جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر تنمٌة إقتصادٌة
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)
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج  2008 / 8 / 66 :م

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود 2424 :

تنمية إقتصادية

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 اعداد طالب ملم بالتنمٌة اإلقتصادٌة فى الدول المتقدمة والدول النامٌة واهم المشكالت
والمعوقات التى تواجه التنمٌة اإلقتصادٌة فى الدول النامٌة والسٌاسات الالزمة للتقدم.

 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
أ ـ المعرفة والفهم  :بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
أ ـ  6ـ ٌفهم المشكالت والتحدٌات التى تعوق التنمٌة اإلقتصادٌة .
أ ـ  2ـ ٌعرف السٌاسات الالزمة للتغلب على المشكالت التى تعوق التنمٌة اإلقتصادٌة .
أ ـ  3ـ ٌلم بطرق تحسٌن فعالٌة البرامج االقتصادٌة الزراعٌة .
1

ب ـ المهارات الذهنٌة :
بـ6ـ

ٌحل مشاكل التنمٌة االقتصادٌة.

بـ2ـ

ٌحدد التداخل بٌن العوامل الفنٌة واالقتصادٌة.

بـ3ـ

ٌمٌز المشاكل الناجمة عن تغٌٌر األداء االقتصادي تحت

مختلف الظروف اإلقتصادٌة ..

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

ٌختار أنسب النظم االقتصادٌة لتحوٌل المدخالت إلى مخرجات.

جأ2ـ

ٌتعامل مع أنواع المشاكل التى تواجه التنمٌة اإلقتصادٌة.

ج أ  3ـ ٌحسب مؤشرات النمو اإلقتصادى.

ج ب ـ المهارات العامة :
جب6ـ

ٌتعامل مجموعات واسعة من مصادر المعلومات.

جب2ـ

ٌكتب تقارٌر وٌعرضها أمام األخرٌن .

جب3ـ

ٌحدد االحتٌاجات فً المستقبل.

 3ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات  /األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

الموضوع
مفهوم التنمٌة اإلقتصادٌة

8

4

4

نظرٌات التنمٌة اإلقتصادٌة

8

4

4

التخلف االقتصادي

8

4

4

مظاهر التخلف اإلقتصادى

62

6

6

إمكنٌات التنمٌة االقتصادٌة فً الدول النامٌة

8

4

4

نظرٌة التنمٌة االقتصادٌة إعتماد علً الذات

62

6

6

المجموع

56

28

28

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :

2

-1-4

المحاضرات و الشرح

-2-4

الدروس المعملية

-3-4

العصف الذهني

-4-4

العروض

-5-4

المناقشة وحلقات البحث

-6-4

المشروعات

-7-4

االكتشاف

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  6ـ امتحانات 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)لتقٌٌم المعرفة والفهم.
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  ............................... 6األسبوع 13 ،9 ،5
التقٌٌم  ............................... 2األسبوع 15
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع 15
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع 18-17
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 30

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 30

اإلمتحان الشفوى

%60

اإلمتحان العملى

%65

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 65

3

%

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

جميل عبد الحميد جاب هللا  ،دكتور  ،التنمية اإلقتصادية  ،كلية الزراعة  ،جامعة المنصورة ،
. 1996
محمد زكى شافعى  ،دكتور  ،التنمية اإلقتصادية  ،جامعة القاهرة .2001 ،
6ـ  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 2008 / 8 / 66م
أستاذ المادة :أ.د /نادٌة حسٌن الشٌخ
التوقٌع :
التارٌخ :

رئٌس القسم  :أ0د/محمد امٌن الششتاوي
التوقٌع :

/

/

 20م

4

5

