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8  من1 الصفحة

كلية :العلوم الإدارية

توصيف مقرر :الاقتصاد الكلي

أوال :المعلومات العامة عن
.1

اسم المقرر :االقتصاد الكلي
رمز المقرر ورقمه:

.3

الساعات المعتمدة:

.2

قسم:

المقرر:

محاضرة

سمنار

عملي
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.4

المستوى والفصل الدراسي:

.5

المتطلبات السابقة لدراسةالمقرر(إن وجدت):

-----------------------------

.6

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر(إن وجدت):

------------------برنامج  /كلية العلوم االدارية
العربية

.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

تدريب

اإلجمالي
14

االول

البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:
لغة تدريس المقرر:
نظام الدراسة:
أسلوب الدراسة في البرنامج:
مكان تدريس المقرر:
اسم معد مواصفات المقرر:
تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:

نظام الساعات
المحاضرات
القاعات

ثانيا :وصف المقرر :الهدف من تدريس مادة الجزئي والكلي هو تزويد الطالب بالمعرفة العلمية  ،التي

تمكنه من االلتحاق بسوق العمل  ،فيستطيع الطالب اإللمام بالقواعد التي تحكم النشاط االقتصادي الجمعي (

الكلي للمجتمع )  ،وتمثل النظرية االقتصادية الكلية  ،اإلطار العام لتحليل االقتصاد الكلي ،حيث يتم تناول
نظريات الطلب الكلي  ،ونظريات العرض الكلي  ،لتحديد توازن الدخل  ،إضافة إلى تحليل ومعالجة
قضايا التضخم والبطالة  ،والركود واالنتعاش االقتصادي .

ثالثا :مخرجات التعلم:

نستطيع القول ان المخرجات تكون قارة على فهم االقتصاد الكلي والجزئي

يتوقع من الطالب عند إكمال المقرر بنجاح ان يكون قاد ار على:
 - Aالمعرفة والفهم:

 .1معرفة أداء االقتصاد في الجمهورية اليمنية .

 .2معرفة الطلب الكلي والعرض الكلي للمجتمع .

 .3القدرة على معرفة اإلنفاق الكلي  ،واإلنفاق االستثماري
2

 .4فهم دالة االدخار  ،ودالة االستثمار
 - Bالمهارات الذهنية :

 .1معرفة األنفاق الحكومي .
 .2معرفة نظريات أسباب التضخم .

 - Cالمهارات العملية المهنية :

 .1القدرة على التحليل الرياضي لدالة الطلب الكلي .
 .2معرفة نظريات تحليل أسباب التضخم .

 .3معرفة السياسات النقدية لمعالجة االختالالت االقتصادية .
 .4القدرة على معرفة الصادرات والواردات من خالل ميزان المدفوعات .
المهارات العامة :
 .1إعداد التقارير االقتصادية .

 .2القدرة على قياس النمو االقتصادي .
 .3معرفة السياسات الالزمة لمكافحة التضخم.

رابعا :مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويم
أوال :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المعارف والفهم) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر  /المعرفة والفهم

استراتيجية التقويم

 .1معرفة أداء االقتصاد في

 .1المحاضرات.

 .2العروض اإليضاحية.

 .2األسئلة الشفوية.

 .2معرفة الطلب الكلي والعرض

 .3الحوار والمناقشة.

 .3تقييم الواجبات الدورية.

 .4العصف الذهني.

 .4البحوث البسيطة.

الجمهورية اليمنية .
الكلي للمجتمع .

 .1االختبارات التحريرية.

 .3القدرة على معرفة اإلنفاق

الكلي  ،واإلنفاق االستثماري

 .4فهم دالة االدخار  ،ودالة
االستثمار

،

خامسا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات الذهنية) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
استراتيجية التدريس
مخرجات المقرر /المهارات الذهنية
3

استراتيجية التقويم

 .1معرفة اإلنفاق الحكومي .
 .2معرفة النظريات السباب
التضخم .

 .1االختبارات التحريرية.

 .1المحاضرات.

 .2العروض اإليضاحية.

 .2األسئلة الشفوية.

 .3العصف الذهني.

 .3تقييم الواجبات الدورية.

 .4الحوار والمناقشة.

 .4البحوث

سا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات المهنية والعملية)باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
إستراتيجية التدريس
مخرجات المقرر

إستراتيجية التقويم

 .1القدرة على التحليل الرياضي لدالة الطلب

 .5المحاضرات.

 .6العروض اإليضاحية.

 .6األسئلة الشفوية.

 .2معرفة نظريات تحليل أسباب التضخم .

 .7العصف الذهني.

 .7تقييم الواجبات الدورية.

 .3معرفة السياسات النقدية لمعالجة االختالالت

 .8الحوار والمناقشة.

 .8البحوث

الكلي .

 .5االختبارات التحريرية.

االقتصادية .
 .4القدرة على معرفة الصادرات والواردات من
خالل ميزان المدفوعات .

سابعا :مواءمة مخرجات تعلم المقرر (المهارات العامة) باستراتيجيةالتدريس والتقويم:
إستراتيجية التدريس
.1

إعداد التقارير االقتصادية .

 .2القدرة على قياس النمو االقتصادي .

 .1المحاضرات

 .2الحوار والمناقشة

 .3معرفة السياسات الالزمة لمكافحة التضخم.

إستراتيجية التقويم
 .1مالحظة األداء.

 .2االختبارات الشفوية.
 .3البحوث والتمارين والواجبات

ثامنا :موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية (النظرية والعملية) وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع
تحديد الساعات المعتمدة لها.
وحدات /مواضيع محتوى المقرر
أوال:الجانب النظري والعملي
الر

وحدات /موضوعات المقرر

المواضيع التفصيلية
4

عدد

السا

رموز

األسا
بيع

قم

عات
الفع
لية

مخرجات
تعلم المقرر

مفاهيم االقتصاد الكلي
1
1
1

مفهوم االقتصاد الكلي  ،مفهوم اإلنتاج الكلي ،
أداء االقتصاد الكلي في الجمهورية اليمنية

2

الحسابات القومية للناتج
محددات عناصر االنفاق الكلي

3
4

توازن االقتصاد الكلي
توازن الدخل في اقتصاد مفتوح

5

6

7

المالية السياسات الماية
والتوازن المرغوب
للدخل
النقود والمصارف والسياسة
النقدية .
النمو االقتصادي والتنمية

8

البشرية

 - 9التمويل الدولي
نظام سعر الصرف ،

المفاهيم األساسية للناتج  ،وحساب الناتج
المحلي اإلجمالي .
اإلنفاق االستهالكي  ،واالستثمار  ،واإلنفاق
الحكومي  ،والتحليل الرياضي لدالة الطلب
الكلي.
الدخل التوازني  ،توازني الدخل في اقتصاد
مغلق  ،مضاعف اإلنفاق الكلي .

1

3

1

3

A12

1

A12

1

توازن الدخل القومي في اقتصاد مفتوح  ،اثر
تغير الصادرات والواردات على توازن الدخل
القومي .

1

مفهوم التوازن المرغوب للدخل القومي ،
ودور السياسة المالية في القضاء على
االختالالت في االقتصاد الكلي.

1

مفهوم النقود  ،ودور السياسة النقدية في
معالجة االختالالت االقتصادية  ،النقود
والجهاز المصرفي في الجمهورية اليمنية

1

مفهوم النمو االقتصادي ،ومحددات النمو
االقتصادي  ،وعوائق التنمية االقتصادية

1

3

A12
B123
A12
B123
C1234

3

3

3

3

3

ميزان المدفوعات  ،سوق الصرف األجنبي ،

44

إجمالي األسابيع والساعات

5

A12
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3
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D 123
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B123
C123
D 123
A12
B123
C123
D 123
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تاسعا :إستراتيجية التدريس:
محاضرات .محاضرات
حوارات  ،وبحوث
واجبات منزلية
مناقشة جماعية
تكاليف جماعية

.I

التكليف/النشاط
حل اسئلة الكتاب
شاطات بحثية في محاضرة
ينة  ،يتم البحث في الجانب
لتطبيقي من خالل األرقام
والجداول
ل بحث عن احد موضوعات
الكتاب

التعيينات والتكليفات:
مخرجات التعلم

األسبوع

الدرجة

النشاط
األسبوعي
البحث طوال
الترم

22

قويم التعلم:
األسبوع

أنشطة التقويم

والمناقشة  ،والمشاركات 44 - 4

الدرجة

نسبة الدرجة
إلى درجة
التقويم النهائي

المخرجات التي يحققها

42

42

42

42

A12
B123

------

------

----

نصفي

6

22

22

تهائي

44

62

62

422

%422

A12
B123
A12
B123
A12
B123
C1234
A12
B123
C1234

42 -4

والواجبات  ،والعصف

A12

عشر :مصادر التعلم:

سم المؤلف ،د  .محمد افندي  ،االقتصاد الكلي  ،مركز االمين  ،صنعاء 2006 ،م ).

سة ( :اق)
6

عدة

---------

ة وإنترنت:

(إن وجدت)

الثاني عشر :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.
بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 .1الحضور والغياب:
اذا تغيب الطالب  %52من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة
النهائي.
 .2الحضور المتأخر:
يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
 .3ضوابط االختبارات واالمتحانات:
كما في الالئحة.
 .4التكليفات  /المهاموالمشاريع:
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
 .5الغش:
يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.
 .6االنتحال:
يفصل سنه من الدراسة.

7

8

