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 مواصفات مقرر: مبادئ االقتصاد الجزئي

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 مبادئ االقتصاد الجزئي

2 

 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and 
Number  

 

3 

 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

 األولي رأسالفصل الد – األولالمستوى 

5 

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 ال توجد

6 

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 مبادئ الرياضة البحتة أ

7 

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 متطلب كلية )جميع برامج الكلية( –بكالوريوس تجارة 

8 

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 اللغة العربية

9 

 ةرأسالد إسلوبنظام و

Study System 

 انتظام /فصلي

 الزبيدي أ.م.د. علي علي صالح معد)و( مواصفات المقرر 10
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Prepared By أ.م.د. علي سيف عبده كليب 

11 

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

لتمكينه من معرف  أسااااسااايات عتص ا بتكااااد ب اااك   زم يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الأل
عاص ومبادئ ا بتكاااد الئز ب ب ااك  واح وي توم المقرر عتى م ااكت  الندرب النساابي  لتموارد وال ائات ا نساااني  

ها، وما يتعتق بالطتب والعرض عتى السااااااتد والودمات وسااااااتو  وتوازن أنواعو األسااااااوا ات ا نتاج، إمكانومن نى 
و  المنتج وتوازنه فب سااو  المنافساا  الكامت  وأسااوا  ا  تكار، فعااص عن عناكاار ا نتاج وعصبتها المسااتهت ، ساات

با نتاج والتكاليف )النفقات( فب األئتين القكاااير والطوي ا واساااتعراض نلري  التوزيد وابتكااااديات الرفا ، ومعرف  
 كور ف   السو ا

  

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

a1 -  ، لطتب وتوازنها ، ا األسوا يوعح المفاهيص األساسي  المرتبط  بمبادئ ا بتكاد الئز ب كالم كت  ا بتكادي
 والعرضا

 a2-  الموتتف ا األسوا فب  ستو  وتوازن المستهت ، وتوازن المنتج ي رح 

-a3  يلهر المعرف  والفهص باللواهر ا بتكادي  والمكطت ات العتمي  الواك  بذل ا 

-b1  المنافس  الكامت ، المنافس  ا  تكاري ، ا تكار القت  وا  تكار المطتق( و روطهاا  األسوا يقارن بين( 

-b2  ت  والمكمت ، المعمرب وغير المعمرب الئيدب يكنف الستد والودمات العام  والواك  العروري ، الكمالي ، البدي
 والردي  ا

c1-  افب المئا  ا بتكادم والمالب بدارا ء والم اسب  والقانون و كايولف الرياعيات والرسوص الهندسي  وا 

-c2 يطبق ما درسه فب  ً  ا الستو  ا بتكادم الر يد مستهتكاً ومنتئا

-d1  نئاز المهاص الموكت  إليهصا زمص هيعم  منفرداً أو مد  

 

ivمواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج: ا 
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  (  
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding 
CILOs 

 التدريساستراتيجية 

Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment Strategies 

a1 - 
يوضح المفاهيم األساسية المرتبطة 
بمبادئ االقتصاد الجزئي كالمشكلة 

 الم اعرب  -

 ال وار والمناب   -

 التكاليف الفردي  والئماعي   -

 سريع  امت انات  -

a1- 
يوعح المفاهيص األساسي  المرتبط  بمبادئ ا بتكاد  

وتوازنها ،  األسوا الئز ب كالم كت  ا بتكادي ، 
 الطتب والعرضا

A1 والنلريات ا بتكادي   األسس والمبادئ يبينا
 والمالي ا 

-a2 
 فب ستو  وتوازن المستهت ، وتوازن المنتج ي رح  

 الموتتف ا األسوا 
A2  يبين مبادئ وأسس الت تي  والتوطيط المالب

وا  تمانب وت تي  المواطر المالي  
 اوالمكرفي ا

-a3 
يلهر المعرف  والفهص باللواهر ا بتكادي  

 والمكطت ات العتمي  الواك  بذل ا 
A3  ا بتكادي  والمالي        زماتاألب ا يلهر المعرف

ي  فب نئتيزوبالمكطت ات والكتب بالتغ  ا 
 مئالها

-b1 
)المنافس  الكامت ، المنافس   األسوا يقارن بين  

 ا  تكاري ، ا تكار القت  وا  تكار المطتق( و روطهاا 
B1ا ي ت   اللواهر والقعايا ا بتكادي  والمالي ا 

b2- 
يكنف الستد والودمات العام  والواك  العروري ،  

الكمالي ، البديت  والمكمت ، المعمرب وغير المعمرب الئيدب 
 والردي  ا

B4 يقارن بين النلريات والمدارس الفكري  ا
ا بتكادي  والمالي ، وينقد ويتوذ  القرار 
 ا ستثمارم وا بتكادم والمالب المناسبا

-c1 

ء  كاوالرسوص الهندسي  وا يولف الرياعيات 
فب المئا  ا بتكادم  بدارا والم اسب  والقانون و

 اوالمالب

C1 الرياعيات والرسوص الهندسي  ا يولف
فب المئا   بدارا ء والم اسب  والقانون و كاوا 

 ا بتكادم

 

-c2 
الستو  ا بتكادم الر يد مستهتكاً  يطبق ما درسه فب

 ً  اومنتئا
C4ا بتكادي  والوطط  ا يعد السياسات

 العتمبا ستوبوالبرامج ا نما ي  وفق ا 

-d1 
 نئاز المهاص والتكتيفات  زمص هيعم  منفرداً أو مد 

 الموكت  إليه
D2ا يعم  عمن فريق متميزاً بسمات القيادبا 
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وتوازنها ،  األسواقاالقتصادية، 
 الطلب والعرض.

 التعتص الذاتب والتعاونب -

 العكف الذهنب  -

 

 الم ارك  فب باع  الدرس -

 المص ل  -

 امت انات ت ريري  -

a2- 

ستو  وتوازن المستهت ،  ي رح 
 األسوا فب  وتوازن المنتج

الموتتف ا
  

 الم اعربا -

 ال وار والمناب   - 

 التعتص الذاتب والتعاونب  -

 العكف الذهنب  -

 

 التكاليف الفردي  والئماعي   

 سريع  امت انات  -

 الم ارك  فب باع  الدرس -

 المص ل  -

 امت انات ت ريري  -

-a3 

لواهر  ل هص بااااا ف ل معرفاااا  وا ل يلهر ا
ا بتكاااااااادي  والمكاااااااطت ات العتمي  

 الواك  بذل ا 

 

 الم اعرب -

 ال وار والمناب   -

 التعتص الذاتب والتعاونب -

 العكف الذهنب  -

 

 التكاليف الفردي  والئماعي  

 سريع  امت انات  -

 الم ارك  فب باع  الدرس -

 المص ل  -

 امت انات ت ريري  -

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

b1– 

 

)المنافس  الكامت ،  األسوا يقارن بين 
المنافس  ا  تكاري ، ا تكار القت  
 وا  تكار المطتق( و روطهاا

 الم اعرب  -
 ال وار والمناب    -
 العكف الذهنب  -
  ان طالمهاص واأل -
مئموعات العم    -

)تعتص ذاتب 
 وتعاونب(

 مهاص ب ثي  -

 تقييص التكاليفا -
 تقييص المناب   وال وارا -
 امت ان  فوم  -
المص ل  وتقييص م ارك   -

 الطالب فب القاع  
 تقييص التقارير -
 المص ل  -
 اوتبارات ت ريري  -



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

b2 - 

يكنف الستد والودمات العام  
والواك  العروري ، الكمالي ، البديت  

والمكمت ، المعمرب وغير المعمرب 
 الئيدب والردي  

 الم اعرب  -
 ال وار والمناب    -
 العكف الذهنب  -
  ان طالمهاص واأل -
مئموعات العم    -

)تعتص ذاتب 
 وتعاونب(

 مهاص ب ثي  -

 تقييص التكاليفا -
 تقييص المناب   وال وارا -
 امت ان  فوم  -
المص ل  وتقييص م ارك   -

 الطالب فب القاع  
 تقييص التقارير -
 المص ل  -
 اوتبارات ت ريري  -

 

 باستراتيجية التدريس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( 

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical 
Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 

c1- 
يولف الرياعيات والرسوص الهندسي  

ء والم اسب  والقانون  كاوا 
فب المئا  ا بتكادم  بدارا و

 اوالمالب

 

 الم اكاب   -
 التطبيق العمتبا    -
  والتكاليف ن طاأل  -

المنزلي  الفردي  
 والئماعي 

ال وار والمناب    -
 والتغذي  الرائع ا 

 التدريب العمتب -

 اوتبارات ت ريري ا -
 امت انات  فوي   -
 تقييص التقارير والتكاليف  -
 تقييص العروض الفردي  والئماعي  -
 الم ارك  فب باع  الدرس -

C2- 

الستو  ا بتكادم  يطبق ما درسه فب
 ً   االر يد مستهتكاً ومنتئا

 ـ لم اكاب 

 التطبيق العمتبا   -  -
  والتكاليف ن طاأل - -

المنزلي  الفردي  
 والئماعي ( 

ال وار والمناب    -
 والتغذي  الرائع ا 

 اوتبارات  ت ريري ا -
 اوتبارات  فوي   -
 تقييص التقارير والتكاليف  -
 اداءا مت ان العمتب ومص ل  األ -
 الم ارك  فب باع  الدرسا -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment Strategies 
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d1- 

 نئاز  زمص هيعم  منفرداً أو مد 
 المهاص والتكتيفات الموكت  إليه

 ال وار والمناب      -
 التعتص الذاتب والتعاونب  -
  والمهاص ن طاأل   -

 والتكاليف
 التغذي  الرائع   -
 التطبيق العمتبا  -

 ا داءمص ل  األ  -
 ا مت انات القكيرب  -
 تقييص العروض التقديمي  -
  ن طتقييص التقارير والتكاليف واأل -
 ا مت انات ال فوي   -
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

الموضوعات 
 التفصيلية

Sub Topics 
List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

 

مفاهيص  -
عام  فب 

عتص 
 ا بتكاد

 

 

 

 

 

منهج  -
الب ث 

ا بتكادم 
 وأساليبه

 تعريف عتص ا بتكاد

 ا بتكاد الئز ب

 ا بتكاد الكتب

 مئا  عتص ا بتكاد

 الندرب

 ا وتيار

 الندرب والفقر

منهج الب ث 
 ا بتكادم

 النلري  ا بتكادي 

واساليب  طر 
 الت تي  ا بتكادم

 ستوبأو : ا 
 المنطقب

 طريق  ا ستقراء

 طريق  ا ستنباط

 ستوبثانيا: ا 
 الرياعب

 ستوبثالثا: ا 
  ب كاا 

 التئريد

 نسبي  القانون العتمب

التقرير والتقدير فب 
 الب ث ا بتكادم

1 3 
a1, a2,a3 
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مرتكزات التفكير 
 ا بتكادم

2 

الم كت  
ا بتكادي  

والنلص 
 ا بتكادي 

او : الم كت  
 ا بتكادي 

مفهوص وطبيع  
 الم كت  ا بتكادي  

ا س ت  ا ساسي  التب 
تثيرها الم كت  

 ا بتكادي 

تكتف  الفرك  البديت  
 )او العا ع (

ثانيا: النلص 
 اا بتكادي 

 مالبارأسالنلاص ال

 االنلاص ا  تراكب

 االنلاص الموتتط

 باسصمالنلاص ا 

1 3 
a1, a2,a3 
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3 

الستد 
 ا بتكادي 

 المواردو

 )عناكر ا نتاج(

ستد ا ستهص  
الفردم وستد 

 ا ستهص  الئماعب

ستد ا ستهص  
 الفردم

ستد ا ستهص  
 الئماعب

الستد ا ستهصكي  
 والستد ا نتائي 

 الستد ا ستهصكي    -أ

ـ الستد المعمرب 
 وغير المعمرب

ـ الستد الكمالي  
 العروري والستد 

ـ الستد العادي  والستد 
 الدنيا

ـ الستد المتكامت  
 والستد المتنافس 

الستد ا نتائي   -ب 
 الما ( رأس)ستد 

 ا رض أو الطبيع :

 العم :

 السكان وبوب العم  

النمو السكانب و ئص 
 القوى العامت 

الكفاءب ا نتائي  
 لعنكر العم 

السكان والموارد 
 )نلريات السكان(

 مالتوسنلري  

ات ال ديث  فب رأسالد
 السكان

 الما : رأس

 1 3  
a1, a2,a3,b1,b2 
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 الما  رأساهمي  

 الما  رأسمفهوص 

 الما  رأس أنواع

 التنليص

 األسوا  4

تعريف السو  
 وعناكر السو 

العوام  المؤثرب فب 
  ئص السو 

 ولا ف السو 

 األسوا  أنواع

 سو  المنافس  الكامت 

سو  المنافس  
 ا  تكاري 

 سو  ا تكار القت 

 سو  ا  تكار الكام 

1   3 
a1, a2,a3,b1,b2 
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 العرضو الطتب 5

 تعريف الطتب

ئدو  الطتب 
 ومن نى الطتب

 ا ت واك  
 لمن نى الطتب 

التغير فب الكمي  
المطتوب  والتغير فب 

 الطتب

 تعريف العرض

ئدو  ومن نى 
 العرض

التغير فب الكمي  
المعروع  والتغير 

 فب العرض

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2 

 

 توازن السو  6

ت ديد ثمن وكمي  
 التوازن

تغير الطتب والعرض 
 وتغير ثمن التوازن

 وكمي  التوازن

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

 

 المرونات 7

 مرون  الطتب

مرون  الطتب 
 السعري 

العوام  المؤثرب فب 
مرون  الطتب 

 السعري 

عصب  مرون  الطتب 
 يرادالسعري  با 

 مرون  الطتب الدوتي 

العوام  المؤثرب عتى 
 مرون  الطتب الدوتي 

مرون  الطتب 
 التبادلي  )المتقاطع (

مرون  العرض 
 السعري 

1 3 
a1, a2,a3,b1,b2,c1,c2 
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العوام  المؤثرب فب 
 مرون  العرض

8 

ستو  وتوازن 
 المستهت  

 

 

 

او : نلري  المنفع  
العددي  )أو القابت  

 لتقياس(

المنفع  الكتي  
 والمنفع  ال دي  

 بانون تنابح المنفع 

توازن المستهت  وفق 
ت تي  المنفع  العددي  

 )القابت  لتقياس( 

 فا ض المستهت 

من نى الطتب 
ومن نى المنفع  

 ال دي 

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

 

9 
نلري  المنفع  
 الترتيبي  وت تي 

 السواء

ثانيا: نلري  من نيات 
وتوازن السواء 
 المستهت 

من نى السواء 
 ووريط  السواء

مفهوص وطبيع  من نى 
 السواء

وكا ح من نيات 
 السواء

 معد  ا  ص  ال دم

وط الميزاني  )أو وط 
 الثمن(-الدو 

توازن المستهت  وفق 
ت تي  من نيات 

 السواء

ا تقا  من نى طتب 
المستهت  وفقا لت تي  

 السواء

ا تقا  من نى طتب 
 السو 

1 3 
a1,a2,a3,b1,b2,c1,c2 
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نلري  المنفع  تقييص 
 وفقا لت تي  السواء

10 

 

 نلري  ا نتاج
والتكاليف 
 )النفقات(

 ـ مفهوص ا نتاج

 ـ دال  ا نتاج 

ـ دال  ا نتاج فب 
 األئ  القكير

ـ الناتج ال دم 
 والناتج المتوسط

ـ العصب  بين الناتج 
الكتب والناتج ـ 
المتوسط والناتج 

 ال دم

 مرا   الغت ـ 

ـ بانون النسب 
المتغيرب وبانون 

 تنابح الغت 

 ـ مرا   ا نتاج

ـ اوتيار اكفأ نسب 
ا نتاج وتوسيد  

نطا  الم روع فب 
 ا ئ  الطوي 

ـ طبيع  ومفهوص 
 النفق )التكتف (

ـ الئوانب الموتتف  
 لتنفق  )التكتف (

ـ تكاليف ا نتاج فب 
 ا ئ  القكير

ـ التكاليف الكتي  فب 
 ا ئ  القكير

ـ التكاليف المتوسط  
والتكاليف ال دي  فب 

 األئ  القكير

عصب  متوسط  -
التكاليف الكتي  

ا ئمالي  بمتوسط 
التكاليف الثابت  

1 3 

a1, 
a2,a3,b1,b2,c1,c2,d1 
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ومتوسط التكاليف 
 المتغيرب

العصب  بين  -
التكاليف المتوسط  
 والتكاليف ال دي 

العصب  بين دوا  
ا نتاج ودوا  

التكاليف فب ا ئ  
 كيرالق

تكاليف ا نتاج فب 
 ا ئ  الطوي  

 او : التكاليف الكتي 

ثانيا: التكاليف 
المتوسط  والتكاليف 

 ال دي 

العصب  بين متوسط 
التكاليف الكتي  

والتكاليف ال دي  فب 
 ا ئ  الطوي 

 وفورات الم روع

11 
توازن المنتج   

فب سو  
 المنافس  الكامت 

توازن المنتج فب 
 األئ  القكير 

التوازن باستوداص  -أ
 الكتب والتكتف  يرادا 

الكتي  و ا ت 
 التوازن

التوازن باستوداص  -ب
ات والتكاليف إيراد

 المتوسط  وال دي 

ات وتكاليف إيراد -1
 الو دب المنتئ 

 ا ت توازن  -2
المنتج فب ا ئ  

 القكير

ا تقا  من نى 
عرض الم روع من 

 التكتف  ال دي من نى 

1 3 
a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 
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من نى عرض 
الم روع ومن نى 

 عرض السو 

توازن المنتج فب 
 األئ  الطوي 

12 

توازن المنتج   
فب سو  
المنافس  
 ا  تكاري 

التمييز بين من نى 
الطتب الفعتب 
ومن نى طتب 

 الم ارك  

 ا ت توازن المنتج 
فب ا ئ  القكير 

 يرادباستوداص ا 
الكتب والتكاليف 

 الكتي 

 ا ت توازن المنتج 
فب ا ئ  القكير 

ات يرادباستوداص ا 
والتكاليف المتوسط  

 وال دي 

توازن المنتج فب 
 ا ئ  الطوي 

 ال  الدو   -1
 المفتوح

 ال  الدوو   -2
 المغتق

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

 

13 
توازن المنتج فب 
سو  ا  تكار 

 الكام 

 الم تكر رط توازن 

توازن الم تكر فب 
 ا ئ  القكير

توازن الم تكر فب 
 األئ  الطوي 

أوئه ال به 
وا وتصف بين 
سوبب المنافس  

الكامت  وا  تكار 
 الكام 

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

 

 نلري  التوزيد

ابتكاديات و
 الرفا 

مفهوص وطبيع  نلري  
 التوزيد

وكا ح الطتب 
 عتى عناكر ا نتاج

اثمان ودمات  تكون
 عناكر ا نتاج

 الريد       -

 األئر       -

 الفا دب       -

 الربح       -

  روط تعليص الرفا  

ف   السو  فب 
ت قيق  روط  
المنافس  الكامت  

وكور  ا ت الف   
الستد -)ا  تكار 

ا ثار  -العام 
 الوارئي (

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

 

 والساعات الفعليةعدد األسابيع اجمالي 

 Number of Weeks /and Contact 
Hours Per Semester 

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 تطبيقات

Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابيع

Number 
of Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم

Course ILOs 

1 
تطبيقات وتمارين مصاحبة للمقرر تترواح 

تطبيقات يقوم بها المعيد  8 – 6بين 
 ساعاتها مضمنة في ساعات المحاضرة

   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours 
Per Semester 

  === 
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 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  الم اعرب 
 المناب   وال وار 
 العكف الذهنب 
  الم كصت    
 والتطبيقات العمتي ا ن طالمهاص والتكاليف واأل   
 والتكاليف المنزلي  الفردي  والئماعي  والم اريد التطبيقي (ن طالتعتص الذاتب والتعاونب )األ   
   الرائع االتغذي 

  المهاص الب ثي 
 دوارالم اكاب ولعب األ 
  الزيارب الوارئي 
 ال ا ترأسد   

 

I. ة نشطاألTasks and Assignments : 

 الرقم

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

 األسبوع

Week 
due 

 الدرجة

Mark 

وما هب عرف الم كت  ا بتكادي   1
ا بتكادي   نلم األعناكرها وكيف توائه 

 هذ  الم كت 

 a1+a2+b1 

 
W2 1 

عرف الطتب مكوناً ئدو  لتطتب الفردم  2
 رأسعاعتى ستع  الت وص  وطتب السو  عند 

 موتتف 

d1+d2+ a1+a2 

 
W5 1 

عرف العرض مكوناً ئدو  لعرض منتج  3
وا د  لستع  الزبادم وعر ض السو  عند 

 ر موتتف أسعا

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

عرف السو ، وبين كيف يتوازن مستودماً  4
 والرسوص البياني  رباصاأل

a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W6 1 

عرف توازن المستهت  مبيناً بمثا   رطب  5
التوازن فب ل  المنفع  العددي  والمنفع  

 الترتيبي 

a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W9 1 

 a 1,a2 ,b1,b2, d1 W10 1 ا رح مرا   الغت  فب األئ  القكير 6

وعح كيف يتوازن المنتج فب سو   7
والرسوص  رباصالمنافس  الكامت  مستودماً األ

 البياني 

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

W11 2 

ا رح بالرسوص البياني  توازن المنتج فب  8
 اسوا  ا  تكار

a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W12 1 
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تكتيف  و  نلري  التوزيد والتوازن العاص  
 وكور ف   السو 

a1+b1+b2 
c1+c2+d1 

W14 1 

 10   المئموع 
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II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

 لتن ر، كنعاءا مين( مبادئ ا بتكاد الئز ب، دار األ2013م مد أ مد األفندم، ) -1
ا بتكاد الئز ب، (، مبادئ 2019داوود أ مد عثمان، عتب عتب الزبيد و عبدالر من بنب غازم، ) -2

 لتن ر، كنعاءا ميناأل

  Essential References المراجع المساعدة:

 لتن ر، كنعاءا مينمبادئ ا بتكاد الئز ب والكتب، األ 2010عتب م مد  اطر، ــ  1

 لتن ر، كنعاء مين( مبادئ ا بتكاد، األ2012ـ  سن ثابت فر ان، )2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونية وإنترنت:    

ا نترنتتوئيه الطالب لتب ث عن موعوعات المقرر فب موابد فب   

 

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

موعد التقييم/ اليوم 
 والتاريخ

Assessment day 
& date 

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي

)نسب  الدرئ  إلى 
 درئ   التقييص النها ب(

Weight 

 مخرجات التعلم

CILOs 

  أن طتكاليف و  .1
الم اعرب الثاني   و تى 

 الم اعرب العا رب
10 10% 

+ 
a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2 

 %10 10 ك  األسابيد  عور وم ارك   .2 
a1+a2+a3+b1+ 

b2+c1+c2 

 

 
 + a1+a2+b1 %20 20 السابد اوتبار نكفب  .3

b2+ c2 

 %60 60 السادس ع ر ا وتبار النها ب .4
a1,a2,a3,b1,b2 

c1,c2,d1,d2, 

  Total 100 100%المجموع 

vi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 
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تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالم مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح - 2
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالم مرات يحذر شفويا من 

3 
 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

4 

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا -

5 
 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوالنهائي تطبق عليه الئحة ش في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

   :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -
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 مبادئ االقتصاد الجزئي :خطة مقرر

 

i.  المقرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible 
for the Course 

 االسم

Name 

أ.د. علي شاطر مثنى، أ.د. 
ثابت، أ.د. سيالن حسن 

العبيدي، ا.م.د. علي علي 
الزبيدي، أ.م.د. قايد العميثلي، 
أ.م.د. علي قايد، أ.م.د. علي 

سيف كليب، د. عبدالرحمن بني 
 غازي، د. مشعل الريفي

 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف

Location 
&Telephone 

No.  

 

السب
 ت

SA
T 

 األحد

SU
N 

االثني
 ن

MO
N 

الثالم
 اء

TUE 

األربعا
 ء

WE
D 

الخمي
 س

THU 

 البريد اإللكتروني

E-mail 

.coalibensaif@yahoo
m 

  3    

 

iiمعلومات عامة عن المقرر  اGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 الجزئيمبادئ االقتصاد 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and Semester 
األولي رأس/الفصل الداألولالمستوى   

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 

mailto:alibensaif@yahoo.com
mailto:alibensaif@yahoo.com
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 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 رياع  ب ت  أ

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس 
 Program (s) in whichالمقرر 

the course is offered 
 متطلب كلية )جميع برامج الكلية( –بكالوريوس تجارة 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربية

9.  

 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

iii.  وصف المقررCourse Description: 

لتمكينه من معرف  أسااااسااايات عتص ا بتكااااد ب اااك   زم الأل يهدف هذا المقرر الى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات
عاص ومبادئ ا بتكاااد الئز ب ب ااك  واح وي توم المقرر عتى م ااكت  الندرب النساابي  لتموارد وال ائات ا نساااني  

ها، وما يتعتق بالطتب والعرض عتى السااااااتد والودمات وسااااااتو  وتوازن أنواعو األسااااااوا ات ا نتاج، إمكانومن نى 
تهت ، سااتو  المنتج وتوازنه فب سااو  المنافساا  الكامت  وأسااوا  ا  تكار، فعااص عن عناكاار ا نتاج وعصبتها المساا

ور واستعراض نلري  التوزيد وابتكاد الرفا ، ومعرف  ك با نتاج والتكاليف )النفقات( فب األئتين القكير والطوي ا
  ف   السو ا 

 

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

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االنتهاء من د

a1 -  ا الموتتف  األسوا فب  ستو  وتوازن المستهت ، وتوازن المنتج ي رح 

 a2-  ، الطتب  وتوازنها ، األسوا يوعح المفاهيص األساسي  المرتبط  بمبادئ ا بتكاد الئز ب كالم كت  ا بتكادي
 والعرضا

-a3  يلهر المعرف  والفهص باللواهر ا بتكادي  والمكطت ات العتمي  الواك  بذل ا 

-b1  المنافس  الكامت ، المنافس  ا  تكاري ، ا تكار القت  وا  تكار المطتق( و روطهاا  األسوا يقارن بين( 

-b2   يكنف الستد والودمات العام  والواك  العروري ، الكمالي ، البديت  والمكمت ، المعمرب وغير المعمرب الئيدب
 والردي  ا

c2-  افب المئا  ا بتكادم والمالب بدارا ء والم اسب  والقانون و كايولف الرياعيات والرسوص الهندسي  وا 

-c2 يطبق ما درسه فب  ً  ا الستو  ا بتكادم الر يد مستهتكاً ومنتئا

-d1  نئاز المهاص الموكت  إليهصا زمص هيعم  منفرداً أو مد   

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 
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 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم

Or
der 

 الوحدات

 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week 
Due 

الساعات 
 الفعلية

Con. 
H 

1 

مفاهيص عام  فب عتص  -
 ا بتكاد

 

 

 

 

 

منهج الب ث  -
 ا بتكادم وأساليبه

 تعريف عتص ا بتكاد

 ا بتكاد الئز ب

 ا بتكاد الكتب

 مئا  عتص ا بتكاد

 الندرب

 ا وتيار

 الندرب والفقر

 منهج الب ث ا بتكادم

 النلري  ا بتكادي 

 واساليب الت تي  ا بتكادمطر  

 المنطقب ستوبأو : ا 

 طريق  ا ستقراء

 طريق  ا ستنباط

 الرياعب ستوبثانيا: ا 

  ب كاا  ستوبثالثا: ا 

 التئريد

 نسبي  القانون العتمب

 التقرير والتقدير فب الب ث ا بتكادم

 مرتكزات التفكير ا بتكادم

W1 3 

2 
الم كت  ا بتكادي  والنلص 

 ا بتكادي 

 او : الم كت  ا بتكادي 

 مفهوص وطبيع  الم كت  ا بتكادي  

 ا س ت  ا ساسي  التب تثيرها الم كت  ا بتكادي 

 تكتف  الفرك  البديت  )او العا ع (

W2 3 
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 اثانيا: النلص ا بتكادي 

 مالبارأسالنلاص ال

 االنلاص ا  تراكب

 االنلاص الموتتط

 باسصمالنلاص ا 

3 

 الستد ا بتكادي 

 المواردو

 )عناكر ا نتاج(

 ستد ا ستهص  الفردم وستد ا ستهص  الئماعب

 ستد ا ستهص  الفردم

 ستد ا ستهص  الئماعب

 الستد ا ستهصكي  والستد ا نتائي 

 الستد ا ستهصكي    -أ

 ـ الستد المعمرب وغير المعمرب

 ـ الستد الكمالي  والستد العروري 

 العادي  والستد الدنيا ـ الستد

 ـ الستد المتكامت  والستد المتنافس 

 الما ( رأسالستد ا نتائي  )ستد  -ب 

 ا رض أو الطبيع :

 العم :

 السكان وبوب العم  

 النمو السكانب و ئص القوى العامت 

 الكفاءب ا نتائي  لعنكر العم 

 السكان والموارد )نلريات السكان(

 نلري  مالتوس

 ال ديث  فب السكانات رأسالد

 الما : رأس

 الما  رأساهمي  

 الما  رأسمفهوص 

 الما  رأس أنواع

 التنليص

 W3 3  
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 األسوا  4

 تعريف السو  وعناكر السو 

 العوام  المؤثرب فب  ئص السو 

 ولا ف السو 

 األسوا  أنواع

 سو  المنافس  الكامت 

 سو  المنافس  ا  تكاري 

 سو  ا تكار القت 

 ا  تكار الكام سو  

W4   3 

العرضو الطتب 5  

 تعريف الطتب

 ئدو  الطتب ومن نى الطتب

  ا ت واك  لمن نى الطتب 

 التغير فب الكمي  المطتوب  والتغير فب الطتب

 تعريف العرض

 ئدو  ومن نى العرض

 التغير فب الكمي  المعروع  والتغير فب العرض

W5 3 

6 
 توازن السو 

 

 التوازنت ديد ثمن وكمي  

وكمي   تغير الطتب والعرض وتغير ثمن التوازن
 التوازن

W6 3 

 W7 3 االختبار النصفي 7

 المرونات 8

 مرون  الطتب

 مرون  الطتب السعري 

 العوام  المؤثرب فب مرون  الطتب السعري 

 يرادعصب  مرون  الطتب السعري  با 

 مرون  الطتب الدوتي 

 الدوتي  العوام  المؤثرب عتى مرون  الطتب

 مرون  الطتب التبادلي  )المتقاطع (

 مرون  العرض السعري 

 العوام  المؤثرب فب مرون  العرض

W8 3 
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 ستو  وتوازن المستهت  9

 او : نلري  المنفع  العددي  )أو القابت  لتقياس(

 المنفع  الكتي  والمنفع  ال دي  

 بانون تنابح المنفع 

توازن المستهت  وفق ت تي  المنفع  العددي  )القابت  
 لتقياس( 

 فا ض المستهت 

 من نى الطتب ومن نى المنفع  ال دي 

W9 3 

10 
نلري  المنفع  الترتيبي  

 وت تي  السواء

 ثانيا: نلري  من نيات السواء وتوازن المستهت 

 من نى السواء ووريط  السواء

 مفهوص وطبيع  من نى السواء

 من نيات السواء وكا ح

 معد  ا  ص  ال دم

 الثمن(-وط الميزاني  )أو وط الدو 

 توازن المستهت  وفق ت تي  من نيات السواء

 ا تقا  من نى طتب المستهت  وفقا لت تي  السواء

 ا تقا  من نى طتب السو 

 تقييص نلري  المنفع  وفقا لت تي  السواء

W10 3 

11 
والتكاليف  نلري  ا نتاج

 )النفقات(

 ـ مفهوص ا نتاج

 ـ دال  ا نتاج 

 ـ دال  ا نتاج فب األئ  القكير

 ـ الناتج ال دم والناتج المتوسط

ـ العصب  بين الناتج الكتب والناتج ـ المتوسط والناتج 
 ال دم

 ـ مرا   الغت 

 ـ بانون النسب المتغيرب وبانون تنابح الغت 

 ـ مرا   ا نتاج

اكفأ نسب ا نتاج وتوسيد  نطا  الم روع فب ـ اوتيار 
 ا ئ  الطوي 

 ـ طبيع  ومفهوص النفق )التكتف (

W11 3 
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 ـ الئوانب الموتتف  لتنفق  )التكتف (

 ـ تكاليف ا نتاج فب ا ئ  القكير

 ـ التكاليف الكتي  فب ا ئ  القكير

ـ التكاليف المتوسط  والتكاليف ال دي  فب األئ  
 القكير

لتكاليف الكتي  ا ئمالي  بمتوسط عصب  متوسط ا -
 التكاليف الثابت  ومتوسط التكاليف المتغيرب

 العصب  بين التكاليف المتوسط  والتكاليف ال دي  -

العصب  بين دوا  ا نتاج ودوا  التكاليف فب ا ئ  
 القكير

 تكاليف ا نتاج فب ا ئ  الطوي  

 او : التكاليف الكتي 

   والتكاليف ال دي ثانيا: التكاليف المتوسط

العصب  بين متوسط التكاليف الكتي  والتكاليف ال دي  
 فب ا ئ  الطوي 

 وفورات الم روع

12 
توازن المنتج فب سو    

 المنافس  الكامت 

 توازن المنتج فب األئ  القكير 

الكتب والتكتف  الكتي   يرادالتوازن باستوداص ا  -أ
 و ا ت التوازن

ات والتكاليف المتوسط  إيرادالتوازن باستوداص  -ب
 وال دي 

 ات وتكاليف الو دب المنتئ إيراد -1

  ا ت توازن المنتج فب ا ئ  القكير -2

ا تقا  من نى عرض الم روع من من نى التكتف  
 ال دي 

 من نى عرض الم روع ومن نى عرض السو 

 توازن المنتج فب األئ  الطوي 

W12 3 

13 
توازن المنتج فب سو    

 المنافس  ا  تكاري 

التمييز بين من نى الطتب الفعتب ومن نى طتب 
 الم ارك  

 ا ت توازن المنتج فب ا ئ  القكير باستوداص 
 الكتب والتكاليف الكتي  يرادا 

W13  
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 ا ت توازن المنتج فب ا ئ  القكير باستوداص 
 ات والتكاليف المتوسط  وال دي يرادا 

 المنتج فب ا ئ  الطوي توازن 

  ال  الدو  المفتوح -1

  ال  الدوو  المغتق -2

14 
توازن المنتج فب سو  

 ا  تكار الكام 

  رط توازن الم تكر

 توازن الم تكر فب ا ئ  القكير

 توازن الم تكر فب األئ  الطوي 

أوئه ال به وا وتصف بين سوبب المنافس  الكامت  
 وا  تكار الكام 

W14 3 

15 
 نلري  التوزيد

 ابتكاديات الرفا و

 مفهوص وطبيع  نلري  التوزيد

 وكا ح الطتب عتى عناكر ا نتاج

 تكون اثمان ودمات عناكر ا نتاج

 الريد       -

 األئر       -

 الفا دب       -

 الربح       -

  روط تعليص الرفا  

ف   السو  فب ت قيق  روط المنافس  الكالم :  ا ت 
 ا ثار الوارئي ( -الستد العام -الف   )ا  تكار 

W15 3 

 W16 3 االختبار النهائي 16

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

Order 
 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 
Due 

 الساعات الفعلية

Cont. H 

1 
تطبيقات  8 – 6تطبيقات وتمارين مصاحبة للمقرر تترواح بين 

 يقوم بها المعيد ساعاتها مضمنة في ساعات المحاضرة
=== === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 الم اعرب  -
 المناب   وال وار -
 العكف الذهنب -
    الم كصت  -
   والتطبيقات العمتي ا ن طالمهاص والتكاليف واأل -
   والتكاليف المنزلي  الفردي  والئماعي  والم اريد التطبيقي (ن طالتعتص الذاتب والتعاونب )األ -
 التغذي  الرائع ا -
 التدريس المكغر  -

 المهاص الب ثي  -
 دوارالم اكاب ولعب األ -
   ال ا ترأسد -

 

I. ة والتكاليف نشطاألTasks and Assignments : 

 الرقم

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 األسبوع

Week due 

 الدرجة

Mark 

 نلم وما هب عناكرها وكيف توائه األعرف الم كت  ا بتكادي   1
 ا بتكادي  هذ  الم كت 

W2 1 

عرف الطتب مكوناً ئدو  لتطتب الفردم عتى ستع  الت وص  وطتب السو   2
 ر موتتف أسعاعند 

W5 1 

عرف العرض مكوناً ئدو  لعرض منتج وا د  لستع  الزبادم وعر ض  3
 ر موتتف أسعاالسو  عند 

W5  1 

 W6 1 والرسوص البياني  رباصعرف السو ، وبين كيف يتوازن مستودماً األ 4
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عرف توازن المستهت  مبيناً بمثا   رطب التوازن فب ل  المنفع  العددي   5
 والمنفع  الترتيبي 

W9 1 

 W10 1 ا رح مرا   الغت  فب األئ  القكير 6

 رباصوعح كيف يتوازن المنتج فب سو  المنافس  الكامت  مستودماً األ 7
 والرسوص البياني 

W11 2 

 W12 1 ا رح بالرسوص البياني  توازن المنتج فب سو  ا  تكار 8

 W14 1 تكتيف  و  نلري  التوزيد والتوازن العاص وكور ف   السو  9

 10  المئموع

 

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

 لتن ر، كنعاءا مين( مبادئ ا بتكاد الئز ب، دار األ2013م مد أ مد األفندم، ) .1
(، مبادئ ا بتكاد الئز ب، 2019أ مد عثمان، عتب عتب الزبيدم و عبدالر من بنب غازم، ) داوود .2

 لتن ر، كنعاءا ميناأل

  Essential References المراجع المساعدة:

 لتن ر، كنعاءا مينمبادئ ا بتكاد الئز ب والكتب، األ 2010عتب م مد  اطر، ــ  1

 لتن ر، كنعاء مينا بتكاد، األ( مبادئ 2012ـ  سن ثابت فر ان، )2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونية وإنترنت:    

ا نترنتتوئيه الطالب لتب ث عن موعوعات المقرر فب موابد فب   

 

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

موعد التقييم/ اليوم 
 والتاريخ

Assessment day 
& date   

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي 

)نسب  الدرئ  إلى درئ   التقييص 
 النها ب(

Weight 

 W2 – W15 10 10%  أن طتكاليف و 1

 %10 10 ك  األسابيد وم ارك   عور 2

 W7 20 20% اوتبار نكفب 3

 W16 60 60% ا وتبار النها ب 4

 Total  100 100%المجموع 
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i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة 

1 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

2 
 :Tardyالحضور المتأخر 

تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالم مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالم مرات يحذر شفويا من 

3 
 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

4 

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا -

5 
 :Cheatingالغش 

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 


