جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر بكالورٌوس
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر  :إقتصاد زراعى
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج :رئٌسً
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :إقتصاد زراعى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :إقتصاد زراعى
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الصف االول(شعبة عامة ،تربٌة،هندسة زراعٌة )
الفصل الدراسً االول
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج  2008 / 8 / 66 :م

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود 2 665:

اقتصاد عام

الساعات المعتمدة  3 :وحدات
المحاضرة :

 2ساعة فً االسبوع

ساعات اإلرشاد األكادٌمً :

الدروس العملٌة  2 :ساعة فً االسبوع
المجموع  56 :ساعة فً الفصل الدراسً

( ب ) البٌانات المهنٌة
 6ـ األهداف العامة للمقرر :
ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالب ببعض الحقائق االقتصادٌة و نظرٌة توازن المستهلك فى ظل منهج المنفعة والنظرٌة
الحدٌثة – نظرٌة الطلب والعرض – نظرٌة االنتاج – تكالٌف االنتاج – االسعار – سوق المنافسة الكاملة – االحتكار الكامل
– النقود ووظائفها -طلب وعرض االجور – االجور – االستهالك و االستثمار – ممٌزات وعٌوب المكٌنة الزراعٌة –
تكالٌف اداء بعض العملٌات الزراعٌة ومقارنة تكالٌف ارداء بالطرٌقة التقلٌدٌة والتكنولوجٌة

1

 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
أ ـ المعرفة والفهم  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
ٌعرف الحقائق االقتصادٌة
أ-1-
أ-2-

ٌفهم منهج المنفعة والنظرٌة الحدٌثة وكذلك نظرٌة الطلب والعرض و االنتاج و سوق المنافسة
الكاملة واالحتكار الكامل و النقود ووظائفها و االستهالك

أ-3-

ٌتعرف على ممٌزات وعٌوب التكنولوجٌا الزراعٌة

ب ـ المهارات الذهنٌة :
ب-1-

ٌحل التدرٌبات العملٌة المتعلقة بالموضوعات التى ٌتم تدرٌسها .

ب-2-

ٌفسر بعض الظواهر االقتصادٌة لمعرفة االثر والسبب .

ب-3-

ٌحدد اثر التكنولوجٌا الزراعٌة على تكالٌف اداء العملٌة الزراعٌة واالنتاج الزراعى واثرها على الدخل
القومى

ج – المهارات
ج أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
ج أ 6ـ
جأ2ـ
ج أ 3ـ

ٌتدرب على إختٌار أكثر المدخالت المالئمة إقتصادٌا ً
ٌعد تقارٌر عن اإلقتصاد القومى
ٌحسب اإلٌرادات والتكالٌف

ج ب  -المهارات العامة :
جب6
جب2
جب3

ٌستخدم الحاسب األلى فى تحلٌل البٌانات
ٌعمل ضمن فرٌق عمل

ٌحترم أخالقٌات المهنة

 3ـ محتوى المقرر :
الموضوع

عدد
الساعات/اسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

4

2

2

بعض االصطالحات االقتصادٌة –المشكلة
االقتصادٌة وحدات النظام االقتصادي
2

الطلب والعرض

4

2

2

التكالٌف واألجور  -اإلٌجار

8

4

4

السلع الرأسمالٌة وقرارات االستثمار

8

4

4

الدخل القومً واإلنتاج القومً

8

4

4

الكفاءة الحدٌة لرأس المال – التقدم والنمو
االقتصادي
العوامل المؤثرة علً االستهالك
واالستثمار
المجموع

12

6

6

12

6

6

56

28

28

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
-1-4

المحاضرات و الشرح

-2-4

الدروس المعملٌة

-3-4

العصف الذهنً

-4-4

العروض

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  6ـ امتحانات دورٌة (أعمال سنة) لتقٌٌم الفهم والمعرفة
 5ـ  2ـ امتحانات عملٌة

لتقٌٌم المهارات العملٌة

 5ـ  3ـ امتحانات شفهٌة

لتقٌٌم اإللمام بالمادة العلمٌة النظرٌة والعملٌة وكٌفٌة توظٌفها

 5ـ  4ـ امتحان نهائى (نظرى)

لتقٌٌم المعرفة والفهم

جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  ............................... 6األسبوع 62 ،8 ،4
التقٌٌم  ............................... 2األسبوع 65
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع65
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع 68-67-66
3

النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 60

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% -

اإلمتحان الشفوى

% 60

اإلمتحان العملى

% 65
% 65

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%

-

%

600

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  6ـ مذكرات المقرر
مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة
 6ـ  2ـ الكتب الدراسٌة
إسماعٌل محمد هاشم  ،دكتور المدخل إلى أسس علم اإلقتصاد  ،دار الجامعات المصرٌة 1881 ،
 عبد المطلب عبد الحمٌد  ،دكتور  ،النظرٌة اإلقتصادٌة  ،الدار الجامعٌة 1881 ، 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
المجلة المصرٌة لإلقتصاد الزراعى  ،الجمعٌة المصرٌة لإلقتصاد الزراعى
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز كمبٌوتر  ،جهاز عرض بروجكتور  ،داتا شو
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ 2008 / 8 / 66م
أستاذ المادة :أ0د/محمد امٌن الششتاوي

رئٌس القسم  (:أ0د/محمد امٌن الششتاوي)

أ0د/عمادٌونس وهدان
د/السٌد حسن جادو

التوقٌع :

4

5

