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 جامعة بنها 

 كلٌة الزراعة 

إقتصاد شامل  توصٌف مقرر  

 مواصفات المقرر :

إقتصاد زراعى البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :  

رئيسى المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌاً أو ثانوٌاً بالنسبة للبرامج :  

إقتصاد زراعى القسم العلمى المسئول عن البرنامج :  

إقتصاد زراعى ئول عن تدرٌس المقرر :القسم العلمى المس  

(إقتصاد زراعىالصف الثالث )شعبة  السنة الدراسٌة / المستوى :  

م 2008/   8/    66تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج :    

 ) أ ( البٌانات األساسٌة

  

2123 الكود :                                إقتصاد شامل العنوان :  

وحدات 3 الساعات المعتمدة :  

             ساعة فً االسبوع 4 الدروس العملٌة :            ساعة فً االسبوع  2المحاضرة :         

ساعة فً الفصل الدراسً 84 المجموع :   ساعات اإلرشاد األكادٌمً :                     

 ) ب ( البٌانات المهنٌة

اسة مجموعة القواعد والنظرٌات التى تبحث فى تشابكات النشاط االقتصادى القومى ٌهدف المقرر الى المام الطالب واهتمامه بدر

على المستوى القومى  وعالقة الكٌان االقتصاد القومى باألنشطة االقتصادٌة الخارجٌة للدولة     ) التجارة الخارجٌة ( الصادرات 

والتوظف والقوى العاملة ، البطالة ، الدخول ، والواردات كما ٌهتم المقرر بدراسة أحوال السوق من حٌث التغٌرات السعرٌة 

 االستثمارات ، االنفاق العام 

 

بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن : أ ـ المعرفة والفهم :  

-3-أ  ٌعرف كٌفٌة قٌاس درجة تشابكات األنشطة االقتصادٌة القومٌة 

-2-أ واردات لقٌاس وتقدٌر مٌزان المدفوعات  –ات ٌفهم كٌفٌة دراسة التغٌرات فى التجارة الخارجٌة صادر 
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-1-أ البطالة والمستوى العام للدخول  ٌعرف التضخم ومعدالته المختلفة ومستوى التوظف و    

 

 ب ـ المهارات الذهنٌة :

-3-ب  ٌحلل نماذج التدفقات النقدٌة المختلفة فى النظم االقتصادى المختلفة 

-2-ب   شكالت الصادرات والواردات والتضخمٌحل تطبٌقات  نماذج معالجة م 

-1-ب ٌقٌس التضخم ومعدالته المختلفة ومستوى التوظف والبطالة والمستوى العام للدخول للوقوف على  

 افضل النتائج

المهارات  –ج   

 ج أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر : بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :

دم الطرق العملٌة الرٌاضٌة فى حل النماذج الرٌاضٌة ذات العالقة ٌستخ 6 ج أ

 بموضوعات الدراسة                                  

                               ٌتعامل النتائج السابقة فى تحقٌق النتائج بٌانً     2 ج أ

                                   

آللى لتحقٌق النتٌجة باستخدام البرامج االحصائٌة            ٌستخدم الحاسب ا 3 ج أ

                          

ـ المهارات العامة : ج ب  

ٌتعامل مع انظمة المعلومات الحدٌثة   ـ 6 ج ب  

ٌعمل ضمن فرٌق عملـ  2ج ب  

ٌدٌر وٌنظم الوقت بفاعلٌةـ  3ج ب  

ـ محتوى المقرر : 3  

عدد الساعات  الموضوع

بوع/ األس  

ساعات إرشاد  محاضرة

دروس أكادٌمٌة 

 / عملٌة

 62 6 68 محددات الدخل القومً الناتج القومً 
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ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم : 4  

 و الشرح المحاضرات -4-3

 الدروس المعملية -4-2

 العصف الذهني -4-1

 العروض -4-4

 التعليم التعاوني     -4-5

 لعب االدوار -4-6

 التعلم الذاتي -4-7

ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب  5  

الفهم والمعرفةلتقٌٌم          امتحانات دورية )أعمال سنة(ـ 6ـ  5  

    المهارات العمليةلتقٌٌم                       امتحانات عملية ـ  2ـ  5

    اإللمام بالمادة العلمية النظرية والعملية وكيفية توظيفها لتقٌٌم         امتحانات شفهية ـ 3ـ  5

  لتقييم المعرفة والفهم     امتحان نهائى )نظرى(ـ  4ـ  5

 

 جدول التقٌٌم :

31، 9، 5فى األسبوع  6التقٌٌم     

35ى األسبوع ف 2التقٌٌم   

  35فى األسبوع  3التقٌٌم 

  38-37  فى األسبوع 4التقٌٌم 

 24 62 36 نظرٌة االستهالك واإلدخار االستثمار والدخل القومً والبطالة

 20 60 30  المستوي العام لألسعار ومشكلة التضخم

 56 28 84 المجموع
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 النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :

%  60           امتحان نصف العام / الفصل الدراسى   

% _         امتحان نهاٌة العام / الفصل الدراسى          

%60                                 اإلمتحان الشفوى    

% 65متحان العملى                                   اإل  

% 65أعمال السنة / الفصل الدراسى                    

 أنواع التقٌٌم األخرى                              _ %

%  600المجموع                                      

 أى تقٌٌم أخر بدون درجات

 

ـ قائمة المراجع 6  

مذكرات المقرر ـ 6ـ  6  

.مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة     

ـ الكتب الدراسٌة 2ـ  6  

.3981إسماعيل محمد هاشم ، دكتور المدخل إلى أسس علم اإلقتصاد ، دار الجامعات المصرية ،   

ـ مجالت  3ـ  3995.6عبد  المطلب عبد الحميد ، دكتور ، النظرية اإلقتصادية ، الدار الجامعية ، 

ٌة ، مواقع إنترنت ، ................. ، إلخدور  

ـ اإلمكانٌات  7 المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ، الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراعى

 المطلوبة للتعلٌم والتعلم

 جهاز كمبيوتر ، جهاز عرض بروجكتور

لية عليهاتوفير وحدات الحاسب االلى لتدريب الطالب على استخدامها وحل التدريبات العم  

 

م2008/    8/   66ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ    

د/محمد امٌن الششتاوي    0أ رئٌس القسم :      أ .د/ محمد سعٌد أمٌن الششتاويأستاذ المادة :

التوقٌع :                                            التوقٌع :     


