توصيف مقـــرر اإلقتصاد والمالية العامة
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى يقدم من خاللها المقرر :الحقوق
المقرر يمثل عنصراً رئيسيا ً أو ثانويا ً بالنسبة للبرامج :ليسانس الحقوق
القسم العلمى المسئول عن البرنامج :رئيسي
القسم العلمى المسئول عن تدريس المقرر  :مجلس الكلية
السنة الدراسية  /المستوى  :األولى
تاريخ إعتماد توصيف البرنامج :

/
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( أ ) البيانات األساسية
الكود :أ6

العنوان  :مبادىء اإلقتصاد
الساعات المعتمدة  3 :ساعات
المحاضرة :
ساعات اإلرشاد األكاديمى :

الدروس العملية :
المجموع :

( ب ) البيانات المهنية
أ -األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍّمزر ٠ -:زؼزف اٌطبٌت ػٍٔ ٝظز٠بد اٌمّ١خ ٚاٌؼزض ٚاٌطٍت ٚإٌّفؼٗ اٌحذ٠ةخ ٚرٕةبلط
اٌغٍخ ٚاٌذخً اٌمٚ ِٟٛاألسٛاق ٚاٌجطبٌخ ٚاٌزعخُ ٚاٌّجبدئ األ١ٌٚخ ٌؼٍُ اإللزصبد ٚرطٛر اٌفىز االلزصبدٞ
ة -إٌزبئظ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّسزٙذفخ ٌٍّمزر -:
ػٕذ االٔزٙبء ِٓ دراسخ ٘ذا اٌّمزر ٠ى ْٛاٌطبٌت لبدرا ػٍ ٝاْ -:

أ -المعزفةوالفهم -:

أ٠ -1-ؼزف ِٕب٘ظ اٌجحش ٚأدٚاد اٌزحٍٚ ً١اٌص١بغخ اٌّخزٍفخ.
أ٠ -2-ج ٓ١إٌّفؼخ اٌحذ٠خ ٚرٕبلط اٌغٍخ ِٕٚحٕ١بد اٌؼزض ٚاٌطٍت.
أ ٍُ٠ 3-ثأصٛي إٌظز٠بد االلزصبد٠خ اٌّخزٍفخ.
أ٠ 4-زؼزف ػٍ ٝاٌزطٛر االلزصبٚ ٜأصزٖ ػٍ ٝاٌفىز اٌمبٔٚ ٝٔٛاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ.
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ب-المهاراتالذهنية -:

ة٠ -1-حًٍ اٌذراسبد ٚاٌجحٛس فِ ٟجبدئ اإللزصبد .
ة٠ -2-زٕجأ ثبألٚظبع األلزصبد٠خ اٌّسزمجٍ١خ ٠ٚمززػ اٌحٍٛي اٌّطٍٛثخ.
ة٠ -3-حًٍ ٕ٠ٚمذ اٌذراسبد االلزصبد٠خ اٌّمبرٔخ.

ج-المهاراتالمهنيةوالعملية -:
ط٠ -1-غز ٜدراسبد ل١بس١خ ػٓ اٌسٛق ٚاٌؼزض ٚاٌطٍت.
ط٠ -2-ؼًّ فِ ٟغبالد اٌزخط١ػ ٚاٌزّٕ١خ االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ.
ط٠ -3-طجك إٌظز٠بد االلزصبد٠خ ثطز٠مخ فؼبٌخ.
ط٠ -4-مذَ االسزشبراد االلزصبد٠خ اٌّطٍٛثخ.

د-المهاراتالعامة -:
د٠ -1-ىزست ِٙبراد اٌزؼٍُ اٌذار ٝاٌّسزّز.
د٠ -2-زؼبًِ ِغ اٌحبست ا٠ٚ ٌٝ٢سزخذَ اٌٛسبئػ اٌّزؼذدح ثّٙبرح ػبٌ١خ ف ٝاٌّغبي اٌمبٔ.ٝٔٛ

 3ـ محتوى المقرر :
الموضــــوع

رؼز٠ف ػٍُ االلزصبد
ػاللخ االلزصبد ثبٌؼٍ َٛاالخزٜ
ِٕب٘ظ اٌجحش ف ٝػٍُ االلزصبد.
ػٕبصز االٔزبط
ٔظز٠خ اٌسىبْ
ٔظز٠خ االٔزبط
ٔظز٠خ اٌمّ١خ
ٔظز٠خ اٌؼزض
ٔظز٠خ اٌطٍت
سٍٛن اٌّسزٍٙه
ٔظز٠خ إٌّفؼخ اٌحذ٠خ
لبٔ ْٛرٕبلص اٌغٍخ
اٌذخً اٌمِٟٛ
ٔظز٠خ االسٛاق  ٚإٌظُ االلزصبد٠خ
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ػذد اٌسبػبد /
األسجٛع

ِحبظزح

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

سبػبد إرشبد
درٚص أوبد١ّ٠خ /
ػٍّ١خ

 -3أساليب التعليم والتعلم -:
 اٌّحبظزاد األسئٍخ -4أساليب تقييم الطلبة  ( -:أسبٌ١ت /رٛل١ذ  /رٛس٠غ اٌذرعبد )-:
 اإلِزحبْ إٌظز ٞفٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ اٌذراسٟ اٌزّزٕ٠بد اٌؼٍّ١خجدول التقييم :
التقييم  2امتحان نهاية العام

األسبوع .......................

التقييم  ............................... 1األسبوع ..........................
التقييم  ............................... 3األسبوع ..........................
التقييم  ............................... 4األسبوع ..........................
النسبة المئوية لكل تقييم :
%

امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 200

امتحان نهاية العام  /الفصل الدراسى
اإلمتحان الشفوى

%

االمتحان العملي

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

%

أنواع التقييم األخرى
المجموع

%
% 200

أى تقييم أخر بدون درجات
 -5قائمة أهم المراجــع -:
 -1د  /اٌس١ذ ػجذ اٌّ – ٌٝٛأصٛي االلزصبد – غجؼخ دار إٌٙعخ اٌؼزث١خ .1991-
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 -2د  /أحّذ شٍج – ٟاٌّعبرثخ  ٚاٌمزٚض ثّغٍخ إرحبد اٌجٕٛن اإلسالِ١خ – اٌؼذد األٚي فجزا٠ز.1991
 -3أ .د  /ػجذ اٌزٛاة ػجذ اٌؼش٠ش اٌّ١بٔ ٚ ٟد .شز٠ف أحّذ ثبشبِ -ذخً االلزصةبد االعزّةبػ – ٟدار إٌٙعةخ
اٌؼزث١خ – .2001
 -4أ .د ِ /صطف ٝرشذ ٞش١حب – ػٍُ االلزصبد ِٓ خالي اٌزحٍ ً١اٌغشئ – ٟاٌذار اٌغبِؼ١خ – غجؼخ.1919
 -5أ .د  /اٌس١ذ ػط١خ ػجذ اٌٛاحذ – إٌظُ االلزصبد٠خ – دار اٌضمبفخ اٌغبِؼ١خ – غجؼخ .1996
ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ /
رئيس القسم :

أستاذ المادة :
التوقيع :
التاريخ :

التوقيع :
/

/
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/

