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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 جامعة امللك سعود

 كلية علوم األغذية والزراعة

 زراعيقسم اإلقتصاد ال

 

 زراعي "القتصاد اال أسس"   201 قصرخطة تدريس مقرر 

“Principles of Agricultural Economics” 

  64435 شعبة

  1440/1441: (الثاني)الفصل 

 

  العمرييوسف بن عبدالرمحن إسم املدرس:  د. 

  ساعات مكتبية:

 12:00 – 10:00: الثالثثاء/االثننياألحد/ 

 و/أو باالتفاق

 

  49مكتب رقم  68املبنى مكتب: 

  469 3306تلفون مكتب 

  ksu.edu.sayosef@بريد الكرتوني: 

 

 

 

 11:50 – 11:00األحد/الثالثاء  :الزمان/كانامل

 37أ1القاعة:      

 

 

 

mailto:yosef@ksu.edu.sa
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 املقرر

 زراعي "القتصاد اال مبادئ" :   اســــم املقـرر

 قصر  205: رمــز املقــرر  

 

 تعريف املقرر:

يتناول هذا املقرر خصائص الزراعة واملفاهيم األساسية للعرض و الطلب للمجتمعات الزراعية، نظرية اإلستهالك، نظرية اإلنتاج، تكاليف 

لفروع األقتصاد الزراعي.اإلنتاج، ومداخل   

 

  -اهلدف من املقرر :   

فهم أهم املوضوعات اليت يتطرق هلا علم اإلقتصاد الزراعي، فهم أساسيات اإلقتصاد اجلزئي والكلي اليت حيتاجها صانع القرار، أيضا 

يق، اإلنتاج،اإلدارة، و التمويل.التعرف على املفاهيم األساسية لصانع القرارات يف التسو  

 -: اآلتي إتباع الطالب عليتحقيق هذه األهداف ل

 .*منتظممواظبة الطالب على حضور احملاضرات بشكل   -1

 .مادة احملاضرةاإلطالع املسبق على  -2

 .املساعد ألية استفسارات /، وزيارة أستاذ املادة وحل التماريناملناقشة،  يف االشرتاك -3

 

 طرق التدريس:   

املتبع يف تدريس هذه املادة يعتمد علي املناقشة واألسئلة لتمكني الطلبة من استنباط/فهم/تطبيق القواعد وذلك من خالل نقاط  األسلوب

، تقديم حتليالت يقوم الطلبة بتطبيق املادة العلمية من خالل التمارين األسبوعية  (.Power Pointيف شكل عرض تقدميي )

 ئل أخري )تعلن يف حينها(. وأية وسا ( Power Pointدورية )
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 :احملاضرات )االسابيع(املنهج موزعا علي 

 األنشطة املوضوع الباب

 ،النشاط اإلقتصادي و النظرية اإلقتصادية مفاهيم و مصطلحات إقتصادية زراعية عامة، األول

 ،األخرىقتصاد بالعلوم عالقة علم اإل، أهداف علم االقتصاد ،مراحل تطور علم اإلقتصاد

.املشاكل اإلقتصادية الرئيسية ،املشكلة اإلقتصادية : خصائصها و أسبابها  

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 

 ،طرق و أدوات التحليل اإلقتصادي ،أقسام النظرية االقتصادية  ،النظم اإلقتصادية املعاصرة الثاني

.التحليل احلدي ،اإلفرتاضات األساسية  

القادمةقراءة مادة احملاضرة   

 

 

، تعريف علم االقتصـاد الزراعي ، ماهية اإلقتصاد الزراعي،همية النشاط الزراعيو أ الزراعة الثالث

إسـتخدام الرسـوم البيانية يف التحليـل ، و اخلصائص االقتصادية واالجتماعية للزراعة

.قتصادياإل  

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 متارين

جدول ، تعريف الطلب، انواع األسواق، تعريف السوق الزراعية، اتنتجعلى امل لطلبا الرابع

السعرية. مرونة الطلبالسوق على السلع الزراعية،  حمددات طلب، الطلب  

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 متارين

توازن ، قانون تناقص املنفعة احلدية، املنفعة احلدية ،نظرية املنفعة، سلوك املستهلك اخلامس

خصائص ، حتليل منحنيات السواء، عيوب نظرية املنفعة، فائض املستهلك، املستهلك

.خط امليزانية، منحنيات السواء  

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 متارين

العـوامـل الزراعية، مفهوم العرض، قانون العرض، جدول العرض،  املنتجات ــرضع السادس

 بالنسبة للسعر، انواع مرونة العــرض، التغري يف العرض، املؤثـرة على العـرض املزرعى

، خصائص العرض املزرعي، مرونة العرض يف املدى القصري و املدى الطويل. مرونة العــرض  

 

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 متارين

، أثر التغري يف الطلب و العرض يف توازن السوق، حتديـد األسعار والتوازن التوازن يف السوق، السابع

حول عرض األنتجة الزراعية و الطلب عليها، النظرية العنكبوتية، تعزيز أو دعم تطبيقات 

 األسعار، تقييد العرض، التجارة اخلارجية للسلع الزراعية.

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 متارين

أهداف إقتصاديات  ،تعريف إقتصاديات اإلنتاج الزراعي ،إقتصاديات اإلنتاج الزراعي الثامن

الدالة  ،عوامل اإلنتاج الزراعي ،طبيعة املوارد اإلنتاجية، اإلنتاج، الزراعياإلنتاج 

دالة  ،طبيعة الدالة اإلنتاجية ،طرق التعبري عن دالة اإلنتاج، فروض دالة اإلنتاج ،اإلنتاجية

قانون تناقص الغلة و املراحل  ،املشتقات االقتصادية لدالة اإلنتاج ،اإلنتاج الكالسيكية

، تأثري التكنولوجيا احلديثة، أنواع القرارات اإلنتاجيةاجالثالث لالنت  

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 متارين

، أنواع تكاليف التكاليف اإلنتاجية يف املدى القصري ،تكاليف اإلنتاج و العائد و معظمة الربح التاسع

تكاليف ، منحنيات التكاليف يف املدى الطويل، التكاليف اإلنتاجية يف املدى الطويل اإلنتاج،

.أشكال منحنيات سواء اإلنتاج، منحنيات السواء، تأثري التكنولوجيا على التكاليف، الوحدة  

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 متارين

  اإلختبار النهائي 

 درجات:يم الينظام تق
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 :تعتمد الدرجة النهائية علي 

 حسب التوزيع التالي:، نهائيال االمتحان  - (2)اختبارات دورية   - يف أوقاتها تمارينحل ال -شاركةاملضور واحل

 الدرجة  املوعد  البند

  ةدرج 15 مارس( 1أسبوع ) األول  الفصلياالختبار 

 ةدرج 15 ابريل( 1أسبوع ) الثانى  الفصلياالختبار 

 درجات  20  سبوعياا  التمارين

 درجات 10 خالل الفصل حضور ومشاركة

 درجة 40 راجع اجلدول النهائي االختبار

 100  اجملموع

 

 املراجــع املستخدمة

Gail, L. Cramer, C. W. Jensen, and D. D. Southgate.  Agricultural Economics and 

Agribusiness. 8th ed. John Wiley&Sons, NewYork, 2001. 

 حممد سعيد الفتيح، عبدالغين عبداللطيف، االقتصاد الزراعي، منشورات جامعة حلب، كلية الزراعة، 1998م.

.2000الدخيل، خالد أبراهيم. مقدمة يف النظرية االقتصادية اجلزئية، الرياض،   

 

 .TBAسياسات الواجب االسبوعي: 

 الغياب/احلضور: سياسات 

 سوف تطبق لوائح اجلامعة يف هذا الصدد 

 "ال يعين احلضور -احملاضرةمثال يف آخر —احلضور من أجل "التحضري 

  املعتمدة رمسيا من اجلامعة فقطاألعذار املقبولة هي : 

  حماضرات أو أكثر يعرض الطالب للحرمان  ع(تس) 9غياب 

  ال يعين التحضري االستئذان من أستاذ املادة 

 مقتطفات من قواعد ولوائح اجلامعة فيما خيص الغياب عن احملاضرات والدروس العملية:*

اذا قلت علي الطالب املنتظم حضور احملاضرات والدروس العملية وحيرم من االستمرار يف املادة كما حيرم من دخول االختبار النهائي فيها "

.ويعترب الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب  من احملاضرات النظرية والدروس العملية........ %(75نسبة حضوره عن )

 "قرر.الغياب راسبا يف امل

 

 إىل سواء السبيل واهلاديواهلل هو املوفق 


