جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر تعاونيات زراعية

مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر  :إقتصاد زراعى
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئيسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :إقتصاد زراعى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :إقتصاد زراعى
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الصف الثالث (شعبة إقتصاد زراعى)
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج  2008 / 8 / 66 :م

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود 2324 :

تعاونيات زراعية

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 بالفكر التعاونى وتبنى الفكر التعاونى فى مواجهة المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة واعداد
الطالب للعمل بالمنظمات التعاونٌة الزراعً

أ ـ المعرفة والفهم  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
ٌعرف أن التعاون وسٌلة لتحقٌق التضامن االجتماعى
أ-1-
أ-2-

ٌفهم دور تكتمل االفراد فى مواجهة المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة

1

ف أهمٌة المنظمات التعاونٌة الزراعٌة كوسٌلة لحل مشاكل االنتاج والتسوٌق

أ-3-

ب ـ المهارات الذهنٌة :
ب-1-

ٌقارن بٌن أنواع التعاونٌات الزراعٌة .

ب-2-

ٌختار االسلوب المناسب لألفراد والمجتمع فى مواجهة المشاكل

ب-3-

ٌقٌم التعاونٌات الزراعٌة

ج – المهارات
ج أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
جأ6ـ
جأ2

ٌستخدم الفكر التعاونى فى حل بعض المشاكل الزراعٌة

.

ـ ٌتعامل مع الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة

ج ب ـ المهارات العامة :
جب6ـ

ٌتعامل مع انظمة المعلومات الحدٌثة

جب2ـ

ٌعمل ضمن فرٌق عمل

ج ب  3ـ يحترم أخالقيات المهنة
 3ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات /
األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

الموضوع
األسس العلمٌة لنشأةالفكر التعاونى

4

2

2

التعاون االستهالكً

8

4

4

التعاون اإلنتاجً

8

4

4

التعاون التموٌلً

62

6

6

التعاون الزراعً المصري

8

4

4

المشكالت األساسٌة فً التعاون الزراعً
المصري

8

4

4

األسس العلمٌة لنشأةالفكر التعاونى

8

4

4

2

المجموع

28

56

28

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
-1-4

المحاضرات و الشرح

-2-4

الدروس المعملية

-3-4

العصف الذهني

-4-4

العروض

-5-4

التعليم التعاوني

-6-4

لعب االدوار

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  6ـامتحانات دورية (أعمال سنة)

لتقٌٌم الفهم والمعرفة

 5ـ  2ـ امتحانات عملية

لتقٌٌم المهارات العملية

 5ـ  3ـ امتحانات شفهية

لتقٌٌم اإللمام بالمادة العلمية النظرية والعملية وكيفية توظيفها

 5ـ  4ـ امتحان نهائى (نظرى)

لتقييم المعرفة والفهم

جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  6فى األسبوع 13 ،9 ،5
التقٌٌم  2فى األسبوع 15
التقٌٌم  3فى األسبوع 15
التقٌٌم  4فى األسبوع 18-17
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 60

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى
اإلمتحان الشفوى
اإلمتحان العملى

_%
%60
% 65
3

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 65

أنواع التقٌٌم األخرى

_%
% 600

المجموع
أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  6ـ مذكرات المقرر
مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة.
 6ـ  2ـ الكتب الدراسٌة

القاهرة  ،.2008 ،الحركة التعاونية فى مصر  ،المؤتمر التعاونى العام  6ـ  3ـ مجالت
دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
مجلة التعاونيات الزراعية ـ مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ـ القاهرة
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز كمبيوتر  ،جهاز عرض بروجكتور
توفير وحدات الحاسب االلى لتدريب الطالب على استخدامها وحل التدريبات العملية عليها

ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ  2008 / 8 / 66م
أستاذ المادة :ا أ.د /محمد السٌد راجح
التوقٌع :
التارٌخ :

رئٌس القسم  :أ0د/محمد امٌن الششتاوي
التوقٌع :

/

/

 20م

4

5

