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امعة بنها ج  

 كلٌة الزراعة 

اقتصاد جزئًتوصٌف مقرر   

 مواصفات المقرر :

إقتصاد زراعى البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :  

 المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌاً أو ثانوٌاً بالنسبة للبرامج :

إقتصاد زراعى القسم العلمى المسئول عن البرنامج :  

إقتصاد زراعى تدرٌس المقرر :القسم العلمى المسئول عن   

(إقتصاد زراعىالصف الثالث )شعبة  السنة الدراسٌة / المستوى :  

م 2008/   8/    61تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج :     

 ) أ ( البٌانات األساسٌة

  

2166الكود :                         اقتصاد جزئًالعنوان :   

وحدات 1 الساعات المعتمدة :  

             ساعة فً االسبوع4 الدروس العملٌة :            ساعة فً االسبوع  2ة :         المحاضر

ساعة فً الفصل الدراسً 84 المجموع :   ساعات اإلرشاد األكادٌمً :                     

 ) ب ( البٌانات المهنٌة

ـ األهداف العامة للمقرر : 6  

النشاط االقتصادى فى الوحدات االقتصادية الفردية باالضافة  يهدف المقرر الى المام الطالب بدراسة

الى دراسة نظام االسعار واالجور والتكاليف ونظريات سلوك المستهلك وتوازن السوق فى مختلف 

 النظم االقتصادية كذلك دراسة النظريات لدوال االستهالك على المستوى الفردى .

ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر : 2  

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

يعرررف كيفيررة تحقيررق ترروازن المسررتهلك باسررتخدام مررنهد المنفعررة الفرديررة وكررذلك ترروازن  -1-أ

 الوحدة االنتاجية فى ظل نظريتى االنتاج القديمة والحديثة والمقدمة  
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والطويل لتاثيرهرا الهرام علرى قررارات المنرتد  يفهم التكاليف االنتاجية فى المدى القصير -2-أ

فضال عن معرفة وفهم االسواق المختلفة وكيفية تعظيم الوحردة االنتاجيرة  الرباحهرا فرى 

 كل منها  

ـ المهارات الذهنٌة :ب   

 يحل تطبيقات على التوازن المستهلك فى ظل منهد المنفعة العددية والترتيبية -1-ب

 ون تناقص الغلة وتكاليف االنتاج  يحل تطبيقات على قان -2-ب

 يحل تطبيقات على كل من العرض والطلب وتوازن السوق -3-ب

المهارات  –ج   

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

 ٌستخدم النظرٌات الرٌاضٌة فى حل التطبٌقات -1 ج أ

 االسلوب العملى فى حل التطبٌقات ) بٌانات (    ٌستخدم -2 ج أ

 ٌضع حلول مثلى بالرسم ورٌاضٌا  -3 ج أ

 

ـ المهارات العامة : ج ب  

 ٌستخدم الحاسب األلى فى تحلٌل البٌانات    6ج ب 

2ج ب   ٌكتب التقارٌر وٌعرضها أمام األخرٌن   

1ج ب   يدير وينظم الوقت بفاعلية  

ـ محتوى المقرر : 1  

عدد  موضوعال

 اسبوع/الساعات

عدد ساعات  محاضرة

 االرشاد االكادٌمً

 نظرية اقتصاديات اإلنتاج 
62 4 8 

 نظرية التكاليف وتحديد األسعار 
68 1 62 

 نظرية الطلب والعرض وتحديد األسعار 
68 1 62 
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 المنافسة الكاملة والمنافسة االقتصادية  –أنواع األسواق 
68 1 62 

 منافسة العدد القليل واالحتكار التام 
68 1 62 

 61 28 84 المجموع

 

ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم : 4  

 و الشرح المحاضرات -4-1

 الدروس المعملية -4-2

 العصف الذهني -4-3

 العروض -4-4

 التعليم التعاوني     4-5

 لعب االدوار -4

 التعلم الذاتي 6 -4

ب ـ أسالٌب تقٌٌم الطال 6  

الفهم والمعرفةلتقٌٌم                 امتحانات دوريةـ  6ـ  6  

المهارات العمليةلتقٌٌم                 امتحانات دوريةـ  2ـ  6  

اإللمام بالمادة العلمية النظرية والعملية وكيفية توظيفهالتقٌٌم                 امتحانات شفهيةـ  1ـ  6  

المعرفة والفهملتقٌٌم           امتحان نهائى )نظرى(ـ  4ـ  6  

 جدول التقٌٌم :

.......................... 61، 9، 6األسبوع  ............................... 6التقٌٌم   

.......................66األسبوع ... ............................... 2التقٌٌم   

.......................66وع .... األسب.............................. 1التقٌٌم   

....................... 68-61األسبوع ... ............................... 4التقٌٌم   

 النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
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%10             امتحان نصف العام / الفصل الدراسى   

% 10      امتحان نهاٌة العام / الفصل الدراسى          

%  60                               شفوى  اإلمتحان ال  

%  66اإلمتحان العملى                                    

%  66أعمال السنة / الفصل الدراسى                     

 أنواع التقٌٌم األخرى                                   %

%   600المجموع                                         

 أى تقٌٌم أخر بدون درجات

ـ قائمة المراجع 1  

ـ مذكرات المقرر 6ـ  1  

ـ  2ـ  1                                                           مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة

 الكتب الدراسٌة

قتصاد ، جامعة محمد على الليثى ، دكتور ، محمد محروس اسماعيل ، دكتور ، مقدمة فى علم اإل

 .1191األسكندرية  ، 

محمد صالح الجندى ، دكتور ، النظرية اإلقتصادية الجزئية ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة  ،  

1114.  

ـ مجالت دورٌة ، مواقع إنترنت ، ................. ، إلخ 1ـ  1  

عىالمجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى ، الجمعية المصرية لإلقتصاد الزرا  

ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم 1  

 جهاز كمبيوتر ، جهاز عرض بروجكتور ، داتا شو

 61/8/2008تم مناقشة التوصٌف واعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ 

 رئٌس القسم: )أ.د/ محمد سعٌد الششتاوي ( أستاذ المادة / أ.د/ محمد سعٌد أمٌن الششتاوى   

 :التوقٌع     التوقٌع:

 م 20التارٌخ :    /     /    
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