جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 1104 :

اسم المقرر  :مبادئ االقتصاد

التخصص  :نظم معلومات إدارية عدد الوحدات الدراسية 7 :

 – 2أهداف المقرر :

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفرقة  /المستوي  :األولي
نظري √ :

عملي

معرفة الطالب مفهوم علم االقتصاد وعالقته بالمشكلة االقتصادية.
مفهوم السوق ونظرية الطلب والعرض.
كيفية تحقيق توازن المستهلك.
معرفة سلوك المستهلك من خالل المنفعة الحدية ومنحنيات السواء.
القدرة علي التحليل وإبداء الرأي في القضايا اإلقتصادية المعاصرة.
إستخدام تكنولوجيا المعلومات في إعداد عروض تقديمية.

 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم:

 -1يتعرف على أنواع األسواق واألنظمة االقتصادية.
 -2يتعرف على موضوعات توازن السوق وثمن التوازن وتحليل سلوك المستهلك.
 -3يتعرف الطالب على مفاهيم وأساسيات علم االقتصاد ونظرية الطلب والعرض .
-4يتعرف على مناهج دراسة علم االقتصاد وطرق وأدوات التحليل االقتصادي.
 -5يتعرف على عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى.

ب – المهارات الذهنية :

 – 1يحلل عناصر المشكلة االقتصادية ويستنتج الحلول المناسبة .
 – 2يستنتج األساليب التي تساعده فى دراسة الحالة وبالتالي تساعده على اإلبداع والتطوير

 -3يميز بين جوانب القوة والضعف في التوازن بيين العرض والطلب وسلوك المستهلك .
 – 4يبدي رأيه في مشكلة الندرة واألنظمة االقتصادية وتوازن المستهلك.
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جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

1ـ يستخدام االساليب العلمية فى حل المشكالت العلمية .
 -2يستخدم تطبيقات الحاسب فى اعداد االبحاث العلمية والبحث عن مصادر المعلومات
والتاكد من صدقها.
 -3يجمع البيانات واالحصائيات وتحليلها وتفسيرها وما تعكسه من مؤشرات اقتصادية
واجتماعية .

د – المهارات العامة :

 -1يستخدم التكنولوجيا في جمع المعلومات عن طريق اإلنترنت [ الوسائل الحديثة ] .
 -2إدارة الذات وتحمل المسئولية في إعداد التكليفات واألبحاث المختلفة.
-3تفعيل مهارات التفكير االبتكاري لمواجهة مشكلة الندرة وتوازن المستهلك.
 -4تنمية قدرته في اللغة االنجليزية من خالل مصطلحات موضوعات المقرر.
 -5التنظيم الفعال في إدارة الوقت من خالل أداء التكليفات المختلفة.
 -6التواصل مع اآلخرين من خالل فريق العمل .
 -7القدرة على العرض والتقديم من خالل دراسات الحالة .

 - 4محتوي المقرر :

 -5أساليب التعليم والتعلم:

محاضرة

تمارين

عدد الساعات

المحتوى
مقدمة عامة في علم االقتصاد .

12

3

15

المشكلة االقتصادية .

12

3

15

أنواع األسواق .

4

1

5

نظرية الطلب .

8

2

10

نظرية العرض .

4

1

5

ثمن التوازن .

4

1

5

تحليل سلوك المستهلك .

8

2

10

مراجعة عامة

4

1

5

 -1محاضرات علمية.
 -2تمارين وتطبيقات
 -3التفاعل والمشاركة
- 4عروض تقديمية وإعداد بحوث من قبل الطالب
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 -6أساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوي القدرات
المحدودة :
 – 7تقويم الطالب :
أ  -األساليب المستخدمة :

ساعات مكتبية – إرشاد أكاديمي – ملف المتعثرين وذوي اإلحتياجات الخاصة  -مجموعات
التقوية.

 -1امتحانات (أعمال السنة) لتقييم مدى استيعاب الطالب للمقرر.
 -2امتحانات (آخر العام) لتقييم مدى استيعاب الطالب للمقرر.
 -3نسب الحضور لتقييم اهتمام الطالب بالمادة والحضور .
 -4واجبات وتمارين لتقييم مستوى أداء الطالب خالل الترم.
 -5أبحاث ومشاريع لتقييم قدرة الطالب على التفكير واإلبداع .

ب – التوقيت :

التقييم األول (امتحان نصف الفصل الدراسي)  :األسبوع 8
التقييم الثاني (امتحان نهاية الفصل الدراسي )  :االسبوع 16

جـ  -توزيع الدرجات :

امتحان نصف الفصل الدراسى األول

% 10

امتحان نهاية الفصل الدراسى األول

%75

الحضور وباقي التقيييمات األخرى

% 15
%100

المـجموع
 – 8قائمة الكتب الدراسية
والمراجع :
أ – مذكرات :

ما يتم تقديمه للطالب داخل قاعات المحاضرات.

ب – كتب ملزمة :

كتاب مبادئ االقتصاد  .د.ايهاب محمد يونس سبتمبر،دار النور للطباعة ،القاهرة 2014

جـ كتب مقترحة :

د.أحمد جمال الدين:مبادئ االقتصاد ،دار النهضة.2004 ،

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

أستاذ المادة  :ا.م.د/إيهاب محمد يونس

- www.wto.org.
- www.imf.org.

رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د/أيمان وديع عبد الحليم

التاريخ 2015/ 8/10 :
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