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 الكلًاالقتصاد مواصفات مقرر: مبادئ 
 

i.  معلومات عامة عن المقررgeneral information about the course  : 

1. 
 اسم المقرر

course title 
الكلًاالقتصاد 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 
 .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.  
 المقرردرس له ٌالبرنامج 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.  
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 عده كلٌبأ.م.د. علً سٌف 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

date of approval 
 

iii. مخرجات تعلم المقرر course intended learning outcomes (cilos): 

ii. وصف المقرر course description: 

اليلا،  ويتمام  االقتصااد باالترييز علاى مباادئ وميااهيم االقتصااد ية لعلم اسااستزويد الطالب بالمبادئ األ إلىيهدف هذا المقرر 
تحليله وأهم المصطلحات المتعلقة به  ثم درااسة طرق قياس الناات  المحلاى  أاساليباليلى واالقتصاد تعريف هذا المقرر مواميع 

ومشايل قياس النات   اليرق بي  النتاج/الدخل المحل، والادخل القاوم،  وبياا  الع قاة باي  الادخل واإلنيااق  ثام درااساة  اإلجمال،
الاسيااساتي  المالياة والنقدياة لتحقيات التاواز  التواز  االقتصااد  يا،  ال اقتصااد مولات واقتصااد ميتاوة ويييياة ااساتخدام أدوات 

المرغوب ي، االقتصاد  والع قة بي  التمخم والبطالة  ثم درااسة النقود والبناو  والتجاارا الدولياة والتنمياة االقتصاادية واليارق 
 .(as-adمنحن، الطلب اليل، والعرض اليل، ) (  واشتقاقis-lmتوزا  الدخل بااستخدام )تحديد بي  النمو والتنمية و
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:
 - a1ليل،.ااالقتصاد ية بعلم اسااسي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم األ 

a2-  المختلية. األعمالأهمية المياهيم والمتويرات االقتصادية ي، النشاط االقتصاد  ومن مات يشرة 
 - b1 اليل،.االقتصاد يحلل المعلومات الن رية الت، دراسها والجانب التطبيق، لمبادئ 
 - b2.يحلل المشي ت الت، تواجهه ويتخذ القرارات المنااسبة 
 - b3 خ ل المناقشة واإلجابة على ما يطرة م  أاسئلةأتناء المحامرات م  يناقش ويتياعل. 
- c1  . ياستخدم ويطبت ما حصل عليه م  مياهيم ومهارات ي، درااسة الجوانب االقتصادية وأثرها على النشاط االقتصاد 

 - d1عمل جماع،( مع زم ءه اسواء ي، بيئة الدرااسة أو العمل. عمل منيردا أو م  خ ل يريت( 
 - d2 مع ً ً وآليا ً ويتابيا م  أجل الحصول على البيانات  آخر  ي، من مته أو ي، من مات  اآلخري يتواصل شيويا

 .والمعلومات الت، يحتاجها لنجاة 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 
ي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم 

 ليل،.ااالقتصاد ية بعلم اسااساأل
A1 . والن ريات االقتصادية والمالية. والمبادئ اسساأل يبي 

a2- 
أهمية المياهيم والمتويرات االقتصادية ي،  يشرة

 المختلية األعمالالنشاط االقتصاد  ومن مات 
A2  يومح  القمايا وال واهر واألزمات االقتصادية .

 والمالية المعاصرا.

- b1 
يحلل المعلومات الن رية الت، دراسها والجانب 

 اليل،االقتصاد التطبيق، لمبادئ 
B1 ..يحلل  ال واهر والقمايا االقتصادية والمالية. 

- b3 
أتناء المحامرات م  خ ل يناقش ويتياعل 

 المناقشة واإلجابة على ما يطرة م  أاسئلة
B3 .  ويتنبأ يحدد  ن رياً ويمياً الع قات  بي   المتويرات

 بماستقبل ال واهر والع قات االقتصادية الواقعية.

- b2 
يحلل المشي ت الت، تواجهه ويتخذ القرارات 

 المنااسبة.
 

B4 . يقار  بي  الن ريات والمدارس الييرية االقتصادية
والمالية  وينقد ويتخذ  القرار االاستثمار  واالقتصاد  

 والمال، المنااسب.

- c1 
حصل عليه م  مياهيم ياستخدم ويطبت ما 

ومهارات ي، درااسة الجوانب االقتصادية وأثرها 
 على النشاط االقتصاد 

C1 حصاءاإلالرياميات والراسوم الهنداسية و. يو ف 
 ي، المجال االقتصاد دارا والمحااسبة والقانو  واإل

- d1 
 

)عمل جماع،(  عمل منيردا أو م  خ ل يريتي
 مع زم ءه اسواء ي، بيئة الدرااسة أو العمل.

D2.يعمل بمم  يريت متميزاً باسمات القيادا . 

- d2 

ي،  اآلخري يتواصل شيوياً ويتابياً وآلياً مع 
م  أجل الحصول  آخر  من مته أو ي، من مات 

على البيانات والمعلومات الت، يحتاجها لنجاة 
 .عمله

D3 الوحدات والمؤاساسات االقتصادية . يتصل بياعلية مع
 والمالية والبيئة المحيطة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 والتقوٌم:التعلٌم والتعلم  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 
- 

ي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم 
 ليل،.ااالقتصاد ية بعلم اسااساأل

 الحوار والمناقشة -المحامرا  -
 التعلم الذات، والتعاون، -
 العصف الذهن،  -
 

المناقشة والتياليف اليردية  -
 والجماعية

 اسريعة امتحانات  -
 المشارية ي، قاعة الدرس -
 الم ح ة -

a2- 
أهمية المياهيم والمتويرات  يشرة

االقتصادية ي، النشاط االقتصاد  ومن مات 
 المختلية  األعمال

 الحوار والمناقشة -المحامرا 
 التعلم الذات، والتعاون، -
 العصف الذهن،  -
 

المناقشة والتياليف اليردية 
 والجماعية

 اسريعة امتحانات  -
 المشارية ي، قاعة الدرس -
 الم ح ة -

 التدرٌس والتقوٌم:     استراتٌجٌة مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( بثانٌا: 
second: alignment of intellectual skills cilos                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
intellectual skills cilos 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
teaching strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة 
assessment strategies 

b1– 
يحلل المعلومات الن رية الت، دراسها 

 اليل،االقتصاد والجانب التطبيق، لمبادئ 

 المحامرا  -
 قبل الط ب

 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهن،  -
 نشطةالمهام واأل -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذات، وتعاون،

 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحا  شيو   -
الم ح ة وتقييم مشارية  -

 الطالب ي، القاعة 
 تقييم التياليف -
 الم ح ة -
 اختبارات تحريرية -

b2 
- 

يحلل المشي ت الت، تواجهه ويتخذ 
 القرارات المنااسبة.

 المحامرا  -
 الحوار والمناقشة  -
 العصف الذهن،  -
 نشطةالمهام واأل -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذات، وتعاون،(

 والتياليف. نشطةاأل -

 تقييم التياليف. -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 امتحا  شيو   -
الم ح ة وتقييم مشارية  -

 الطالب ي، القاعة 
 اختبارات تحريرية -

 
 

 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- 
أتناء المحامرات م  يناقش ويتياعل 

خ ل المناقشة واإلجابة على ما يطرة م  
 المحاياا   -
 التطبيت العمل،.    -

 اختبارات تحريرية. -
 امتحانات شيوية  -
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 أاسئلة
 

والتياليف المنزلية  نشطةاأل  -
 اليردية والجماعية

والتوذية الحوار والمناقشة  -
 الراجعة. 

 التدريب العمل، -

 تقييم التقارير والتياليف  -
العروض اليردية  تقييم -

 والجماعية
 المشارية ي، قاعة الدرس -

c1- 
ياستخدم ويطبت ما حصل عليه م  مياهيم 
ومهارات ي، درااسة الجوانب االقتصادية 

 وأثرها على النشاط االقتصاد 

 والمحاياا    -
 التطبيت العمل،.   -
والتياليف المنزلية  نشطة)األ -

 اليردية والجماعية( 
والتوذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة. 

 اختبارات  تحريرية. -
 اختبارات شيوية  -
 تقييم التقارير والتياليف  -
االمتحا  العمل، وم ح ة  -

 االداء.
 المشارية ي، قاعة الدرس. -

     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- 
)عمل  عمل منيردا أو م  خ ل يريتي

جماع،( مع زم ءه اسواء ي، بيئة 
 الدرااسة أو العمل.

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذات، والتعاون، -
 والمهام والتياليف نشطةاأل   -
 التدريس المصور والتوذية الراجعة -
 التطبيت العمل،. -

 م ح ة االداء.   -
 االمتحانات القصيرا  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتياليف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشيوية  -

d2- 

 اآلخري يتواصل شيوياً ويتابياً وآلياً مع 
م   آخر  ي، من مته أو ي، من مات 

أجل الحصول على البيانات والمعلومات 
 الت، يحتاجها لنجاة عمله

 الحوار والمناقشة    -
 التعلم الذات، والتعاون، -
 والمهام والتياليف نشطةاأل   -
 التدريس المصور والتوذية الراجعة -
 والتوذية الراجعةالمييرا اليومية  -
 التطبيت العمل،. 

 م ح ة االداء.   -
 االمتحانات القصيرا  -
 تقييم العروض التقديمية -
تقييم التقارير والتياليف  -

 نشطةواأل
 االمتحانات الشيوية  -

 تقييم النزول الميدان،

 

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 

االقتصاد ماذا يتناول 
 اليل،

ية ي، أاسااس)مياهيم 
  (.اليل،االقتصاد 
 

 بداية االهتمام بالتحليل اليل،
 النات  والدخل )المحل،( القوم،
ميهوم النات  القوم، )المحل،( 

 اإلجمال،
 طرق حاساب النات  القوم، )المحل،(

 االاسلوب المباشر
 ااسلوب القيمة المماية

3 9 
a1, a2, 
b1, b2 
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االنياق  حاساب النات  القوم، بأاسلوب
 والتيلية )الدخل(
 ااسلوب االنياق:

 االنياق االاسته ي،
 االنياق على االاستثمار

 االنياق الحيوم،
صاي، انياق القطاع الخارج،)صاي، 

 الصادرات(
 أاسلوب التيلية )او الدخل(:

 نتاجالدخل القوم، بتيلية عناصر اإل
 الدخل)النات  (القوم، الصاي،

 ،اإلجمالالنات  )الدخل (القوم، 
مياهيم ي، الدخل ذات ع قة بالنات  

 )الدخل( القوم،
 الدخل الشخص،

 الدخل المتاة)القابل للتصرف(
الخاص استه   االنياق على اال

 الشخص،
 االدخار الخاص الشخص،

 النات  القوم، والنات  المحل،
 اسعارالنات  القوم، الحقيق،)باأل

 الثابتة( والنات  الجار )النقد (
النات  الحقيق، والنات  ااسلوب حاساب 

 الجار 
ميمش الدخل )الرقم القيااس، 

 الممن،(
 الخي، )المواز (االقتصاد 

 أهمية حاساب الدخل القوم،

2 

بعض المتويرات 
االقتصادية اليلية 

 وع قتها بالدخل القوم،
 

 واالدخاراسته   اال
 وميهوم االدخاراسته   ميهوم اال
 ودالة االدخاراسته   دالة اال

 محددات االاسته  
الميل المتواسط والميل الحد  

 واالدخاراسته   ل 
 االاستثمار

 دالة االاستثمار
 الع قة بي  االدخار واالاستثمار
 االنياق الحيوم، والمرائب

 دالة االنياق الحيوم،
 دالة المرائب

 الصادرات والواردات
 دالة الصادرات
 دالة الواردات

 الاسيااسات النقديةالنقود  والبنو  و
 ها وتطور و ائيهاأنواعنشأا النقود و

3 9 
a1, b2, 

c2,  
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 تعريف النقود
 و ائف النقود

 ميونات العرض النقد 
الجهاز المصري، وع قته بالعرض 

 النقد  والاسيااسات النقدية
 البنو  التجارية

 و ائف البنو  التجارية
 خلت البنو  التجارية لنقود الودائع

 اس ميةالبنو  اإل
 البن  المريز 

 و ائف البنو  المريزية
البن  إدارا الاسيااسات النقدية و
 المريز  للبنو 
 الطلب على النقود

دوايع الطلب على النقود ومنحنى 
 تيميل الاسيولة

 التواز  ي، اسوق النقود

3 
تحديد ماستوى تواز  

 الدخل القوم،
 

ماستوى دخل التواز  بااسلوب الطلب 
 اليل، والعرض اليل،

ماستوى دخل التواز  بااسلوب 
 التاسرب واالماية

وتحديد ماستوى دخل استه   اال
 التواز 

 بااسلوب التديت الدائر  للاسلع والنقود
 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،

االاستثمار وتحديد ماستوى دخل 
 التواز 

تحديد ماستوى دخل التواز  القتصاد 
 مولت مع وجود ااستثمار وادخار

 التديت الدائر  للاسلع والنقودبااسلوب 
 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،

مماعف االاستثمار وتحديد ماستوى 
 تواز  الدخل

مماعف االاستثمار والتوير 
 الديناميي، ي، الدخل

استه   الع قة بي  الميل الحد  ل 
 والميل الحد  ل دخار والمماعف

 لوز االدخار
 مبدأ المعجل

وتحديد الدخل  القطاع الحيوم،
 التوازن،

تحديد ماستوى دخل التواز  القتصاد 
 مولت مع القطاع الحيوم،

3 9 

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2, 
d1, d3 



 

 

 

                                                                                             

 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

 بااسلوب التديت الدائر  للاسلع والنقود
 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،

مماعف اإلنياق الحيوم، 
ومماعف المرائب وتحديد دخل 

 التواز 
القطاع الخارج، وتحديد الدخل 

 التوازن،
ماستوى دخل التواز  القتصاد تحديد 
 ميتوة

 بااسلوب التديت الدائر  للاسلع والنقود
 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،

مماعف التجارا الخارجية وتحديد 
 الدخل التوازن،

4 
العرض اليل، وحدود 

 يةنتاجالطاقة اإل
 

االنتاة الع قة بي  منحنى اميانيات 
 يةنتاجوحدود الطاقة اإل

 نتاجتعريف منحنى اميانيات اإل
 وخصائصه وتمثيله بيانبا

وحالة  نتاجمنحنى اميانيات اإل
 التشويل اليامل

 نتاجالع قة بي  منحنى اميانيات اإل
والعرض اليل، والطلب اليل، 

 وتحديد دخل التواز 
اخت ل التواز  بي  الطلب اليل، 

 والعرض اليل،
 الحقيق، والدخل النقد  الدخل

اخت ل التواز  بي  الطلب اليل، 
والعرض اليل، و هور اليجوا 
 التمخمية واليجوا االنيماشية
إدارا الاسيااسات المالية والنقدية و

 الطب اليل،
الاسيااسات المالية ومعالجة اليجوا 
 التمخمية واليجوا االنيماشية 

الاسيااسات النقدية ومعالجة اليجوا 
 ليجوا االنيماشية التمخمية وا

 التنمية والنمو االقتصاد 
 ميهوم التنمية والنمو االقتصاد 
 االاستثمار والنمو االقتصاد 

 حالة النمو االقتصاد 
 حالة الريود االقتصاد 
 حالة التدهور االقتصاد 

 التخلف االقتصاد 
 م اهر التخلف االقتصاد 
 خصائص البلدا  المتخلية

4 12 
a1, a2, 
b2, 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

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 المتخليةمعوقات التنمية ي، البلدا  
مااا  التخلاااف  باااالخروجمتطلباااات 
 االقتصاد 

5 

اليل، االقتصاد تواز  
 (  is-lmي، )  

واشتقاق منحني، الطلب 
 اليل، والعرض اليل،

 (  is-lmتعريف )  
 (  is-lmاشتقاق )  

-isتحديد تواز  الدخل بااستخدام ) 
lm) 

الطلب اليل، والعرض اليل، ) 
ad/as ) 

 adاشتقاق منحنى الطلب اليل، 
 asاشتقاق منحنى العرض اليل، 

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 – 6 تطبٌقات وتمارٌن مصاحبة للمقرر تترواح بٌن

تطبٌقات ٌقوم بها المعٌد ساعاتها مضمنة فً ساعات 
 المحاضرة

=== === === 

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

semester 
  === 

 

 :teaching strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحامرا 
 المناقشة والحوار 
 ،العصف الذهن 
  حل المشي ت 
 والتطبيقات العملية.  نشطةالمهام والتياليف واأل 
 والتياليف المنزلية اليردية والجماعية والمشاريع التطبيقية( نشطةالتعلم الذات، والتعاون، )األ 
 .التوذية الراجعة 
 المهام البحثية 
 دوارالمحاياا ولعب األ 
 الزيارا الخارجية 
 درااسة الحاالت 

 

I. نشطةاأل tasks and assignments : 

 الرقم
no. 

 النشاط / التكلٌف
task/assignment 

 مخرجات التعلم
cilos 

 األسبوع
week due 

 الدرجة
mark 



 

 

 

                                                                                             

 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

 a1, b1, c1, c2, d1, d2 w2 2 تيليف الطلبة بحل أاسئلة اليصل األول 1

 a1, b1, c1, c2, d1 w6 2 واليرعية الرئياسةحاساب النات  والدخل بالطرق  2

 a1, a2, b1, c1, d1, d2 w10 2 توميح الع قة بي  النات  والنيقات 3

 a1, a2, c1, d1, d2 w12 2 ي،  ل اقتصاد مولت وميتوةاالقتصاد ع  تواز    4

 ad , as a1, a2, c1, d1, d2 w14 2واشتقاق منحنن،   is-lmتمري  ل 5

 
 المجموع

  01 

II. تعلملمصادر اlearning resources : 

 textbooks      :المراجع الرئٌسة

 للنشر  صنعاء األمي اليل،  االقتصاد ( مبادئ 3102  )األيند  أحمددمحم  -0
 للنشر  صنعاء األمي اليل،  االقتصاد ( 3102عثما   عل، عل، الزبيد وعبد الرحم  بن، غاز  ) أحمدداوود  -3

  essential references المراجع المساعدة:

 للنشر  صنعاء. األمي مبادئ االقتصاد   (3101ـ حاس  ثابت يرحا  ) 0
 للنشر  صنعاء. األمي ( مبادئ االقتصاد  3101ـ عل، دمحم شاطر  )3

  electronic materials and web sites وإنترنت:     إلكترونٌةمواد 

اإلنترنتتوجيه الطالب للبحث ع  موموعات المقرر ي، مواقع ي،   

 

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  -
المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسمم وٌحمرم الطالمب ممن دخمول االمتحمان فمً حمال تجماوز الغٌماب  أستاذٌقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 55

 :tardyتأخر الحضور الم 5

 :learning assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
no. 

 التقٌٌم أنشطة
assessment 

tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

assessment 
day & date   

 الدرجة
mark 

 الوزن النسبً 
درجة   إلى)ناسبة الدرجة 

 التقييم النهائ،(
weight 

 مخرجات التعلم
cilos 

 أنشطةتياليف و  .1
المحامرا الثانية 
وحتى المحامرا 
 الثانية عشر

10 10% 
+ a1+a2+a3+b1 

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

 a1+a2+a3+b1 %10 10 يل األاسابيع حمور ومشارية  .5
b2+c1+c2,c3 

 a1, a2, b2, c1, d1 %20 20 الاسابع اختبار نصي،  .3
 

 %60 60 الاسادس عشر االختبار النهائ، 4
a1,a2, b1,b2, c1,c2, 

c3,d1,d2,d3,d4 

 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

زٌمادة عمن تمأخر لممدة ربمع سماعة لمثالا ممرات فمً الفصمل الدراسمً  وإذا تأخر للطالب حضور المحاضرة إذا  ٌسمح -
 المقرر  وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. أستاذثالا مرات ٌحذر شفوٌا من 

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 52مقدار )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 الطالب.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 الالئحة الخاصة بذلك -

7 
 :other policies آخري سٌاسات 

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

 
  



 

 

 

                                                                                             

 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

 الكلًاالقتصاد مبادئ  :خطة مقرر
 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنinformation about faculty member responsible for the course 

 االسم
name 

 أ.م.د. علً سٌف عبده كلٌب
 ونآخرو

 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 
office hours 

 المكان ورقم الهاتف
location &telephone 

no.  
002441111 

 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 
 الكلًاالقتصاد مبادئ 

5.  
 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  
 الجزئ، االقتصاد مبادئ 

 --- co –requisite (وجدت المتطلبات المصاحبة )إن  .6

5.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر 

program (s) in which 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-كلٌة التجارةمبنى 

 

iii.  وصف المقررcourse description: 

اليلا،  ويتمام  هاذا االقتصااد باالترييز علاى مباادئ وميااهيم االقتصااد ية لعلام اسااساتزويد الطالب بالمباادئ األ إلىيهدف هذا المقرر 
 اإلجماال،تحليله وأهم المصطلحات المتعلقة به  ثم درااسة طرق قياس الناات  المحلاى  أاساليباليلى واالقتصاد تعريف المقرر مواميع 

ومشااايل قياااس النااات   الياارق بااي  النتاج/الاادخل المحلاا، والاادخل القااوم،  وبيااا  الع قااة بااي  الاادخل واإلنياااق  ثاام درااسااة التااواز  
الاسيااساتي  المالياة والنقدياة لتحقيات التاواز  المرغاوب يا، االقتصاد  يا،  ال اقتصااد مولات واقتصااد ميتاوة ويييياة ااساتخدام أدوات 

ة االقتصاد  والع قة بي  التمخم والبطالة  ثم درااسة النقاود والبناو  والتجاارا الدولياة والتنمياة االقتصاادية واليارق باي  النماو والتنميا
 .(as-adالطلب اليل، والعرض اليل، ) (  واشتقاق منحني،is-lmوتوزا  الدخل  بااستخدام )

 

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


 

 

 

                                                                                             

 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

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

 بعد االنتهاء م  درااسة المقرر اسوف ييو  الطالب قادرا على أ :
 - a1ليل،.ااالقتصاد ية بعلم اسااسي هر المعرية واليهم بالمعارف والمياهيم األ 

a2- المختلية. األعمالأهمية المياهيم والمتويرات االقتصادية ي، النشاط االقتصاد  ومن مات  يشرة 
 - b1 اليل،.االقتصاد يحلل المعلومات الن رية الت، دراسها والجانب التطبيق، لمبادئ 
 - b2.يحلل المشي ت الت، تواجهه ويتخذ القرارات المنااسبة 
 - b3 خ ل المناقشة واإلجابة على ما يطرة م  أاسئلة أتناء المحامرات م يناقش ويتياعل. 
- c1  . ياستخدم ويطبت ما حصل عليه م  مياهيم ومهارات ي، درااسة الجوانب االقتصادية وأثرها على النشاط االقتصاد 

 - d1عمل جماع،( مع زم ءه اسواء ي، بيئة الدرااسة أو العمل. عمل منيردا أو م  خ ل يريتي( 
 - d2 م  أجل الحصول على البيانات والمعلومات الت،  آخر  ي، من مته أو ي، من مات  اآلخري يتواصل شيوياً ويتابياً وآلياً مع

 .يحتاجها لنجاة عمله

 

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 

 اليل،االقتصاد ماذا يتناول 
االقتصاد ية ي، أاسااس)مياهيم 

  (.اليل،
 

 بداية االهتمام بالتحليل اليل،
 النات  والدخل )المحل،( القوم،
 اإلجمال،ميهوم النات  القوم، )المحل،( 

 القوم، )المحل،(طرق حاساب النات  
 االاسلوب المباشر

 ااسلوب القيمة المماية
حاساب النات  القوم، بأاسلوب االنياق 

 والتيلية )الدخل(
 ااسلوب االنياق:

 االنياق االاسته ي،
 االنياق على االاستثمار

 االنياق الحيوم،
صاي، انياق القطاع الخارج،)صاي، 

 الصادرات(
 أاسلوب التيلية )او الدخل(:

 نتاجبتيلية عناصر اإلالدخل القوم، 
 الدخل)النات  (القوم، الصاي،

 اإلجمال،النات  )الدخل (القوم، 
مياهيم ي، الدخل ذات ع قة بالنات  

 )الدخل( القوم،
 الدخل الشخص،

 الدخل المتاة)القابل للتصرف(
 الخاص الشخص،استه   االنياق على اال

 االدخار الخاص الشخص،
 النات  القوم، والنات  المحل،
الثابتة(  اسعارالنات  القوم، الحقيق،)باأل

w1,w2.w3 9 
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ااسلوب حاساب النات  الحقيق، والنات  

 الجار 
 ميمش الدخل )الرقم القيااس، الممن،(

 الخي، )المواز (االقتصاد 
 أهمية حاساب الدخل القوم،

2 

بعض المتويرات االقتصادية 
اليلية وع قتها بالدخل 

 القوم،
 

 واالدخاراسته   اال
 وميهوم االدخاراسته   ميهوم اال
 ودالة االدخاراسته   دالة اال

 محددات االاسته  
استه   الميل المتواسط والميل الحد  ل 

 واالدخار
 االاستثمار

 دالة االاستثمار
 الع قة بي  االدخار واالاستثمار
 االنياق الحيوم، والمرائب

 دالة االنياق الحيوم،
 المرائبدالة 

 الصادرات والواردات
 دالة الصادرات
 دالة الواردات

 النقود  والبنو  والاسيااسات النقدية
 ها وتطور و ائيهاأنواعنشأا النقود و
 تعريف النقود
 و ائف النقود

 ميونات العرض النقد 
الجهاز المصري، وع قته بالعرض 

 النقد  والاسيااسات النقدية
 البنو  التجارية
 تجاريةو ائف البنو  ال

 خلت البنو  التجارية لنقود الودائع
 اس ميةالبنو  اإل

 البن  المريز 
 و ائف البنو  المريزية

البن  المريز  إدارا الاسيااسات النقدية و
 للبنو 

 الطلب على النقود
دوايع الطلب على النقود ومنحنى تيميل 

 الاسيولة
 التواز  ي، اسوق النقود

w4,w5,w6 9 

 w7 3 االختبار النصي، 

3 
تحديد ماستوى تواز  الدخل 

 القوم،
 

ماستوى دخل التواز  بااسلوب الطلب 
 اليل، والعرض اليل،

ماستوى دخل التواز  بااسلوب التاسرب 
w8,w9,w10 9 
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 واالماية
 وتحديد ماستوى دخل التواز استه   اال

 بااسلوب التديت الدائر  للاسلع والنقود
 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،
 ماستوى دخل التواز االاستثمار وتحديد 

تحديد ماستوى دخل التواز  القتصاد 
 مولت مع وجود ااستثمار وادخار

 بااسلوب التديت الدائر  للاسلع والنقود
 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،

مماعف االاستثمار وتحديد ماستوى تواز  
 الدخل

مماعف االاستثمار والتوير الديناميي، ي، 
 الدخل

استه   الحد  ل  الع قة بي  الميل
 والميل الحد  ل دخار والمماعف

 لوز االدخار
 مبدأ المعجل

 القطاع الحيوم، وتحديد الدخل التوازن،
تحديد ماستوى دخل التواز  القتصاد 

 مولت مع القطاع الحيوم،
 بااسلوب التديت الدائر  للاسلع والنقود

 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،
يوم، ومماعف مماعف اإلنياق الح

 المرائب وتحديد دخل التواز 
 القطاع الخارج، وتحديد الدخل التوازن،
تحديد ماستوى دخل التواز  القتصاد 

 ميتوة
 بااسلوب التديت الدائر  للاسلع والنقود

 بااسلوب التحليل البيان،
 باالاسلوب الريام،

مماعف التجارا الخارجية وتحديد الدخل 
 التوازن،

4 
اليل، وحدود الطاقة العرض 

 يةنتاجاإل
 

الع قة بي  منحنى اميانيات االنتاة 
 يةنتاجوحدود الطاقة اإل

 نتاجتعريف منحنى اميانيات اإل
 وخصائصه وتمثيله بيانبا

وحالة التشويل  نتاجمنحنى اميانيات اإل
 اليامل

 نتاجالع قة بي  منحنى اميانيات اإل
والعرض اليل، والطلب اليل، وتحديد 

 دخل التواز 
اخت ل التواز  بي  الطلب اليل، 

w11,w12,w13,w14 12 
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 والعرض اليل،
 الدخل الحقيق، والدخل النقد 

اخت ل التواز  بي  الطلب اليل، 
والعرض اليل، و هور اليجوا التمخمية 

 واليجوا االنيماشية
الطب إدارا الاسيااسات المالية والنقدية و

 اليل،
المالية ومعالجة اليجوا الاسيااسات 

 التمخمية واليجوا االنيماشية 
الاسيااسات النقدية ومعالجة اليجوا 
 التمخمية واليجوا االنيماشية 

 التنمية والنمو االقتصاد 
 ميهوم التنمية والنمو االقتصاد 
 االاستثمار والنمو االقتصاد 

 حالة النمو االقتصاد 
 حالة الريود االقتصاد 

 االقتصاد حالة التدهور 
 التخلف االقتصاد 

 م اهر التخلف االقتصاد 
 خصائص البلدا  المتخلية

 معوقات التنمية ي، البلدا  المتخلية
 م  التخلف االقتصاد  بالخروجمتطلبات 

 
اليل، ي، )  االقتصاد تواز  
is-lm  ) ،واشتقاق منحني

 الطلب اليل، والعرض اليل،

 (  is-lmتعريف )  
 (  is-lmاشتقاق )  

 (is-lmتحديد تواز  الدخل بااستخدام ) 
 ( ad/asالطلب اليل، والعرض اليل، ) 
 adاشتقاق منحنى الطلب اليل، 
 asاشتقاق منحنى العرض اليل، 

w15 3 

 w16 9 االختبار النهائ، 

 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 – 6مصاحبة للمقرر تترواح بٌن تطبٌقات وتمارٌن 

 ساعاتها مضمنة فً ساعات المحاضرة
=== === 

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

  

 

vi.  استراتٌجٌات التدرٌسteaching strategies: 

 المحامرا  -
 المناقشة والحوار -
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 الذهن،العصف  -
 حل المشي ت  -
 والتطبيقات العملية.  نشطةالمهام والتياليف واأل -
 والتياليف المنزلية اليردية والجماعية والمشاريع التطبيقية( نشطةالتعلم الذات، والتعاون، )األ -
 التوذية الراجعة. -
 التدريس المصور  -
 المهام البحثية -
 دوارالمحاياا ولعب األ -
 درااسة الحاالت -

 

I. نشطةاأل tasks and assignments : 

 الرقم
no. 

 النشاط / التكلٌف
task/assignment 

 األسبوع
week due 

 الدرجة
mark 

 w2 2 تيليف الطلبة بحل أاسئلة اليصل األول 1

 w6 2 واليرعية الرئياسةحاساب النات  والدخل بالطرق  2

 w10  2 توميح الع قة بي  النات  والنيقات 3

 w12 2 ي،  ل اقتصاد مولت وميتوةاالقتصاد ع  تواز    4

 ad, as w14 2واشتقاق منحني،  is-lmتمري  حول  5

 01  المجموع

III. تعلملمصادر اlearning resources : 

 textbooks      :المراجع الرئٌسة

 

 للنشر  صنعاء األمي اليل،  االقتصاد ( مبادئ 3102  )األيند  أحمددمحم  -0
 للنشر  صنعاء األمي اليل،  االقتصاد ( 3102عثما   عل، عل، الزبيد وعبد الرحم  بن، غاز  ) أحمدداوود  -3

 learning assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
no. 

 التقٌٌم أنشطة
assessment tasks 

 موعد التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
assessment day & date 

 الدرجة
mark 

 الوزن النسبً
درجة  التقييم  إلى)ناسبة الدرجة 

 النهائ،(
weight 

 أنشطةتياليف و 1
الثانية المحامرا الثانية  وحتى المحامرا 

 عشر
10 10% 

 %10 10 يل األاسابيع حمور ومشارية 2

 %20 20 الاسابع اختبار نصي، 3

 %60 60 الاسادس عشر االختبار النهائ، 4

 total 100 100%المجموع 
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  essential references المراجع المساعدة:

 للنشر  صنعاء. األمي مبادئ االقتصاد   (3101ـ حاس  ثابت يرحا  ) 0
 للنشر  صنعاء. األمي ( مبادئ االقتصاد  3101ـ عل، دمحم شاطر  )3

  electronic materials and web sites وإنترنت:     إلكترونٌةمواد 

اإلنترنتتوجيه الطالب للبحث ع  موموعات المقرر ي، مواقع ي،   

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر course policies 

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

 : class attendanceاسيااسة حمور اليعاليات التعليمية  0

 % م  المحامرات ويحرم ي، حال عدم الوياء بذل .05الطالب بحمور يلتزم  -
% 35المقرر تقريرا بحمور وغياب الط ب للقاسم ويحرم الطالب م  دخول االمتحا  ي، حال تجاوز الويااب  أاستاذيقدم  -

 الحرما  م  مجلس القاسم. إقرارويتم 

 :tardyتأخر الحمور الم 3

زياادا عا  ثا ث تاأخر لمدا ربع اساعة لث ث مرات ي، اليصال الدرااسا،  وإذا تأخر للطالب حمور المحامرا إذا  ياسمح -
 المقرر  وعند عدم االلتزام يمنع م  دخول المحامرا. أاستاذمرات يحذر شيويا م  

 :exam attendance/punctualityموابط االمتحا   2

 ( دقيقة م  بدء االمتحا  31مقدار )تأخر ال ياسمح للطالب دخول االمتحا  النهائ، إذا  -
 إذا تويب الطالب ع  االمتحا  النهائ، تطبت اللوائح الخاصة بن ام االمتحا  ي، اليلية. -

 :assignments & projectsالتعيينات والمشاريع  4

 المقرر نوع التعيينات ي، بداية اليصل ويحدد مواعيد تاسليمها وموابط تنييذ التيلييات وتاسليمها. أاستاذيحدد  -
 ي، تاسليمه.تأخر الطالب ي، تاسليم التيلييات ع  الموعد المحدد يحرم م  درجة التيليف الذ  تأخر إذا  -

 :cheatingالوش  5

   الط ب.ئوالنهائ، تطبت عليه الئحة ش ي، حال ثبوت قيام الطالب بالوش ي، االمتحا  النصي، أو -
 ي، حال ثبوت قيام الطالب بالوش او النقل ي، التيلييات والمشاريع يحرم م  الدرجة المخصصة للتيليف. -

 :plagiarismاالنتحال  6

 ي، حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحا  نيابة عنه تطبت ال ئحة الخاصة بذل  -

 :other policies آخر  اسيااسات  7

 مثل ااستخدام الموبايل أو مواعيد تاسليم التيلييات ..... الخ آخر  أ  اسيااسات  -

 


