
 نظام واسلوب الدراسة
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 
 تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر

Date of Approval 
 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

عشددكع عددب  لالقتصددبف يب  علدد  أسبسددرتركينددم رددر ر   دد  لرالزرد  تزويددف لرلبرددل عبرر ددب   ولررهددب ل   إردد يهدف  ذددال لرر دد   
ورنلندد   لإلنسددبني لرجزئددب عشددكع وددبو ويلتددو  لرر دد   علدد  رشددكل  لرنددف د لرنسددعي  رلرددول ف ولرلبجددب  لالقتصددبف ورعددبف  

سدلوا هدب، وردب يت لدا عبرللدل ولر د   علد  لرسدلم ولرودفرب  وسدلوا وتدولزر لررسدتهلا، أنولع، لألسدول  ونتدب إركبندب  لإل
ولرتكدبري  الرنق دب (  نتدب وعالقتهدب عبإل نتدب لررنتج وتولزنم  ب سو  لررنب س  لركبرل  وأسول  لاللتكب ،  ضال عر عنبص  لإل

  ب لألجلير لر صي  ولرلويع. ولست  ل  نظ ي  لرتوزيم ولقتصبفيب  لر  به، ور     صو   شع لرسو .

  

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 - سول  وتولزنهب ، لرللل ولر   .لرجزئب كبررشكل  لالقتصبفي ، لأللالقتصبف ي  لرر تعل  عرعبف  سبسيوضح لررقبذي  لأل 

 a2-  لالسول  لرروتلق . ب  سلوا وتولزر لررستهلا، وتولزر لررنتج يش ح 
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 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

-a3  .يظه  لرر     ولرقه  عبرظولذ  لالقتصبفي  ولررصلللب  لر لري  لروبص  عارا 
-b1  .ي ب ر عير لالسول  الررنب س  لركبرل ، لررنب س  لاللتكب ي ، للتكب  لر ل  ولاللتكب  لررللا( وش ولهب 
-b2  . يصن  لرسلم ولروفرب  لر بر  ولروبص  لرض و ي ، لركربري ، لرعفيل  ولرركرل ، لرر ر د وغي  لرر ر د لرجيفد ولر فيئ 
c1- ب لررجبع لالقتصبف  ولرربربفل د ولررلبسع  ولر بنور ولإل لصب لإليوظ  لر يبضيب  ولر سو  لرهنفسي  و . 

-c2 يلعا رب ف سم  ب  ً  . لرسلوا لالقتصبف  لر شيف رستهلكبً ورنتجب
-d1  لررهب  لرروكل  إريه .إلنجبز ي رع رنق فلً أو رم زرال ه 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment Strategies 

a1 
- 

ٌة المرتبطة بمبادئ ساسٌوضح المفاهٌم األ
الجزئً كالمشكلة االقتصادٌة، االقتصاد 

 لررلبض د  -
 لرلول  ولررنبقش  -

 لرتكبري  لرق في  ولرجربعي   -
 س ي   لرتلبنب   -

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

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes ا   

a1- 
لالقتصبف ي  لرر تعل  عرعبف  سبسيوضح لررقبذي  لأل 

سول  وتولزنهب ، لرجزئب كبررشكل  لالقتصبفي ، لأل
 ولر   .لرللل 

A1 .ولرنظ يب  لالقتصبفي  ولرربري .  ولررعبف  سسلأل يعير 

-a2 
 ب  سلوا وتولزر لررستهلا، وتولزر لررنتج يش ح  

 لالسول  لرروتلق .
A2 لرتلليع ولرتوليل لرربرب ولالئتربنب  أسسيعير رعبف  و

 .وتلليع لرروبل  لرربري  ولررص  ي .

-a3 
يظه  لرر     ولرقه  عبرظولذ  لالقتصبفي  

 ولررصلللب  لر لري  لروبص  عارا. 
A3     عبألزرب  لالقتصبفي  ولرربري        . يظه  لرر

  ب رجبرم.نجليزي  وعبررصلللب  ولركتل عبرلغ  لإل

-b1 
ي ب ر عير لالسول  الررنب س  لركبرل ، لررنب س   

لاللتكب ي ، للتكب  لر ل  ولاللتكب  لررللا( 
 وش ولهب. 

B1. يللع  لرظولذ  ولر ضبيب لالقتصبفي  ولرربري . 

b2- 

يصن  لرسلم ولروفرب  لر بر  ولروبص  لرض و ي ،  
لركربري ، لرعفيل  ولرركرل ، لرر ر د وغي  لرر ر د 

 لرجيفد ولر فيئ .

B4 .  ي ب ر عير لرنظ يب  ولررفل س لرقك ي  لالقتصبفي
ولرربري ، وين ف ويتوا  لر  ل  لالستثرب   ولالقتصبف  

 ولرربرب لررنبسل.

-c1 
 لصب لإلولر سو  لرهنفسي  ويوظ  لر يبضيب  

 ب لررجبع لالقتصبف  فل د ولررلبسع  ولر بنور ولإل
 .ولرربرب

C1  لصب لإللر يبضيب  ولر سو  لرهنفسي  و. يوظ 
  ب لررجبع لالقتصبف فل د ولررلبسع  ولر بنور ولإل

 

-c2 
لرسلوا لالقتصبف  لر شيف رستهلكبً  يلعا رب ف سم  ب

 ً  .ورنتجب
C4 لالقتصبفي  ولرولل ولرع لرج لالنربئي   . يضم لرسيبسب

 و ا لالسلول لر لرب.

-d1 
لررهب  ولرتكليقب  إلنجبز ي رع رنق فلً أو رم زرال ه 

 لرروكل  إريم
D2.ي رع ضرر   يا رتريزلً عسرب  لر يبفد . 
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 لرت ل  لرالتب ولرت بونب - سوا  وتوازنها ، الطلب والعر..األ
 لر ص  لراذنب  -
 

 لررشب ك   ب قبع  لرف س -
 لرراللظ  -
 لرتلبنب  تل ي ي  -

a2- 

سلوا وتولزر لررستهلا، وتولزر  يش ح 
   ب لالسول  لرروتلق . لررنتج

 لررلبض د. -
 لرلول  ولررنبقش  - 
 لرت ل  لرالتب ولرت بونب  -
 لر ص  لراذنب  -
 

 لرتكبري  لرق في  ولرجربعي   
 س ي   لرتلبنب   -
 لررشب ك   ب قبع  لرف س -
 لرراللظ  -
 لرتلبنب  تل ي ي  -

-a3 

يظه  لرر     ولرقهد  عدبرظولذ  لالقتصدبفي  
 ولررصلللب  لر لري  لروبص  عارا. 

 

 لررلبض د -
 لرلول  ولررنبقش  -
 لرت ل  لرالتب ولرت بونب -
 لر ص  لراذنب  -
 

 لرتكبري  لرق في  ولرجربعي  
 س ي   لرتلبنب   -
 لررشب ك   ب قبع  لرف س -
 لرراللظ  -
 لرتلبنب  تل ي ي  -

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment Strategies 

b1
– 

 
ي ب ر عير لألسول  الررنب س  لركبرل ، 

لررنب س  لاللتكب ي ، للتكب  لر ل  
 ولاللتكب  لررللا( وش ولهب.

 لررلبض د  -
 لرلول  ولررنبقش   -
 لر ص  لراذنب  -
 .نشل لررهب  ولأل -
رجروعب  لر رع ات ل    -

 التب وت بونب(
 رهب  علثي  -

 ت يي  لرتكبري . -
 ت يي  لررنبقش  ولرلول . -
 لرتلبر شقو   -
لرراللظ  وت يي  رشب ك  لرلبرل  -

  ب لر بع  
 ت يي  لرت ب ي  -
 لرراللظ  -
 لوتعب ل  تل ي ي  -

b2 
- 

يصن  لرسلم ولروفرب  لر بر  ولروبص  
لرض و ي ، لركربري ، لرعفيل  ولرركرل ، 
 لرر ر د وغي  لرر ر د لرجيفد ولر فيئ 

 لررلبض د  -
 لرلول  ولررنبقش   -
 لر ص  لراذنب  -
 .نشل لررهب  ولأل -
رجروعب  لر رع ات ل    -

 التب وت بونب(
 رهب  علثي  -

 ت يي  لرتكبري . -
 ت يي  لررنبقش  ولرلول . -
 لرتلبر شقو   -
لرراللظ  وت يي  رشب ك  لرلبرل  -

  ب لر بع  
 ت يي  لرت ب ي  -
 لرراللظ  -
 لوتعب ل  تل ي ي  -

 

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

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment Strategies 

c1-   لوتعب ل  تل ي ي . - لررلبكبد   -يوظ  لر يبضيب  ولر سو  لرهنفسي 
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 ب فل د ولررلبسع  ولر بنور ولإل لصب لإلو
 .لررجبع لالقتصبف  ولرربرب

 

 لرتلعيا لر رلب.    -
ولرتكبري  لررنزري   نشل لأل  -

 لرق في  ولرجربعي 
ولرتغاي  لرلول  ولررنبقش   -

 لر لج  . 
 لرتف يل لر رلب -

 لرتلبنب  شقوي   -
 ت يي  لرت ب ي  ولرتكبري   -
 ت يي  لر  و  لرق في  ولرجربعي  -
 لررشب ك   ب قبع  لرف س -

C2- 

لرسلوا لالقتصبف   يلعا رب ف سم  ب
 ً   .لر شيف رستهلكبً ورنتجب

 ـ ررلبكبد 
 لرتلعيا لر رلب.   -  -
ولرتكبري  لررنزري   نشل لأل - -

 لرق في  ولرجربعي ( 
ولرتغاي  لرلول  ولررنبقش   -

 لر لج  . 

 لوتعب ل   تل ي ي . -
 لوتعب ل  شقوي   -
 ت يي  لرت ب ي  ولرتكبري   -
لالرتلبر لر رلب وراللظ   -

 لالفل .
 لررشب ك   ب قبع  لرف س. -

 

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

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
Assessment Strategies 

d1- 

لررهب  إلنجبز ي رع رنق فلً أو رم زرال ه 
 ولرتكليقب  لرروكل  إريم

 لرلول  ولررنبقش     -
 لرت ل  لرالتب ولرت بونب -
 ولررهب  ولرتكبري  نشل لأل   -
 لرتغاي  لر لج   -
 لرتلعيا لر رلب. -

 راللظ  لالفل .   -
 لالرتلبنب  لر صي د  -
 ت يي  لر  و  لرت فيري  -
 نشل ت يي  لرت ب ي  ولرتكبري  ولأل -
 لالرتلبنب  لرشقوي   -

 

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 
 

رقبذي   -
عبر   ب 

عل  
 لالقتصبف

 
 
 
 
 
رنهج  -

لرعلث 
لالقتصبف  

 ت  ي  عل  لالقتصبف
 لرجزئبلالقتصبف 
 لركلبلالقتصبف 

 رجبع عل  لالقتصبف
 لرنف د

 لالوتيب 
 لرنف د ولرق  

 رنهج لرعلث لالقتصبف 
 لرنظ ي  لالقتصبفي 

لرتلليع  أسبريلل   و
 لالقتصبف 

 أوال: لالسلول لررنل ب

1 3 
a1, a2,a3 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد
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 برنامج إدراة االعمال

 لالست  ل ل ي    مأسبريعو
 ل ي   لالستنعبل

 ثبنيب: لالسلول لر يبضب
 لصبئبثبرثب: لالسلول لإل

 لرتج يف
 نسعي  لر بنور لر لرب
لرت  ي  ولرت في   ب 
 لرعلث لالقتصبف 
ر تكزل  لرتقكي  

 لالقتصبف 

2 

لررشكل  
لالقتصبفي  

ولرنظ  
 لالقتصبفي 

 لوال: لررشكل  لالقتصبفي 
رقهو  ولعي   لررشكل  

 لالقتصبفي  
ي  لرتب سبسلالسئل  لأل

تثي ذب لررشكل  
 لالقتصبفي 

تكلق  لرق ص  لرعفيل  الو 
 لرضبئ  (

 .ثبنيب: لرنظ  لالقتصبفي 
 لرنظب  لر أسربرب.
 .لرنظب  لالشت لكب
 .لرنظب  لرروتلل

 لرنظب  لإلسالرب.

1 3 
a1, a2,a3 

 

3 

لرسلم 
 لالقتصبفي 

 لررول فو
اعنبص  

 (نتب لإل

لرق ف  ستهالا سلم لال
 لرجربعبستهالا وسلم لال
 لرق ف ستهالا سلم لال
 لرجربعبستهالا سلم لال

لرسلم لالستهالكي  ولرسلم 
 ي نتبجلإل
 لرسلم لالستهالكي    -أ

ـ لرسلم لرر ر د وغي  
 لرر ر د

ـ لرسلم لركربري  ولرسلم 
 لرض و ي 

ـ لرسلم لر بفي  ولرسلم 
 لرفنيب
لرسلم لررتكبرل  ولرسلم ـ 

 لررتنب س 
ي  اسلم نتبجلرسلم لإل -ل 

  أس لرربع(
 أو لرلعي  :   لأل

 لر رع:
 لرسكبر وقود لر رع 

لرنرو لرسكبنب ولج  

 1 3  
a1, a2,a3,b1,b2 
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 لر وى لر برل 
ي  ر نص  نتبجلركقب د لإل

 لر رع
لرسكبر ولررول ف 
 انظ يب  لرسكبر(
 نظ ي  ربرتوس

لرف لسب  لرلفيث   ب 
 لرسكبر
 لرربع: أس 

 لذري   أس لرربع
 رقهو   أس لرربع

  أس لرربع أنولع
 لرتنظي 

 لالسول  4

ت  ي  لرسو  وعنبص  
 لرسو 

لر ولرع لررؤث د  ب لج  
 لرسو 

 وظبئ  لرسو 
 لالسول  أنولع

 سو  لررنب س  لركبرل 
 سو  لررنب س  لاللتكب ي 

 سو  للتكب  لر ل 
 لركبرعسو  لاللتكب  

1   3 
a1, a2,a3,b1,b2 

 

 لر   و لرللل 5

 ت  ي  لرللل
جفوع لرللل ورنلن  

 لرللل
لبال  وبص  ررنلن  

 لرللل 
لرتغي   ب لركري  لررللوع  

 ولرتغي   ب لرللل
 ت  ي  لر   

 جفوع ورنلن  لر   
لرتغي   ب لركري  

لرر  وض  ولرتغي   ب 
 لر   

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2 

 

 لرسو تولزر  6

 تلفيف ثرر وكري  لرتولزر
تغي  لرللل ولر    
وكري   وتغي  ثرر لرتولزر

 لرتولزر

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

 

 لرر ونب  7

 ر ون  لرللل
 ر ون  لرللل لرس  ي 
لر ولرع لررؤث د  ب 
 ر ون  لرللل لرس  ي 
عالق  ر ون  لرللل 

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2,c1,c2 
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 لرس  ي  عبإلي لف
 ر ون  لرللل لرفولي 

لررؤث د عل  لر ولرع 
 ر ون  لرللل لرفولي 
ر ون  لرللل لرتعبفري  

 الررت بل  (
 ر ون  لر    لرس  ي 
لر ولرع لررؤث د  ب 

 ر ون  لر   

8 

سلوا وتولزر 
 لررستهلا 

 
 
 

لوال: نظ ي  لررنق   
 لر ففي  اأو لر بعل  رل يبس(
لررنق   لركلي  ولررنق   

 لرلفي  
 قبنور تنبقو لررنق  
تولزر لررستهلا و ا 
تلليع لررنق   لر ففي  

 الر بعل  رل يبس( 
  بئ  لررستهلا

رنلن  لرللل ورنلن  
 لررنق   لرلفي 

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

 

9 
نظ ي  لررنق   

لرت تيعي  وتلليع 
 لرسول 

ثبنيب: نظ ي  رنلنيب  
 لرسول  وتولزر لررستهلا

وو يل  رنلن  لرسول  
 لرسول 

رقهو  ولعي   رنلن  
 لرسول 

وصبئو رنلنيب  
 لرسول 

 ر فع لاللالع لرلف 
ول لرريزلني  اأو ول 

 لرثرر(-لرفوع
تولزر لررستهلا و ا 
 تلليع رنلنيب  لرسول 
لشت ب  رنلن  للل 
لررستهلا و  ب رتلليع 

 لرسول 
لشت ب  رنلن  للل 

 لرسو 
ت يي  نظ ي  لررنق   و  ب 

 لرسول رتلليع 

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

 

10 
 

 نتب نظ ي  لإل
ولرتكبري  
 الرنق ب (

 نتب ـ رقهو  لإل
  نتب ـ فلر  لإل
 ب لألجع  نتب ـ فلر  لإل
 لر صي 

1 3 
a1, 

a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1 
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ـ لرنبتج لرلف  ولرنبتج 
 لررتوسل

ـ لر الق  عير لرنبتج لركلب 
ولرنبتج ـ لررتوسل ولرنبتج 

 لرلف 
 ـ ر للع لرغل 
لررتغي د ـ قبنور لرنسل 

 وقبنور تنبقو لرغل 
 نتب ـ ر للع لإل

 نتب ـ لوتيب  لكقأ نسل لإل
وتوسيم  نلب  لررش وع 

  ب لالجع لرلويع
ـ لعي   ورقهو  
 لرنق  الرتكلق (

ـ لرجولنل لرروتلق  رلنق   
 الرتكلق (

 ب  نتب ـ تكبري  لإل
 لالجع لر صي 

ـ لرتكبري  لركلي   ب 
 لالجع لر صي 
وسل  ـ لرتكبري  لررت

ولرتكبري  لرلفي   ب 
 لألجع لر صي 

عالق  رتوسل لرتكبري   -
  عرتوسل لإلجربريلركلي  

لرتكبري  لرثبعت  ورتوسل 
 لرتكبري  لررتغي د

لر الق  عير لرتكبري   -
لررتوسل  ولرتكبري  

 لرلفي 
 نتب لر الق  عير فولع لإل

وفولع لرتكبري   ب لالجع 
 لر صي 

 ب لالجع  نتب تكبري  لإل
 لرلويع 

 لوال: لرتكبري  لركلي 
ثبنيب: لرتكبري  لررتوسل  

 ولرتكبري  لرلفي 
لر الق  عير رتوسل 

لرتكبري  لركلي  ولرتكبري  
 لرلفي   ب لالجع لرلويع

 و و ل  لررش وع

11 
تولزر لررنتج   

 ب سو  
 لررنب س  لركبرل 

تولزر لررنتج  ب لألجع 
 لر صي  

لرتولزر عبستوفل   -أ
1 3 

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



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء
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لالي لف لركلب ولرتكلق  
 لركلي  ولبال  لرتولزر

لرتولزر عبستوفل   -ل
لي لفل  ولرتكبري  
 لررتوسل  ولرلفي 

لي لفل  وتكبري   -1
 لرولفد لررنتج 

لبال  تولزر لررنتج  -2
  ب لالجع لر صي 

لشت ب  رنلن  ع   
لررش وع رر رنلن  

 لرتكلق  لرلفي 
 وع رنلن  ع   لررش

 ورنلن  ع   لرسو 
تولزر لررنتج  ب لألجع 

 لرلويع

12 

تولزر لررنتج   
 ب سو  
لررنب س  
 لاللتكب ي 

لرترييز عير رنلن  لرللل 
لرق لب ورنلن  للل 

 لررشب ك  
لبال  تولزر لررنتج  ب 
لالجع لر صي  عبستوفل  
لالي لف لركلب ولرتكبري  

 لركلي 
تولزر لررنتج  ب لبال  

لالجع لر صي  عبستوفل  
لالي لفل  ولرتكبري  
 لررتوسل  ولرلفي 

تولزر لررنتج  ب لالجع 
 لرلويع

 لبر  لرفوع لررقتوح -1
 لبر  لرفووع لررغلا -2

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

 

13 
تولزر لررنتج  ب 
سو  لاللتكب  

 لركبرع

 ش ل تولزر لررلتك 
تولزر لررلتك   ب لالجع 

 لر صي 
تولزر لررلتك   ب لألجع 

 لرلويع
أوجم لرشعم ولالوتال  
عير سوقب لررنب س  

 لركبرل  ولاللتكب  لركبرع

1 3 
a1,b1,b2,c1,c2,d1,d2 
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14 
 

 نظ ي  لرتوزيم
لقتصبفيب  و

 لر  به

رقهو  ولعي   نظ ي  
 لرتوزيم

وصبئو لرللل عل  
 نتب عنبص  لإل

تكور لثربر وفرب  
 نتب عنبص  لإل

 لر يم       -
 لآلج        -
 لرقبئفد       -
 لر عح       -

 ش ول ت ظي  لر  به 
 شع لرسو   ب تل يا 
ش ول  لررنب س  لركبرل  
وصو  لبال  لرقشع 

 -لرسلم لر بر -الاللتكب  
 لالثب  لروب جي (

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 
تطبٌقات وتمارٌن مصاحبة للمقرر تترواح بٌن 

تطبٌقات ٌقوم بها المعٌد ساعاتها  8 – 6
 مضمنة فً ساعات المحاضرة

   

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours 

Per Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  لررلبض د 
  لررنبقش  ولرلول 
 لر ص  لراذنب 
   لع لررشكال 
 ولرتلعي ب  لر رلي .  نشل لررهب  ولرتكبري  ولأل 
 ولرتكبري  لررنزري  لرق في  ولرجربعي  ولررشب يم لرتلعي ي ( نشل لرت ل  لرالتب ولرت بونب الأل 
 .  لرتغاي  لر لج 
  لرعلثي  لررهب 
 فول لررلبكبد ور ل لأل 
  لرزيب د لروب جي 
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  ف لس  لرلبال 

 

I. نشطةاأل Tasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

1 
ورب ذب عنبص ذب ع   لررشكل  لالقتصبفي  

 لالقتصبفي  ذاه لررشكل  لألنظر وكي  تولجم 
 a1+a2+b1 
 

W2 1 

2 
ع   لرللل ركونبً جفوال رلللل لرق ف  عل  

 روتلق  أس ب سل   لرللو   وللل لرسو  عنف 
d1+d2+ a1+a2 

 
W5 1 

3 
ع   لر    ركونبً جفوع ر    رنتج وللف  

 روتلق  أس ب رسل   لرزعبف  وع    لرسو  عنف 
a 1,a2 ,b1,b2, d1  

W5  1 

4 
ع   لرسو ، وعير كي  يتولزر رستوفربً لأل قب  

 ولر سو  لرعيبني 
a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W6 1 

5 
ع   تولزر لررستهلا رعينبً عرثبع ش لب لرتولزر 

  ب ظع لررنق   لر ففي  ولررنق   لرت تيعي 
a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W9 1 

 a 1,a2 ,b1,b2, d1 W10 1 لش ح ر للع لرغل   ب لألجع لر صي  6

7 
وضح كي  يتولزر لررنتج  ب سو  لررنب س  

 لركبرل  رستوفربً لأل قب  ولر سو  لرعيبني 
a1+b1+b2 

c1+c2+d1,d2 
W11 2 

8 
لش ح عبر سو  لرعيبني  تولزر لررنتج  ب لسول  

 لاللتكب 
a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W12 1 

9 
تكلي  لوع نظ ي  لرتوزيم ولرتولزر لر ب  وصو  

  شع لرسو 
a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W14 1 

 11   لررجروع 

 

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 التقٌٌم أنشطة
Assessment 

Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment day 
& date 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً
ف ج    إر انسع  لرف ج  

 لرت يي  لرنهبئب(
Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 أنشل تكبري  و  .4
لررلبض د لرثبني   ولت  
 لررلبض د لر بش د

10 10% 

+ 
a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2 
 

 %10 10 كع لألسبعيم لضو  ورشب ك   .2
a1+a2+a3+b1+ 

b2+c1+c2 
 
 %20 20 لرسبعم لوتعب  نصقب  .3 

a1+a2+b1 + 
b2+ c2 

 %60 60 لرسبفس عش  لالوتعب  لرنهبئب .4
a1,a2,a3,b1,b2 

c1,c2,d1,d2, 

  Total 100 100%المجموع 
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 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 رلنش ، صن ب . لألريرلرجزئب، فل  لالقتصبف ( رعبف  2113لأل نف ، ا ألرفدمحم  -1
 رلنش ، صن ب . لألريرلرجزئب، لالقتصبف (، رعبف  2112عثربر، علب علب لرزعيف و ععفلر لرر عنب غبز ، ا ألرففلووف  -2

  Essential References المراجع المساعدة:

 رلنش ، صن ب . لألريرلرجزئب ولركلب، لالقتصبف رعبف   2111علب دمحم شبل ، ــ  1
 رلنش ، صن ب  لألرير( رعبف  لالقتصبف، 2112ـ لسر ثبع    لبر، ا2

  Electronic Materials and Web Sites وإنترنت:     إلكترونٌةمواد 

لإلنت ن توجيم لرلبرل رلعلث عر روضوعب  لرر     ب رولقم  ب   

 

  

vi. 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 بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالبب للقسالم وٌحالرم الطالالب مالن دخالول االمتحالان فالً حالال تجالاوز الغٌالاب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 25

2 

 :Tardyتأخر الحضور الم

زٌالادة عالن تالأخر لمالدة ربالع سالاعة لالثبا مالرات فالً الفصالل الدراسالً، وإذا تالأخر للطالب حضور المحاضالرة إذا  ٌسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذثبا مرات ٌحذر شفوٌا من 

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22مقدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

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

5 

 :Cheatingالغش 

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

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :Other policies آخري سٌاسات 

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات  -
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i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

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

 الثبثاء
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  الجزئًاالقتصاد مبادئ 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى األول/الفصل الدراسً األول

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
  يبض  علت  أ

5.  
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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iii.  وصف المقررCourse Description: 

عشدكع عدب  ورعدبف  لالقتصدبف يب  عل  أسبسرتركينم رر ر     لرالزر  تزويف لرلبرل عبرر ب   ولررهب ل   إر يهف  ذال لرر    
، نتدب ورنلند  إركبندب  لإل لإلنسدبني لرجزئب عشكع وبو ويلتو  لرر    عل  رشكل  لرنف د لرنسعي  رلرول ف ولرلبجب  لالقتصبف 
لرسلم ولروفرب  وسلوا وتولزر لررستهلا، سلوا لررنتج وتولزنم  ب سدو  هب، ورب يت لا عبرللل ولر    عل  أنولعلألسول  و

ولرتكددبري  الرنق ددب (  ددب لألجلددير لر صددي   نتددب وعالقتهددب عبإل نتددب لررنب سدد  لركبرلدد  وأسددول  لاللتكددب ،  ضددال عددر عنبصدد  لإل
  ولست  ل  نظ ي  لرتوزيم ولقتصبف لر  به، ور     صو   شع لرسو .  ولرلويع.

 

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

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
a1 -  ب لالسول  لرروتلق  سلوا وتولزر لررستهلا، وتولزر لررنتج يش ح  . 

 a2- سول  وتولزنهب ، لرللل ولر   .كبررشكل  لالقتصبفي ، لأللرجزئب لالقتصبف ي  لرر تعل  عرعبف  سبسيوضح لررقبذي  لأل 
-a3  .يظه  لرر     ولرقه  عبرظولذ  لالقتصبفي  ولررصلللب  لر لري  لروبص  عارا 
-b1  .ي ب ر عير لالسول  الررنب س  لركبرل ، لررنب س  لاللتكب ي ، للتكب  لر ل  ولاللتكب  لررللا( وش ولهب 
-b2  . يصن  لرسلم ولروفرب  لر بر  ولروبص  لرض و ي ، لركربري ، لرعفيل  ولرركرل ، لرر ر د وغي  لرر ر د لرجيفد ولر فيئ 
c2- ب لررجبع لالقتصبف  ولرربربفل د ولررلبسع  ولر بنور ولإل لصب لإليوظ  لر يبضيب  ولر سو  لرهنفسي  و . 

-c2 يلعا رب ف سم  ب  ً  . لرسلوا لالقتصبف  لر شيف رستهلكبً ورنتجب
-d1  لررهب  لرروكل  إريه .إلنجبز ي رع رنق فلً أو رم زرال ه  

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Order 

 الوحدات
 ()الموضوعات الرئٌسة

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة

Con. H 

1 

رقبذي  عبر   ب عل   -
 لالقتصبف

 
 
 
 
 
رنهج لرعلث لالقتصبف   -

 مأسبريعو

 ت  ي  عل  لالقتصبف
 لرجزئبلالقتصبف 
 لركلبلالقتصبف 

 رجبع عل  لالقتصبف
 لرنف د

 لالوتيب 
 لرنف د ولرق  

 رنهج لرعلث لالقتصبف 
 لرنظ ي  لالقتصبفي 

 لرتلليع لالقتصبف  أسبريلل   و
 أوال: لالسلول لررنل ب

 ل ي   لالست  ل 
 ل ي   لالستنعبل

 ثبنيب: لالسلول لر يبضب
 لصبئبثبرثب: لالسلول لإل

 لرتج يف
 نسعي  لر بنور لر لرب

 لرت  ي  ولرت في   ب لرعلث لالقتصبف 
 ر تكزل  لرتقكي  لالقتصبف 

W1 3 

2 
لررشكل  لالقتصبفي  ولرنظ  

 لالقتصبفي 
 لوال: لررشكل  لالقتصبفي 

 رقهو  ولعي   لررشكل  لالقتصبفي  
W2 3 
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 ي  لرتب تثي ذب لررشكل  لالقتصبفي سبسلالسئل  لأل
 تكلق  لرق ص  لرعفيل  الو لرضبئ  (

 .ثبنيب: لرنظ  لالقتصبفي 
 لرنظب  لر أسربرب.
 .لرنظب  لالشت لكب
 .لرنظب  لرروتلل

 لرنظب  لإلسالرب.

3 
 لالقتصبفي لرسلم 

 لررول فو
 (نتب اعنبص  لإل

 لرجربعبستهالا لرق ف  وسلم لالستهالا سلم لال
 لرق ف ستهالا سلم لال
 لرجربعبستهالا سلم لال

 ي نتبجلرسلم لالستهالكي  ولرسلم لإل
 لرسلم لالستهالكي    -أ

 ـ لرسلم لرر ر د وغي  لرر ر د
 ـ لرسلم لركربري  ولرسلم لرض و ي 

 لر بفي  ولرسلم لرفنيبـ لرسلم 
 ـ لرسلم لررتكبرل  ولرسلم لررتنب س 

 ي  اسلم  أس لرربع(نتبجلرسلم لإل -ل 
 أو لرلعي  :   لأل

 لر رع:
 لرسكبر وقود لر رع 

 لرنرو لرسكبنب ولج  لر وى لر برل 
 ي  ر نص  لر رعنتبجلركقب د لإل

 لرسكبر ولررول ف انظ يب  لرسكبر(
 نظ ي  ربرتوس

 لرلفيث   ب لرسكبرلرف لسب  
  أس لرربع:

 لذري   أس لرربع
 رقهو   أس لرربع

  أس لرربع أنولع
 لرتنظي 

 W3 3  

 لالسول  4

 ت  ي  لرسو  وعنبص  لرسو 
 لر ولرع لررؤث د  ب لج  لرسو 

 وظبئ  لرسو 
 لالسول  أنولع

 سو  لررنب س  لركبرل 
 سو  لررنب س  لاللتكب ي 

 سو  للتكب  لر ل 
 لاللتكب  لركبرعسو  

W4   3 

لر   و لرللل 5  

 ت  ي  لرللل
 جفوع لرللل ورنلن  لرللل
 لبال  وبص  ررنلن  لرللل 

 لرتغي   ب لركري  لررللوع  ولرتغي   ب لرللل
 ت  ي  لر   

 جفوع ورنلن  لر   

W5 3 
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 لرتغي   ب لركري  لرر  وض  ولرتغي   ب لر   

6 
 تولزر لرسو 

 

 لرتولزرتلفيف ثرر وكري  
وكري   تغي  لرللل ولر    وتغي  ثرر لرتولزر

 لرتولزر
W6 3 

 W7 3 االختبار النصفً 7

 لرر ونب  8

 ر ون  لرللل
 ر ون  لرللل لرس  ي 

 لر ولرع لررؤث د  ب ر ون  لرللل لرس  ي 
 عالق  ر ون  لرللل لرس  ي  عبإلي لف

 ر ون  لرللل لرفولي 
 لرفولي  لر ولرع لررؤث د عل  ر ون  لرللل
 ر ون  لرللل لرتعبفري  الررت بل  (

 ر ون  لر    لرس  ي 
 لر ولرع لررؤث د  ب ر ون  لر   

W8 3 

 سلوا وتولزر لررستهلا 9

 لوال: نظ ي  لررنق   لر ففي  اأو لر بعل  رل يبس(
 لررنق   لركلي  ولررنق   لرلفي  

 قبنور تنبقو لررنق  
تولزر لررستهلا و ا تلليع لررنق   لر ففي  

 الر بعل  رل يبس( 
  بئ  لررستهلا

 رنلن  لرللل ورنلن  لررنق   لرلفي 

W9 3 

10 
نظ ي  لررنق   لرت تيعي  

 وتلليع لرسول 

 ثبنيب: نظ ي  رنلنيب  لرسول  وتولزر لررستهلا
 رنلن  لرسول  وو يل  لرسول 
 رقهو  ولعي   رنلن  لرسول 

 رنلنيب  لرسول  وصبئو
 ر فع لاللالع لرلف 

 لرثرر(-ول لرريزلني  اأو ول لرفوع
 تولزر لررستهلا و ا تلليع رنلنيب  لرسول 

 لشت ب  رنلن  للل لررستهلا و  ب رتلليع لرسول 
 لشت ب  رنلن  للل لرسو 

 ت يي  نظ ي  لررنق   و  ب رتلليع لرسول 

W10 3 

11 
ولرتكبري   نتب نظ ي  لإل
 الرنق ب (

 نتب ـ رقهو  لإل
  نتب ـ فلر  لإل
  ب لألجع لر صي  نتب ـ فلر  لإل

 ـ لرنبتج لرلف  ولرنبتج لررتوسل
ـ لر الق  عير لرنبتج لركلب ولرنبتج ـ لررتوسل 

 ولرنبتج لرلف 
 ـ ر للع لرغل 

 ـ قبنور لرنسل لررتغي د وقبنور تنبقو لرغل 
 نتب ـ ر للع لإل
وتوسيم  نلب   نتب كقأ نسل لإلـ لوتيب  ل

 لررش وع  ب لالجع لرلويع

W11 3 
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 ـ لعي   ورقهو  لرنق  الرتكلق (
 ـ لرجولنل لرروتلق  رلنق   الرتكلق (

  ب لالجع لر صي  نتب ـ تكبري  لإل
 ـ لرتكبري  لركلي   ب لالجع لر صي 

ـ لرتكبري  لررتوسل  ولرتكبري  لرلفي   ب لألجع 
 لر صي 

  عرتوسل لإلجربريتكبري  لركلي  عالق  رتوسل لر -
 لرتكبري  لرثبعت  ورتوسل لرتكبري  لررتغي د

لر الق  عير لرتكبري  لررتوسل  ولرتكبري   -
 لرلفي 

وفولع لرتكبري   ب  نتب لر الق  عير فولع لإل
 لالجع لر صي 
  ب لالجع لرلويع  نتب تكبري  لإل

 لوال: لرتكبري  لركلي 
 ولرتكبري  لرلفي  ثبنيب: لرتكبري  لررتوسل 

لر الق  عير رتوسل لرتكبري  لركلي  ولرتكبري  
 لرلفي   ب لالجع لرلويع

 و و ل  لررش وع

12 
تولزر لررنتج  ب سو    

 لررنب س  لركبرل 

 تولزر لررنتج  ب لألجع لر صي  
لرتولزر عبستوفل  لالي لف لركلب ولرتكلق  لركلي   -أ

 ولبال  لرتولزر
عبستوفل  لي لفل  ولرتكبري  لرتولزر  -ل

 لررتوسل  ولرلفي 
 لي لفل  وتكبري  لرولفد لررنتج  -1
 لبال  تولزر لررنتج  ب لالجع لر صي  -2

لشت ب  رنلن  ع   لررش وع رر رنلن  
 لرتكلق  لرلفي 

 رنلن  ع   لررش وع ورنلن  ع   لرسو 
 تولزر لررنتج  ب لألجع لرلويع

W12 3 

13 
سو   تولزر لررنتج  ب  

 لررنب س  لاللتكب ي 

لرترييز عير رنلن  لرللل لرق لب ورنلن  للل 
 لررشب ك  

لبال  تولزر لررنتج  ب لالجع لر صي  عبستوفل  
 لالي لف لركلب ولرتكبري  لركلي 

لبال  تولزر لررنتج  ب لالجع لر صي  عبستوفل  
 لالي لفل  ولرتكبري  لررتوسل  ولرلفي 

 رلويعتولزر لررنتج  ب لالجع ل
 لبر  لرفوع لررقتوح -1
 لبر  لرفووع لررغلا -2

W13  

14 
تولزر لررنتج  ب سو  

 لاللتكب  لركبرع

 ش ل تولزر لررلتك 
 تولزر لررلتك   ب لالجع لر صي 
 تولزر لررلتك   ب لألجع لرلويع

أوجم لرشعم ولالوتال  عير سوقب لررنب س  
 لركبرل  ولاللتكب  لركبرع

W14 3 

 W15 3 رقهو  ولعي   نظ ي  لرتوزيم لرتوزيمنظ ي   15
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 نتب وصبئو لرللل عل  عنبص  لإل لقتصبفيب  لر  بهو
 نتب تكور لثربر وفرب  عنبص  لإل

 لر يم       -
 لآلج        -
 لرقبئفد       -
 لر عح       -

 ش ول ت ظي  لر  به 
 شع لرسو   ب تل يا ش ول لررنب س  لركبرر : 

لالثب   -لرسلم لر بر -لبال  لرقشع الاللتكب  
 لروب جي (

 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  8 – 6تطبٌقات وتمارٌن مصاحبة للمقرر تترواح بٌن 

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

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

  

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 لررلبض د  -
 لررنبقش  ولرلول  -
 لر ص  لراذنب -
 لع لررشكال   -
 ولرتلعي ب  لر رلي .  نشل لررهب  ولرتكبري  ولأل -
 ولرتكبري  لررنزري  لرق في  ولرجربعي  ولررشب يم لرتلعي ي ( نشل لرت ل  لرالتب ولرت بونب الأل -
 لرتغاي  لر لج  . -
 لرتف يس لررصغ   -
 لررهب  لرعلثي  -
 فول لررلبكبد ور ل لأل -
 ف لس  لرلبال  -

 

I. والتكالٌف  نشطةاألTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

لالقتصبفي  ذاه  لألنظر ورب ذب عنبص ذب وكي  تولجم ع   لررشكل  لالقتصبفي   1
 لررشكل 

W2 1 

 W5 1ع   لرللل ركونبً جفوال رلللل لرق ف  عل  سل   لرللو   وللل لرسو  عنف  2
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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 روتلق  أس ب 

ع   لر    ركونبً جفوع ر    رنتج وللف  رسل   لرزعبف  وع    لرسو  عنف  3
 روتلق  أس ب 

W5  1 

 W6 1 ع   لرسو ، وعير كي  يتولزر رستوفربً لأل قب  ولر سو  لرعيبني  4

ع   تولزر لررستهلا رعينبً عرثبع ش لب لرتولزر  ب ظع لررنق   لر ففي  ولررنق    5
 لرت تيعي 

W9 1 

 W10 1 لش ح ر للع لرغل   ب لألجع لر صي  6

وضح كي  يتولزر لررنتج  ب سو  لررنب س  لركبرل  رستوفربً لأل قب  ولر سو   7
 لرعيبني 

W11 2 

 W12 1 لش ح عبر سو  لرعيبني  تولزر لررنتج  ب سو  لاللتكب  8

 W14 1 تكلي  لوع نظ ي  لرتوزيم ولرتولزر لر ب  وصو   شع لرسو  2

 11  لررجروع

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 رلنش ، صن ب . لألريرلرجزئب، فل  لالقتصبف ( رعبف  2113لأل نف ، ا ألرفدمحم  .1
رلنش ،  لألريرلرجزئب، لالقتصبف (، رعبف  2112عثربر، علب علب لرزعيف  و ععفلر لرر عنب غبز ، ا ألرففلووف  .2

 صن ب .

  Essential References المراجع المساعدة:

 رلنش ، صن ب . لألريرلرجزئب ولركلب، لالقتصبف رعبف   2111علب دمحم شبل ، ــ  1
 رلنش ، صن ب  لألرير( رعبف  لالقتصبف، 2112ـ لسر ثبع    لبر، ا2

  Electronic Materials and Web Sites وإنترنت:     إلكترونٌةمواد 

لإلنت ن توجيم لرلبرل رلعلث عر روضوعب  لرر     ب رولقم  ب   

 
  

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 التقٌٌم أنشطة
Assessment 

Tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
Assessment day & date 

  

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
ف ج   لرت يي   إر انسع  لرف ج  

 لرنهبئب(
Weight 

 W2 – W15 10 10% أنشل تكبري  و 1

 %10 10 كع لألسبعيم ورشب ك لضو   2

 W7 20 20% لوتعب  نصقب 3

 W16 60 60% لالوتعب  لرنهبئب 4

 Total  100 100%المجموع 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

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

4 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

 % من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطبب للقسم وٌحرم الطالب مالن دخالول االمتحالان فالً حالال تجالاوز الغٌالاب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 25

2 

 :Tardyتأخر الحضور الم

زٌالادة عالن تالأخر لمدة ربع ساعة لالثبا مالرات فالً الفصالل الدراسالً، وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذثبا مرات ٌحذر شفوٌا من 

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22مقدار )تأخر ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا  -
 تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً  -

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

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

5 

 :Cheatingالغش 

 ن الطبب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -
 ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع  -

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :Other policies آخري سٌاسات 

 مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ آخري أي سٌاسات  -

 
 


