
 خبيؼت انًُىفيت 

 كهيت انضساػت  

 لغى االلتصبد انضساػي 

 وإداسة األػًبل انضساػيت 
 

Menoufia university 

Faculty of agriculture 

Depr.of economics and 

agribussness 

 

 321ق صساػيت تًُيت التصبديتنًمشس انًىضىػبث انبحثيت 

 ( لتصبد انضساػًختًبػيت : تىخت االوااللتصبديت ) بشَبيح انؼهىو اال انًغتىي انثبنث

 2012/2020انفصم انذساعي انثبَي 

 

 : يفبهيى انتًُيت االلتصبديت ويب يتؼهك بهب. األول انًىضىع

اهذاف  –خصبئص انتًُيت االلتصبديت  –ػهى االلتصبد وانتًُيت االلتصبديت  –انؼُبصش : يفهىو انتًُيت  

انتًُيت  -يؼىلبث انتًُيت االلتصبديت بأَىاػهب –يؤششاث انتًُيت االلتصبديت  –انتًُيت االلتصبديت 

انتًُيت انًغتذايت وانبيئت   -يت  يؼىلبث انتًُيت انًغتذا -إبؼبد انتًُيت انًغتذايت –انًغتذايت وخصبئصهب 

 انتًُيت انبششيت وػىايههب. –انتًُيت االختًبػيت  -

 : انضساػت وأهًيتهب يٍ أخم انتًُيت.انثبًَ  انًىضىع

يغبهًت انضساػت فً انتًُيت وفمب نًذي يغبهًت  –انؼُبصش : انضساػت تغهى فً انتًُيت بطشق ػذيذة 

 -يغتمبم إيذاداث انًىاد انغزائيت ػهً صؼيذ انؼبنى   -انضساػت فً إخًبنً ًَى إخًبنً انُبتح انًحهي  

م تحميك بشايح انتًُيت وفمب دػى انضساػت يٍ أخ -األدواث انفؼبنت فً إعتخذاو انضساػت يٍ أخم انتًُيت  

 نتمغيى انبهذاٌ ويذي اػتًبدهب ػهً انضساػت. 

 : انتًُيت انضساػيت فً انىطٍ انؼشبي. انثبنث انًىضىع

يمىيبث وَتبئح انتًُيت انضساػيت فً انىطٍ  -انؼُبصش  : خصبئص  انتًُيت انضساػيت فً انىطٍ انؼشبي  

 طٍ انؼشبي. يتطهببث انتًُيت انضساػيت فً انى -انؼشبي  

 : انتًُيت انضساػيت فً يصش. انشابغانًىضىع 

يمىيبث انُشبط انضساػً فً يصش  -انًىاسدانطبيؼيت فً يصش –انؼُبصش : وضغ انضساػت ببنُغبت نًصش 

 كيفيت انُهىض بمطبع انضساػت فً يصش. -أهًيت انضساػت ببنُغبت ناللتصبد انمىيي -وكيفيت وتطىيشهب  

 .٠٢٠٢شاتيديت انتًُيت انضساػيت انًغتذايت فً يصش : إعتانخبيظانًىضىع 

تمذيشاث االعتثًبساث انًطهىبت نتحميك األهذاف االعتشاتيديت  -انؼُبصش  : صيبغت األهذاف انتفصيهيت  

اعتثًبس يمىيبث انتًبيض االلهيًً فً  -انًمتشحت وآنيبث انتُفيز انًمتشحت نهىفبء ببألهذاف االعتشاتيديت  

 انًتببؼت وانتمييى. آنيبث  -يصش  

 : َظشيبث انًُى وانتًُيت االلتصبديت. انغبدطانًىضىع 

دويش،انكُضيت،   -انؼُبصش : انُظشيت انكالعيكيت ، انُيىكالعيكيت،  شىيبيتش، يشاحم انًُى، ًَىرج هبسود

 –دذيذ انتحىالث انهيكهيت)آسثش نىيظ(، انحبخبث االعبعيت)انؼبنى انثبنث(، انتبؼيت نهُظبو انؼبنًً ان

 انكالعيكيت اندذيذة وأخيشا انُظشيت اندذيذة نهًُى.

 



 االحتيبخبث(. –: انتًُيت انًغتذايت فً يصش )اندهىد  انغببغ انًىضىع

إصالحبث دػى تحميك انتًُيت  –األطشاف راث انصهت بىضغ أطش انتًُيت  -انؼُبصش  : انًدهىداث نهتحميك  

 -آنيبث ديح انًغتفيذيٍ فً انتخطيط وانتُفيز   -يت انًغتذايت  آنيبث وأونىيبث تحميك انتًُ -انًغتذايت  

 –كيفيت إػذاد خطط انؼًم انبيئيت وانتًُيت ببنًشبسكت  -يدبالث انتشبوس وانًشبسكت ػهً انًغتىي انىطًُ  

 يؤششاث انتًُيت انًغتذايت فً يصش.  -يشدود تُفيز خطط انؼًم  

 ًى وانتًُيت فً انؼذيذ يٍ انبهذاٌ .: تطبيمبث وأيثهت ػهً انُ انثبيٍ انًىضىع

انؼُبصش: يتؼشض انطبنب ألحذ انتطبيمبث نهًُى وانتًُيت فً أحذ بهذاٌ انؼبنى ببنششذ وانذػى وإػطبء 

 االيثهت انكبفيت نهحبنت انًختبسة

 أعتبر انًبدة: أ.د/ صبحً أحًذ أبىانُدب                                                                 


