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 مواصفات مقرر: مبادئ االقتصاد الكلً

i. ن المقرر معلومات عامة عgeneral 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 

 متطلب كلٌة )جمٌع برامج الكلٌة( –بكالورٌوس تجارة 

8.  

 لغة تدرٌس المقرر

language of teaching the 

course 

 العربٌة.

9.  
 نظام الدراسة

study system 
 . الفصل الدراسً

11.  
 مقررمعد)و( مواصفات ال

prepared by 
 أ.م.د. علً سٌف عده كلٌب

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

date of approval 

 

ii. وصف المقرر course description: 

لعلم االقتصاد باالتركيز علاى مباادئ وميااهيم االقتصااد الكلاضم ويت ام   ساسيةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ األ

المصطلحات المتعلقة بهم ثم دراسة طرق قياس الناتج المحلاى  أهمعريف االقتصاد الكلى وأساليب تحليله وتهذا المقرر موا يع 

اإلجمالض ومشاكل قياس الناتجم اليرق بي  النتاج/الدخل المحلض والادخل القاومضم وبياا  الع قاة باي  الادخل واإلنيااقم ثام دراساة 

ميتاو  وكييياة اساتخدام أدوات السياساتي  المالياة والنقدياة لتحقياق التاواز  التواز  االقتصااد  ياض  ال اقتصااد مولاق واقتصااد 

المرغوب يض االقتصادم والع قة بي  الت خم والبطالةم ثم دراسة النقود والبناو  والتجاارة الدولياة والتنمياة االقتصاادية واليارق 

 .(as-adمنحنض الطلب الكلض والعرض الكلض ) ق(م واشتقاis-lmتوزا  الدخل باستخدام نموذج )تحديد بي  النمو والتنمية و
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iii. مخرجات تعلم المقرر course intended learning outcomes (cilos): 

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

 - a1لكلض.بعلم االقتصاد ا ساسيةي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم األ 

a2-   المياهيم والمتويرات االقتصادية يض النشاط االقتصاد  ومن مات األعمال المختلية. أهميةيشر 

 - b1.يحلل المعلومات الن رية التض درسها والجانب التطبيقض لمبادئ االقتصاد الكلض 

 - b2.يحلل المشك ت التض تواجهه ويتخذ القرارات المناسبة 

 - b3 ما يطر  م  أسئلة ع لمناقشة واإلجابة أتناء المحا رات م  خ ل ايناقش ويتياعل. 

- c1  . يستخدم ويطبق ما حصل عليه م  مياهيم ومهارات يض دراسة الجوانب االقتصادية وأثرها على النشاط االقتصاد 

 - d1سواء يض بيئة الدراسة أو العمل. زم ئه)عمل جماعض( مع  عمل منيردا أو م  خ ل يريق 

 - d2وآلياً مع اآلخري  يض من مته أو يض من مات أخرى م  أجل الحصول على البيانات والمعلومات  شيوياً وكتابياً  أصليتو

 .التض يحتاجها لنجا  عمله

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 

alignment of cilos (course intended learning outcomes) to pilos (program intended 

learning outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(course intended learning outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(program intended learning outcomes  (  

- a1 
بعلم  ساسيةي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم األ

 لكلض.االقتصاد ا

A1 . ن ريات االقتصادية وال األسس والمبادئ يبي

 والمالية.

a2- 
المياهيم والمتويرات االقتصادية يض النشاط  أهمية يشر 

 االقتصاد  ومن مات األعمال المختلية

A2  يو ح  الق ايا وال واهر واألزمات االقتصادية .

 والمالية المعاصرة.

- b1 
يحلل المعلومات الن رية التض درسها والجانب التطبيقض 

 صاد الكلضلمبادئ االقت
B1 ..يحلل  ال واهر والق ايا االقتصادية والمالية. 

- b3 
أتناء المحا رات م  خ ل المناقشة يناقش ويتياعل 

 ما يطر  م  أسئلة اإلجابة ع و

B3 . يحدد  ن رياً وكمياً الع قات  بي   المتويراتم

 ويتنبأ بمستقبل ال واهر والع قات االقتصادية الواقعية.

- b2 
 المشك ت التض تواجهه ويتخذ القرارات المناسبة.يحلل 

 

B4 . يقار  بي  الن ريات والمدارس اليكرية االقتصادية

والماليةم وينقد ويتخذ  القرار االستثمار  واالقتصاد  

 والمالض المناسب.

- c1 

يستخدم ويطبق ما حصل عليه م  مياهيم ومهارات يض 

لنشاط دراسة الجوانب االقتصادية وأثرها على ا

 االقتصاد 

C1 الريا يات والرسوم الهندسية واالحصاء . يو ف

 والمحاسبة والقانو  واالدارة يض المجال االقتصاد 

- d1 

 

)عمل جماعض( مع  عمل منيردا أو م  خ ل يريقي

 سواء يض بيئة الدراسة أو العمل. زم ئه
D2.يعمل ب م  يريق متميزاً بسمات القيادة . 
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 ممواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌ

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 

 استراتٌجٌة التدرٌس

teaching strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة

assessment strategies 

a1 - 
ي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم 

 لكلض.بعلم االقتصاد ا ساسيةاأل

 الحوار والمناقشة -المحا رة  -

 التعلم الذاتض والتعاونض -

 العصف الذهنض  -

 

اليف اليردية المناقشة والتك -

 والجماعية

 سريعة امتحانات  -

 المشاركة يض قاعة الدرس -

 الم ح ة -

a2- 
المياهيم والمتويرات االقتصادية يض  أهمية يشر 

 النشاط االقتصاد  ومن مات األعمال المختلية 

 الحوار والمناقشة -المحا رة 

 التعلم الذاتض والتعاونض -

 العصف الذهنض  -

 

ليف اليردية المناقشة والتكا

 والجماعية

 سريعة امتحانات  -

 المشاركة يض قاعة الدرس -

 الم ح ة -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    

second: alignment of intellectual skills cilos                              

 المهارات الذهنٌة مخرجات المقرر/

intellectual skills cilos 

 استراتٌجٌة التدرٌس

teaching strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم

assessment strategies 

b1– 
يحلل المعلومات الن رية التض درسها والجانب 

 التطبيقض لمبادئ االقتصاد الكلض

 المحا رة  -

 قبل الط ب

 الحوار والمناقشة  -

 العصف الذهنض  -

 األنشطةو لمهاما -

ومجموعات العمل )تعلم 

 ذاتض وتعاونض

 تقييم المناقشة والحوار. -

 امتحا  شيو   -

الم ح ة وتقييم مشاركة  -

 الطالب يض القاعة 

 تقييم التكاليف -

 الم ح ة -

 اختبارات تحريرية -

- d2 

اً وكتابياً وآلياً مع اآلخري  يض من مته أو شيوي أصليتو

يض من مات أخرى م  أجل الحصول على البيانات 

 .والمعلومات التض يحتاجها لنجا  عمله

D3 يتصل بياعلية مع الوحدات والمؤسسات االقتصادية .

 والمالية والبيئة المحيطة.



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

b2 - 
يحلل المشك ت التض تواجهه ويتخذ القرارات 

 المناسبة.

 المحا رة  -

 الحوار والمناقشة  -

 صف الذهنض الع -

 األنشطةالمهام و -

ومجموعات العمل )تعلم 

 ذاتض وتعاونض(

 والتكاليف. األنشطة -

 تقييم التكاليف. -

 تقييم المناقشة والحوار. -

 امتحا  شيو   -

الم ح ة وتقييم مشاركة  -

 الطالب يض القاعة 

 اختبارات تحريرية -

 

 

 

 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 المحا رات م  خ ل يناقش ويتياعل 

 ما يطر  م  أسئلة اإلجابة ع المناقشة و

 

 المحاكاة   -

 التطبيق العملض.    -

والتكاليف  األنشطة  -

 المنزلية اليردية والجماعية

والتوذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 

 التدريب العملض -

 اختبارات تحريرية. -

 امتحانات شيوية  -

 التكاليف تقييم التقارير و -

 تقييم العروض اليردية والجماعية -

 المشاركة يض قاعة الدرس -

c1- 

يستخدم ويطبق ما حصل عليه م  مياهيم 

ومهارات يض دراسة الجوانب االقتصادية 

 وأثرها على النشاط االقتصاد 

 والمحاكاة    -

 التطبيق العملض.    -

والتكاليف  األنشطة)  -

المنزلية اليردية 

 والجماعية( 

والتوذية ر والمناقشة الحوا -

 الراجعة. 

 اختبارات  تحريرية. -

 اختبارات شيوية  -

 تقييم التقارير والتكاليف  -

 االمتحا  العملض وم ح ة االداء. -

 المشاركة يض 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- 

)عمل  عمل منيردا أو م  خ ل يريقي

سواء يض بيئة الدراسة أو  زم ئهجماعض( مع 

 العمل.

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتض والتعاونض  -

 والمهام والتكاليف األنشطة   -

التدريس المصور والتوذية   -

 الراجعة

 م ح ة االداء.   -

 االمتحانات القصيرة  -

 تقييم العروض التقديمية -

 األنشطةتقييم التقارير والتكاليف و -

 االمتحانات الشيوية  -
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 التطبيق العملض. -

d2- 

كتابياً وآلياً مع اآلخري  يض شيوياً و أصليتو

من مته أو يض من مات أخرى م  أجل 

الحصول على البيانات والمعلومات التض 

 يحتاجها لنجا  عمله

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذاتض والتعاونض  -

 والمهام والتكاليف األنشطة   -

التدريس المصور والتوذية   -

 الراجعة

الميكرة اليومية والتوذية   -

 الراجعة

 التطبيق العملض. 

 م ح ة االداء.   -

 االمتحانات القصيرة  -

 تقييم العروض التقديمية -

 األنشطةتقييم التقارير والتكاليف و -

 االمتحانات الشيوية  -

 تقييم النزول الميدانض
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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 

 لًاالقتصاد الك

 أساسٌة)مفاهٌم 

فً االقتصاد 

  (.الكلً

 

 بداية االهتمام بالتحليل الكلض

 الناتج والدخل )المحلض( القومض

 ميهوم الناتج القومض )المحلض( اإلجمالض

 طرق حساب الناتج القومض )المحلض(

 المباشر سلوباأل

 القيمة الم اية أسلوب

االنياق والتكلية  أسلوبحساب الناتج القومض ب

 ()الدخل

 االنياق: أسلوب

 االنياق االسته كض

 االنياق على االستثمار

 االنياق الحكومض

صايض انياق القطاع الخارجض)صايض 

 الصادرات(

 التكلية )او الدخل(: أسلوب

 الدخل القومض بتكلية عناصر اإلنتاج

 الدخل)الناتج (القومض الصايض

 الناتج )الدخل (القومض االجمالض

قة بالناتج )الدخل( مياهيم يض الدخل ذات ع 

 القومض

 الدخل الشخصض

 الدخل المتا )القابل للتصرف(

 االنياق على االسته   الخاص الشخصض

 االدخار الخاص الشخصض

 الناتج القومض والناتج المحلض

الناتج القومض الحقيقض)باألسعار الثابتة( والناتج 

 الجار )النقد (

 حساب الناتج الحقيقض والناتج الجار  أسلوب

 مكمش الدخل )الرقم القياسض ال منض(

 االقتصاد الخيض )المواز (

 حساب الدخل القومض أهمية

3 9 
a1, a2, 

b1, b2 
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2 

بعض المتغٌرات 

االقتصادٌة الكلٌة 

وعالقتها بالدخل 

 القومً

 

 االسته   واالدخار

 ميهوم االسته   وميهوم االدخار

 دالة االسته   ودالة االدخار

  محددات االسته 

الميل المتوسط والميل الحد  ل سته   

 واالدخار

 االستثمار

 دالة االستثمار

 الع قة بي  االدخار واالستثمار

 االنياق الحكومض وال رائب

 دالة االنياق الحكومض

 دالة ال رائب

 الصادرات والواردات

 دالة الصادرات

 دالة الواردات

 النقود  والبنو  والسياسات النقدية

 وأنواعها وتطور و ائيهانشأة النقود 

 تعريف النقود

 و ائف النقود

 مكونات العرض النقد 

الجهاز المصريض وع قته بالعرض النقد  

 والسياسات النقدية

 البنو  التجارية

 و ائف البنو  التجارية

 خلق البنو  التجارية لنقود الودائع

 يةاإلس مالبنو  

 البن  المركز 

 و ائف البنو  المركزية

 ت النقدية وادارة البن  المركز  للبنو السياسا

 الطلب على النقود

 دوايع الطلب على النقود ومنحنى تي يل السيولة

 التواز  يض سوق النقود

3 9 
a1, b2, 

c2,  

3 

تحدٌد مستوى 

توازن الدخل 

 القومً

 

الطلب الكلض  أسلوبمستوى دخل التواز  ب

 والعرض الكلض

 اال ايةالتسرب و أسلوبمستوى دخل التواز  ب

 االسته   وتحديد مستوى دخل التواز 

 التديق الدائر  للسلع والنقود أسلوبب

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

3 9 

a1, a2, 

b1, b2, 

c1, c2, 

d1, d3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

 االستثمار وتحديد مستوى دخل التواز 

تحديد مستوى دخل التواز  القتصاد مولق مع 

 وجود استثمار وادخار

 التديق الدائر  للسلع والنقود أسلوبب

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

 م اعف االستثمار وتحديد مستوى تواز  الدخل

 م اعف االستثمار والتوير الديناميكض يض الدخل

الع قة بي  الميل الحد  ل سته   والميل 

 الحد  ل دخار والم اعف

 لوز االدخار

 مبدأ المعجل

 القطاع الحكومض وتحديد الدخل التوازنض

دخل التواز  القتصاد مولق مع تحديد مستوى 

 القطاع الحكومض

 التديق الدائر  للسلع والنقود أسلوبب

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

م اعف اإلنياق الحكومض وم اعف ال رائب 

 وتحديد دخل التواز 

 القطاع الخارجض وتحديد الدخل التوازنض

 تحديد مستوى دخل التواز  القتصاد ميتو 

 التديق الدائر  للسلع والنقود أسلوبب

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

م اعف التجارة الخارجية وتحديد الدخل 

 التوازنض

4 

العرض الكلً 

وحدود الطاقة 

 االنتاجٌة

 

الع قة بي  منحنى امكانيات االنتا  وحدود 

 الطاقة االنتاجية

نى امكانيات االنتاج وخصائصه تعريف منح

 وتمثيله بيانبا

 منحنى امكانيات االنتاج وحالة التشويل الكامل

الع قة بي  منحنى امكانيات االنتاج والعرض 

 الكلض والطلب الكلض وتحديد دخل التواز 

 اخت ل التواز  بي  الطلب الكلض والعرض الكلض

 الدخل الحقيقض والدخل النقد 

  الطلب الكلض والعرض الكلض اخت ل التواز  بي

 و هور اليجوة الت خمية واليجوة االنكماشية

 السياسات المالية والنقدية وإدارة الطب الكلض

4 12 

a1, a2, 

b2, c2, 

d1, d2 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

السياسات المالية ومعالجة اليجوة الت خمية 

 واليجوة االنكماشية 

السياسات النقدية ومعالجة اليجوة الت خمية 

 واليجوة االنكماشية 

 د التنمية والنمو االقتصا

 ميهوم التنمية والنمو االقتصاد 

 االستثمار والنمو االقتصاد 

 حالة النمو االقتصاد 

 حالة الركود االقتصاد 

 حالة التدهور االقتصاد 

 التخلف االقتصاد 

 م اهر التخلف االقتصاد 

 خصائص البلدا  المتخلية

 معوقات التنمية يض البلدا  المتخلية

 اد متطلبات الخروج م  التخلف االقتص

5 

توازن االقتصاد 

الكلً فً نموذج 

  (is-lm  ) 

واشتقاق منحنًٌ 

الطلب الكلً 

 والعرض الكلً

 (  is-lmتعريف نموذج )  

 (  is-lmاشتقاق نموذج )  

 (is-lmتحديد تواز  الدخل باستخدام نموذج ) 

 ( ad/asنموذج الطلب الكلض والعرض الكلض ) 

 adمنحنى الطلب الكلض اشتقاق 

 asاشتقاق منحنى العرض الكلض 

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 – 6تطبٌقات وتمارٌن مصاحبة للمقرر تترواح بٌن 

د ساعاتها مضمنة فً ساعات تطبٌقات ٌقوم بها المعٌ

 المحاضرة

=== === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة

number of weeks /and contact hours per 

semester 

  === 

 

 :teaching strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحا رة 

 المناقشة والحوار 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

 العصف الذهنض 

  حل المشك ت 

 والتطبيقات العملية.  األنشطةالمهام والتكاليف و 

 ( األنشطةالتعلم الذاتض والتعاونض )والتكاليف المنزلية اليردية والجماعية والمشاريع التطبيقية 

 .التوذية الراجعة 

 المهام البحثية 

  األدوارالمحاكاة ولعب 

 الزيارة الخارجية 

 دراسة الحاالت 

 

I. األنشطة tasks and assignments : 

 الرقم

no. 

 لٌفالنشاط / التك

task/assignment 

 مخرجات التعلم

cilos 

 األسبوع

week due 

 الدرجة

mark 

 a1, b1, c1, c2, d1, d2 w2 2 تكليف الطلبة بحل أسئلة اليصل األول 1

 a1, b1, c1, c2, d1 w6 2 واليرعية الرئيسةحساب الناتج والدخل بالطرق  2

 a1, a2, b1, c1, d1, d2 w10 2 تو يح الع قة بي  الناتج والنيقات 3

 a1, a2, c1, d1, d2 w12 2 ع  تواز  االقتصاد يض  ل اقتصاد مولق وميتو   4

 ad , as a1, a2, c1, d1, d2 w14 2واشتقاق منحننض   is-lmتمري  لنموذج  5

 

 المجموع
  01 

 

 :learning assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم

no. 

 أنشطة التقٌٌم

assessment 

tasks 

التقٌٌم/ الٌوم موعد 

 والتارٌخ

assessment 

day & date   

 الدرجة

mark 

 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى 

درجة  التقييم 

 النهائض(

weight 

 مخرجات التعلم

cilos 

 تكاليف وانشطة  .1
المحا رة الثانية 

وحتى المحا رة 

 الثانية عشر

10 10% 
+ a1+a2+a3+b1 

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

 
 a1+a2+a3+b1 %10 10 كل األسابيع اركةح ور ومش  .2

b2+c1+c2,c3 
 a1, a2, b2, c1, d1 %20 20 السابع اختبار نصيض  .3

 

 %60 60 السادس عشر االختبار النهائض 
a1,a2, b1,b2, c1,c2, 

c3,d1,d2,d3,d4 

 total  100 100%المجموع 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

II. تعلملصادر اlearning resources : 

 textbooks      :المراجع الرئٌسة

 ( مبادئ االقتصاد الكلضم األمي  للنشرم صنعاء3102م )محمد أحمد األيند  -0
 ( االقتصاد الكلضم األمي  للنشرم صنعاء3102داوود أحمد عثما م علض علض الزبيد وعبد الرحم  بنض غاز م) -3

  essential references المراجع المساعدة:

 ألمي  للنشرم صنعاء.مبادئ االقتصادم ا (3101ـ حس  ثابت يرحا م) 0

 ( مبادئ االقتصادم األمي  للنشرم صنعاء.3101ـ علض محمد شاطرم )3

  electronic materials and web sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

اإلنترنتتوجيه الطالب للبحث ع  مو وعات المقرر يض مواقع يض   

 

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 

  م  المحا رات ويحرم يض حال عدم الوياء بذل .55يلتزم الطالب بح ور % 

 حرم الطالب م  دخول االمتحاا  ياض حاال تجااوز الويااب يقدم أستاذ المقرر تقريرا بح ور وغياب الط ب للقسم وي

 % ويتم اقرار الحرما  م  مجلس القسم.35

2 

 :tardyالح ور المتأخر 

 للطالب ح ور المحا رة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لث ث مارات ياض اليصال الدراساضم وإذا تاأخر زياادة عا   يسمح

 االلتزام يمنع م  دخول المحا رة. ث ث مرات يحذر شيويا م  أستاذ المقررم وعند عدم

3 

 :exam attendance/punctuality وابط االمتحا  

 ( دقيقة م  بدء االمتحا  31ال يسمح للطالب دخول االمتحا  النهائض إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تويب الطالب ع  االمتحا  النهائض تطبق اللوائح الخاصة بن ام االمتحا  يض الكلية 

4 

 :assignments & projectsوالمشاريع  التعيينات

 .يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات يض بداية اليصل ويحدد مواعيد تسليمها و وابط تنييذ التكلييات وتسليمها 

 .إذا تأخر الطالب يض تسليم التكلييات ع  الموعد المحدد يحرم م  درجة التكليف الذ  تأخر يض تسليمه 

5 

 :cheatingالوش 

 الط ب.ئوال ثبوت قيام الطالب بالوش يض االمتحا  النصيض أو النهائض تطبق عليه الئحة شيض ح   

 .يض حال ثبوت قيام الطالب بالوش او النقل يض التكلييات والمشاريع يحرم م  الدرجة المخصصة للتكليف 

6 
 :plagiarismاالنتحال 

 ابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذل يض حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحا  ني 

7 
 :other policiesسياسات أخرى 

 أ  سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكلييات ..... الخ 

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

 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.  

552441111 
 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: 

1.  
 اسم المقرر

course title 
 مبادئ االقتصاد الكلً

2.  
 رمز المقرر ورقمه

course code and number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

credit hours 

 credit hoursمدة الساعات المعت
 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  
 د الجزئً مبادئ االقتصا

6.  
– co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
--- 

7.  

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-مبنى كلٌة التجارة

  

 

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


 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

iii.  وصف المقررcourse description: 

لعلم االقتصاد باالتركيز علاى مباادئ وميااهيم االقتصااد الكلاضم ويت ام   ساسيةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ األ

المصطلحات المتعلقة بهم ثم دراسة طرق قياس الناتج المحلاى  أهمتحليله و تعريف االقتصاد الكلى وأساليبهذا المقرر موا يع 

اإلجمالض ومشاكل قياس الناتجم اليرق بي  النتاج/الدخل المحلض والادخل القاومضم وبياا  الع قاة باي  الادخل واإلنيااقم ثام دراساة 

السياساتي  المالياة والنقدياة لتحقياق التاواز  التواز  االقتصااد  ياض  ال اقتصااد مولاق واقتصااد ميتاو  وكييياة اساتخدام أدوات 

المرغوب يض االقتصادم والع قة بي  الت خم والبطالةم ثم دراسة النقود والبناو  والتجاارة الدولياة والتنمياة االقتصاادية واليارق 

 .(as-adض )الطلب الكلض والعرض الكل (م واشتقاق منحنيضis-lmبي  النمو والتنمية وتوزا  الدخل  باستخدام نموذج )

 

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

 بعد االنتهاء م  دراسة المقرر سوف يكو  الطالب قادرا على أ :

 - a1لكلض.بعلم االقتصاد ا ساسيةي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم األ 

a2-  ض النشاط االقتصاد  ومن مات األعمال المختلية.المياهيم والمتويرات االقتصادية ي أهمية يشر 

 - b1.يحلل المعلومات الن رية التض درسها والجانب التطبيقض لمبادئ االقتصاد الكلض 

 - b2.يحلل المشك ت التض تواجهه ويتخذ القرارات المناسبة 

 - b3 سئلةما يطر  م  أ اإلجابة ع أتناء المحا رات م  خ ل المناقشة ويناقش ويتياعل. 

- c1  . يستخدم ويطبق ما حصل عليه م  مياهيم ومهارات يض دراسة الجوانب االقتصادية وأثرها على النشاط االقتصاد 

 - d1سواء يض بيئة الدراسة أو العمل. زم ئه)عمل جماعض( مع  عمل منيردا أو م  خ ل يريقي 

 - d2يض من مات أخرى م  أجل الحصول على البيانات والمعلومات  شيوياً وكتابياً وآلياً مع اآلخري  يض من مته أو أصليتو

 .التض يحتاجها لنجا  عمله

 

v. المقرر  محتوىcourse content: 

 : theoretical aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم

Order 

 الوحدات

 ()الموضوعات الرئٌسة

units 

 الموضوعات التفصٌلٌة

sub topics 

 األسبوع

week due 

 ت الفعلٌةالساعا

con. h 

1 

 ماذا ٌتناول االقتصاد الكلً

فً  أساسٌة)مفاهٌم 

  (.االقتصاد الكلً

 

 بداية االهتمام بالتحليل الكلض

 الناتج والدخل )المحلض( القومض

ميهوم الناتج القومض )المحلض( 

 اإلجمالض

طرق حساب الناتج القومض 

 )المحلض(

 المباشر سلوباأل

 القيمة الم اية أسلوب

 أسلوبالناتج القومض بحساب 

 االنياق والتكلية )الدخل(

 االنياق: أسلوب

 االنياق االسته كض

w1,w2.w3 9 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

 االنياق على االستثمار

 االنياق الحكومض

صايض انياق القطاع 

 الخارجض)صايض الصادرات(

 التكلية )او الدخل(: أسلوب

الدخل القومض بتكلية عناصر 

 اإلنتاج

 الدخل)الناتج (القومض الصايض

 لدخل (القومض االجمالضالناتج )ا

مياهيم يض الدخل ذات ع قة 

 بالناتج )الدخل( القومض

 الدخل الشخصض

 الدخل المتا )القابل للتصرف(

االنياق على االسته   الخاص 

 الشخصض

 االدخار الخاص الشخصض

 الناتج القومض والناتج المحلض

الناتج القومض الحقيقض)باألسعار 

 د (الثابتة( والناتج الجار )النق

حساب الناتج الحقيقض  أسلوب

 والناتج الجار 

مكمش الدخل )الرقم القياسض 

 ال منض(

 االقتصاد الخيض )المواز (

 حساب الدخل القومض أهمية



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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 

بعض المتغٌرات 

االقتصادٌة الكلٌة وعالقتها 

 بالدخل القومً

 

 االسته   واالدخار

 ميهوم االسته   وميهوم االدخار

 سته   ودالة االدخاردالة اال

 محددات االسته  

الميل المتوسط والميل الحد  

 ل سته   واالدخار

 االستثمار

 دالة االستثمار

 الع قة بي  االدخار واالستثمار

 االنياق الحكومض وال رائب

 دالة االنياق الحكومض

 دالة ال رائب

 الصادرات والواردات

 دالة الصادرات

 دالة الواردات

 لبنو  والسياسات النقديةالنقود  وا

نشأة النقود وأنواعها وتطور 

 و ائيها

 تعريف النقود

 و ائف النقود

 مكونات العرض النقد 

الجهاز المصريض وع قته 

 بالعرض النقد  والسياسات النقدية

 البنو  التجارية

 و ائف البنو  التجارية

 خلق البنو  التجارية لنقود الودائع

 يةاإلس مالبنو  

 لمركز البن  ا

 و ائف البنو  المركزية

السياسات النقدية وادارة البن  

 المركز  للبنو 

 الطلب على النقود

دوايع الطلب على النقود ومنحنى 

 تي يل السيولة

 التواز  يض سوق النقود

w4,w5,w6 9 

 w7 3 االختبار النصفً 

3 

تحدٌد مستوى توازن 

 الدخل القومً

 

 أسلوبمستوى دخل التواز  ب

 الكلض والعرض الكلض الطلب

 أسلوبمستوى دخل التواز  ب

w8,w9,w10 9 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

 التسرب واال اية

االسته   وتحديد مستوى دخل 

 التواز 

التديق الدائر  للسلع  أسلوبب

 والنقود

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

االستثمار وتحديد مستوى دخل 

 التواز 

تحديد مستوى دخل التواز  

مار القتصاد مولق مع وجود استث

 وادخار

التديق الدائر  للسلع  أسلوبب

 والنقود

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

م اعف االستثمار وتحديد 

 مستوى تواز  الدخل

م اعف االستثمار والتوير 

 الديناميكض يض الدخل

الع قة بي  الميل الحد  

ل سته   والميل الحد  ل دخار 

 والم اعف

 لوز االدخار

 عجلمبدأ الم

القطاع الحكومض وتحديد الدخل 

 التوازنض

تحديد مستوى دخل التواز  

القتصاد مولق مع القطاع 

 الحكومض

التديق الدائر  للسلع  أسلوبب

 والنقود

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

م اعف اإلنياق الحكومض 

وم اعف ال رائب وتحديد دخل 

 التواز 

القطاع الخارجض وتحديد الدخل 

 التوازنض



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

تحديد مستوى دخل التواز  

 القتصاد ميتو 

التديق الدائر  للسلع  أسلوبب

 والنقود

 التحليل البيانض أسلوبب

 الريا ض سلوبباأل

م اعف التجارة الخارجية وتحديد 

 الدخل التوازنض

4 

العرض الكلً وحدود 

 الطاقة االنتاجٌة

 

الع قة بي  منحنى امكانيات 

 دود الطاقة االنتاجيةاالنتا  وح

تعريف منحنى امكانيات االنتاج 

 وخصائصه وتمثيله بيانبا

منحنى امكانيات االنتاج وحالة 

 التشويل الكامل

الع قة بي  منحنى امكانيات 

االنتاج والعرض الكلض والطلب 

 الكلض وتحديد دخل التواز 

اخت ل التواز  بي  الطلب الكلض 

 والعرض الكلض

 الدخل النقد الدخل الحقيقض و

اخت ل التواز  بي  الطلب الكلض 

والعرض الكلض و هور اليجوة 

 الت خمية واليجوة االنكماشية

السياسات المالية والنقدية وإدارة 

 الطب الكلض

السياسات المالية ومعالجة اليجوة 

 الت خمية واليجوة االنكماشية 

السياسات النقدية ومعالجة اليجوة 

 كماشية الت خمية واليجوة االن

 التنمية والنمو االقتصاد 

 ميهوم التنمية والنمو االقتصاد 

 االستثمار والنمو االقتصاد 

 حالة النمو االقتصاد 

 حالة الركود االقتصاد 

 حالة التدهور االقتصاد 

 التخلف االقتصاد 

 م اهر التخلف االقتصاد 

 خصائص البلدا  المتخلية

 معوقات التنمية يض البلدا  المتخلية

w11,w12,w13,w14 12 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

تطلبااااات الخااااروج ماااا  التخلااااف م

 االقتصاد 

 

توازن االقتصاد الكلً فً 

(  is-lmنموذج )  

واشتقاق منحنًٌ الطلب 

 الكلً والعرض الكلً

 (  is-lmتعريف نموذج )  

 (  is-lmاشتقاق نموذج )  

تحديد تواز  الدخل باستخدام 

 (is-lmنموذج ) 

نموذج الطلب الكلض والعرض 

 ( ad/asض ) الكل

 adاشتقاق منحنى الطلب الكلض 

 asاشتقاق منحنى العرض الكلض 

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 
تطبيقات يقوم بها  8 – 6تطبيقات وتماري  مصاحبة للمقرر تتروا  بي  

 المعيد ساعاتها م منة يض ساعات المحا رة

=== ===  

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة

number of weeks /and contact hours per semester 
  

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسteaching strategies: 

 المحا رة  -

 المناقشة والحوار -

 العصف الذهنض -

 حل المشك ت  -

 والتطبيقات العملية.  األنشطةالمهام والتكاليف و -

 والتكاليف المنزلية اليردية والجماعية والمشاريع التطبيقية( األنشطةالتعلم الذاتض والتعاونض ) -

 التوذية الراجعة. -

 التدريس المصور  -

 المهام البحثية -

 األدوارالمحاكاة ولعب  -

 دراسة الحاالت -

 

I. األنشطة tasks and assignments : 

 الدرجة األسبوع النشاط / التكلٌف الرقم



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

no. task/assignment week due mark 

 w2 2 تكليف الطلبة بحل أسئلة اليصل األول 1

 w6 2 واليرعية الرئيسةحساب الناتج والدخل بالطرق  2

 w10  2 تو يح الع قة بي  الناتج والنيقات 3

 w12 2 ع  تواز  االقتصاد يض  ل اقتصاد مولق وميتو   4

 ad, as w14 2واشتقاق منحنيض  is-lmتمري  حول نموذج  5

 01  المجموع

 

 

III. تعلملمصادر اlearning resources : 

 textbooks      :المراجع الرئٌسة

 

 م األمي  للنشرم صنعاء( مبادئ االقتصاد الكلض3102م )محمد أحمد األيند  -0

 ( االقتصاد الكلضم األمي  للنشرم صنعاء3102داوود أحمد عثما م علض علض الزبيد وعبد الرحم  بنض غاز م) -3

  essential references المراجع المساعدة:

 مبادئ االقتصادم األمي  للنشرم صنعاء. (3101ـ حس  ثابت يرحا م) 0

 القتصادم األمي  للنشرم صنعاء.( مبادئ ا3101ـ علض محمد شاطرم )3

  electronic materials and web sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

اإلنترنتتوجيه الطالب للبحث ع  مو وعات المقرر يض مواقع يض   

 

 learning assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم

no. 

 أنشطة التقٌٌم

assessment tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ

assessment day & date 

 الدرجة

mark 

 الوزن النسبً

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم 

 النهائض(

weight 

 تكاليف وانشطة 1
المحا رة الثانية  وحتى المحا رة 

 عشرة الثاني
10 10% 

 %10 10 كل األسابيع ح ور ومشاركة 2

 %20 20 السابع اختبار نصيض 3

 %60 60 السادس عشر االختبار النهائض 4

 total 100 100%المجموع 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السياسية

 برنامج بكالوريوس علوم سياسية

 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

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر course policies 

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

 : class attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  م  المحا رات ويحرم يض حال عدم الوياء بذل .55يلتزم الطالب بح ور % 

  يقدم أستاذ المقرر تقريرا بح ور وغياب الط ب للقسم ويحرم الطالب م  دخول االمتحاا  ياض حاال تجااوز الويااب

 يتم اقرار الحرما  م  مجلس القسم.% و35

 :tardyالح ور المتأخر  2

 للطالب ح ور المحا رة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لث ث مارات ياض اليصال الدراساضم وإذا تاأخر زياادة عا   يسمح

 ث ث مرات يحذر شيويا م  أستاذ المقررم وعند عدم االلتزام يمنع م  دخول المحا رة.

 :am attendance/punctualityex وابط االمتحا   3

 ( دقيقة م  بدء االمتحا  31ال يسمح للطالب دخول االمتحا  النهائض إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تويب الطالب ع  االمتحا  النهائض تطبق اللوائح الخاصة بن ام االمتحا  يض الكلية 

 :assignments & projectsالتعيينات والمشاريع  4

 ر نوع التعيينات يض بداية اليصل ويحدد مواعيد تسليمها و وابط تنييذ التكلييات وتسليمها.يحدد أستاذ المقر 

 .إذا تأخر الطالب يض تسليم التكلييات ع  الموعد المحدد يحرم م  درجة التكليف الذ  تأخر يض تسليمه 

 :cheatingالوش  5

 الط ب.ئوئض تطبق عليه الئحة شيض حال ثبوت قيام الطالب بالوش يض االمتحا  النصيض أو النها   

 .يض حال ثبوت قيام الطالب بالوش او النقل يض التكلييات والمشاريع يحرم م  الدرجة المخصصة للتكليف 

 :plagiarismاالنتحال  6

  يض حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحا  نيابة عنه تطبق ال ئحة الخاصة بذل 

 :policies otherسياسات أخرى  7

 أ  سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكلييات ..... الخ 

 
 


