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الهدف
اكتساب وتطبٌك منهجٌة البحث العلمً فى التفكٌر وتحلٌل البٌانات بهدف حل المشكلة االلتصادٌة
توظٌف المعرفة والمهارات المتعلمة بالجوانب النظرٌة والتطبٌمٌة المتعلمة بنظرٌة الطلب والعرض وثمن التوازن
فتح لنوات اتصال فعالة ومشاركة المعرفة مع االخرٌن من خالل دراسات الحالة واألبحاث.
مواكبة كافة المستجدات والمتغٌرات المحلٌة والعالمٌة خاصة فٌما بتعلك باستغالل الموارد وعالج مشكلة الندرة
وارتفاع األسعار
تنمٌة لدرة الطالب واكسابه مهارات التعلم الذاتى والتنمٌة المعرفٌة والفكرٌة المستمرة من خالل التكلٌفات المختلفة
واألبحاث المختلفة
إستخدام الحاسب األلى وتكنولوجٌا المعلومات والتعامل مع التطبٌمات والبرامج الحدٌثة فً اعداد دراسات الحالة
والعروض التمدٌمٌة
إستخدام إحدى اللغات األجنبٌة واسعة االنتشار من خالل مصطلحات موضوعات الممرر.
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .1تغطٌة الممررللنتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج
أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة

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

7-6-5-4-1-9-1

11-7-6-5-4-1-9-1

ث -المهارات العامة
-8-7-6-5-4-1-9-1
19-11-11-9

 .4النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للممرر

أ -المعرفة والفهم:

ب -المهارات الذهنٌة :

ٌ .1تعرررف علررى الشرركال واألنررواع المختلفررة لماسسررات األعمررالمن خررالل األنظمررة االلتصررادٌة
وأنواع األسواق
ٌ .9تعرررف علررى السررمات الممٌررز لألشرركال واألنررواع المختلفررة لماسسررات األعررم المررن خررالل
اختالف األنظمة االلتصادٌة
ٌ .1صف البٌئات المختلفة التى تعمل فٌها المنظمات سواء سرواء كران نظرام رأسرمالً أو نظرام
اشتراكً
ٌ .4تعرف على أسالٌب التعامل مع البٌئات المختلفة التى تعمل فٌها المنظمات من خرالل أنرواع
األسواق.
ٌ .5تعرف على التطورات واالتجاهات الحدٌثة والمضاٌا المعاصرة المرتبطة بمجرال التخصرص
نظرٌات الطلب والعرض وتحلٌل سلون المستهلن
ٌ .6تعرررف علرررى المبرررادىء األساسرررٌةوالنظرٌات واالتجاهررات والمررردارس الفكرٌرررة فرررى مجرررال
االلتصاد
ٌ .7ربط جوانب المعرفة المحاسبٌة بااللتصاد من عاللة علم االلتصاد بالعلوم األخرى
ٌ .8تعرف على مناهج البحث العلمً ،وأدواته من خالل طرق البحث والتحلٌل وأدواته
ٌ .9تعرف على أسالٌب المٌاس والتحلٌل المتبعة فى مناهج البحث العلمً فً االلتصاد
ٌ .1حلل وٌستنتج وٌطبك المنهج العلمى فى التفكٌر لمواجهة مشكلة الندرة.
ٌ .9طبك أسس ومبادىء التفكٌر االبداعى لعالج المشكالت االلتصادٌة
ٌ .1نمرد وٌحردد وٌكتشرف العناصرر اإلٌجابٌرة والسرلبٌة فرى المسرائل والمضراٌا المطروحرة مرن
خالل دورة النشاط االلتصادي وثمن التوازن.
ٌ .4حلل بإٌجابٌة الموالرف المختلفرة بمرا ٌمكرن مرن تحوٌرل التهدٌردات إلرى الفررص مرن خرالل
تحلٌل سلون المستهلن.
ٌ .5حلل األفكار ووجهات النظر بوضوح فً تحلٌل سلون المستهلن ومرونة الطلب.
ٌ .6برهن الرأى بأسلوب علمى مدعم باألدلة من خالل دراسات الحالة.
ٌ .7فسرر األحرداث االلتصرادٌة ومرا ٌسرفرعنها مرن معرامالت مالٌرة طبٌعرة األسرواق وأنواعهررا
واألزمات االلتصادٌة.
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة :

.1
.9
.1
.4
.5
.6
.7
.8

ٌوظف الموارد المادٌة والبشرٌة والموارد األخرى بفعالٌه لمواجهة مشكلة الندرة.
ٌنمى الموارد المادٌة والبشرٌة وٌحافظ علٌها الشباع الحاجات غٌر المحدودة.
ٌنفذ دراسات وتحلٌل األسواق لمعرفة أنواع األسواق.
ٌستخدم ادوات البحث عن مصادر المعلومات المختلفة من خالل دراسات الحالة
ٌتحمك من صدق المعلومات المختلفةمن مصادرها الرسمٌة
ٌجمع البٌانات واالحصاءات المالٌة وغٌر المالٌة ذات الصله بموضوعات دراسات الحالة.
ٌحلل وٌفسر ما تعكسه البٌانات واإلحصرائٌات مرن ماشررات إلتصرادٌة وإجتماعٌرة خاصرة
باسواق االحتكار.
ٌسررتخدم األسررالٌب العلمٌررة فررى حررل المشرركالت العملٌررة مررن خررالل تحدٌررد المشرركله وسررببها
وتحدٌد بدائل حل المشكله وتجمٌع المعلومات عن البدا ئل واتخاذ لرار بتنفٌذ البدٌل المالئم
لنوع األسواق.

مررررررررن خررررررررالل موضرررررررروغات الممرررررررررر خاصررررررررة دراسررررررررات الحالررررررررة واألبحرررررررراث العلمٌررررررررة

ث -المهارات العامة :

ٌ .1مدر علىاإلدارة الفعالة للولت.
ٌ .9مدر على األتصال الفعال والتأثٌر فى الخرٌن.
ٌ .1مدر على العمل الجماعً.
ٌ .4مدر على التنمٌة المعرفٌة والفكرٌة.
ٌ .5مدر على التعلم الذاتى المستمر.
ٌ .6لتزم باستخدام أسالٌب حل المشكالت على المستوى الفردى او الماسسى بكفاءة عالٌة.
ٌ .7مدر على العرض والتمدٌم والحوار.
ٌ .8مدر على إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل.
ٌ .9مدر على اإلبتكار فى مجااللتخصص.
ٌ .11مدر على ا لتطوٌر والتحسٌن المستمر فى مجااللتخصص.
ٌ .11لتزم باستخدام المصطلحات الفنٌة ذات الصلة بمجال التخصص.
ٌ .19لتزم باستخدام إحدى اللغات األجنبٌة واسعة االنتشار فى مجال التخصص
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

.5

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

نواتج الممرر

ٌ – 1تعررف علرى الشركال
واألنررررررررررررواع المختلفررررررررررررة
لماسسررررات األعمررررال مررررن
خررالل األنظمررة االلتصررادٌة
وأنواع األسواق
ٌ- 9تعررررف علرررى السرررمات
الممٌرز لألشرركال واألنررواع
المختلفررررررررررة لماسسررررررررررات
األعمرال مرن خرالل اخرتالف
األنظمة االلتصادٌة
ٌ-1صرف البٌئرات المختلفرة
التررى تعمررل فٌهررا المنظمررات
سررررواء سررررواء كرررران نظررررام
رأسمالً أو نظام اشتراكً
ٌ -4تعررررف علرررى أسرررالٌب
التعامل معالبٌئات المختلفة
التررى تعمررل فٌهررا المنظمررات
من خالل أنواع األسواق.
ٌ-5تعرررف علررى التطررورات
واالتجاهررررررررررات الحدٌثررررررررررة
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1أ

9أ

1أ

4أ

5أ

6أ

7أ

 11أ

 14أ

 15أ

 16أ

 17أ

8أ

√

 18أ

9أ

√

 19أ

 11أ

√

 91أ

 11أ

√

 91أ

 19أ

√

 99أ

أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
والمضرررررررررراٌا المعاصرررررررررررة
المرتبطة بمجال التخصص
نظرٌرررات الطلرررب والعررررض
وتحلٌل سلون المستهلن
ٌ – 6تعررررررررررررررف علرررررررررررررى
المبرررررررررررادىء األساسرررررررررررٌة
والنظرٌررررررات واالتجاهررررررات
والمررررردارس الفكرٌرررررة فرررررى
مجال االلتصاد
ٌ – 7ربط جوانب المعرفرة
المحاسررربٌة بااللتصررراد مرررن
عاللرررررررة علرررررررم االلتصررررررراد
بالعلوم األخرى
ٌ -8تعرررررف علررررى منرررراهج
البحث العلمً ،وأدواته من
خالل طرق البحث والتحلٌل
وأدواته
ٌ -9تعرف على أسالٌب
المٌاس والتحلٌل المتبعة
فى مناهج البحث
العلمً.فً االلتصاد

√

√

√

√
نواتج البرنامج

نواتج الممرر
1ب

9ب

1ب

4ب

5ب

6ب

7ب

8ب

9ب

 11ب

 11ب

 19ب

ب -المهارات الذهنٌة

ب -المهارات الذهنٌة

ٌ .1حلرل وٌسررتنتج وٌطبررك

المرررررنهج العلمرررررى فرررررى √
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
التفكٌررررررررررر لمواجهررررررررررة
مشكلة الندرة.
ٌ .9طبررك أسررس ومبررادىء
التفكٌراالبرررداعى لعرررالج
المشكالت االلتصادٌة
ٌ .1نمد و ٌحردد و ٌكتشرف
العناصررررررررر اإلٌجابٌررررررررة
والسررلبٌة فررى المسرررائل
والمضررررراٌا المطروحرررررة
مرن خرالل دورة النشراط
االلتصرررررررررادي وثمرررررررررن
التوازن.
ٌ .4حلل بإٌجابٌة الموالرف
المختلفة بما ٌمكرن مرن
تحوٌررل التهدٌررردات إلرررى
الفرص من خالل تحلٌل
سلون المستهلن.
ٌ .5حلررل األفكررار ووجهررات
النظربوضرررررررروح فرررررررررً
تحلٌل سلون المسرتهلن
ومرونة الطلب.
ٌ .6برررهن الرررأى بأسررلوب
علمى مدعم باألدلة مرن
خالل دراسات الحالة.
ٌ .7فسررررررررررررررررررررررررررررراألحداث
االلتصررررررررررررررررررررررررررررررررررادٌة
وماٌسررررررررفرعنها مررررررررن
معررامالت مالٌررة طبٌعررة
األسرررررررواق وأنواعهرررررررا
واألزمات االلتصادٌة.

√

√

√

√

√

√
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

نواتج البرنامج
نواتج الممرر

ٌ-1وظف الموارد المادٌة
والبشرٌة والموارد
األخرى بفعالٌه لمواجهة
مشكلة الندرة.
ٌ-9نمى الموارد المادٌة
والبشرٌة وٌحافظ علٌها
الشباع الحاجات غٌر
المحدودة.
ٌ-1نفذ دراسات وتحلٌل
األسواق لمعرفة أنواع
األسواق.
ٌ -4ستخدم ادوات البحث
عن مصادر المعلومات
المختلفةمن خالل دراسات
الحالة
ٌ -5تحمك من
صدلالمعلومات المختلفة
من مصادرها الرسمٌة
ٌ -6جمع البٌانات
واالحصاءات المالٌة وغٌر
المالٌة ذات الصله
بموضوعات دراسات
الحالة.
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1ت

9ت

1ت

4ت

5ت

6ت

 11ت

 14ت

 15ت

 16ت

 17ت

 18ت

 19ت

 91ت

 91ت

7ت

√

 99ت

8ت

√

 91ت

9ت

√

 94ت

 11ت

√

 95ت

 11ت

√

 96ت

 19ت

√

 97ت

ت  -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ -7حلل وٌفسر ما تعكسه
البٌانات واإلحصائٌات من
ماشرات إلتصادٌة
وإجتماعٌة خاصة باسواق
االحتكار.
ٌ -8ستخدم األسالٌب
العلمٌة فى حل المشكالت
العملٌة من خالل تحدٌد
المشكله وسببها وتحدٌد
بدائل حل المشكله وتجمٌع
المعلومات عن البدائل
واتخاذ لرار بتنفٌذ البدٌل
المالئم لنوع األسواق.

√

√

نواتج البرنامج

نواتج الممرر

ٌ -1مدر على اإلدارة
الفعالة للولت.
ٌ -9مدر على األتصال
الفعال والتأثٌر فى
الخرٌن.
ٌ -1مدر على العمل
الجماعً.
ٌ -4مدر على التنمٌة
المعرفٌة والفكرٌة.

1ث

9ث

1ث

4ث

5ث

6ث

7ث

8ث

9ث

 11ث

 11ث

 19ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

√
√
√
√
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ -5مدر على التعلم الذاتى
المستمر.
ٌ -6لتزم باستخدام أسالٌب
حل المشكالت على
المستوى الفردى او
الماسسى بكفاءة عالٌة.
ٌ -7مدر على العرض
والتمدٌم والحوار.
ٌ -8مدر على إدارة الذات
والتعامل مع ضغوط العمل.
ٌ -9مدر على اإلبتكار فى
مجااللتخصص.
ٌ -11مدر على التطوٌر
والتحسٌن المستمر فى
مجااللتخصص.
ٌ -11لتزم باستخدام
المصطلحات الفنٌة ذات
الصلة بمجال التخصص.
ٌ -19لتزم باستخدام إحدى
اللغات األجنبٌة واسعة
االنتشار فى مجال
التخصص

برنامج المحاسبت
√
√
√
√
√
√
√
√
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .6مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
م

1
9
1
4
5
6
7

محتوىالممر
ر

عدد
األسابٌع

ممدمة عامة 3
المشكلة
3
االلتصادٌة
أنواع
1
األسواق
نظرٌة
2
الطلب
نظرٌة
1
العرض
ثمن التوازن 1
تحلٌل سلون
2
المستهلن

ت-
أ -المعرفةوالفهم
ب -المهاراتالذهنٌة
المهاراتالمهنٌةوالعملٌة
11 9 8 7 6 5 4 1 9 1 8 7 6 5 4 1 9 1 7 6 5 4 1 9 1 9 8 7 6 5 4 1 9 1
ث -المهاراتالعامة

√ √ √ √ √

√
√
√

√
√

√

√
√ √

√

√ √
√

√

√

√

√

√ √
√
√

√
√ √

√

√

√
√

√

√
√

√
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√
√

√

√

√ √
√ √

√
√

√
√

√ √ √

√

√

√ √ √

√

√

√ √ √

√

√

√ √ √

√

√

√

√ √

11

√

19
√
√

√

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .7المحتوى التفصٌلى للممرر
رلم
االسبوع
نشأة علم االلتصاد وتطور
1
تعرٌف علم االلتصاد وأهمٌته وطبٌعته
9
الموضوع

1
4
5
6
7
8
9
11
11
19
11
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 نهاٌة الفصل الدراسى
56
71

14

مجرررال االلتصررراد وطررررق دراسرررته وأدوات التحلٌرررل
ومناهج التحلٌل وعاللته بالعلوم األخرى
المشكلة االلتصادٌة ونموذج الندرة
5
األنظمة االلتصادٌة ودورة النشاط االلتصادي
5
نموذج الوفرة والرد على نموذج الندرة
5
أنواع األسواق
5
نظرٌة الطلب
5
اختبار منتصف الفصل الدراسى
مرونة الطلب
5
نظرٌة العرض
5
ثمن التوازن
5
تحلٌل سلون المستهلن:نظرٌة المنفعة
5
نظرٌة منحنٌات السواء
5
مراجعة عامة
5

5

اجمالى ساعات التدرٌس
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .8مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر
االسلوب الذى
تم اختٌار

أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ث -المهارات العامة

محاضرة

√

√

√

√

√

لاعة بحث

√

√

√

√

√

√

√

طرق التعلٌم والتعلم

التعلٌم التعاونً(فرق العمل)
التعلٌم االلكترونً(العروض
التمدٌمٌة ومعامل الحاسب األلً)

√

العصف الذهنً(المنالشات)
استراتٌجٌة التعلم الذاتً(األبحاث
الفردٌة)
استراتٌجٌة التعلم
التجرٌبً(المشارٌع البحثٌة
الجماعٌة)
استراتٌجٌة التعلٌم الغٌر
مباشر(الواجبات المنزلٌة)

√
√
√

√

√

√
√
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .9اسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب من ذوي المدرات المحدودة :
-1

ساعات مكتبٌة زائدة

-9

الرٌادة الطالبٌة

-1

االرشاد االكادٌمً

-4

مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً

-5

مجموعات التموٌة (اختٌارى)

 .11مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتج التعلم المستهدفة للممرر:
االسلوب الذى
تم اختٌار

ادوات التمٌٌم

اختبار منتصف الفصل الدراسى
البحث الجماعً
تمارٌن

أ -المعرفة والفهم

ب -المهارات الذهنٌة

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

√ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √ √

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارات
العامة

نسبة
التمٌٌم
%

رلم
االسبوع

9

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
%15

كل اسبىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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16

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .11لائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :
كتب ممترحة :

دورٌات علمٌة أو نشرات ....

د -شبكة المعلومات الدولٌة

موسى ،أحمد جمال الدٌن"2003 ,مبادئ االقتصاد السٌاسً" ،دار النهضة العربٌة
راضً ،عبدالمنعم ":2005،مبادئ االقتصاد" ،مكتبة عٌن شمس
معتوق ،سهٌر" :2006-2005،مبادئ علم االقتصاد"
قندٌل ،عبدالفتاح وسلٌمان ،سلوى" :1334-33،مقدمة فً علم االقتصاد" ،دار النهضة العربٌة
مجالت علمٌة
 مجلة كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة جامعة القاهرة مجلة مصر المعاصرة :الجمعٌة المصرٌة لالقتصاد السٌاسً واالحصاء والتشرٌعالمجلة المصرٌة للدراسات التجارٌة :كلٌة التجارة – جامعة المنصورة
المجلة العلمٌة لالقتصاد والتجارة :كلٌة التجارة – جامعة عٌن شمس
 مواقع على شبكة المعلومات الدولٌة: وزارة المالٌة 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 .إٌهاب دمحم ٌونس
منسك الجودة بالشعبة :د.محمود فاروق
رئٌس مجلس المسم العلمً :أ.د .نبٌل عبدالرءوف إبراهٌم
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