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0

 .9اهدف الممرر:
م

الهدف

0

اكتساب وتطبٌك منهجٌة البحث العلمً فً التفكٌر وتحلٌل بٌانات الحسابات المومٌةة ،ونمطةة التةوازو والتعةادل فةً السةوق
بهدف حل المشكالت المتعلمة بذلن .

9

مواكبة المستجدات والمتغٌر ات االلتصادٌة المحلٌة واإلللٌمٌة والدولٌة وربطها بالوالع االلتصادي المصري.

3

معرفة الطالب مفهوم االلتصاد الكلً وما ٌتضمنه مو مفاهٌم مثل :الةدخل والنةاتا المةومً ،الةدخل والنةاتا المحلةً ،الفكةر
الكالسٌكً والفكر النٌوكالسٌكً فً التحلٌل الكلً.

2
5
6

مواكبة كافة المست جدات والمتغٌرات المحلٌة والعالمٌة وتأثٌرها على المؤشةرات االلتصةادٌة الكلٌةة مثةل التضةخم والبطالةة
وكٌفٌة استخدام السٌاسات االلتصادٌة لعالجها.
استخدام الحاسب اآللى وتكنولوجٌا المعلومات عند إعداد الطالب لألبحاث ودراسات الحالة.
تنمٌة المهارات التحلٌلٌة لدى الطالب مو خالل إجراء البحوث ودراسات الحالة المطلوبة والمرتبطة بالممرر.
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 .3تغطٌة الممررللنتائا التعلٌمٌة المستهدفة للبرناما
أ -المعرفة والفهم
أ،5أ ،6أ ،7أ،8أ9

ب -المهارات الذهنٌة
ب،0ب،3ب،2ب،5ب،6ب،7
ب01

ت -المهارات المهنٌة والعملٌة
ت ،3ت،2ت،5ت،6ت،7ت02

ث -المهارات العامة
ث،0ث،9ث،3ث،2ث،5
ث،6ث،7ث00

 .2النتائا التعلٌمٌة المستهدفة للممرر:
ٌ .0تعرف على التطورات واالتجاهات الحدٌثة والمضاٌا المعاصرة المرتبطة بمجال التخصص
وذلن فً معظم موضوعات الممةرر وخاصةة فٌمةا ٌتعلةك بةبعر مؤشةرات االلتصةاد الكلةً
كالناتا المحلً اإلجمالً وال تضخم والبطالةة والسٌاسةات المالٌةة والنمدٌةة وكٌفٌةة معالجةة
مشاكل االلتصاد الكلً بواسطتهما.
ٌ .9تعةةرف علةةى المبةةادىء األساسةةٌة والنظرٌةةات واالتجاهةةات والمةةدارس الفكرٌةةة فةةى مجةةال
أ -المعرفة والفهم:

التخصةةص وذلةةن مةةو خةةالل دراسةةته للنظرٌةةات األساسةةٌة فةةً االلتصةةاد الكلةةً الكالسةةٌكٌة
والكٌنزٌة).
ٌ .3ربط العلوم وثٌمة الصلة بالتخصص الذى ٌدرسه الطالب فىمعظم موضوعات الممرر.
ٌ .2تبع مناها البحث العلمةً وأدواتةه وأسةالٌب المٌةاس والتحلٌةل وخاصةة فةً كٌفٌةة حسةاب
الةةةدخل المةةةومً  ،وكٌفٌةةةة حسةةةاب الةةةدخل التةةةوازنً مةةةو خةةةالل دوال االسةةةتهالن واالدخةةةار
واالستثمار رٌاضٌا وبٌانٌا.
ٌ -0حلةةل البٌانةةات المتعلمةةة بمكونةةات النةةاتا المةةومً اإلجمةةالً وٌسةةتنتجه بةةالطرق المختلفةةة
كطرٌمةةة االنفةةاق والةةدخل والنةةاتا  ،وٌتبةةع المةةنها العلمةةى فةةى التفكٌةةر فةةً كافةةة موضةةوعات
الممرر.
ٌ -9نمدوٌمٌز وٌكتشف العناصر اإلٌجابٌة والسلبٌة فى المسائل والمضاٌا المطروحة فً كافةة
موضةةوعات الممةةرر  ،وخاصةةة فٌمةةا ٌتعلةةك بالسٌاسةةات االلتصةةادٌة المتبعةةة لعةةال الخلةةل فةةً

ب -المهارات الذهنٌة :

االلتصاد أو تحمٌك االستمرار االلتصادي للمجتمع.
ٌ -3حلةل األفكةةار ووجهةةات النظةر المختلفةةة الةةواردة بالنظرٌةةات األساسةٌة فةةً االلتصةةاد الكلةةً
واالنتمادات العلمٌة الموجهة لكل منها
ٌ -2بةةدي رأٌةةه بأسةةل وب علمةةى مةةدعم باألدلةةة والموضةةوعٌة ،فةةً كافةةة موضةةوعات الممةةرر،
وخاصةةةة فةةةً لاعةةةات البحةةةث أو المةةةدرجات أثنةةةاء طةةةرذ الموضةةةوعات والمضةةةاٌا ذات الصةةةلة
بالممرر.
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ٌ –5فسر األحداث االلتصادٌة على الساحات المحلٌةة واالللٌمٌةة والدولٌةة فٌمةا ٌتعلةك بةبعر
المؤشرات االلتصادٌة الكلٌة.
ٌ –6فسر المعلومات المالٌةة ويٌةر ا لمالٌةة وٌحللهةا وٌفسةر مةدلوالتها ،وخاصةة فٌمةا ٌتعلةك
بالناتا المحلً النمدي والحمٌمً والرلم المٌاسً لألسعار ،والدخل وعاللته
ٌ –0سةةتخدم أدوات البحةةث عةةو مصةةادر المعلومةةات المختلفةةة عنةةد إعةةداد دراسةةات الحالةةة أو
األبحاث المطلوبة
 -9ال تحمةةك مةةو صةةدق المعلومةةات المختلفةةة ،وذلةةن عنةةد لٌةةام الطالةةب بعمةةل األبحةةاث ودراسةةة
ت -المهارات المهنٌة
والعملٌة:

الحالة المطلوبة منه.
ٌ -3جمع البٌانات واإلحصاءات المالٌة ويٌر المالٌة ذات الصلة بمؤشرات االلتصاد الكلً .
ٌ -2حلل وٌفسر البٌانات واالحصاءات وما تعكسه مو مؤشةرات إلتصةادٌة وإجتماعٌةة ،وذلةن
عند لٌام الطالب بعمل األبحاث ودراسة الحالة المطلوبة منه.
ٌ -5ستخدم تطبٌمات الحاسب اآللى وتكنولوجٌا المعلومات فى مجال التخصص وذلن عند لٌام
الطالب بعمل األبحاث ودراسة الحالة المطلوبة منه.
ٌ -0مدر على اإلدارة الفعالة للولةت مةو خةالل االلتةزام بحضةور المحاضةرات وعمةل الواجبةات
المنزلٌة.
ٌ -9مةةدر علةةى األتصةةال الفعةةال والتةةأثٌر فةةى اآلخةةرٌو مةةو خةةالل المنالشةةات والحةةوارات فةةً
المحاضرات.
ٌ -3مةدر علةى العمةل الجمةةاعً مةو خةالل عمةةل األ بحةاث المطلوبةة منةةه فةً إطةار المجموعةةات
المكونة.

ث -المهارات العامة:

ٌ -2مدر على التنمٌة المعرفٌة والفكرٌة مةو خةالل البحةث واالطةالع الخةارجً إلعةداد دراسةة
الحالة.
ٌ -5مدر على التعلم الذاتى المستمر مو خالل التواصل مع المولع االلكترونً بالممررات.
ٌ -6لتزم باستخدام أسالٌب حل ال مشكالت على المستوى الفردى او المؤسسى بكفاءة عالٌة.
ٌ -7مدر على العرر و التمدٌم و الحوار مو خالل العرور التً ٌمدها هو وزمالؤها لألبحاث
المطلوبة.
ٌ -8لتزم باستخدام المصطلحات الفنٌة ذات الصلة بكافة موضوعات الممرر.
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 .5مصفوفة ربط نواتا التعلم المستهدفة مو الممرر ونواتا التعلم المستهدفة مو
البرناما
نواتا البرناما
نواتا الممرر

ٌ –1تعرف على التطورات
واالتجاهةةةةةةةةةةات الحدٌثةةةةةةةةةةة
والمضةةةةةةةةةةاٌا المعاصةةةةةةةةةةرة
المرتبطة بمجال التخصص
وذلن فً معظم موضوعات
الممرر وخاصة فٌما ٌتعلك
بةةبعر مؤشةةرات االلتصةةاد
الكلةةةةةةً كالنةةةةةةاتا المحلةةةةةةً
اإلجمةةةةةةةةةةةالً والتضةةةةةةةةةةةخم
والبطالةةةةةةةةةة والسٌاسةةةةةةةةةات
المالٌةةةةة والنمدٌةةةةة وكٌفٌةةةةة
معالجةةةة مشةةةاكل االلتصةةةاد
الكلً بواسطتهما.
ٌ –2تعرف على المبةادىء
األساسةةةةةةةةةٌة والنظرٌةةةةةةةةةات
واالتجاهةةةةةةات والمةةةةةةدارس
الفكرٌةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةى مجةةةةةةةةةال
التخصةص وذلةن مةو خةالل
دراسةةةةةةةةةةةةةته للنظرٌةةةةةةةةةةةةةات
األساسةةةةةٌة فةةةةةً االلتصةةةةةاد
الكلةةةةةةةةةةةةةً الكالسةةةةةةةةةةةةةٌكٌة
والكٌنزٌة).
ٌ - 3ةةةةربط العلةةةةوم وثٌمةةةةة
الصةةةةلة بالتخصةةةةص الةةةةذى
ٌدرسةةه الطالةةب فةةى معظةةم
موضوعات الممرر.
ٌ- 4تبةةةةةع منةةةةةاها البحةةةةةث
العلمةةةً وأدواتةةةه وأسةةةالٌب
المٌةةاس والتحلٌةةل وخاصةةة
فةةةً كٌفٌةةةة حسةةةاب الةةةدخل
المةةةةومً ،وكٌفٌةةةةة حسةةةةاب

√ √
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الةةدخل التةةوازنً مةةو خةةالل
دوال االسةةةتهالن واالدخةةةار
واالستثمار رٌاضٌا وبٌانٌا.

نواتا البرناما
نواتا الممرر

ٌ -0حلل البٌانةات المتعلمةة
بمكونةةةةات النةةةةاتا المةةةةومى
اإلجمةةةةةةةةةالى وٌسةةةةةةةةةتنتجه
بةةالطرق المختلفةةة كطرٌمةةة
االنفةةاق والةةدخل والنةةاتا،
وٌتبةةع المةةنها العلمةةى فةةى
التفكٌةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةى كافةةةةةةةةةةة
موضوعات الممرر.
ٌ -2نمةةةةةدوٌمٌز وٌكتشةةةةةف
العناصر اإلٌجابٌة والسلبٌة
فةةةةةى المسةةةةةائل والمضةةةةةةاٌا
المطروحةةةةةةةة فةةةةةةةً كافةةةةةةةة
موضةةةةةةةةةةوعات الممةةةةةةةةةةرر،
وخاصةةةةةةةة فٌمةةةةةةةا ٌتعلةةةةةةةك
بالسٌاسةةةةةةةات االلتصةةةةةةةادٌة
المتبعةةةة لعةةةال الخلةةةل فةةةً
االلتصةةةةةةةةةةةاد أو تحمٌةةةةةةةةةةةك
االسةةةةةةةةتمرار االلتصةةةةةةةةادي
للمجتمع.
ٌ –3حلل األفكار ووجهةات
النظةةةةر المختلفةةةةة الةةةةواردة
بالنظرٌةةةات األساسةةةٌة فةةةً
االلتصاد الكلً واالنتمةادات
العلمٌة الموجهة لكل منها.
ٌ -4بةةةةدي رأٌةةةةه بأسةةةةلوب
علمةةةةةةةى مةةةةةةةدعم باألدلةةةةةةةة
والموضةةةوعٌة ،فةةةةً كافةةةةة
موضةةةةةةةةةةوعات الممةةةةةةةةةةرر،
وخاصةة فةً لاعةات البحةث
أو المةةةدرجات أثنةةةاء طةةةرذ
الموضوعات والمضاٌا ذات
الصلة بالممرر.
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ٌ –5فسةةةةةةةةةةةةر األحةةةةةةةةةةةةداث
االلتصةةادٌة علةةى السةةاحات
المحلٌةةةةةةةةةةةةة واالللٌمٌةةةةةةةةةةةةة
والدولٌة فٌما ٌتعلك ببعر
المؤشةةةةةةةرات االلتصةةةةةةةادٌة
الكلٌة.
ٌ – 6فسةةةةةةةر المعلومةةةةةةةات
المالٌةةةةةةة ويٌةةةةةةر المالٌةةةةةةة
وٌحللها وٌفسر مةدلوالتها،
وخاصة فٌما ٌتعلك بالناتا
المحلةةً النمةةدي والحمٌمةةً
والةةرلم المٌاسةةً لألسةةعار،
والدخل وعاللته.

√

√
نواتا البرناما

نواتا الممرر

ٌ –0سةةتخدم أدوات البحةةث
عةةةةو مصةةةةادر المعلومةةةةات
المختلفةةةةةةةة عنةةةةةةةد إعةةةةةةةداد
دراسات الحالة أو األبحةاث
المطلوبة.
 -9التحمةةةةةك مةةةةةةو صةةةةةةدق
المعلومات المختلفة ،وذلن
عنةةةةد لٌةةةةام الطالةةةةب بعمةةةةل
األبحةةةةاث ودراسةةةةة الحالةةةةة
المطلوبة منه.
ٌ -3جمةةةةةةةةةةةةةع البٌانةةةةةةةةةةةةةات
واإلحصاءات المالٌة ويٌر
المالٌةةةةةةةةةةةةة ذات الصةةةةةةةةةةةةلة
بمؤشرات االلتصاد الكلى.
ٌ -2حلةةل وٌفسةةر البٌانةةات
واالحصةةاءات ومةةةا تعكسةةةه
مةةةةو مؤشةةةةرات إلتصةةةةادٌة
وإجتماعٌة ،وذلن عند لٌام
الطالةةةةةةب بعمةةةةةةل األبحةةةةةةاث
ودراسةةة الحالةةةة المطلوبةةةة
منه.
ٌ -5سةةةةةةةةةتخدم تطبٌمةةةةةةةةةات
الحاسب اآللةى وتكنولوجٌةا
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المعلومةةةةةةات فةةةةةةى مجةةةةةةةال
التخصةةص وذلةةن عنةةد لٌةةام
الطالةةةةةةب بعمةةةةةةل األبحةةةةةةاث
ودراسةةة الحالةةةة المطلوبةةةة
منه.

نواتا البرناما

نواتا الممرر

ٌ -0مةةةةةةةةةدر علةةةةةةةةةى اإلدارة
الفعالةةةة للولةةةت مةةةو خةةةالل
االلتةةةةةةةةةةةةةةةزام بحضةةةةةةةةةةةةةةةور
المحاضةةةةةةةةةةةرات وعمةةةةةةةةةةةل
الواجبات المنزلٌة.
ٌ -9مةةةةةدر علةةةةةى األتصةةةةةال
الفعال والتأثٌر فى اآلخرٌو
مةةةةةةةو خةةةةةةةالل المنالشةةةةةةةات
والحةةةةةةةةةةةةةةةةةوارات فةةةةةةةةةةةةةةةةةً
المحاضرات.
ٌ -3مةةةةةةةدر علةةةةةةةى العمةةةةةةةل
الجمةةاعً مةةو خةةالل عمةةةل
األبحاث المطلوبةة منةه فةً
إطار المجموعات المكونة.
ٌ -2مةةةةةدر علةةةةةى التنمٌةةةةةة
المعرفٌةةةةةة والفكرٌةةةةةة مةةةةةو
خةةةةةالل البحةةةةةث واالطةةةةةالع
الخةةةةارجً إلعةةةةداد دراسةةةةة
الحالة.
ٌ -5مدر على التعلم الةذاتى
المسةةةةةةةةتمر مةةةةةةةةو خةةةةةةةةالل
التواصةةةةةةةل مةةةةةةةع المولةةةةةةةع
االلكترونً بالممررات.
ٌ -6لتزم باستخدام أسالٌب
حةةةةةةةةل المشةةةةةةةةكالت علةةةةةةةةى
المسةةةةةةةةةتوى الفةةةةةةةةةةردى او
المؤسسى بكفاءة عالٌة.

0ث

9ث

3ث

2ث

5ث

6ث

7ث

√

√

√
√
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 01ث

8ث

√

 00ث

9ث

√

 09ث

ث  -المهارات العامة

ث  -المهارات العامة

المعهد العالى للحاسباث وتكنىلىجيا المعلىماث

برنامج المحاسبت

وحـدة إدارة الجـىدة
ٌ-7مةةةةدر علةةةةى العةةةةرر و
التمدٌم و الحوار مةو خةالل
العةةرور التةةً ٌمةةدها هةةةو
وزمالؤهةةةةةةةةةةةةا لألبحةةةةةةةةةةةةاث
المطلوبة.
ٌ -8لتةةةةةةةةةةةزم باسةةةةةةةةةةةتخدام
المصةةةةةطلحات الفنٌةةةةةة ذات
الصةةةلة بكافةةةة موضةةةوعات
الممرر.

√
√

 .6مصفوفة تغطٌة محتوى الممرر لنواتا التعلم المستهدفة للممرر:

م
0
9
3
2
5
6

محتوىالممرر

عدد
األسابٌع

المفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهٌم 2
األساسٌةالخاصةةةةةبا
اللتصادالكلً
حسةاباتالدخاللمومً 3
وأسالٌب لٌاسه
النظرٌات األساسةٌة 2
فى االلتصاد الكلى
النظرٌةةةةة الكٌنزٌةةةةةة 3
فةةةةةةةةى االسةةةةةةةةتهالن
واالستثمار
التضخم والبطالة
2
السٌاساتااللتصةادٌة 2
ودورهافٌتحمٌمالست
لرارااللتصادي

ت-
أ-
ب -المهاراتالذهنٌة المهاراتالمهنٌةوالع
المعرفةوالفهم
ملٌة
9 0 5 2 3 9 0 6 5 2 3 9 0 2 3 9 0
√
√
√

√

√

√ √ √
√

√

√

√

√ √

√
√

√

√ √
√

√
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2 3

7 6 5

√ √

√ √

√
√

√

ث -المهاراتالعامة

√ √
√

√

8

√
√

√

√

√

√
√
√

√
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وحـدة إدارة الجـىدة

برنامج المحاسبت

 .7المحتوى التفصٌلى للممرر
عدد
الساعات

محاضرة

درس

رلم
االسبوع
0

 - 0المفاهٌم األساسٌٌة الخاصة بااللتصاد الكلً.

5

2

0

9

 - 9التحلٌل اإلل تصادي الكلً وأهمٌته ونطاق تطبٌك.

5

2

0

3

 - 3حسابات الدخل المومً .

5

2

0

2

 - 2أسالٌب المٌاس للناتا المحلً والمشاكل التً تواجه لٌاسه.

5

2

0

5

 - 5النظرة الكالسٌكٌة فً التحلٌل اإللتصادي الكلً.

5

2

0

6

 - 6النظرٌة الكنزٌة وتحدٌد مستوى الدخل التوازنً.

5

2

0

7

 - 7اإلستهالن الكلً ،اإلستثمار الكلً ،مضاعف اإلستثمار.

2

0

8

الموضوع

 - 8مستوى األسعار والدخل التةوازنً واإلنفةاق الكلةً ومسةتوى
التوازو .

5
5

2

0

9
01

 - 9العرر الكلً والطلب الكلً

5

2

0

00

 - 01التضخم وأسبابه وأنواعه وطرق العال

5

2

0

09

 - 00البطالة وأسبابها وأنواعها وطرق عالجها .

5

2

0

5

2

0

02

 - 03السٌاسات المالٌة وأدواتها

5

2

0

05

 - 02السٌاسات النمدٌة وأدواتها

5

2

0

اختبار نهاٌة الفصل الدراسى
71
اجمالى ساعات التدرٌس

56

03

06

 - 09السٌاسةةةةات االلتصةةةةادٌة ودورهةةةةا فةةةةً تحمٌةةةةك االسةةةةتمرار
االلتصادي
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 .8مصفوفة تغطٌة طرق التعلٌم والتعلم لنواتا التعلم المستهدفة للممرر
طرق التعلٌم والتعلم
المحاضرة
لاعدة بحث
التعلٌم التعاونً فرق
العمل)
التعلٌم
االلكترونً العرور
التمدٌمٌة ومعامل الحاسب
األلً)
العصف
الذهنً المنالشات)
استراتٌجٌة التعلم
الذاتً األبحاث الفردٌة)
استراتٌجٌة التعلم
التجرٌبً المشارٌع
البحثٌة الجماعٌة)
استراتٌجٌة التعلٌم الغٌر
مباشر الواجبات المنزلٌة)

 المهاراتالمهنٌة
والعملٌة
√
√
√

االسلوب
الذى تم
اختٌاره
√
√
√

أ -المعرفة
والفهم

ب -المهارات
الذهنٌة

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 .9اسالٌب التعلٌم والتعلم للطالب مو ذوي المدرات المحدودة :
-0
-9
-3
-2
-5

ساعات مكتبٌة زائدة
الرٌادة الطالبٌة
االرشاد االكادٌمً
مراجعات نهاٌة الفصل الدراسً
مجموعات التموٌة اختٌارى)
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 .01مصفوفة تغطٌة ادوات التمٌٌم لنواتا التعلم المستهدفة للممرر

ادوات التمٌٌم

االسلوب
الذى تم
اختٌاره

أ -المعرفة
والفهم

ب -المهارات
الذهنٌة

ت-
المهارات
المهنٌة
والعملٌة

ث-
المهارا
ت
العامة

نسبة
التمٌٌم
%

رلم
االسبوع

6 5 2 3 9 0 2 3 9 0
اختبار منتصف الفصل
الدراسى
البحث الجماعً
تمارٌو
العرور التمدٌمٌة

√ √

9

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
%05

كل اسبوع

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

المشروع
البحث الفردي
اختبار نهاٌة الفصل
الدراسى

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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لائمة

.00
الكتب الدراسٌة والمراجع :
كتب ملزمة :

نةةدٌم  ،إٌهةةاب عةةز الةةدٌو ،حسةةانٌو ،خالةةد عبةةد الحمٌةةد" ،9103،التحلٌةةل
االلتصادي الكلً" ،دار النور للطباعة ،الماهرة.

كتب ممترحة :

منةةدور ،أحمةةد ،الحمةةالًٌ ،مةةو ،سةةنوات مختلفةةة" ،التحلٌةةل االلتصةةادي
الكلً" ،كلٌة التجارة ،جامعة عٌو شمس.
 -0المجلةةة العلمٌةةة لاللتصةةاد والتجةةارة ،كلٌةةة التجةةارة ،جامعةةة عةةٌو
شمس.
 -9مجلةةةةة كلٌةةةةة االلتصةةةةاد النهضةةةةة ) ،كلٌةةةةة االلتصةةةةاد والعلةةةةوم
السٌاسٌة ،جامعة الماهرة .
 -3مجلةةةة الشةةةروق للعلةةةوم التجارٌةةةة ،المعهةةةد العةةةالً للحاسةةةبات
وتكنولوجٌا المعلومات بالشروق.

دورٌات علمٌة أو نشرات ....

أستاذ المادة  :أ.م.د /خالد عبد الحمٌد
منسك الجودة بالشعبة :د /محمود فاروق
رئٌس مجلس المسم العلمً:أ.د  /نبٌل عبدالرءوف إبراهٌم.
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