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  أساسية معلومات)أ(

  "االقتصاد الزراعي" العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية : البرنامج اسم )١

  أحادي :البرنامج طبيعة )٢

  االقتصاد الزراعي: عن البرنامج المسئول القسم )٣

  ٤/٩/٢٠١٦: تاريخ اعتماد توصيف البرنامج   ٧/١١/٢٠١٢: مجالبرنا إقرارتاريخ  )٤

  متخصصة معلومات )ب(

1(   
  :يما يلإىل "االقتصاد الزراعي"العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية يهدف برنامج 

 والتنبؤ، الزراعية املعارف واملهارات اليت تساعد يف دراسة قضايا اتمع االقتصادية واالجتماعيةاخلريج اكساب  .١
 .هلاعيات احملتملة ابالتد

 .البيولوجياحملافظة على املوارد الطبيعية والتنوع و الزراعيةواملنشآت واملشروعات إدارة وتوظيف املوارد  .٢
مبا و بالقضايا القانونية واألخالقية واالجتماعية ذات الصلة بالزراعة يالوعو باألداء املهين خلريج الربنامج االرتقاء .٣

 .املنافسة يف سوق العمل حملياً وإقليمياًمن ميكنه 
املالئمة ملعاجلة املشاكل الفنية  استخدام التكنولوجياتنمية مهارات االتصال والتعلم الذايت مبا ميكن اخلريج من  .٤

 .اختاذ القرارات املناسبةة والزراع تواالقتصادية يف جماال
نقل ونشر لبحث وااللتحاق بالدراسات العليا، وقادراً على التعلم واإعداد خريج مؤهل أكادميياً قادراً على مواصلة  .٥

  .ىل خمتلف فئات املستفيدين النهائينيإ التطبيقي العلمينتائج البحث 
 



 

2(    )ILO'S(  
  Knowledge and Understandingالمعرفة والفهم -أ

 :معرفة وفهميكون الخريج قادراً على " االقتصاد الزراعي"تماعية الزراعية برنامج العلوم االقتصادية واالج بنهاية

 )ILO'S(للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية
  راعةمبادئ ونظريات العلوم االساسية املرتبطة بالز ١/ ١-أ  العلوم األساسية والعلوم التطبيقية ذات الصلة بالزراعة ١-أ

  ااالت الزراعية  يفأساسيات العلوم التطبيقية  ٢/ ١-أ  

  .الريف يفشائعة االستخدام املصطلحات واملفاهيم العلمية الزراعية ومرادفاا  ٢-أ  املصطلحات الزراعية ومرادفاا شائعة االستخدام يف الريف ٢-أ

عاملتقدير عناصر املخاطرة يف العمليات الزراعية وكيفية الت٣-أ
  معها 

وطرق تقديرها واالساليب املختلفة الزراعية االنتاجية العمليات يفعناصر املخاطرة٣-أ
  ملعاجلتها 

  أساليب تداول وتصنيع وإعادة تدوير املخلفات الزراعية  ٤-أ
    

  طرق التداول املختلفة للمخلفات الزراعية  ٤/١-أ

  املخلفات الزراعية  ستفادة منواال الطرق املختلفة لتصنيع وإعادة تدوير ٤/٢-أ

  تخطيط وتنفيذ العمليات واألنشطة الزراعيةل املراحل والعناصر األساسية ٥-أ  أساسيات ختطيط وتنفيذ األعمال الزراعية ٥-أ

  مبادئ االقتصاد الكلى واجلزئي وعالقتها باإلنتاج الزراعي ٦-أ  أساسيات االقتصاد الكلى واجلزئي  ٦-أ

تماعية واالقتصادية والثقافية يف اتمعات الزراعية اجلوانب االج ٧-أ
  وعالقتها بالتنمية املستدامة

    

اجلوانب االجتماعية والثقافية يف اتمعات الزراعية كمدخل للتنمية الزراعية ٧/١-أ
  املستدامة

  اجلوانب االقتصادية والبيئية ذات الصلة بالتنمية الزراعية٧/٢-أ

  نظمة األمان احليوي يف جمال الزراعةضوابط وممارسات أ ٨-أ
ت آاألنشطة واملنشاملرتبطة بوالبيئي  يأنظمة األمان احليووتشريعات ضوابط وممارسات٨-أ

  .الزراعية

  مفاهيم التنوع البيولوجي وأساليب احلفاظ على املوارد الطبيعية ٩-أ
    

  مفاهيم التنوع البيولوجي يف الزراعة٩/١-أ
  ظ على املوارد الطبيعية الزراعية وصيانتهاأساليب احلفا٩/٢-أ

التشريعات الزراعية وأخالقيات املهنة ذات العالقة بالبيئية١٠-أ
  .وصحة اإلنسان

  البيئة وصحة اإلنسان املتعلقة بسالمةالقوانني والتشريعات والسياسات الزراعية -أ

  تنفيذ االنشطة الزراعية مبادئ وعناصر اجلودة يف ١١-أ  مفاهيم وعناصر إدارة اجلودة  ١١-أ

أساسيات سلوك املستهلك واملنتج يف ظل تراكيب سوقية١٢-أ
  .خمتلفة

 األسواق املختلفةيف  الوحدات والقطاعات االنتاجية واالستهالكيةسلوك  قواعدنظريات و-أ

  .أساسيات اقتصاديات اإلنتاج وحتليل اإلدارة املزرعية ١٣-أ
النبايت واحليواين إلنتاج ومبادئتحليل إدارة مزارع ا قتصاديات اإلنتاجاأساسيات١٣-أ

  .والداجين
استجابة املنتج للتغريات يف أسعار مدخالت وخمرجات١٤-أ

  .اإلنتاج
أثر التغريات يف أسعار مدخالت وخمرجات اإلنتاج واملستوى التكنولوجي على املنشأة ١٤-أ

  .ةاإلنتاجية الزراعي

  .حتليل اجلدارة االئتمانيةتقنيات حتليل االستثمار و ١٥-أ
واملشروعات ااالت  يفاجلدارة االئتمانية  وتقييماالستثمار  وجدوىأساليب حتليل١٥-أ

  .الزراعية
مالمح وديناميكية عمل األسواق احلاضرة واملستقبلية للسلع١٦-أ

  .الزراعية
يف  جات الزراعيةللسلع واملنتاملختلفة التسعري واإلنتاج يف األسواقخصائص وآلية١٦-أ

  .املدى القصري والطويل
فهم املراحل املختلفة لتحليل سلسلة القيمة وعالقتها بتسويق١٧-أ

  .املنتجات وختطيط األعمال
خطط اإلنتاج وأثارها على للمنتجات الزراعية املراحل املختلفة لتحليل سلسلة القيمة ١٧-أ

  .الزراعيوالتسويق 

 .ت االقتصادية واالجتماعية الزراعيةأساليب البحث يف ااال ١٨-أ
يف ااالت العلمي لدراسة الظواهر وحل املشكالت االقتصادية أساليب البحث١٨-أ

  .املختلفة الزراعية

  .يالزراعالقطاع يف االقتصادية للظواهر ي أسس وقواعد التحليل الكم ١٩-أ  .أساسيات أساليب التحليل الكمي للظواهر ١٩-أ



 

 )ILO'S(للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية
  .ةربامج اإلرشاديالوتنفيذ وتقييم  أساليب االتصال اإلرشادي وأسستخطيط ٢٠-أ  .يم وتنفيذ وتقييم الربامج اإلرشاديةأسس تصم ٢٠-أ

  .الزراعيةواملنشآت والقطاعات األساليب العلمية املختلفة لتنمية وتطوير املوارد  ٢١-أ  .أساليب تنمية وتطوير املوارد البشرية ٢١-أ

لريفية وديناميكياا وأساليب التغيريتركيب اتمعات ا٢٢-أ
  .الثقايف

والنظريات االجتماعية املختلفة اليت تفسر اتمعات الريفية  تصنيفات وخصائص٢٢-أ
  .االتغيري 

 اجراء حتليل املوقفوكيفية اساسيات قياس احتياجات اتمع  ٢٣-أ
  .رغبات السكان الزراعينيأساليب ومهارات قياس  ٢٣/١-أ

  سوق للموارد والسلع الزراعيةاألحتليل دراسات وكيفية اجراء  ٢٣/٢-أ

  Intellectual skillsالمهارات الذهنية  -ب
 :يكون الخريج قادراً على أن" االقتصاد الزراعي"برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  بنهاية

 )ILO'S(للبرنامج هدفة مخرجات التعلم المست المعايير القومية األكاديمية المرجعية
  .املشكالت الزراعيةالظواهر وجيمع البيانات ذات الصلة ب١/١-ب مالحظة ومجع وحتليل البيانات حلل املشكالت الزراعية١-ب

  .وحل املشكالت الزراعيةلتفسري الظواهرحتليل البيانات يقترح طرق١/٢-ب
  .الزراعية الستنتاج حلول للمشكالت الزراعيةيصمم التجارب والبحوث ٢-ب قيتصميم وإجراء التجارب والوصول إىل استنتاج منط٢-ب
  .العوامل املفسرة للظواهر ذات الصلة باإلنتاج الزراعييستخلص٣/١-ب مجع الدالئل دف تفسري الظواهر وتقدير املخاطر٣-ب

  لتقدير املخاطر يف العمليات واألنشطة الزراعيةحيلل النتائج٣/٢-ب
  .يفاضل بني البدائل املختلفة لتحقيق أهداف املنشآت والقطاعات الزراعية٤-ب ختيار أفضل البدائل لتحقيق أقصى فائدة للمنشأة الزراعيةا٤-ب
التمييز بني العوامل املسئولة عن الكفاءة الفنية ونظريا٥-ب

  .االقتصادية للمنشأة
االقتصادية للمنشأة وحتقق الكفاءة الفنية اليتاالجتماعية واالقتصادية مييز بني العوامل٥-ب

  .الزراعية
حتديد العوامل املسئولة عن التغريات السعرية ملستلزمات٦-ب

  .اإلنتاج واملنتجات
حيدد العوامل املسببة للتغريات السعرية لإلنتاج ومستلزماته على مستوى اجلزئي ٦-ب

  .والكلي
ير الفوائد املترتبةحساب البدائل االئتمانية لالستثمار وتقد٧–ب

  .على كل بديل
  .ة املختلفةالزراعييف ااالت البدائل االئتمانية لالستثمار  يقيم٧–ب

تطوير خطط التسويق للمشروعات واألعمال التجارية٨-ب
  .الزراعية

  .الزراعيةاملنتجات تسويق متطورة لخطط يبتكر٨-ب

  Professional and Practical Skillsالمهارات المهنية والعملية  -جـ
 :يكون الخريج قادراً على أن" االقتصاد الزراعي"برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  بنهاية

 )ILO'S(للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية
  الزراعيفاءة القطاع لرفع كاجليدة لزراعيةالعمليات واألنشطة اجيري١-جـالزراعيتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة لزيادة اإلنتاج١-جـ
  .واحلفاظ عليها البيئةومبا يضمن سالمة  ةآمنأغذية وعالئق ينتج٢-جـ إنتاج غذاء آمن لإلنسان واحليوان مع احلفاظ على البيئة٢-جـ
  ة مستدامةيزراعتنمية  لتحقيقلموارد الزراعية ل االستخدام األمثليوضح٣-جـ مةاستخدام املوارد الزراعية بطريقة مثلى من أجل زراعة مستدا٣-جـ

  وضع موازنة مبدئية للمشارع الزراعية ٤-جـ
ملشاريع واألنشطة اخلاصة باولية األموازنة لل حيدد العناصر والبنود األساسية٤-جـ

  الزراعية

  مال الزراعيةإجراء حتليل للسوق احمللى ووضع اخلطط لتطوير األع ٥-جـ
لتخطيط وتنميةالقطاع جيرى التحليل اإلحصائي واالقتصادي للسوق احمللى ٥-جـ

  الزراعي
يف ضوء املتغريات الفنية واالجتماعية واالقتصادية احمللية  الزراعيةيعد اخلطط٦-جـ ضوء املتغريات االقتصادية احمللية والعاملية يفالتخطيط ٦-جـ

  والعاملية
ولويات الالزمة لتنمية اتمعات الريفية واملناطق غريحتديد األ٧-جـ

  احلضرية
الالزمة لتنمية اتمعات الريفية، واملناطق غري يرتب املراحل واالحتياجات ٧-جـ

  احلضرية



 

 )ILO'S(للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  المعايير القومية األكاديمية المرجعية
  .برامج ومحالت االرشاد الزراعي يضع اخلطط الالزمة لتنفيذ٨-جـ تنفيذ برامج اإلرشاد الزراعي٨-جـ

  فيذ البحوث يف ظل ارشادات حمددةختطيط وتن ٩-جـ
وسياسات ظل حتديات  يفالبحوث والتجارب الزراعية يقوم بتخطيط وتنفيذ ٩-جـ
  حمددة

  .صادي واالجتماعي يف جمال الزراعةالتحليل االقت وطرق يطبق أساليب١٠–جـ .تطبيق تقنيات التحليل االقتصادي االجتماعي بكفاءة١٠–جـ
فيذ املسوح االقتصادية الزراعية واملعاينةاقتراح وتصميم وتن١١-جـ

  .اإلحصائية
يستخدم مناهج البحث االجتماعية واالقتصادية وطرق مجع البيانات ١١-جـ

  .املختلفة

  .استخدام حزم الربامج اجلاهزة للتحليل اإلحصائي بكفاءة ١٢-جـ
 يالكم التحليل يفوتكنولوجيا املعلومات يستخدم برامج احلاسب اآليل ١٢-جـ
  .واملايل للمشاريع الزراعية اإلحصائيو

إمساك السجالت والدفاتر املزرعية وإعداد القوائم املالية للمزارع١٣-جـ
  .ومنشآت األعمال الزراعية

يسجل البيانات واملعلومات الفنية واملالية للمزارع واملشاريع الزراعية ١٣-جـ
  .املختلفة

  .الزراعية شآت األعمال واملشاريعمنإلدارة  ط وبرامجخطديع١٤-جـ  .إعداد خطة أعمال ملزرعة١٤-جـ

  .إجراء حتليل التكاليف والعائد ملشروع زراعي ١٥–جـ
ملشاريع الزراعية ا وعوائدلتكاليف االقتصادي واملايل لتحليل جيري ال١٥–جـ

  .املختلفة
وضع نظام ملسلك الدفاتر للمشروعات الزراعية، وحتديث١٦-جـ

  .يليةالبيانات التمو
 .للمشروعات الزراعيةحمدثاً للسجالت والتقارير املالية والفنية  اًنظام يصمم١٦-جـ

  .بيع املنتجات الزراعيةمستلزمات اإلنتاج ويتفاوض لشراء ١٧-جـ .التفاوض مع جهات الشراء والبيع للمستلزمات واملنتجات١٧-جـ
 .للسلع واخلدمات الزراعية نيواملستهلكنياملنتجوتصرفات سلوكيات حيلل١٨-جـ .تفهم سلوكيات املنتج واملستهلك والتعامل معهما١٨-جـ

  
  General and Transferable Skillsالمهارات العامة ومهارات االتصال  -د

  :يكون الخريج قادراً على أن" االقتصاد الزراعي"برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  بنهاية

 )ILO'S(للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة  األكاديمية المرجعيةالمعايير القومية 

 عرض املعلومات وتفسري الظواهر شفاهة أو كتابة ١- د
يفسر الظواهر واملشكالت الزراعية باستخدام أساليب االتصال اللفظية ١-د

  .وغري اللفظية
  جيد بشكل باللغتني العربية واإلجنليزية مع اآلخرينيتواصل٢-د التواصل بشكل مناسب باللغتني العربية واإلجنليزية٢-د
 .ظواهر واملشكالت الزراعيةعرض ال يفاملناسبة الطرق واملعيناتيستخدم٣-د عرض البيانات واملعلوماتيفاستخدام الوسائل السمعية والبصرية املناسبة٣-د
  ل املختلفة بشكل جيدالعمفرق يشارك يف ٤-د العمل ضمن فريق وتفهم سلوك اموعات٤-د
  يساهم يف ادارة املنشآت واملشاريع الزراعية مبهارة٥-د اإلدارة يفاكتساب املهارات األساسية ٥-د

  كتابة النصوص وحتليل وعرض البيانات اآلليفياستخدام احلاسب  ٦- د
التقارير كتابة وحتليل وعرض البيانات يفاحلاسب اآليل برامج يستخدم٦-د

  .راعيةالز والبحوث

  جمال املهنة يفاملتخصصة  اآليلاستخدام تطبيقات احلاسب  ٧- د
يف إدارة وتشغيل حلاسب اآليل املتخصصة ايستخدم برامج وتطبيقات ٧-د

  .الزراعيةمنشآت األعمال 
استخدام تكنولوجيا املعلومات للحصول على املعلومات والبيانات٨-د

  والتواصل
لية للحصول على املعلومات والبيانات يستخدم شبكة املعلومات الدو٨-د

  .الزراعية والتواصل مع االخرين

  لتعلم الذايت املستمرا من خالل أدائه يطور ٩-د  املستمر لتطوير معلوماته ومهارته املهنية الذايتإظهار قدرات التعلم  ٩- د
  ل مرضٍقيادة اموعات بشكبيقوم١٠-د إظهار مهارات قيادة اموعات بشكل مرض١٠ٍ-د

٣(  :  العلوم الزراعيةالمرجعية لقطاع  القياسية األكاديميةالمعايير القومية NARS 

  ).٢٠٠٩إصدار (واالعتمادالصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 



 

٤(  : ال يوجد  

5(     
  )سنوات دراسية الستيفاء شرط التخرج ٤حبد أدىن و( دراسية مستويات ٤:الربنامجمدة  -أ٥
  هيكل الربنامج -ب٥
  ١٤٤  إجمالي  ٤٨  :تطبيقات عملية  ٩٦ محاضرات:عدد الساعات المعتمدة١-ب٤

  ١٤٤  إجمالي  ٢٤  :انتقائية ١٢٠ مقررات إجبارية:عدد الساعات المعتمدة ٢-ب٤
          ٥٤ اختياريةمقررات   

 :عدد الساعات المعتمدة  ٣-ب٤
 %٤٣.٧٥  ٦٣ مقررات علوم أساسية
  %٨.٣٣  ١٢مقررات علوم اجتماعية
 %٤٧.٩٢  ٦٩ مقررات علوم تخصصية
  ١٤٤ إجمالي

  ٤-ب٤

مواد دراسية ال تضاف 

متطلبات (للمجموع 

  ):الجامعة والكلية

 مقرر حقوق اإلنسان .١
  ونظم معلومات زراعيةاآلليالحاسب .٢
 لغة انجليزية  .٣
  البرنامج اآلليفييقات الحاسبتطب .٤
  الزراعيعلوم االقتصاد فيلغة انجليزية فنية زراعية .٥

  تدريبات صيفية  ٥-ب٤
 ٤-٣ساعة معتمدة لمدة  ٦٦معامل ومزارع الكلية بعد اجتياز الطالب بصيفيتدريب-١

 أسابيع
 أسابيع٦- ٤ساعة معتمدة لمدة ١٠٢صيفي يؤديه الطالب بعد اجتيازه ميدانيتدريب-٢

  :مستويات الربنامج - جـ٥
املستوى
  :األول

 وحدة موزعة على النحو التايل٣٠يلزم اجتياز 
  -  اختياري - انتقائي ٣٠  إلزامي

 وحدة موزعة على النحو التايل٦٦يلزم اجتياز  :املستوى الثاين
  -  اختياري - انتقائي ٦٦  إلزامي

املستوى
  :الثالث

 عة على النحو التايلوحدة موز١٠٢يلزم اجتياز 
  ١٢  اختياري  ١٢ انتقائي ٩٠  إلزامي

املستوى
  :الرابع

 وحدة موزعة على النحو التايل١٤٤يلزم اجتياز 
  ٢٤  اختياري  ٢٤ انتقائي ١٢٠  إلزامي
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  اسم المقرر كود المقرر
الساعات  عدد ساعات التدريس األسبوعية

المعتمدة
  المتطلب السابق

  تطبيقى نظرى

    ٣  ٢ ٢مبادئ االرشاد الزراعي والمجتمع الريفى  ١٠١ر
    ٣ ٢ ٢ اقتصــاد عـــام ١٠١ق
    ٣  ٢ ٢ طبيعة وأرصـاد جويـة زراعيـة ١٠١أ
    ٣  ٢ ٢ ء تحليليةكيميا ١٠١ك
   ٣  ٢ ٢ نباتوتقسيممورفولوجى  ١٠١ن
   ٣  ٢ ٢ الرياضيـات ١٠١هـ
  ١٠١هـ   ٣  ٢ ٢ أسس علم اإلحصــاء  ١٠٢ق
    ٣  ٢ ٢ حيــوان عــام  ١٠٢ش
  ١٠١أ   ٣  ٢ ٢ موارد أرضيـة ومائيـة   ١٠٢أ
    ٣  ٢ ٢ كيميـاء عضويـة  ١٠٢ك
    ٣  ٢ ٢ ينبـات أسس إنتاج  ١٠٢ن
    ٣  ٢ ٢ سس علم الوراثـةأ  ١٠٢و
    -  - ١ حقوق إنسان  ١٠٢ز



 

  :   ) 36  (  
 اسم المقرر كود المقرر

الساعات عدد ساعات التدريس األسبوعية

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 تطبيقى نظرى

٢٠١ش  ١٠٢ش  ٣ ٢ ٢ حشـرات عـــام   

٢٠١أ  ١٠٢أ  ٣ ٢ ٢  ألراضـىأسـس علـم ا   

١٠٢ك  ٣ ٢ ٢ كيميـاء حيويـة عامـة٢٠١ك  

٢٠١هـ  ١٠١هـ  ٣ ٢ ٢  هندسة زراعيـة   

  ٣ ٢ ٢ ميكروبيولوجيـا عامــة٢٠١ن

  ٣ ٢ ٢  أســس وقاية نبـات٢١١ن -ت-ش

الحاسب اآللي ونظم معلومات  ٢٠١ز

  زراعية
٢ ١ - 

 

١٠٢م -ب ٣ ٢ ٢ إنتـاج البساتيـن٢٠٢ب  

٢٠٢م  ١٠٢م -ب ٣ ٢ ٢ إنتاج المحاصيـل    

١٠١ق  ٣ ٢ ٢ اقتصاد زراعـى  ٢٠٢ق  

٢٠٢ن  ١٠١ن  ٣ ٢ ٢ فسيولوجيا النبات   

  ٣ ٢ ٢  مبادىء اإلنتاج الحيوانى والداجـنى٢١٢د -ح

٢١٢ل -غ مبادىء الصناعات الغذائيـة  

  واأللبـان
٣ ٢ ٢ 

 

  - -٢ لغة إنجليزية  ٢٠٢ز

  - -- تدريب صيفي  ٢٠٤ز

  



 

  :     
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  اسم المقرر آود المقرر
الساعات   عدد ساعات التدريس األسبوعية

  المعتمدة
المتطلب 
 تطبيقي نظري  السابق

 :مقررات إجبارية تخصصية

  ١٠١ق   ٣  ٢ ٢ اقتصـاد ميكرو  ٣٠١ق

  ٣٠١ق   ٣  ٢  ٢  اقتصـاد ماكرو  ٣٠٢ق 

  ١٠٢ق   ٣  ٢  ٢  اقتصادياحصـاء   ٣٠٤ق 

  ١٠١ر   ٣  ٢ ٢ الريفياإلرشـاد   ٣٠١ر

  ٣٠١ر   ٣  ٢ ٢ اإلرشاديمهارات االتصال  ٣٠٢ر

  ١٠١ر   ٣  ٢  ٢  الريفيتنظيم المجتمع   ٣٠٣ر 

    -  ٢  ١  تطبيقات الحاسب اآللي في االقتصاد الزراعي  ٣٠١ز 

٣٠٢ز   
دفي االقتصالغة انجليزية فنية زراعية

  الزراعي

٢ -  -    

٣٠٤ز     -  - -  تدريب ميداني صيفي 

 :خارج التخصصمقررات إجبارية من 

  ٢٠١هـ   ٣  ٢  ٢  )خاص(ميكنـة زراعيـة   ٣٠١هـ 

  ٢١٢د - ح  ٣  ٢ ٢ إنتـاج حيواني ودواجـن ٣١٤د-ح

-   )  :     6     (  

  اسم المقرر  د المقرركو

عدد ساعات التدريس 

  األسبوعية
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  تطبيقى نظرى

  ٢٠٢ق   ٣  ٢  ٢  تنمية اقتصادية زراعيـة  ٣٢١ق 

  ٢٠٢، ق  ١٠٢أ   ٣  ٢ ٢ اقتصـاد موارد زراعيـة  ٣٢٢ق

  ٢٠٢ق   ٣  ٢ ٢ مؤسـسات زراعيـة  ٣٢٣ق

  ٢٠٢ق   ٣  ٢  ٢  أسس المحاسـبة الزراعيـة  ٣٢٤ق 

  ٢٠٢ق   ٣  ٢  ٢  أساسيات اقتصاد اإلنتاج الزراعى  ٣٢٥ق 

  ٢٠٢ق   ٣  ٢ ٢ تعـاون زراعـى  ٣٢٦ق

  



 

 :     
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  اسم المقرر آود المقرر
الساعات   عدد ساعات التدريس األسبوعية

  المعتمدة
 المتطلب السابق

  بيقىتط نظرى

 :مقررات إجبارية تخصصية

  ٣٠١ق   ٣ ٢ ٢ اسس التسـويق الزراعـى  ٤٠١ق

  ٢٠٢ق   ٣ ٢ ٢ إدارة المزارع  ٤٠٤ق

  ٣٠١ق   ٣ ٢ ٢  اقتصاد قياسي  ٤٠٦ق 

  ٣٠٢ر   ٣ ٢ ٢  أسـاليب االتصال اإلرشـادية  ٤٠٢ر 

  ٣٠٣ر   ٣ ٢ ٢ النظريات االجتماعية المعاصرة  ٤٠٣ر

    ٣ ٤ ١ مشروع التخرج  ٤٥٠ق

 :خارج التخصصمقررات إجبارية من 

  ٢٠٢م   ٣ ٢ ٢  )خاص(إنتاج محاصيل   ٤٠٧م 

  ٢١٢ل -غ  ٣ ٢ ٢ تكنولوجيا األغذيـة واأللبـان ٤٠٣ل-غ

  -   )  :     6     (  

  اسم المقرر  كود المقرر
الساعات   عيةعدد ساعات التدريس األسبو

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  تطبيقى نظرى

  ٢٠٢ق   ٣ ٢ ٢  تمويل وائتمان زراعى  ٤٢١ق 

  ٢٠٢ق   ٣ ٢ ٢ تخطيـط زراعـى  ٤٢٢ق

  ٣٠١ق   ٣ ٢ ٢ تحليـل االسـعار المزرعيـة  ٤٢٣ق

  ٣٠٤ق   ٣ ٢ ٢  العينات واالحصاءات الزراعية  ٤٢٤ق 

  ٣٠٢ق    ٣ ٢ ٢  سياسـة زراعيـة  ٤٢٥ق 

  ٣٠١ق   ٣ ٢ ٢ تقييم المشروعات الزراعية  ٤٢٦ق

    ٣ ٢ ٢ مدخل فى التشريعات الزراعيـة  ٤٢٧ق

  ٣٠١ق    ٣ ٢ ٢  اقتصاد البيئـة الزراعيـة  ٤٢٨ق 

  ٣٠١ق    ٣ ٢ ٢  أسس تحليل اإلدارة المزرعيـة  ٤٢٩ق 

اقتصاديات التغير التكنولوجى فى   ٤٣٠ق

  الزراعة
  ٣٠١ق    ٣ ٢ ٢

  ٣٠٢ق   ٣ ٢ ٢  الزراعية التجارة الدولية  ٤٣١ق 

    ٣ ٢ ٢  )خاص(إنتاج بساتين   ٤٣٦ب 



 

7(        :مرفق ملفات توصيف المقررات  
8(     

استناداً إلـى  " االقتصاد الزراعي " الطالب ببرنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية  التحاقيتم 

  :القواعد التالية

طالب والتي يتقدم بها الطالب من خالل استمارة رغبات التخصص التي تعـدها الكليـة   رغبة ال .١

  .لذلك

  ).٢٠٢ق ( اقتصاد زراعي : اجتياز الطالب لمقرر .٢

في حالة التساوي بين الطالب في تحقيق الشرط األول والثاني للقبول، يقبل الطالب األعلى فـي   .٣

الة التساوي في ذلك يتم المفاضلة بين الطالب المجموع التراكمي للمستوى األول والثاني، وفي ح

  .على أساس درجات مقرر االقتصاد الزراعي

  .طالب ٥يفتح البرنامج بعدد ال يقل عن  .٤

يجوز للطالب تعديل رغباته خالل أسبوع من تاريخ تسليمه الستمارة الرغبات وذلك لمرة واحـدة   .٥

 .فقط وال يحق له تعديل رغباته بعد ذلك الموعد

9(      
العلوم الزراعية برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية  فيللحصول على درجة البكالوريوس 

 :يجب على الطالب أن" االقتصاد الزراعي"الزراعية
ساعة  ١٤٤يدرس عدد من المقررات الدراسية بنظام الساعات المعتمدة بحيث اليقل مجموعها عن   -  أ

ساعة معتمدة مقررات اختيارية من المقررات  ٢٤اعة معتمدة مقررات إجبارية وس ١٢٠معتمدة منها 

دراسة عامة تشتمل على  والثانيوتكون الدراسة في المستويين األول . الواردة بجداول المقررات

مقررات علوم أساسية ومقررات أساسية زراعية وهي مقررات إجبارية لجميع الطالب، ثم تتفرع 

في المستويين " االقتصاد الزراعي" مج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية الدراسة إلى برنا

الثالث والرابع حيث يدرس الطالب في كل مستوى منهما أربعة مقررات إجبارية ومقررين اختياريين 

  .باإلضافة إلى مقررات متطلبات الكلية دراسيبكل فصل 



 

ساعات يوميا  ٦أسبوع وبمعدل  ٤-٣لصيفية لمدة خالل العطلة ا صيفييكلف الطالب بتأدية تدريب   -  ب

ساعة معتمدة على األقل  ٦٦ولخمسة أيام أسبوعيا في معامل ومزارع الكلية وذلك بعد اجتياز الطالب 

 ).بعد اجتيازه المستوى الثاني(

ساعات  ٦أسابيع وبمعدل  ٦-٤خالل العطلة الصيفية لمدة  صيفييكلف الطالب بتأدية تدريب ميداني   -  ت

 ).بعد اجتيازه المستوى الثالث(ساعة معتمدة على األقل  ١٠٢ا بعد اجتياز الطالب يومي

10(    :  
 -برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيـة (يمنح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية 

واالختيارية التي يستوفى بها عـدد   بعد نجاحه في جميع المقررات الدراسية اإلجبارية) االقتصاد الزراعي

الساعات المعتمدة المطلوبة الموضحة في قوائم المقررات بالمستويات األربع وكذلك نجاحه في مقـررات  

  .متطلبات الكلية والجامعة وتأديته التدريبات المكلف بها والمنصوص عليها في الالئحة

11(       
 المهارات المستهدف تقيمها  وب أو الطريقةاألسل  م

المشاركة واألوراق البحثية والتقارير  ١- ١١

 والواجبات والمهمات المكلف بها الطالب

العامة  -المهنية والعملية -الذهنية–المعرفة والفهم 

 واالتصال

العامة  -المهنية والعملية -الذهنية–المعرفة والفهم   االمتحانات الدورية  ٢- ١١

 الواالتص

 المهنية والعملية -الذهنية–المعرفة والفهم  امتحان منتصف الفصل الدراسي  ٣- ١١

 العامة واالتصال–المعرفة والفهم  االمتحان الشفوي  ٤- ١١

 المهنية والعملية االمتحان العملي  ٥- ١١

 الذهنية–المعرفة والفهم   االمتحان التحريري النهائي  ٦- ١١

 
 
 
 
 



 

12(      
  وسائل التقومي  وميالقائم بالتق

  املؤمتر العلمي للقسم -حلقات النقاش -الطالب اتانياستب  طالب السنة النهائية -١
  ندوات –ورش عمل  -الطالب اتانياستب  اخلرجيون -٢
القطاع  -والقطاع اخلاص  عمالاألاجتماعات مع ممثلي شركات قطاع ولقاءات   املستفيدون  -٣

  املراكز البحثية  – ياحلكوم
  تقارير املراجعة الداخلية للربنامج واملقررات نولداخليجعون ااملرا -٤
  تقارير املقيم اخلارجي  نواملراجعون اخلارجي -٥

  

  ٤/٩/٢٠١٦: التاريخ               : التوقيع أمحد صالح اخلويل/ د.أ ):منسق الربنامج(املسئول عن الربنامج 


