
 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مواصفات مقرر: مبادئ االقتصاد الكلً
 

i.  معلومات عامة عن المقررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

course title 
 مبادئ االقتصاد الكلً

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 
 .المستوى األول / الفصل الثانً

5.  
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

pre-requisites (if any) 
 مبادئ اقتصاد جزئً

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

 ال توجد

7.  
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

program (s) in which the 
course is offered 

 الكلٌة(متطلب كلٌة )جمٌع برامج  –بكالورٌوس تجارة 

8.  
 لغة تدرٌس المقرر

language of teaching the 
course 

 العربٌة.

9.  
 نظام الدراسة

study system 
 . الفصل الدراسً

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

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): 

 دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من 
 - a1لكلً.ٌظهر المعرفة والفهم بالمعارف والمفاهٌم األساسٌة بعلم االقتصاد ا 

a2-  أهمٌة المفاهٌم والمتغٌرات االقتصادٌة فً النشاط االقتصادي ومنظمات األعمال المختلفة.ٌشرح 
 - b1 التطبٌقً لمبادئ االقتصاد الكلً.ٌحلل المعلومات النظرٌة التً درسها والجانب 

ii. وصف المقرر course description: 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمبادئ األساسٌة لعلم االقتصاد بالتركٌز علىى مبىادئ ومفىاهٌم االقتصىاد الكلىًض وٌتذىم  هىذا 
تعرٌىىف االقتصىىاد الكلىىى وأسىىالٌب تحلٌلىىص وأهىىم المصىىطلحات المتعلقىىة بىىصض اىىم دراسىىة طىىر  قٌىىا  النىىات  المحلىىى المقىىرر مواذىىٌ  

ض الفىىر  بىىٌ  النتاد/الىىدخل المحلىىً والىدخل القىىومًض وبٌىىا  الع قىىة بىىٌ  الىىدخل واإلنفىىا ض اىىم دراسىىة اإلجمىالً ومشىىاكل قٌىىا  النىىات 
التىىواز  االقتصىىادي فىىً ظىىل اقتصىىاد مغلىىت واقتصىىاد مفتىىوح وكٌفٌىىة اسىىتخدام أدوات السٌاسىىتٌ  المالٌىىة والنقدٌىىة لتحقٌىىت التىىواز  

دراسة النقود والبنوك والتجارة الدولٌىة والتنمٌىة االقتصىادٌة والفىر  بىٌ   المرغوب فً االقتصادض والع قة بٌ  التذخم والبطالةض ام
 .(as-adمنحنً الطلب الكلً والعرض الكلً ) (ض واشتقا is-lmتوزا  الدخل باستخدام نموذد )تحدٌد النمو والتنمٌة و
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 - b2.ٌحلل المشك ت التً تواجهص وٌتخذ القرارات المناسبة 
 - b3 أتناء المحاذرات م  خ ل المناقشة واإلجابة على ما ٌطرح م  أسئلةٌناقش وٌتفاعل. 
- c1 ى النشاط االقتصادي. ٌستخدم وٌطبت ما حصل علٌص م  مفاهٌم ومهارات فً دراسة الجوانب االقتصادٌة وأارها عل 

 - d1عمل جماعً( م  زم ءه سواء فً بٌئة الدراسة أو العمل. عمل منفردا أو م  خ ل فرٌت( 
 - d2 م  اآلخرٌ  فً منظمتص أو فً منظمات أخرى م  أجل الحصول على البٌانات والمعلومات ً ً وآلٌا ً وكتابٌا ٌتواصل شفوٌا

 .التً ٌحتاجها لنجاح عملص

 

  

iv.  مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج:مواءمة 
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 
ٌظهر المعرفة والفهم بالمعارف والمفاهٌم األساسٌة بعلم 

 لكلً.االقتصاد ا
A1 . ٌوالنظرٌات االقتصادٌة والمالٌة. األس  والمبادئ ٌب 

a2- 
أهمٌة المفاهٌم والمتغٌرات االقتصادٌة فً النشاط  ٌشرح

 االقتصادي ومنظمات األعمال المختلفة
A2  ٌوذح  القذاٌا والظواهر واألزمات االقتصادٌة .

 والمالٌة المعاصرة.

- b1 
ٌحلل المعلومات النظرٌة التً درسها والجانب التطبٌقً 

 لمبادئ االقتصاد الكلً
B1 . االقتصادٌة والمالٌة.ٌحلل  الظواهر والقذاٌا. 

- b3 
أتناء المحاذرات م  خ ل المناقشة ٌناقش وٌتفاعل 

 واإلجابة على ما ٌطرح م  أسئلة
B3 . ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً الع قات  بٌ   المتغٌراتض وٌتنبأ

 بمستقبل الظواهر والع قات االقتصادٌة الواقعٌة.

- b2 
 المناسبة.ٌحلل المشك ت التً تواجهص وٌتخذ القرارات 

 

B4 . ٌقار  بٌ  النظرٌات والمدار  الفكرٌة االقتصادٌة
والمالٌةض وٌنقد وٌتخذ  القرار االستاماري واالقتصادي 

 والمالً المناسب.

- c1 
ٌستخدم وٌطبت ما حصل علٌص م  مفاهٌم ومهارات فً 

دراسة الجوانب االقتصادٌة وأارها على النشاط 
 االقتصادي

C1 والرسوم الهندسٌة واالحصاء الرٌاذٌات . ٌوظف
 والمحاسبة والقانو  واالدارة فً المجال االقتصادي

- d1 
 

)عمل جماعً( م   عمل منفردا أو م  خ ل فرٌتٌ
 زم ءه سواء فً بٌئة الدراسة أو العمل.

D2.ٌعمل بذم  فرٌت متمٌزاً بسمات القٌادة . 

- d2 
منظمتص أو ٌتواصل شفوٌاً وكتابٌاً وآلٌاً م  اآلخرٌ  فً 

فً منظمات أخرى م  أجل الحصول على البٌانات 
 .والمعلومات التً ٌحتاجها لنجاح عملص

D3 ٌتصل بفاعلٌة م  الوحدات والمؤسسات االقتصادٌة .
 والمالٌة والبٌئة المحٌطة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
first: alignment of knowledge and understanding cilos 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
knowledge and understanding cilos 

 التدرٌساستراتٌجٌة 
teaching strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
assessment strategies 

a1 - 
ٌظهر المعرفة والفهم بالمعارف والمفاهٌم 

 لكلً.األساسٌة بعلم االقتصاد ا

الحوار  -المحاذرة  -
 والمناقشة

 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

المناقشة والتكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدر  -
 الم حظة -

a2- 
أهمٌة المفاهٌم والمتغٌرات االقتصادٌة فً  ٌشرح

 النشاط االقتصادي ومنظمات األعمال المختلفة 

 الحوار والمناقشة -المحاذرة 
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 المناقشة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة
 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً قاعة الدر  -
 الم حظة -

 

 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– 
ٌحلل المعلومات النظرٌة التً درسها والجانب 

 التطبٌقً لمبادئ االقتصاد الكلً

 المحاذرة  -
 قبل الط ب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة  -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً

 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحا  شفوي  -
الم حظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة 
 تقٌٌم التكالٌف -
 الم حظة -
 اختبارات تحرٌرٌة -

b2 - 
ٌحلل المشك ت التً تواجهص وٌتخذ القرارات 

 المناسبة.

 المحاذرة  -
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة  -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 األنشطة والتكالٌف. -

 تقٌٌم التكالٌف. -
 تقٌٌم المناقشة والحوار. -
 امتحا  شفوي  -
الم حظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة 
 اختبارات تحرٌرٌة -

 
 

 

 باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( 
third: alignment of professional and practical skills cilos 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
professional and practical skills 

cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment strategies 

c1- 
أتناء المحاذرات م  خ ل ٌناقش وٌتفاعل 

 المناقشة واإلجابة على ما ٌطرح م  أسئلة
 

 المحاكاة   -
 التطبٌت العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -
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 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌب العملً -

 تقٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 المشاركة فً قاعة الدر  -

c1- 
ٌستخدم وٌطبت ما حصل علٌص م  مفاهٌم 
ومهارات فً دراسة الجوانب االقتصادٌة 

 وأارها على النشاط االقتصادي

 والمحاكاة    -
 التطبٌت العملً.   -
)االنشطة والتكالٌف المنزلٌة  -

 الفردٌة والجماعٌة( 
والتغذٌة الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 

 اختبارات  تحرٌرٌة. -
 اختبارات شفوٌة  -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف  -
 االمتحا  العملً وم حظة االداء. -
 المشاركة فً قاعة الدر . -

 

     باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم: رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة(
 fourth: alignment of transferable (general) skills cilos 

 مخرجات المقرر 
transferable (general) skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس
teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
assessment strategies 

d1- 
)عمل جماعً(  فرٌتعمل منفردا أو م  خ ل ٌ

 م  زم ءه سواء فً بٌئة الدراسة أو العمل.

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌ  المصغر والتغذٌة  -

 الراجعة
 التطبٌت العملً. -

 م حظة االداء.   -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
 تكالٌف واألنشطةتقٌٌم التقارٌر وال -
 االمتحانات الشفوٌة  -

d2- 

ٌتواصل شفوٌاً وكتابٌاً وآلٌاً م  اآلخرٌ  فً 
منظمتص أو فً منظمات أخرى م  أجل 
الحصول على البٌانات والمعلومات التً 

 ٌحتاجها لنجاح عملص

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 االنشطة والمهام والتكالٌف   -
المصغر والتغذٌة التدرٌ   -

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة  -

 الراجعة
 التطبٌت العملً. 

 م حظة االداء.   -
 االمتحانات القصٌرة  -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -
 تقٌٌم التقارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -

 تقٌٌم النزول 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 االقتصاد 
 الكلً

)مفاهٌم اساسٌة فً 
  (.االقتصاد الكلً

 

 بداٌة االهتمام بالتحلٌل الكلً
 النات  والدخل )المحلً( القومً

 مفهوم النات  القومً )المحلً( اإلجمالً
 طر  حساب النات  القومً )المحلً(

 االسلوب المباشر
 القٌمة المذافةاسلوب 

االنفا  بأسلوب حساب النات  القومً 
 والتكلفة )الدخل(
 اسلوب االنفا :

 االنفا  االسته كً
 االنفا  على االستامار

 االنفا  الحكومً
صافً انفا  القطاع الخارجً)صافً 

 الصادرات(
 أسلوب التكلفة )او الدخل(:

 الدخل القومً بتكلفة عناصر اإلنتاد
 ومً الصافًالدخل)النات  (الق

 النات  )الدخل (القومً االجمالً
مفاهٌم فً الدخل ذات ع قة بالنات  

 )الدخل( القومً
 الدخل الشخصً

 الدخل المتاح)القابل للتصرف(
 االنفا  على االسته ك الخاص الشخصً

 االدخار الخاص الشخصً
 النات  القومً والنات  المحلً

 النات  القومً الحقٌقً)باألسعار الاابتة(
 والنات  الجاري)النقدي(

اسلوب حساب النات  الحقٌقً والنات  
 الجاري

 مكمش الدخل )الرقم القٌاسً الذمنً(
 االقتصاد الخفً )الموازي(
 أهمٌة حساب الدخل القومً

3 9 
a1, a2, b1, 

b2 

2 

بعض المتغٌرات 
االقتصادٌة الكلٌة 
وع قتها بالدخل 

 القومً
 

 االسته ك واالدخار
 االسته ك ومفهوم االدخارمفهوم 

 دالة االسته ك ودالة االدخار
 محددات االسته ك

المٌل المتوسط والمٌل الحدي ل سته ك 
 واالدخار

3 9 a1, b2, c2,  
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 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 االستامار
 دالة االستامار

 الع قة بٌ  االدخار واالستامار
 االنفا  الحكومً والذرائب

 دالة االنفا  الحكومً
 دالة الذرائب

 الصادرات والواردات
 الصادراتدالة 

 دالة الواردات
 النقود  والبنوك والسٌاسات النقدٌة

 نشأة النقود وأنواعها وتطور وظائفها
 تعرٌف النقود
 وظائف النقود

 مكونات العرض النقدي
الجهاز المصرفً وع قتص بالعرض النقدي 

 والسٌاسات النقدٌة
 البنوك التجارٌة

 وظائف البنوك التجارٌة
 الودائ  خلت البنوك التجارٌة لنقود

 البنوك االس مٌة
 البنك المركزي

 وظائف البنوك المركزٌة
السٌاسات النقدٌة وادارة البنك المركزي 

 للبنوك
 الطلب على النقود

دواف  الطلب على النقود ومنحنى تفذٌل 
 السٌولة

 التواز  فً سو  النقود

3 
تحدٌد مستوى تواز  

 الدخل القومً
 

الطلب الكلً بأسلوب مستوى دخل التواز  
 والعرض الكلً

التسرب بأسلوب مستوى دخل التواز  
 واالذافة

 االسته ك وتحدٌد مستوى دخل التواز 
 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

 االستامار وتحدٌد مستوى دخل التواز 
واز  القتصاد مغلت تحدٌد مستوى دخل الت

 م  وجود استامار وادخار
 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

مذاعف االستامار وتحدٌد مستوى تواز  
 الدخل

مذاعف االستامار والتغٌر الدٌنامٌكً فً 
 الدخل

الع قة بٌ  المٌل الحدي ل سته ك والمٌل 

3 9 
a1, a2, b1, 
b2, c1, c2, 

d1, d3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 والمذاعف الحدي ل دخار
 لغز االدخار
 مبدأ المعجل

 القطاع الحكومً وتحدٌد الدخل التوازنً
تحدٌد مستوى دخل التواز  القتصاد مغلت 

 م  القطاع الحكومً
 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

مذاعف اإلنفا  الحكومً ومذاعف 
  الذرائب وتحدٌد دخل التواز

 القطاع الخارجً وتحدٌد الدخل التوازنً
 تحدٌد مستوى دخل التواز  القتصاد مفتوح

 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

مذاعف التجارة الخارجٌة وتحدٌد الدخل 
 التوازنً

4 
العرض الكلً وحدود 

 الطاقة االنتاجٌة
 

وحدود االنتاد الع قة بٌ  منحنى امكانٌات 
 الطاقة االنتاجٌة

تعرٌف منحنى امكانٌات االنتاد وخصائصص 
 بٌانٌاوتماٌلص 

منحنى امكانٌات االنتاد وحالة التشغٌل 
 الكامل

الع قة بٌ  منحنى امكانٌات االنتاد 
والعرض الكلً والطلب الكلً وتحدٌد دخل 

 التواز 
اخت ل التواز  بٌ  الطلب الكلً والعرض 

 الكلً
 الدخل الحقٌقً والدخل النقدي

اخت ل التواز  بٌ  الطلب الكلً والعرض 
الكلً وظهور الفجوة التذخمٌة والفجوة 

 االنكماشٌة
السٌاسات المالٌة والنقدٌة وإدارة الطب 

 الكلً
السٌاسات المالٌة ومعالجة الفجوة التذخمٌة 

 اشٌة والفجوة االنكم
السٌاسات النقدٌة ومعالجة الفجوة التذخمٌة 

 والفجوة االنكماشٌة 
 التنمٌة والنمو االقتصادي

 مفهوم التنمٌة والنمو االقتصادي
 االستامار والنمو االقتصادي

 حالة النمو االقتصادي
 حالة الركود االقتصادي
 حالة التدهور االقتصادي

 التخلف االقتصادي
 مظاهر التخلف االقتصادي

4 12 
a1, a2, b2, 
c2, d1, d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 خصائص البلدا  المتخلفة
 معوقات التنمٌة فً البلدا  المتخلفة

 متطلبات الخرود م  التخلف االقتصادي

5 

تواز  االقتصاد الكلً 
 (  is-lmفً نموذد )  

واشتقا  منحنًٌ 
الطلب الكلً والعرض 

 الكلً

 (  is-lmتعرٌف نموذد )  
 (  is-lmاشتقا  نموذد )  

-isتحدٌد تواز  الدخل باستخدام نموذد ) 
lm) 

نموذد الطلب الكلً والعرض الكلً ) 
ad/as ) 

 adاشتقا  منحنى الطلب الكلً 
 asاشتقا  منحنى العرض الكلً 

1 3 
a1, a2, b2, 

c2,  
d1, d2 

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 number of weeks /and contact hours per semester 

14 42 === 

 

                                                  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 
 8 – 6بٌن تتراوح تطبٌقات وتمارٌن مصاحبة للمقرر 

تطبٌقات ٌقوم بها المعٌد ساعاتها مضمنة فً ساعات 
 المحاضرة

=== === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
number of weeks /and contact hours per 

semester 
  === 

 

 :teaching strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاذرة 
 المناقشة والحوار 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشك ت 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌقات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌ  التطبٌقٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
 المهام البحاٌة 
  االدوارالمحاكاة ولعب 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

I.  األنشطةtasks and assignments : 

 الرقم
no. 

 النشاط / التكلٌف
task/assignment 

 مخرجات التعلم
cilos 

 األسبوع
week due 

 الدرجة
mark 

 a1, b1, c1, c2, d1, d2 w2 2 تكلٌف الطلبة بحل أسئلة الفصل األول 1

 a1, b1, c1, c2, d1 w6 2 بالطر  الرئٌسٌة والفرعٌةحساب النات  والدخل  2

 a1, a2, b1, c1, d1, d2 w10 2 توذٌح الع قة بٌ  النات  والنفقات 3

 a1, a2, c1, d1, d2 w12 2 ع  تواز  االقتصاد فً ظل اقتصاد مغلت ومفتوح  4



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ad , as a1, a2, c1, d1, d2 w14 2واشتقا  منحننً   is-lmتمرٌ  لنموذد  5

 
 المجموع

  01 

 

 :learning assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
no. 

 أنشطة التقٌٌم
assessment 

tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

assessment 
day & date   

 الدرجة
mark 

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقٌٌم 
 النهائً(

weight 

 مخرجات التعلم
cilos 

 تكالٌف وانشطة  .1
المحاذرة الاانٌة 
وحتى المحاذرة 
 الاانٌة عشر

10 10% 
+ a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2,c3,d1,d2,d3,d4 
 

 a1+a2+a3+b1 %10 10 كل األسابٌ  حذور ومشاركة  .2
b2+c1+c2,c3 

 a1, a2, b2, c1, d1 %20 20 الساب  اختبار نصفً  .3
 

 %60 60 الساد  عشر االختبار النهائً 
a1,a2, b1,b2, c1,c2, 

c3,d1,d2,d3,d4 

 total  100 100%المجموع 
 

 

II. تعلملمصادر اlearning resources : 

 textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ( مبادئ االقتصاد الكلًض األمٌ  للنشرض صنعاء3102ض )دمحم أحمد األفندي -0
 األمٌ  للنشرض صنعاء( االقتصاد الكلًض 3102داوود أحمد عاما ض علً علً الزبٌد وعبد الرحم  بنً غازيض) -3

  essential references المراجع المساعدة:

 مبادئ االقتصادض األمٌ  للنشرض صنعاء. (3101ـ حس  اابت فرحا ض) 0
 ( مبادئ االقتصادض األمٌ  للنشرض صنعاء.3101ـ علً دمحم شاطرض )3

  electronic materials and web sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌص الطالب للبحث ع  موذوعات المقرر فً مواق  فً االنترنت

 

vi. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر course policies 

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

1 

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

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

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

2 

 :tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

4 

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

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

5 

 :cheatingالغش 

  الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :plagiarismاالنتحال 

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

7 
 :other policiesسٌاسات أخرى 

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

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مبادئ االقتصاد الكلً :خطة مقرر
 

i.  معلومات عن أستاذ المقررinformation about faculty member responsible for the 
course 

 االسم
name 

 أ.م.د. علً سٌف عبده كلٌب
 واخرون

 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 
office hours 

 المكان ورقم الهاتف
location 

&telephone no.  
002441111 

 السبت
sat 

 األحد
sun 

 االثنٌن
mon 

 الثلثاء
tue 

 األربعاء
wed 

 الخمٌس
thu 

 البرٌد اإللكترونً
e-mail 

.comalibensaif@yahoo   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررgeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

course title 
 مبادئ االقتصاد الكلً

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 الثانً

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

pre-requisites  
 مبادئ االقتصاد الجزئً 

6.  
– co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
--- 

5.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 program (s) in whichالمقرر 
the 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-التجارةمبنى كلٌة 

 

iii.  وصف المقررcourse description: 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمبادئ األساسٌة لعلم االقتصاد بالتركٌز علىى مبىادئ ومفىاهٌم االقتصىاد الكلىًض وٌتذىم  هىذا 
دراسىىة طىىر  قٌىىا  النىىات  المحلىىى تعرٌىىف االقتصىىاد الكلىىى وأسىىالٌب تحلٌلىىص وأهىىم المصىىطلحات المتعلقىىة بىىصض اىىم المقىىرر مواذىىٌ  

اإلجمىالً ومشىىاكل قٌىىا  النىىات ض الفىىر  بىىٌ  النتاد/الىىدخل المحلىىً والىدخل القىىومًض وبٌىىا  الع قىىة بىىٌ  الىىدخل واإلنفىىا ض اىىم دراسىىة 
ز  التىىواز  االقتصىىادي فىىً ظىىل اقتصىىاد مغلىىت واقتصىىاد مفتىىوح وكٌفٌىىة اسىىتخدام أدوات السٌاسىىتٌ  المالٌىىة والنقدٌىىة لتحقٌىىت التىىوا

المرغوب فً االقتصادض والع قة بٌ  التذخم والبطالةض ام دراسة النقود والبنوك والتجارة الدولٌىة والتنمٌىة االقتصىادٌة والفىر  بىٌ  
 .(as-adالطلب الكلً والعرض الكلً ) (ض واشتقا  منحنis-lmًٌالنمو والتنمٌة وتوزا  الدخل  باستخدام نموذد )

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


 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

iv.  مخرجات تعلم المقررcourse intended learning outcomes (cilos): 

 بعد االنتهاء م  دراسة المقرر سوف ٌكو  الطالب قادرا على أ :
 - a1لكلً.ٌظهر المعرفة والفهم بالمعارف والمفاهٌم األساسٌة بعلم االقتصاد ا 

a2- تلفة.أهمٌة المفاهٌم والمتغٌرات االقتصادٌة فً النشاط االقتصادي ومنظمات األعمال المخ ٌشرح 
 - b1.ًٌحلل المعلومات النظرٌة التً درسها والجانب التطبٌقً لمبادئ االقتصاد الكل 
 - b2.ٌحلل المشك ت التً تواجهص وٌتخذ القرارات المناسبة 
 - b3 أتناء المحاذرات م  خ ل المناقشة واإلجابة على ما ٌطرح م  أسئلةٌناقش وٌتفاعل. 
- c1  .ٌستخدم وٌطبت ما حصل علٌص م  مفاهٌم ومهارات فً دراسة الجوانب االقتصادٌة وأارها على النشاط االقتصادي 

 - d1ٌعمل جماعً( م  زم ءه سواء فً بٌئة الدراسة أو العمل. عمل منفردا أو م  خ ل فرٌت( 
 - d2أخرى م  أجل الحصول على البٌانات والمعلومات التً  ٌتواصل شفوٌاً وكتابٌاً وآلٌاً م  اآلخرٌ  فً منظمتص أو فً منظمات

 .ٌحتاجها لنجاح عملص

 

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 

ماذا ٌتناول االقتصاد 
 الكلً

)مفاهٌم اساسٌة فً 
  (.االقتصاد الكلً

 

 بداٌة االهتمام بالتحلٌل الكلً
 النات  والدخل )المحلً( القومً

 مفهوم النات  القومً )المحلً( اإلجمالً
 طر  حساب النات  القومً )المحلً(

 االسلوب المباشر
 اسلوب القٌمة المذافة
االنفا  بأسلوب حساب النات  القومً 

 والتكلفة )الدخل(
 اسلوب االنفا :

 االنفا  االسته كً
 االنفا  على االستامار

 االنفا  الحكومً
صافً انفا  القطاع الخارجً)صافً 

 الصادرات(
 أسلوب التكلفة )او الدخل(:

 الدخل القومً بتكلفة عناصر اإلنتاد
 الدخل)النات  (القومً الصافً

 ت  )الدخل (القومً االجمالًالنا
مفاهٌم فً الدخل ذات ع قة بالنات  )الدخل( 

 القومً
 الدخل الشخصً

 الدخل المتاح)القابل للتصرف(
 االنفا  على االسته ك الخاص الشخصً

 االدخار الخاص الشخصً
 النات  القومً والنات  المحلً

النات  القومً الحقٌقً)باألسعار الاابتة( 
 الجاري)النقدي(والنات  

w1,w2.w3 9 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 اسلوب حساب النات  الحقٌقً والنات  الجاري
 مكمش الدخل )الرقم القٌاسً الذمنً(

 االقتصاد الخفً )الموازي(
 أهمٌة حساب الدخل القومً

2 

بعض المتغٌرات 
االقتصادٌة الكلٌة 

 وع قتها بالدخل القومً
 

 االسته ك واالدخار
 االدخارمفهوم االسته ك ومفهوم 

 دالة االسته ك ودالة االدخار
 محددات االسته ك

المٌل المتوسط والمٌل الحدي ل سته ك 
 واالدخار
 االستامار

 دالة االستامار
 الع قة بٌ  االدخار واالستامار
 االنفا  الحكومً والذرائب

 دالة االنفا  الحكومً
 دالة الذرائب

 الصادرات والواردات
 دالة الصادرات

 الوارداتدالة 
 النقود  والبنوك والسٌاسات النقدٌة

 نشأة النقود وأنواعها وتطور وظائفها
 تعرٌف النقود
 وظائف النقود

 مكونات العرض النقدي
الجهاز المصرفً وع قتص بالعرض النقدي 

 والسٌاسات النقدٌة
 البنوك التجارٌة

 وظائف البنوك التجارٌة
 خلت البنوك التجارٌة لنقود الودائ 

 ك االس مٌةالبنو
 البنك المركزي

 وظائف البنوك المركزٌة
السٌاسات النقدٌة وادارة البنك المركزي 

 للبنوك
 الطلب على النقود

دواف  الطلب على النقود ومنحنى تفذٌل 
 السٌولة

 التواز  فً سو  النقود

w4,w5,w6 9 

 w7 3 االختبار النصفً 

3 
تحدٌد مستوى تواز  

 الدخل القومً
 

الطلب الكلً بأسلوب مستوى دخل التواز  
 والعرض الكلً

التسرب بأسلوب مستوى دخل التواز  
 واالذافة

 االسته ك وتحدٌد مستوى دخل التواز 
 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

w8,w9,w10 9 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 االستامار وتحدٌد مستوى دخل التواز 
التواز  القتصاد مغلت تحدٌد مستوى دخل 

 م  وجود استامار وادخار
 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

مذاعف االستامار وتحدٌد مستوى تواز  
 الدخل

مذاعف االستامار والتغٌر الدٌنامٌكً فً 
 الدخل

الع قة بٌ  المٌل الحدي ل سته ك والمٌل 
 ل دخار والمذاعفالحدي 

 لغز االدخار
 مبدأ المعجل

 القطاع الحكومً وتحدٌد الدخل التوازنً
تحدٌد مستوى دخل التواز  القتصاد مغلت 

 م  القطاع الحكومً
 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

مذاعف اإلنفا  الحكومً ومذاعف 
 التواز  الذرائب وتحدٌد دخل

 القطاع الخارجً وتحدٌد الدخل التوازنً
 تحدٌد مستوى دخل التواز  القتصاد مفتوح

 التدفت الدائري للسل  والنقودبأسلوب 
 التحلٌل البٌانًبأسلوب 
 الرٌاذًباألسلوب 

مذاعف التجارة الخارجٌة وتحدٌد الدخل 
 التوازنً

4 
العرض الكلً وحدود 

 الطاقة االنتاجٌة
 

وحدود االنتاد الع قة بٌ  منحنى امكانٌات 
 الطاقة االنتاجٌة

تعرٌف منحنى امكانٌات االنتاد وخصائصص 
 بٌانٌاوتماٌلص 

منحنى امكانٌات االنتاد وحالة التشغٌل 
 الكامل

الع قة بٌ  منحنى امكانٌات االنتاد 
والعرض الكلً والطلب الكلً وتحدٌد دخل 

 التواز 
الطلب الكلً والعرض اخت ل التواز  بٌ  

 الكلً
 الدخل الحقٌقً والدخل النقدي

اخت ل التواز  بٌ  الطلب الكلً والعرض 
الكلً وظهور الفجوة التذخمٌة والفجوة 

 االنكماشٌة
 السٌاسات المالٌة والنقدٌة وإدارة الطب الكلً
السٌاسات المالٌة ومعالجة الفجوة التذخمٌة 

 والفجوة االنكماشٌة 

w11,w12,w13,w14 12 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

دٌة ومعالجة الفجوة التذخمٌة السٌاسات النق
 والفجوة االنكماشٌة 

 التنمٌة والنمو االقتصادي
 مفهوم التنمٌة والنمو االقتصادي
 االستامار والنمو االقتصادي

 حالة النمو االقتصادي
 حالة الركود االقتصادي
 حالة التدهور االقتصادي

 التخلف االقتصادي
 مظاهر التخلف االقتصادي
 لفةخصائص البلدا  المتخ

 معوقات التنمٌة فً البلدا  المتخلفة
 متطلبات الخرود م  التخلف االقتصادي

 

تواز  االقتصاد الكلً 
(  is-lmفً نموذد )  

واشتقا  منحنًٌ الطلب 
 الكلً والعرض الكلً

 (  is-lmتعرٌف نموذد )  
 (  is-lmاشتقا  نموذد )  

-isتحدٌد تواز  الدخل باستخدام نموذد ) 
lm) 

نموذد الطلب الكلً والعرض الكلً ) 
ad/as ) 

 adاشتقا  منحنى الطلب الكلً 
 asاشتقا  منحنى العرض الكلً 

w15 3 

 w16 9 االختبار النهائً 

 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة
number of weeks /and contact hours per semester 

16 48 

 

 :                                       training/ tutorials/ exercises aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
order 

 )تطبٌقات( المهام / التمارٌن
tutorials/ exercises   

 األسبوع
week due 

الساعات 
 الفعلٌة

cont. h 

1 
تطبٌقات ٌقوم بها المعٌد  8 – 6بٌ   تتراوحتطبٌقات وتمارٌ  مصاحبة للمقرر 

 ساعاتها مذمنة فً ساعات المحاذرة
=== === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
number of weeks /and contact hours per semester 

  

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسteaching strategies: 

 المحاذرة  -
 المناقشة والحوار -
 العصف الذهنً -
 حل المشك ت  -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌقات العملٌة.  -
 التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌ  التطبٌقٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌ  المصغر  -
 المهام البحاٌة -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 دراسة الحاالت -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

I.  األنشطةtasks and assignments : 

 الرقم
no. 

 النشاط / التكلٌف
task/assignment 

 األسبوع
week due 

 الدرجة
mark 

 w2 2 تكلٌف الطلبة بحل أسئلة الفصل األول 1

 w6 2 حساب النات  والدخل بالطر  الرئٌسٌة والفرعٌة 2

 w10  2 توذٌح الع قة بٌ  النات  والنفقات 3

 w12 2 ع  تواز  االقتصاد فً ظل اقتصاد مغلت ومفتوح  4

 ad, as w14 2واشتقا  منحنًٌ  is-lmتمرٌ  حول نموذد  5

 01  المجموع

 

 learning assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
no. 

 أنشطة التقٌٌم
assessment tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
assessment day & date 

 الدرجة
mark 

 الوزن النسبً
)نسبة الدرجة إلى درجة  التقٌٌم 

 النهائً(
weight 

 تكالٌف وانشطة 1
المحاذرة الاانٌة  وحتى المحاذرة 

 عشرالاانٌة 
10 10% 

 %10 10 كل األسابٌ  حذور ومشاركة 2

 %20 20 الساب  اختبار نصفً 3

 %60 60 الساد  عشر االختبار النهائً 4

 total 100 100%المجموع 

 
 

III. تعلملمصادر اlearning resources : 

 textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ( مبادئ االقتصاد الكلًض األمٌ  للنشرض صنعاء3102ض )دمحم أحمد األفندي -0
 ( االقتصاد الكلًض األمٌ  للنشرض صنعاء3102داوود أحمد عاما ض علً علً الزبٌد وعبد الرحم  بنً غازيض) -3

  essential references المراجع المساعدة:

 مبادئ االقتصادض األمٌ  للنشرض صنعاء. (3101ـ حس  اابت فرحا ض) 0
 ( مبادئ االقتصادض األمٌ  للنشرض صنعاء.3101ـ علً دمحم شاطرض )3

  electronic materials and web sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

مواق  فً االنترنتتوجٌص الطالب للبحث ع  موذوعات المقرر فً   

 
 
 
 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر course policies 

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

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  عدم الوفاء بذلك. % من المحاضرات وٌحرم فً حال55ٌلتزم الطالب بحضور 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطولب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثلث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثولث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

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

 :assignments & projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

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

 :cheatingالغش  5

  الطلب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :plagiarismاالنتحال  6

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

 :other policiesسٌاسات أخرى  7

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

 


