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 .9اهدف الممرر:
الهدف
 -0اكتساا وتطبٌاك منهجٌااة البحال العلمااً فاى التفكٌاار وتحلٌال البٌاناات بهاادف حال مشااكدت الماوارد االلتصااادٌة
وسوء استخدامها
-9توظٌااف المعرفااة والمهااارات المتعلمااة بالجوان ا النظرٌااة والتطبٌمٌااة المتعلمااة بااالموارد االلتصااادٌة والتطااور
االلتصادي
 -3فتح لنوات اتصال فعالة ومشاركة المعرفة مع االخرٌن من خدل دراسات الحالة واألبحال.
 -1مواكبة كافة المستجدات والمتغٌرات المحلٌة والعالمٌة خاصة فٌما بتعلك باستغدل الموارد واألزمات المتتابعاة
مثل أزمة الغذاء
 -5تنمٌة لادرة الطالا واكساابه مهاارات الاتعلم الاذاتى والتنمٌاة المعرفٌاة والفكرٌاة المساتمرة مان خادل التكلٌفاات
المختلفة واألبحال المختلفة
 -6إسااتخدام الحاسا األلااى وتكنولوجٌااا المعلومااات والتعاماال مااع التطبٌمااات والباارام الحدٌثااة فااً اعااداد دراسااات
الحالة والعروض التمدٌمٌة
-7إستخدام إحدى اللغات األجنبٌة واسعة االنتشار من خدل مصطلحات موضوعات الممرر
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .3تغطٌة الممررللنتائ التعلٌمٌة المستهدفة للبرنام
أ -المعرفة والفهم
9-8-7-6-5- 1-3-9-0

 المهارات الذهنٌة7-6-5-1-3-9-0

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة
00-7-6-5-1-3-9-0

ل -المهارات العامة
-8-7-6-5-1-3-9-0
09-00-01-9

 .1النتائ التعلٌمٌة المستهدفة للممرر:
.0
.9
.3
.1
أ -المعرفة والفهم:

.5
.6
.7
.8
.9
.0
.9
.3

 -المهارات الذهنٌة :

.1
.5
.6
.7

ٌتعرف على اآلشكال واألنواع المختلفاة لمسسساات األعماالمن خادل التطاور االلتصاادي
للعصور المختلفة
ٌتعاارف علاااى السااامات الممٌاازا لوشاااكال واألناااواع المختلفااة لمسسساااات األعماااال تبعاااا
الختدف دور الدولة من عصر آلخر
ٌصف البٌئات المختلفة التى تعمل فٌها المنظمات من خدل استعراض التطور االلتصادي
والموارد االلتصادٌة
ٌتعرف على أساالٌ التعامال معالبٌئاات المختلفاة التاى تعمال فٌهاا المنظماات مان خادل
معرفة كٌفٌة استغدل الموارد االلتصادٌة ومراحل تطور االلتصاد
ٌتعاارف علااى التطااورات واالتجاهااات الحدٌثااة والمضاااٌا المعاصاارة مثاال تطااورات النظااام
العالمً واألزمات االلتصادٌة مثل أزمة الغذاء
ٌتعرف على المبادىء األساسٌة والنظرٌات واالتجاهاات والمادارس الفكرٌاة فاى التطاور
االلتصادي.
ٌربط جوان المعرفة المحاسبٌة بالموارد االلتصاادٌة مان خادل حجام الماوارد وانتاجهاا
...الخ.
ٌتعرف على مناه البحل العلمً وأدواته من خدل دراسات الحالة
ٌتعرف على أسالٌ المٌاس والتحلٌل المتبعة فى مناه البحل العلمً
ٌحلل وٌستنت وٌطبك المنه العلمى فى التفكٌر لحسن استغدل الموارد.
ٌطبك أسس ومبادىء التفكٌر االبداعى لمواجهة األزمات االلتصادٌة
ٌنمااد وٌحاادد وٌكتشااف العناصاار اإلٌجابٌااة والساالبٌة فااى المسااائل والمضاااٌا المطروحااة
خاصة من خدل تطور النظام االلتصادي العالمً.
ٌحلل بإٌجابٌة الموالف المختلفة بما ٌمكن من تحوٌد لتهدٌدات إلى الفرص خاصة من
خدل برنام االصدح االلتصادي.
ٌحلااال األفكاااار ووجهاااات النظااار بوضاااوح فٌماااا ٌتعلاااك باااالموارد االلتصاااادٌة والتطاااور
االلتصادي.
ٌبرهن الرأى بأسلو علمى مدعم باألدلة من خدل دراسات الحالة.
ٌفساار األحاادال االلتصااادٌة ومااا ٌساافر عنهااا مثاال تطبٌااك الخصخصااة أو أزمااة الغااذاء
العالمً.
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المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

ٌ .0وظااف المااوارد المادٌااة والبشاارٌة والمااوارد األخاارى بفعالٌااه لحساان اسااتخدام المااوارد
االلتصادٌة.
ٌ .9نمى الموارد المادٌة والبشرٌة وٌحافظ علٌها لمواجهة مشكلة الندرة.
ٌ .3نفذ دراسات وتحلٌل األسواق لتمٌٌم االصدح االلتصادي.
ٌ .1ستخدم ادوات البحل عن مصادر المعلومات المختلفة من خدل دراسات الحالة
ت -المهااااااااارات المهنٌاااااااااة ٌ .5تحمك من صدق المعلومات المختلفةمن مصادرها الرسمٌة
ٌ .6جمااع البٌانااات واالحصاااءات المالٌااة ولٌاار المالٌااة ذات الصااله بموضااوعات دراسااات
والعملٌة :
الحالة
ٌ .7ح لل وٌفسر ما تعكسه البٌانات واإلحصائٌات من مسشرات إلتصادٌة وإجتماعٌة خاصة
من خدل أزمة الغذاء والخصخصة.
ٌ .8ستخدم األسالٌ العلمٌة فى حل المشاكدت العملٌاة مان خادل تحدٌاد المشاكله وساببها
وتحدٌاد بادائل حال المشاكله وتجمٌاع المعلومااات عان البادائل واتخااذ لارار بتنفٌاذ الباادٌل
المدئم لعدج المشاكل االلتصادٌة.
من خدل موضوعات الممرر وخاصة من خدل دراسات الحالة:
ٌ .0مدر على اإلدارة الفعالة للولت.
ٌ .9مدر على األتصال الفعال والتأثٌر فى اآلخرٌن.
ٌ .3مدر على العمل الجماعً
ٌ .1مدر على التنمٌة المعرفٌة والفكرٌة.
ٌ .5مدر على التعلم الذاتى المستمر.
ٌ .6لتاازم باسااتخدام أسااالٌ حاال المشااكدت علااى المسااتوى الفااردى او المسسسااى بكفاااءة
ل -المهارات العامة :
عالٌة.
ٌ .7مدر على العرض والتمدٌم والحوار.
ٌ .8مدر على إدارة الذات والتعامل مع ضغوط العمل.
ٌ .9مدر على اإلبتكار فى مجااللتخصص.
ٌ .01مدر على التطوٌر والتحسٌن المستمر فى مجااللتخصص.
ٌ .00لتزم باستخدام المصطلحات الفنٌة ذات الصلة بمجال التخصص.
ٌ .09لت زم باستخدام إحدى اللغات األجنبٌة واسعة االنتشار فى مجال التخصص
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة

 .5مصفوفة ربط نوات التعلم المستهدفة من الممرر ونوات التعلم المستهدفة من البرنام
نوات البرنام
نوات الممرر

ٌ – 0تعاارف علااى اآلشااكال
واألنااااااااااااااواع المختلفااااااااااااااة
لمسسساااااات األعماااااال مااااان
خاااادل التطااااور االلتصااااادي
للعصور المختلفة
ٌ- 9تعاااارف علااااى الساااامات
الممٌاازا لوشااكال واألنااواع
المختلفة لمسسسات األعمال
تبعاااا الخاااتدف دور الدولاااة
من عصر آلخر
ٌ-3صااف البٌئااات المختلفااة
التااى تعماال فٌهااا المنظمااات
من خدل استعراض التطاور
االلتصاااااااااااادي والماااااااااااوارد
االلتصادٌة
ٌ -1تعاااارف علااااى أسااااالٌ
التعامال معالبٌئاات المختلفااة
التااى تعماال فٌهااا المنظمااات
ماااان خاااادل معرفااااة كٌفٌااااة
استغدل الموارد االلتصادٌة

Page 4 of 14

0أ

9أ

3أ

1أ

5أ

6أ

7أ

8أ

 03أ

 01أ

 05أ

 06أ

 07أ

 08أ

9أ

√

 09أ

 01أ

√

 91أ

 00أ

√

 90أ

 09أ

√

 99أ

أ -المعرفة والفهم

أ -المعرفة والفهم

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
ومراحل تطور االلتصاد .
ٌ-5تعااارف علاااى التطاااورات
واالتجاهااااااااااااات الحدٌثااااااااااااة
والمضاااااٌا المعاصاااارة مثاااال
تطاااااورات النظاااااام العاااااالمً
واألزماااات االلتصاااادٌة مثااال
أزمة الغذاء
ٌ – 6تعرف علاى المباادىء
األساسااااااااااٌة والنظرٌااااااااااات
واالتجاهااااااااات والماااااااادارس
الفكرٌاااااااااة فاااااااااى التطاااااااااور
االلتصادي.
 ٌ – 7اربط جوان ا المعرفااة
المحاسااااااااااابٌة بااااااااااااالموارد
االلتصااادٌة ماان خاادل حجاام
الموارد وانتاجها ...الخ .
ٌ -8تعااااارف علاااااى منااااااه
البحاال العلمااً وأدواتااه ماان
خدل دراسات الحالة
ٌ -9تعاااارف علااااى أسااااالٌ
المٌاس والتحلٌل المتبعة فى
مناه البحل العلمً

√

√
√
√
√
نوات البرنام
 المهارات الذهنٌة0

9

3

1

5

6

7

8

9

01

00

المهارات الذهنٌة

09

نوات الممرر
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ .0حلااال وٌساااتنت وٌطباااك
الماااااانه العلمااااااى فاااااااى
التفكٌاار لحسااان اساااتغدل
الموارد.
ٌ .9طبااااااااااااااااك أسااااااااااااااااس
ومبادىءالتفكٌراالبااداعى
لمواجهااااااااااة األزمااااااااااات
االلتصادٌة
ٌ .3نماااد وٌحااادد وٌكتشاااف
العناصااااااااااااااااااااااراإلٌجابٌة
والساااالبٌة فااااى المسااااائل
والمضااااااااٌا المطروحاااااااة
خاصااة ماان خاادل تطااور
النظااااااااااام االلتصااااااااااادي
العالمً.
ٌ .1حلل بإٌجابٌاة الموالاف
المختلفااة بمااا ٌمكاان ماان
تحوٌاااال التهدٌاااادات إلااااى
الفرص خاصة مان خادل
برنااااااااااااام االصاااااااااااادح
االلتصادي.
ٌ .5حلاال األفكااار ووجهااات
النظااااار بوضاااااوح فٌماااااا
ٌتعلاااااااااااااك باااااااااااااالموارد
االلتصاااااااادٌة والتطاااااااور
االلتصادي.
ٌ .6باارهن الااارأى بأسااالو
علمااى ماادعم باألدلااة ماان
خدل دراسات الحالة.

√
√

√

√

√
√
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ .7فساااااااااااااار األحاااااااااااااادال
االلتصاااااااااااااادٌة وماااااااااااااا
ٌسااافرعنها مثااال تطبٌاااك
الخصخصاااااااة أو أزماااااااة
الغذاء العالمً.

√
نوات البرنام

نوات الممرر

ٌ-0وظاااف الماااوارد المادٌاااة
والبشرٌة والموارد األخارى
بفعالٌاااااه لحسااااان اساااااتخدام
الموارد االلتصادٌة.
ٌ-9نمااااى المااااوارد المادٌااااة
والبشاااارٌة وٌحااااافظ علٌهااااا
لمواجهة مشكلة الندرة.
ٌ-3نفااااذ دراسااااات وتحلٌاااال
األسااااواق لتمٌااااٌم االصاااادح
االلتصادي.
ٌ -1سااااتخدم ادوات البحاااال
عااااان مصاااااادر المعلوماااااات
المختلفة من خادل دراساات
الحالة
ٌ -5تحماااااااااااااااااااك مااااااااااااااااااان
صااااادلالمعلومات المختلفاااااة
من مصادرها الرسمٌة
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0ت

9ت

3ت

1ت

5ت

6ت

7ت

 03ت

 01ت

 05ت

 06ت

 07ت

 08ت

 09ت

 91ت

 90ت

 99ت

8ت

√

 93ت

9ت

√

 91ت

 01ت

√

 95ت

 00ت

√

 96ت

 09ت

√

 97ت

ت  -المهارات المهنٌة
والعملٌة

ت  -المهارات المهنٌة والعملٌة
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ -6جمااااااااااااااع البٌانااااااااااااااات
واالحصاااءات المالٌااة ولٌاار
المالٌاااااااااااااة ذات الصاااااااااااااله
بموضااااااااااوعات دراسااااااااااات
الحالة.

√

ٌ -7حلال وٌفسار ماا تعكسااه
البٌانااات واإلحصااائٌات ماان
مسشاااااااااااارات إلتصااااااااااااادٌة
وإجتماعٌة خاصة من خادل
أزمة الغذاء والخصخصة.
ٌ -8سااااااااااتخدم األسااااااااااالٌ
العلمٌااة فااى حاال المشااكدت
العملٌااااة ماااان خاااادل تحدٌااااد
المشااااكله وسااااببها وتحدٌااااد
بادائل حال المشاكله وتجمٌاع
المعلومااااااات عاااااان الباااااادائل
واتخاااذ لاارار بتنفٌااذ الباادٌل
المدئاااااام لعاااااادج المشاااااااكل
االلتصادٌة.

√

√

نوات البرنام
نوات الممرر

0ل

9ل

3ل

1ل

5ل

6ل

7ل

8ل

9ل

 01ل

ٌ-0مدر علاى اإلدارة الفعالاة
للولت.

√

 00ل

ل  -المهارات العامة

 09ل

ل  -المهارات العامة
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برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ -9ماااااادر علااااااى األتصااااااال
الفعال والتأثٌر فى اآلخرٌن.
ٌ -3ماااااااادر علااااااااى العماااااااال
الجماعً.
ٌ -1ماااااادر علاااااااى التنمٌاااااااة
المعرفٌة والفكرٌة.
ٌ -5مادر علاى الاتعلم الااذاتى
المستمر.
ٌ -6لتازم باسااتخدام أسااالٌ
حاااااااال المشااااااااكدت علاااااااااى
المساااااااااااتوى الفاااااااااااردى او
المسسسى بكفاءة عالٌة.
ٌ -7ماااااادر علااااااى العاااااارض
والتمدٌم والحوار.
ٌ -8مااادر علاااى إدارة الاااذات
والتعامل مع ضغوط العمل.
ٌ -9ماادر علااى اإلبتكااار فااى
مجااللتخصص.
ٌ -01ماااادر علااااى التطااااوٌر
والتحساااااٌن المساااااتمر فاااااى
مجااللتخصص.
ٌ -00لتاااااااااازم باسااااااااااتخدام
المصااااااطلحات الفنٌاااااااة ذات
الصلة بمجال التخصص.
ٌ -09لتزم باساتخدام إحادى
اللغاااااات األجنبٌاااااة واساااااعة
االنتشاااااااااار فاااااااااى مجاااااااااال
التخصص

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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 .6مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنوات التعلم المستهدفة للممرر:
محتوىالم
م
لرر
الموارد
االلتصادٌة
التطور
االلتصادي

عدد
األسابٌع

8
6

ت-
ل -المهاراتالعامة
المهاراتالمهنٌةوالعملٌ
 المهاراتالذهنٌةأ -المعرفةوالفهم
ة
00 01 9 8 7 6 5 1 3 9 0 8 7 6 5 1 3 9 0 7 6 5 1 3 9 0 9 8 7 6 5 1 3 9 0
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

09
√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√√ √ √ √ √ √ √ √

 .7المحتوى التفصٌلى للممرر
عدد
الساعات

محاضرة

درس

رلم
االسبوع
0

التطور االلتصادي فً العصور المدٌمة

1

1

1

9

النظام البدائً

1

1

1

3

النظام اإللطاعً

1

1

1

1

النظام الحرفً

1

1

1

5

انهٌار النظام الحرفً

1

1

1

6

الرأسمالٌة التجارٌة

1

1

1

الموضوع
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7

الرأسمالٌة الصناعة

1

1

1

8

الفكر اإللتصادي الحر

1

1

1

9
01

برنام االصدح االلتصادي والخصخصة

1

1

1

00

الموارد الطبٌعٌة

1

1

1

09

خصائص وأنواع الموارد الطبٌعٌة

1

1

1

03

الموارد البشرٌة

1

1

1

01

مشكلة الغذاء

1

1

1

05

مراجعة عامة

1

1

1

اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
56
56

1

06
اجمالى ساعات التدرٌس
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 .8مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنوات التعلم المستهدفة للممرر
طرق التعلٌم والتعلم
محاضرة
لاعة بحل
التعلٌم التعاونً(فرق العمل)
التعلٌم االلكترونً(العروض
التمدٌمٌة ومعامل الحاس األلً)
العصف الذهنً(المنالشات)
استراتٌجٌة التعلم الذاتً(األبحال
الفردٌة)
استراتٌجٌة التعلم
التجرٌبً(المشارٌع البحثٌة
الجماعٌة)
استراتٌجٌة التعلٌم الغٌر
مباشر(الواجبات المنزلٌة)

االسلو الذى
تم اختٌارا
√
√
√

أ -المعرفة والفهم
√
√
√

 المهارات الذهنٌة√
√
√

√
√

√

ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة
√
√
√

√
√
√

√

√

√

ل -المهارات العامة

√
√

√
√

√
√

√
√
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 .9اسالٌ التعلٌم والتعلم للطد من ذوي المدرات المحدودة :
-0
-9
-3
-1
-5

ساعات مكتبٌة زائدة
الرٌادة الطدبٌة
االرشاد االكادٌمً
مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
مجموعات التموٌة (اختٌارى)

 .01مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنوات التعلم المستهدفة للممرر:

ادوات التمٌٌم

اختبار منتصف الفصل
الدراسى
البحل الجماعً
تمارٌن

االسلو
الذى تم
اختٌارا

 -المهارات الذهنٌة

أ -المعرفة والفهم

7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
√

√ √ √

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ل-
المهارات
العامة

نسبة
التمٌٌم
%

√ √ √

رلم
االسبوع

9

√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
%15

كل
اسبىع

العروض التمدٌمٌة
المشروع
البحل الفردي
اختبار نهاٌة الفصل الدراسى

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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 .00لائمة الكت الدراسٌة والمراجع :
كتب مقترحة :

عبدالعزٌز ،فرج ،ندٌم ،اٌهاب عزالدٌن وآخرون" :اقتصادٌات الموارد والتطور"
عزالدٌن ،امٌنة ،عبدالمولى ،سمٌه احمد ":الموارد والتطور االقتصادي"

دورٌااات علمٌااة شو نشااارات مجلة كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة جامعة القاهرة
مجلة مصر المعاصرة :الجمعٌة المصرٌة لالقتصاد السٌاسً واالحصاء والتشرٌع
....
المجلة المصرٌة للدراسات التجارٌة :كلٌة التجارة – جامعة المنصورة
المجلة العلمٌة لالقتصاد والتجارة :كلٌة التجارة – جامعة عٌن شمس
 64مواقع على شبكة المعلومات الدولٌة:
وزارةالمالٌة www.mof.gov.egالبنك المركزي المصري www.cbe.gov.egالجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءwww.capmas.gov.egمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرارwww.idsc.gov.egالبنك الدولً www.worldbank.org صندوق النقد الدولًwww.imf.orgأستاذ المادة:أ.م .د /إٌها دمحم ٌونس
منسك الجودة بالشعبة :د /محمود فاروق
رئٌس مجلس المسم العلمً :أ.د /نبٌل عبدالرءوف إبراهٌم
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