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الهدف
اكتساب وتطبيق منهجية البحث العلمي فى التفكير وتحليل البيانات بهدف حل المشكلة االقتصادية
توظيف المعرفة والمهارات المتعلقة بالجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بنظرية الطلب والعرض وثمن التوازن
فتح قنوات اتصال فعالة ومشاركة المعرفة مع االخرين من خالل دراسات الحالة واألبحاث.
مواكبة كافة المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية خاصة فيما بتعلق باستغالل الموارد وعالج مشكلة الندرة
وارتفاع األسعار
تنمية قدرة الطالب واكسابه مهارات التعلم الذاتى والتنمية المعرفية والفكرية المستمرة من خالل التكليفات المختلفة
واألبحاث المختلفة
إستخدام الحاسب األلى وتكنولوجيا المعلومات والتعامل مع التطبيقات والبرامج الحديثة في اعداد دراسات الحالة
والعروض التقديمية
إستخدام إحدى اللغات األجنبية واسعة االنتشار من خالل مصطلحات موضوعات المقرر.
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وحـدة إدارة الجـودة

 .3تغطية المقررللنتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنية

ت -المهارات المهنية والعملية

9-8-7-6-5-4-3-2-1

7-6-5-4-3-2-1

11-7-6-5-4-3-2-1

ث -المهارات العامة
-8-7-6-5-4-3-2-1
12-11-10-9

 .4النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر

أ -المعرفة والفهم:

 .1يتعرررف علررى الشرركال واألنررواع المختلفررة لماسسررات األعمررالمن خررالل األنظمررة االقتصررادية
وأنواع األسواق
 .2يتعرررف علررى السررمات المميررز لألشرركال واألنرررواع المختلفررة لماسسررات األعررم المررن خرررالل
اختالف األنظمة االقتصادية
 .3يصف البيئات المختلفة التى تعمرل فيهرا المنظمرات سروا سروا كران نظرام رأسرمالي أو نظرام
اشتراكي
 .4يتعرف على أساليب التعامل مع البيئات المختلفة التى تعمرل فيهرا المنظمرات مرن خرالل أنرواع
األسواق.
 .5يتعرف على التطرورات واالتجاهرات الحديثرة والقضرايا المعاصررة المرتبطرة بمجرال التخصرص
نظريات الطلب والعرض وتحليل سلوك المستهلك
 .6يتعررررف علرررى المبرررادى األساسررريةوالنظريات واالتجاهرررات والمررردارس الفكريرررة فرررى مجرررال
االقتصاد
 .7يربط جوانب المعرفة المحاسبية باالقتصاد من عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى
 .8يت عرف على مناهج البحث العلمي ،وأدواته من خالل طرق البحث والتحليل وأدواته
 .9يتعرف على أساليب القياس والتحليل المتبعة فى مناهج البحث العلمي في االقتصاد
.1
.2
.3
.4

ب -المهارات الذهنية :
.5
.6
.7

يحلل ويستنتج ويطبق المنهج العلمى فى التفكير لمواجهة مشكلة الندرة.
يطبق أسس ومبادى التفكير االبداعى لعالج المشكالت االقتصادية
ينقررد ويحرردد ويكتشررف العناصررر اإليجابيررة والسررلبية فررى المسررائل والقضررايا المطروحررة مررن
خالل دورة النشاط االقتصادي وثمن التوازن.
يحلرل بإيجابيررة المواقررف المختلفررة بمرا يمكررن مررن تحويررل التهديردات إلررى الفرررص مررن خررالل
تحليل سلوك المستهلك.
يحلل األفكار ووجهات النظر بوضوح في تحليل سلوك المستهلك ومرونة الطلب.
يبرهن الرأى بأسلوب علمى مدعم باألدلة من خالل دراسات الحالة.
يفسررر األحررداث االقتصررادية ومررا يسررفرعنها مررن معررامالت ماليررة طبيعررة األسررواق وأنواعهررا
واألزمات االقتصادية.
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ت -المهارات المهنية
والعملية :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يوظف الموارد المادية والبشرية والموارد األخرى بفعاليه لمواجهة مشكلة الندرة.
ينمى الموارد المادية والبشرية ويحافظ عليها الشباع الحاجات غير المحدودة.
ينفذ دراسات وتحليل األسواق لمعرفة أنواع األسواق.
يستخدم ادوات البحث عن مصادر المعلومات المختلفة من خالل دراسات الحالة
يتحقق من صدق المعلومات المختلفةمن مصادرها الرسمية
يجمع البيانات واالحصا ات المالية وغير المالية ذات الصله بموضوعات دراسات الحالة.
يحلل ويفسرر مرا تعكسره البيانرات واإلحصرائيات مرن ماشررات إقتصرادية وإجتماعيرة خاصرة
باسواق االحتكار.
يسررتخدم األسرراليب العلميررة فررى حررل المشرركالت العمليررة مررن خررالل تحديررد المشرركله وسررببها
وتحديد بدائل حل المشكله وتجميع المعلومات عن البدائل واتخاذ قرار بتنفيرذ البرديل المالئرم
لنوع األسواق.

مررررررررن خررررررررالل موضررررررررروغات المقرررررررررر خاصرررررررررة دراسررررررررات الحالرررررررررة واألبحرررررررراث العلميرررررررررة

ث -المهارات العامة :

 .1يقدر علىاإلدارة الفعالة للوقت.
 .2يقدر على األتصال الفعال والتأثير فى الخرين.
 .3يقدر على العمل الجماعي.
 .4يقدر على التنمية المعرفية والفكرية.
 .5يقدر على التعلم الذاتى المستمر.
 .6يلتزم باستخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردى او الماسسى بكفا ة عالية.
 .7يقدر على العرض والتقديم والحوار.
 .8يقدر على إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل.
 .9يقدر على اإلبتكار فى مجااللتخصص.
 .10يقدر على التطوير والتحسين المستمر فى مجااللتخصص.
 .11يلتزم باستخدام المصطلحات الفنية ذات الصلة بمجال التخصص.
 .12يلتزم باستخدام إحدى اللغات األجنبية واسعة االنتشار فى مجال التخصص
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.5

مصفوفة ربط نواتج التعلم المستهدفة من المقرر ونواتج التعلم المستهدفة من البرنامج
نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 – 1يتعرررف علررى الشرركال
واألنرررررررررررررواع المختلفرررررررررررررة
لماسسررررات األعمررررال مرررررن
خرررالل األنظمرررة االقتصرررادية
وأنواع األسواق
- 2يتعررررف علرررى السرررمات
المميررز لألشرركال واألنررواع
المختلفررررررررررة لماسسررررررررررات
األعمررال مررن خررالل اخررتالف
األنظمة االقتصادية
- 3يصررف البيئررات المختلفررة
التررى تعمررل فيهررا المنظمررات
سرررروا سرررروا كرررران نظررررام
رأسمالي أو نظام اشتراكي
 - 4يتعرررررف علررررى أسرررراليب
التعامل معالبيئات المختلفرة
التررى تعمررل فيهررا المنظمررات
من خالل أنواع األسواق.
- 5يتعرررف علررى التطرررورات
واالتجاهرررررررررررات الحديثرررررررررررة
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1أ

2أ

3أ

4أ

5أ

6أ

7أ

 13أ

 14أ

 15أ

 16أ

 17أ

8أ

√

 18أ

9أ

√

 19أ

 10أ

√

 20أ

 11أ

√

 21أ

 12أ

√

 22أ

أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم
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وحـدة إدارة الجـودة
والقضرررررررررررايا المعاصررررررررررررة
المرتبطة بمجرال التخصرص
نظريرررات الطلرررب والعررررض
وتحليل سلوك المستهلك
 – 6يتعرف على المبرادى
األساسرررررررررية والنظريرررررررررات
واالتجاهرررررررات والمررررررردارس
الفكرية فى مجال االقتصاد
 – 7يرربط جوانررب المعرفررة
المحاسررربية باالقتصررراد مرررن
عالقرررررررة علرررررررم االقتصررررررراد
بالعلوم األخرى
 - 8يتعرررررف علرررررى منررررراهج
البحث العلمي ،وأدواته مرن
خالل طرق البحث والتحليرل
وأدواته
 - 9يتعرف على أساليب
القياس والتحليل المتبعة
فى مناهج البحث
العلمي.في االقتصاد

√

√

√

√
نواتج البرنامج

نواتج المقرر
1ب

2ب

3ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 10ب

 11ب

 12ب

ب -المهارات الذهنية

ب -المهارات الذهنية

 .1يحلررل ويسررتنتج ويطبررق

المرررررنهج العلمررررررى فررررررى √

التفكيررررررررررر لمواجهررررررررررة
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مشكلة الندرة.
 .2يطبررق أسررس ومبررادى
التفكيراالبرررداعى لعرررالج
المشكالت االقتصادية
 .3ينقررد و يحرردد و يكتشررف
العناصررررررررر اإليجابيرررررررررة
والسرررلبية فرررى المسرررائل
والقضرررررايا المطروحرررررة
مررن خررالل دورة النشرراط
االقتصررررررررررادي وثمررررررررررن
التوازن.
 .4يحلل بإيجابيرة المواقرف
المختلفة بمرا يمكرن مرن
تحويرررل التهديررردات إلرررى
الفرص من خالل تحليل
سلوك المستهلك.
 .5يحلررل األفكررار ووجهررات
النظربوضررررررررروح فررررررررري
تحليل سرلوك المسرتهلك
ومرونة الطلب.
 .6يبرررهن الرررأى بأسرررلوب
علمى مدعم باألدلة مرن
خالل دراسات الحالة.
 .7يفسرررررررررررررررررررررررررررررراألحداث
االقتصرررررررررررررررررررررررررررررررررررادية
ومايسررررررررفرعنها مررررررررن
معرررامالت ماليرررة طبيعرررة
األسررررررررواق وأنواعهررررررررا
واألزمات االقتصادية.

√

√

√

√
√

√
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نواتج البرنامج

نواتج المقرر

- 1يوظف الموارد المادية
والبشرية والموارد
األخرى بفعاليه لمواجهة
مشكلة الندرة.
- 2ينمى الموارد المادية
والبشرية ويحافظ عليها
الشباع الحاجات غير
المحدودة.
- 3ينفذ دراسات وتحليل
األسواق لمعرفة أنواع
األسواق.
 - 4يستخدم ادوات البحث
عن مصادر المعلومات
المختلفةمن خالل دراسات
الحالة
 - 5يتحقق من
صدقالمعلومات المختلفة
من مصادرها الرسمية
 - 6يجمع البيانات
واالحصا ات المالية وغير
المالية ذات الصله
بموضوعات دراسات
الحالة.
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1ت

2ت

3ت

4ت

5ت

6ت

 13ت

 14ت

 15ت

 16ت

 17ت

 18ت

 19ت

 20ت

 21ت

7ت

√

 22ت

8ت

√

 23ت

9ت

√

 24ت

 10ت

√

 25ت

 11ت

√

 26ت

 12ت

√

 27ت

ت  -المهارات المهنية
والعملية

ت  -المهارات المهنية والعملية
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برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة
 - 7يحلل ويفسر ما تعكسه
البيانات واإلحصائيات من
ماشرات إقتصادية
وإجتماعية خاصة باسواق
االحتكار.
 - 8يستخدم األساليب
العلمية فى حل المشكالت
العملية من خالل تحديد
المشكله وسببها وتحديد
بدائل حل المشكله وتجميع
المعلومات عن البدائل
واتخاذ قرار بتنفيذ البديل
المالئم لنوع األسواق.

√

√

نواتج البرنامج

نواتج المقرر

 - 1يقدر على اإلدارة
الفعالة للوقت.
 - 2يقدر على األتصال
الفعال والتأثير فى
الخرين.
 - 3يقدر على العمل
الجماعي.
 - 4يقدر على التنمية
المعرفية والفكرية.

1ث

2ث

3ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 10ث

 11ث

 12ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√
√
√
√
Page 8 of 14

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة
 - 5يقدر على التعلم الذاتى
المستمر.
 - 6يلتزم باستخدام أساليب
حل المشكالت على
المستوى الفردى او
الماسسى بكفا ة عالية.
 - 7يقدر على العرض
والتقديم والحوار.
 - 8يقدر على إدارة الذات
والتعامل مع ضغوط العمل.
 - 9يقدر على اإلبتكار فى
مجااللتخصص.
 - 10يقدر على التطوير
والتحسين المستمر فى
مجااللتخصص.
 - 11يلتزم باستخدام
المصطلحات الفنية ذات
الصلة بمجال التخصص.
 - 12يلتزم باستخدام إحدى
اللغات األجنبية واسعة
االنتشار فى مجال
التخصص

برنامج المحاسبة
√
√
√
√
√
√
√
√
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 .6مصفوفة تغطية محتوى المقرر لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:
م

1
2
3
4
5
6
7

محتوىالمقر
ر
مقدمة عامة
المشكلة
االقتصادية
أنواع
األسواق
نظرية
الطلب
نظرية
العرض
ثمن التوازن
تحليل سلوك
المستهلك

عدد
األسابيع

3

ت-
أ  -المعرفةوالفهم
ب  -المهاراتالذهنية
المهاراتالمهنيةوالعملية
9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ث  -المهاراتالعامة

√
√

3
1
2
1
1
2

√ √ √ √ √

√

√
√

√

√
√ √

√

√ √
√

√ √

√

√

√ √
√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
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√
√

√

√

√
√

10

√ √
√ √

√
√

√ √ √

√

√

√ √ √

√

√

√ √ √

√

√

√ √ √

√

√

√

√ √

11

√

12
√
√

√
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 .7المحتوى التفصيلى للمقرر
رقم
االسبوع
نشأة علم االقتصاد وتطور
1
تعريف علم االقتصاد وأهميته وطبيعته
2
الموضوع

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عدد
الساعات
5
5

محاضرة

درس

4
4

1
1

4

1

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

اختبار نهاية الفصل الدراسى
56
70

14

مجرررال االقتصررراد وطررررق دراسرررته وأدوات التحليرررل
ومناهج التحليل وعالقته بالعلوم األخرى
المشكلة االقتصادية ونموذج الندرة
5
األنظمة االقتصادية ودورة النشاط االقتصادي
5
نموذج الوفرة والرد على نموذج الندرة
5
أنواع األسواق
5
نظرية الطلب
5
اختبار منتصف الفصل الدراسى
مرونة الطلب
5
نظرية العرض
5
ثمن التوازن
5
تحليل سلوك المستهلك:نظرية المنفعة
5
نظرية منحنيات السوا
5
مراجعة عامة
5

5

اجمالى ساعات التدريس
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المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة

 .8مصفوفة تغطية طرق التعليم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر
االسلوب الذى
تم اختيار

أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنية

ت -المهارات المهنية
والعملية

ث -المهارات العامة

محاضرة

√

√

√

√

√

قاعة بحث

√

√

√

√

√

√

√

طرق التعليم والتعلم

التعليم التعاوني(فرق العمل)
التعليم االلكتروني(العروض
التقديمية ومعامل الحاسب األلي)

√

العصف الذهني(المناقشات)
استراتيجية التعلم الذاتي(األبحاث
الفردية)
استراتيجية التعلم
التجريبي(المشاريع البحثية
الجماعية)
استراتيجية التعليم الغير
مباشر(الواجبات المنزلية)

√
√
√

√

√

√
√
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المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

برنامج المحاسبة

وحـدة إدارة الجـودة

 .9اساليب التعليم والتعلم للطالب من ذوي القدرات المحدودة :
-1

ساعات مكتبية زائدة

-2

الريادة الطالبية

-3

االرشاد االكاديمي

-4

مراجعات نهاية الفصل الدراسي

-5

مجموعات التقوية (اختيارى)

 .10مصفوفة تغطية ادوات التقييم لنواتج التعلم المستهدفة للمقرر:
االسلوب الذى
تم اختيار

ادوات التقييم

اختبار منتصف الفصل الدراسى
البحث الجماعي
تمارين

أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنية

7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √

ت-
المهارات
المهنية
والعملية

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التقييم
%

رقم
االسبوع

9

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
%15

كل اسبوع

العروض التقديمية
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاية الفصل الدراسى

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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16

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وحـدة إدارة الجـودة

برنامج المحاسبة

 .11قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
كتب مقترحة :

دوريات علمية أو نشرات ....

د -شبكة المعلومات الدولية

موسى ،أحمد جمال الدين"2003 ،مبادئ االقتصاد السياسي" ،دار النهضة العربية
راضي ،عبدالمنعم ":2005،مبادئ االقتصاد" ،مكتبة عين شمس
معتوق ،سهير" :2006-2005،مبادئ علم االقتصاد"
قنديل ،عبدالفتاح وسليمان ،سلوى" :1994-93،مقدمة في علم االقتصاد" ،دار النهضة العربية
مجالت علمية
 مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مجلة مصر المعاصرة :الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريعالمجلة المصرية للدراسات التجارية :كلية التجارة – جامعة المنصورة
المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة :كلية التجارة – جامعة عين شمس
 مواقع على شبكة المعلومات الدولية: وزارة المالية www.mof.gov.eg البنك المركزي المصري www.cbe.gov.eg الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءwww.capmas.gov.eg مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارwww.idsc.gov.eg- academic.cengage.com/economics/hyman
- http://econapps.swlearning.com

أستاذ المادة  :أ.م.د /إيهاب محمد يونس
منسق الجودة بالشعبة :د.محمود فاروق
رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د.حسن فارس
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