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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اىَثًْ خاٍؼح اىَؤصضح اىرؼيَُُح .1

 ػيىً اىرزتح واىَىارد اىَائُح    / اىَزمز ؼيٍَ اىقضٌ اى .2

 االقرصاد اىزراػٍ اصٌ / رٍز اىَقزر .3

  أشناه اىحضىر اىَراحح .4

 اىفصو اىفصو / اىضْح .5

 33 )اىنيٍ(ػذد اىضاػاخ اىذراصُح  .6

  ذارَخ إػذاد هذا اىىصف  .7

 أهذاف اىَقزر .8

وحساب اجلدوى االقتصادية وحتليل بنود التكاليف وااليرادات للمشروع الزراعي لى اجلانب االقتصادي للمشاريع الزراعية التعرف ع
 فضال عن التعرف على دور القطاع الزراعي يف البنيان االقتصادي للبلد.

 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛امج.البرن
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 وطزائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ َقزراخ اىٍخزخ .13

  زفُح هذاف اىَؼاأل -أ
 فٍ اىدىاّة االخرَاػُحدور اىقطاع اىزراػٍ  -1أ

 دور اىقطاع اىزراػٍ فٍ ذنىَِ اىذخو اىقىٍٍ -2أ

 ذخطُظ اىَشارَغ اىزراػُح وذؼظٌُ ارتاذ اىَْرح. -3أ
 حضاب اىدذوي االقرصادَح -4أ
 اىرؼزف ػيً اىؼَيُح اىرضىَقُح ىيضيغ اىزراػُح -5أ
 اهَُح حَاَح اىَْرح واىَضرهيل وُ خاله اىضُاصح اىضؼزَح.  -6أ

  َقزر.اىخاصح تاى ُحاىَهاراذاألهذاف   -ب 

 ذحيُو تْىد اىرناىُف واالَزاداخ – 1ب

 ذاثُز اىضزائة ػيً اىَْرح واىَضرهيل – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طزائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

 اىَقزر اىَحاضزاخ اىْظزَح اىخاصح تَفزداخ اىَْهح 

 

 

 
 طزائق اىرقٌُُ      

 

 االٍرحاّاخ اىْظزَح اىُىٍُح واىشهزَح واىفصيُح

 

 
 األهذاف اىىخذاُّح واىقَُُح  -ج

 االقرصادَح واالخرَاػُح اىنثُزج ىيقطاع اىزراػٍ األهَُح -1ج

 اهَُح حَاَح اىَْرح اىَحيٍ -2ج

 اهَُح حَاَح اىَضرهيل -3ج

   -4ج

  
 رؼيٌ طزائق اىرؼيٌُ واى    

 

 

 
 طزائق اىرقٌُُ    
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 حرُح اىثُْح اىر .12

 االقتصاد الزراعي ـ اىنرة اىَقزرج اىَطيىتح 1

 االقتصاد الزراعي بني النظرية والتطبيق /د. امحد زبري جعاطة )اىَصادر(  ـ اىَزاخغ اىزئُضُح 2
 االقتصاد الزراعي / د. هاشم علوان السامرائي

               ـ اىنرة واىَزاخغ اىرٍ َىصً تها  ا

 ( رقارَز ,.... اىَدالخ اىؼيَُح , اى) 
 سلسلة شوم يف االقتصاد اجلزئي

ب ـ اىَزاخغ االىنرزوُّح, ٍىاقغ االّرزُّد 

.... 
 االقتصاد الزراعي يف الوطن العريب

 
 خطح ذطىَز اىَقزر اىذراصٍ  .13

 اىَْقىىح ) اىَهاراخ األخزي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف واىرطىر اىشخصٍ (.اىرأهُيُح اىؼاٍح و اىَهاراخ -د 

 ذؼظٌُ ارتاذ اىَْرح -1د

 ذؼظٌُ ٍْفؼح اىَضرهيل -2د

 دراصح اىدذوي االقرصادَح ىيَشارَغ اىزراػُح -3د

    -4د

 تُْح اىَقزر .11

ٍخزخاخ اىرؼيٌ  اىضاػاخ ثىعاألص

 اىَطيىتح
اصٌ اىىحذج / أو 

 اىَىضىع
 طزَقح اىرقٌُُ طزَقح اىرؼيٌُ

اىحُاج ٍظاهز   2 األوه

 االقرصادَح
 اٍرحاُ ّظزٌ ٍحاضزج ّظزٌ

ّظزَح صيىك   2 اىثاٍّ

 اىَضرهيل
 اٍرحاُ ّظزٌ ٍحاضزج ّظزٌ

 اٍرحاُ ّظزٌ ٍحاضزج ّظزٌ اىؼزض واىطية   2 اىثاىث
االّراج اىزراػٍ   2 اىزاتغ

 وػْاصزٓ
 اٍرحاُ ّظزٌ ٍحاضزج ّظزٌ

قاّىُ اىغيح   2 اىخاٍش

 اىَرْاقصح
 اٍرحاُ ّظزٌ ٍحاضزج ّظزٌ

دور اىزراػح فٍ   2 اىضادس

 االقرصاد اىىطٍْ
 اٍرحاُ ّظزٌ ٍحاضزج ّظزٌ

االصؼار اىزراػُح   2 اىضاتغ

 واىرضىَق اىزراػٍ
 اٍرحاُ ّظزٌ ٍحاضزج ّظزٌ
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