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وثيقة تعريف مقرر  :أساسيات االقتصاد والمحاسبة
معمومات أساسية:
اسم المقرر

أساسيات االقتصاد والمحاسبة

رمز المقرر

EA

ساعات الجمسات المسجمة

88

ساعات الجمسات المتزامنة

88

ساعات المذاكرة

ال يوجد

ساعات االمتحان

75 min

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

88

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

88

عدد الساعات المعتمدة

3

 -1المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

ال يوجد
 -2الهدف من المقرر:

ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الدارسٌن بالنظرٌات االقتصادٌة واإلدارٌة التقلٌدٌة منها والحدٌثة,
ونظرٌات التجارة الدولٌة ,مع عرض وشرح لمفاهٌم اإلٌزو 9999و ,84999مع إكسابهم المهارات الالزمة
للقٌام بالتخطٌط االقتصادي ,إضافة لعرض لمفاهٌم المحاسبة اإلدارٌة وكٌفٌة استخدامها فً الرقابة وعالقتها
بنظم المعلومات ,وفً النهاٌة تعرٌف الدارس بمفاهٌم االستثمار والتموٌل وكٌفٌة اختٌار التموٌل المناسب
للمشروعات من خالل التعرف على النسب المالٌة.
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 -3المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives / Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

 ILO1مراجعة النظرٌات االقتصادٌة
ILO2

نظريات اإلدارة

ILO3

التخطيط االقتصادي

ILO4

المحاسبة اإلدارية

ILO5

التمويل واالستثمار

المهارات المكتسبة من خالل دراسة هذا المقرر:
 -8انتعزٌف نتارٌخ انُظزٌاخ االلتصادٌح انكالسٍكٍح ,انُظزٌح انعايح نهتىظف نكٍُش وَظزٌاخ انتجارج
انذونٍح.
 -2انتعزٌف وانتمٍٍى نهُظزٌاخ اإلدارٌح انتمهٍذٌح وانحذٌثح وَظى انًىاصفاخ انمٍاسٍح وفهسفح انجىدج انشايهح.
 -3انتعزٌف تانطزق انًستخذيح فً انتخطٍط االلتصادي ويثزراته وفهسفته.
 -4انتعزٌف تانًحاسثح اإلدارٌح نخذيح انتخطٍط وانزلاتح وعاللتها تُظى انًعهىياخ.
 -5انًمزر ٌساعذ فً انتعزف عهى يفهىو االستثًار وانتًىٌم ويثادئهى يع األخذ تاالعتثار يحذداخ اختٍار
هٍكم انتًىٌم واالستثًار انًُاسة.
 -6انًمزر ٌمذو آنٍح يًُهجح نهتخطٍط االلتصادي وانًحاسثح اإلدارٌح واالستثًار وانتًىٌم وعهى صهح
تانعذٌذ يٍ انًفاهٍى انعًهٍح يثم انحىكًح  ,انثىرصح  ,انزلاتح ,االستثًار ,إدارج انجىدج
انشايهح ,ستح سٍغًا .
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 -4محتوىالمقرر 18(:ساعة مجموع الساعات المسجمة 18 ،ساعة مجموع الساعات المتزامنة)
المحصالت
التعميمية

ILO1

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن
وجدت

مسجمة

متزامنة

.1
.2

نظرية كينز

 وظائف
3

3

منظمات األعمال الدولية ونظريات

 .2النظريات اإلدارية المعاصرة

 وظائف
6

6

 حمقات بحث

في هذا المقرر النظري

 مشاريع

والعممي مندمجين مع ًا

 تجارب
أخرى .....

إدارة الجودة الشاممة

ILO3

 مشاريع

والعممي مندمجين مع ًا

 تمارين )(TD

 .3نظم م مما المواصم م ممفات القياسم م ممية وفمسم م ممفة

التخطيط االقتصادي

 حمقات بحث

 أخرى .....

نظريات اإلدارة

ILO2

إن وجدت

في هذا المقرر النظري

 تجارب

التجارة الخارجية

 .1النظريات الكالسيكية

مالحظات وتوضيحات

 تمارين )(TD

مراجعة لمنظريات االقتصادية
تطور الفكر االقتصادي الكالسيكي

.3

ساعات

ساعات

أنماط المهام

القسم العممي مع

 تمارين )(TD

3

 وظائف

3

 حمقات بحث

في هذا المقرر النظري

 مشاريع

والعممي مندمجين معاً

 تجارب

أخرى .....
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المحاسبة اإلداريــــة

3

3

 تمارين )(TD
 وظائف

ILO4

 حمقات بحث

في هذا المقرر النظري

 مشاريع

والعممي مندمجين مع ًا

 تجارب

أخرى .....

التمويـــل واالستثمار

3

3

 تمارين )(TD
 وظائف
 حمقات بحث

ILO5

في هذا المقرر النظري

والعممي مندمجين مع ًا

 مشاريع
 تجارب

أخرى .....
 -5معايير التقويم:

ILO
Code

المحصالت التعميمية

النتائج

التعميمية

نمط التقويم
تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة

عروض
ومقابالت

تقارير

ILO1

مراجعة لمنظرية االقتصادية

X

X

X

X

ILO2

نظريات اإلدارة

X

X

X

X

التخطيط االقتصادي

X

X

X

X

المحاسبة اإلدارية

X

X

X

X

التمويل واالستثمار

X

X

X

X

ILO3
ILO4
ILO5

 -6أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة

توصيفها

ال ٌىجذ
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 -7المراجع األساسية:

.8
.2
.3
.4
.5
.6

إٌهاب َذٌى وآخزوٌ ,انتحهٍم االلتصادي انكهً (,)2انماهزج :كهٍح انتجارج  ,جايعح عٍٍ شًس.2993 ,
عثذ انًُعى راضً ,يثادئ االلتصاد  :تحهٍم كهً وجشئً :انجشء األول ,يكتثح عٍٍ شًس  ,انماهزج,
.2993
فزج عثذ انعشٌش عشخ ,االلتصاد اإلداري ,انماهزج :جايعح عٍٍ شًس.2992,
ريشي سكً ,االلتصاد انسٍاسً نهثطانح ,عانى انًعزفح ,انعذد .8997 ,226
جىٌ كٍٍُث جانٍزٌث ,تارٌخ انفكز االلتصادي :انًاضً صىرج انحاضز,تزجًح أحًذ تهٍغ ,عانى
انًعزفح ,انعذد .2999 ,268
سعيد توفيق عبيد ,االستثمار في األوراق المالية ,القاهرة :مكتبة عين شمس.2999 ,

 .7سيد الهواري وأفكار قنديل ,بنوك وادارة مالية ,القاهرة ,كمية التجارة ,جامعة عين شمس.8999 ,
 .8اسًاعٍم سفز وعارف دنٍهح ,تارٌخ األفكار االلتصادٌح ,يُشىراخ جايعح ديشك ,كهٍح االلتصاد,
 .8992ابراهيا أحمد الصعيدي ,دراسات معاصرة في نظم المعمومات المحاسبية,القاهرة ,جامعة
عين شمس.8999 ,

.9

عصاا العربيد ,المحاسبة اإلدارية.

 .89اسماعيل جمعة ,المحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث العمميات في اتخاذ الق اررات.

 .88محمد عباس حجازي ,المحاسبة اإلدارية ( األساسيات ,المعمومات,التخطيط ,اتخاذ الق اررات ,الرقابة),
.82
.83
.84
.85
.86

مكتبات التجارة والتعاون وعين شمس والقاهرة.8997 ,
سٍذ انهىاري  ،اإلدارج :األصىل واألسس انعهًٍح ،جايعح عٍٍ شًس.8985 ،
اجالل عثذ انًُعى حافع ،اإلدارج األصىل واألسس انعهًٍح.2993 ،
اسًاعٍم يحًذ هاشى ,انًذخم إنى عهى االلتصاد,انماهزج :كهٍح انتجارج ,جايعح عٍٍ شًس.
خانذ انحايض ,انتخطٍط االلتصادي ,كهٍح االلتصاد ,جايعح حهة.8998 ,
لٍس انًؤيٍ وأخزوٌ ,انتًٍُح اإلدارٌح ,دار سهزاٌ  ,االردٌ,
17. James H. Donnelly, Fundamentals of Management, 1992.
18. Slermerhon, J., Management, (John wrley & Sos, Inc.), 1996.
19. Fayol, General and Industrial Management, English Edition

 -8المراجع اإلضافية:
 -8يحًذ رضا عهً انعذل ,االلتصاد انكهً :انجشء األول ,انماهزج.8994 ,
 -2أحًذ فزٌذ يصطفى ,انتحهٍم االلتصادي انكهً ,االسكُذرٌح.2999 ,
 -3عمر وصفي عقيمي .فمسفة اإلدارة .مديرية الكتب والمطبوعات .كمية االقتصاد .جامعة حمب.8995 .
-4

سيد الهواري ,اإلدارة  :األصول واإلدارة العممي لمقرن  ,21القاهرة :مكتبة عين شمس.2992 ,
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 -5يحًىد ٌىَس و أحًذ ريضاٌ َعًح هللا ,يمذيح فً عهى االلتصاد ,كهٍح انتجارج ,جايعح االسكُذرٌح.
 -6يحًذ ٌحٍى عىٌس ,انتحهٍم االلتصادي انكهً ,يكتثح عٍٍ شًس.
 -7أحمد محمد نور و زينات محمد محرا ,المحاسبة اإلدارية في بيئة األعمال المعاصرة ,الدار الجامعة ,اإلسكندرية2995 ,
-8
-9

نادية أبو فخرة وآخرون ,األسواق والمؤسسات المالية ,القاهرة :كمية التجارة ,جامعة عين شمس.2998 ,
عايدة خطاب وآخرون ,إدارة األعمال الدولية ,كمية التجارة ,جامعة عين شمس.2996 ,

محمد الناشد ,التخطيط المالي والنقدي :اإلدارة المالية ,منشورات جامعة حمب.8999 ,

 -89عمي أحمد أبو الحسن ,المحاسبة اإلدارية المتقدمة (اتخاذ الق اررات -تقارير األداء 0تقييم األداء) ,الدار الجامعة,
االسكندرية.8997 ,

 -88جبرائيل جوزيف كحالة ورضوان حموة حنان ,المحاسبة اإلدارية ,مكتبة دار الثقافة  ,عمان.8997 ,

