جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر تحلٌل إقتصادى
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 الرابع (شعبة إقتصاد زراعى)
0202 /

تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج / :

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود 4645 :

تحليل إقتصادى

الساعات المعتمدة :
المحاضرة 4 :

الدروس العملٌة 6 :
المجموع :

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

( ب ) البٌانات المهنٌة
 0ـ األهداف العامة للمقرر :
ٌهدف المقرر الى المام الطالب بالتحلٌل االقتصادى للظواهر االقتصادٌة المختلفة  ،وقادر على تفسٌر وتحلٌل
المشاكل االقتصادٌة الزراعٌة فى الحاضر والمستقبل معتمدا على النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة والنظرٌة االقتصادٌة
الكلٌة.

 0ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
أ ـ المعرفة والفهم :
أ ـ  0ـ ٌفهم النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة والنظرٌة االقتصادٌة الكلٌة .
أ ـ  0ـ ٌعرف الطرق المختلفة المستخدمة فى جمع البٌانات الخاصة بالمشاكل االقتصادٌة الزراعٌة .
أ ـ  3ـ ٌعرف الطرق المختلفة المستخدمة فى تحلٌل البٌانات المتعلقة بالمشاكل االقتصادٌة الزراعٌة.
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ب ـ المهارات الذهنٌة :
بـ0ـ

ٌحلل البٌانات االحصائٌة والمعلومات الخاصة بالمشاكل االقتصادٌة .

بـ0ـ

ٌختار المعادالت المناسبة لحل المشكلة .

ب ـ  3ـ ٌتنبأ بالتطور االقتصادى فى السنوات القادمة للمشاكل االقتصادٌة الزراعٌة.
جـ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر :
جـ ـ  0ـ
جـ ـ  0ـ

ٌتعامل مع النظم االقتصادٌة لتحوٌل المدخالت الى مخرجات.

ٌقٌس الكفاءة افقتصادٌة .

د ـ المهارات العامة :
دـ0ـ

ٌتعامل مع المزارعٌن والمنتجٌن .

د ـ  0ـ ٌعمل ضمن فرٌق عمل .

د ـ  3ـ ٌتواصل مع الناس وحلقات العمل والمؤتمرات فى االقتصاد الزراعى.
 3ـ محتوى المقرر :
الموضوع
الدخل القومً
االنتاج القومً
النظرٌة الكالسكسة فً العمالة الكاملة
النظرٌة الكنتٌرٌة
الدورات االقتصادٌة

عدد الساعات  /األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

21
21
21
21
21
21

1
1
3
1
3
1

1
1
3
1
3
1

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
 4ـ  0ـ المحاضرات
 4ـ  0ـ الدروس العملية المعملية
 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  0ـ امتحانات دورية (أعمال سنة) لتقٌٌم الفهم والمعرفة.
 5ـ  0ـ امتحانات عملية لتقٌٌم المهارات العملية.
 5ـ  3ـ امتحانات شفهية لتقٌٌم اإللمام بالمادة العلمية النظرية والعملية وكيفية توظيفها.
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 5ـ  4ـ امتحان نهائى (نظرى)لتقٌٌم المعرفة والفهم.
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  ............................... 0األسبوع 35 ،9 ،7
التقٌٌم  ............................... 0األسبوع 37
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع 37
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع 31-31
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 32

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 32

اإلمتحان الشفوى

%02

اإلمتحان العملى

%05

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 05

أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
% 022

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  0ـ مذكرات المقرر
مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة
 6ـ  0ـ الكتب الدراسٌة
جعاطة  ،محمد زوبير ( دكتور ) النظرية اإلقتصادية  ،مشأة المعارف  ،األسكندرية 6 4222ـ  3ـ
مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى  ،الجمعية المصرية لإلقتصاد الزراعى
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز كمبيوتر  ،جهاز عرض بروجكتور  ،داتا شو
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /
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/

أستاذ المادة :أ.د /نجالء محمد والً
التوقٌع :
التارٌخ :

رئٌس القسم  :أ2د/محمد امٌن الششتاوي
التوقٌع :

/

0202 /
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