جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي :
3104
التخصص  :نظم
معلومات إدارية
 – 2أهداف المقرر :

الفرقة  /المستوي :الفرقة الثالثة

اسم المقرر  :اقتصاد كلي*

نظري

عدد الوحدات الدراسية 14 :

√

عملي

 .1توظيف المعارف والمفاهيم األساسيه المتعلقة باإلقتصاد الكلي في تحليل المشكالت
االقتصادية وكيفية عالجها.
 .2اكتساب وتطبيق منهجية البحث العلمي في التفكير وتحليل البيانات لحسابات الدخل القومي
ونقطة التوازن والتعادل في السوق بهدف حل المشكالت المتعلقة بها.
 .3التعرف علي مفهوم التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي ومحدداتهما في االجل القصير
و الطويل.
 .4معرفة بعض القضايا االقتصادية مثل البطالة والتضخم ،وكذلك السياسة المالية والنقدية
وأدواتهما..الخ.
 .5التعرف على المتغيرات االقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية وربطها بالواقع االقتصادي
المصري.
 .6التعليم المستمر للتعرف علي التطورات المحليه واألقليمية والدولية وأثرها علي المتغيرات
اإلقتصاديه.
 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم  :أ -1يتعرف الطالب على مفهوم االقتصاد الكلي ويدرك مدى أهميته لفهم القضايا االقتصادية
المعاصرة.
أ -2يتعرف علي الحسابات القومية وما تتضمنه من مفاهيم مثل الناتج المحلي والقومي
اإلجمالي والفرق بينهما .
أ -3يتعرف علي النظريات االساسية في االقتصاد الكلي.
أ  – 4يتعرف علي االتجاهات الحديثة في الحسابات القومية وطرق عالج مشكالت االقتصاد
الكلي.
أ  - 5يذكر كيفية قياس وتحليل الدخل القومي .
أ  – 6يذكر كيف يحلل جبريا وبيانيا مستوي الدخل التوازني ونقطة التعادل .
أ -7يشرح اهم العوامل غير الدخلية المؤثرة علي كل من االستهالك واالدخار واالستثمار .
أ -8معرفة بعض القضايا االقتصادية مثل البطالة والتضخم وكذلك السياسة المالية والنقدية
وأدواتهما.
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ب – المهارات
الذهنية :

.1
.2
.3
.4
.5

جـ  -المهارات
.1
المهنية:
.2
.3
د  -المهارات العامة .1 :
.2
.3
.4
.5
.6

يقوم الطالب بجمع البيانات الخاصة باالقتصاد الكلي ويحللها كبعض المؤشرات االقتصادية
الكلية لالستفادة في رسم السياسات االقتصادية المالئمة.
يحلل االسباب المؤدية للمشاكل االقتصادية كالبطالة والتضخم والركود واالنكماش ويستنتج
الحلول .
يميز بين جوانب القوة والضعف في السياسات االقتصادية وتأثيرها علي الوضع االقتصادي.
يقترح كيفية تحويل التهديدات التي تواجه االقتصاد القومي كالزيادة السكانية .وتحويلها
لفرص تفيد التنمية االقتصادية .
يبدي رايه في القضايا االقتصادية المطروحة كقضية البطالة و التوازن في االقتصاد الكلي
والسياسات االقتصادية المطبقة في مصر .
يقوم الطالب بجمع بيانات خاصة باالقتصاد الكلي ويحللها .
يقيم النظام االقتصادي المطبق في مصر.
يقيس مدي نجاح السياسات االقتصادية المطبقة في مصر.
أن يستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة للحصول علي المعلومات.
يستخدم مراجع ودوريات مختلفة عند إعداده لألبحاث.
يتعلم العمل فى الفريق .
يلتزم بالسلوكيات والقيم االخالقية واألمانة العلمية في اعداده لألبحاث .
يستخدم المصطلحات الفنية في مجال التخصص.
التنظيم الفعال الدارة الوقت وباقي األنشطة الدراسية.
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إجمالي عدد
محاضرة تمارين
الساعات

محتوي المقرر
 .1المفاهيم األساسيية الخاصة باالقتصاد الكلي .

6

2

8

 .2التحليل اإلقتصادي الكلي وأهميته ونطاق تطبيق .

6

2

8

 .3حسابات الدخل القومي .

6

2

8

 .4أساليب القياس للناتج المحلي والمشاكل التي تواجه قياسه.

6

2

8

 .5النظرة الكالسيكية في التحليل اإلقتصادي الكلي .

6

2

8

 .6النظرية الكنزية وتحديد مستوى الدخل التوازني .

6

2

8

 .7اإلستهالك الكلي  ،اإلستثمار الكلي  ،مضاعف اإلستثمار .

6

2

8

 .8مستوى األسعار والدخل التوازني واإلنفاق الكلي ومستوى

6

2

التوازن .

8

6

2

8

.10

التضخم وأسبابه وأنواعه وطرق العالج

6

2

8

.11

البطالة وأسبابها وأنواعها وطرق عالجها .

6

2

8

6

2

4

6

2

8

6

2

 .9العرض الكلي والطلب الكلي

 .12السياسات االقتصادية ودورها في تحقيق االستقرار
االقتصادي
.13
.14

السياسات المالية وأدواتها
السياسات النقدية وأدواتها

 -5أساليب التعليم
والتعلم :

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوي
القدرات المحدودة :

-1
-2
-3
-4

8

محاضرات علمية.
قاعات بحث(سكاشن للتمارين والتطبيقات) .
التفاعل والمشاركة.
عروض تقديمية وإعداد بحوث من قبل الطالب.

ساعات مكتبية – إرشاد أكاديمي – ملف المتعثرين وذوي اإلحتياجات الخاصة

 – 7تقويم الطالب :
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أ  -األساليب
المستخدمة :

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

ب – التوقيت :

التقييم األول  :األسبوع 8
التقييم الثاني  :االسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني.
التقييم الثالث  :نهاية الفصل الدراسي الثاني.

جـ  -توزيع
الدرجات :

امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى الثانى
أعمال السنة  /الفصل الدراسي
واجبات -تمارين  -أبحاث .
حضور
المـجموع

% 75
% 10
% 10
%5
%100

 – 8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات :

المحاضرات

ب – كتب ملزمة :

:أ  .د إيهاب نديم  ،د  .خالد عبد الحميد  ،التحليل االقتصادي الكلي  ،دار النور للطباعة ،
القاهرة . 2013،

جـ كتب مقترحة :

أ .د  :د أحمد مندور  ،أ .د يمن الحماقي  ،التحليل االقتصادي الكلي ، .كلية التجارة ،

د – دوريات علمية أو
نشرات......الخ

( )www. mof.gov.eg/ ، www.mop.gov.eg/

مواقع إنترنت

مجلة مصر المعاصرة :الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واالحصاء والتشريع
المجلة المصرية للدراسات التجارية :كلية التجارة –جامعة المنصورة
المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة :كلية التجارة – جامعة عين شمس
رئيس مجلس القسم العلمي  :ا.م.د/أيمان وديع

أستاذ المادة  :د  .خالد عبد الحميد
التاريخ 2015 / 8/10 :
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