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قصر 211  

 سم هللا الرمحن الرحيمب
 

 " تنمية اقتصادية زراعيةقصر "   112خطة تدريس مقرر 
 18214 شعبة

 1440/1441 العام اجلامعي :ثاينالدراسي الالفصل 
 

  يوسف بن عبدالرمحن العمريد. :  م احملاضراس
  التفاقابو/أو  12:00 – 10:00: االربعاء   ساعات مكتبية:

  الدور الثالث 49مكتب رقم  68مبىن مكتب: 
   yosef@ksu.edu.saبريد الكرتوين:      946 3306تلفون 

 ص 1:50إىل  1:00ة من الساع االثنني واألربعاءيومي               1 أ1قاعة  68امليىن  :الزمان/كانامل
 
 

 املقرر

 " تنمية اقتصادية زراعية" :   اســــم املقـرر
 قصر  211: ــز املقــرر  رم
 

 تعريف املقرر:

 .اا وأهم  معوقاهتدية إليهل املؤ تعريف ملفهوم التنمية االقتصادية الزراعية وأمهيتها والوسائيتناول هذا املقرر 

 
  -اهلدف من املقرر :  

عام  القتصادية بشكلية التنماعرتض تالتعرف على مفاهيم التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، وحتديد العقبات اليت 

دية، ومستوى االقتصا تنميةوالتنمية الزراعية بشكل خاص. ابإلضافة إىل تزويد الطالب مهارات لقياس مستوى ال

 املعيشة، ومعدالت الفقر، والبطالة يف اجملتمع السعودي.

mailto:yosef@ksu.edu.sa
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 -: اآليت إتباع الطالب عليتحقيق هذه األهداف ل

 .1منتظمبشكل مواظبة الطالب على حضور احملاضرات   -1
 .مادة احملاضرةاإلطالع املسبق على  -2
 .تتفساراألية اس ، وزايرة أستاذ املادة وحل التماريناملناقشة،  يف االشرتاك -3
 

 طرق التدريس:   
يق تنباط/فهم/تطبة من اسلطلباملتبع يف تدريس هذه املادة يعتمد علي املناقشة واألسئلة لتمكني ا األسلوب

ت دورية تقدمي حتليال  (.Power Pointنقاط يف شكل عرض تقدميي )القواعد وذلك من خالل 
(Power Point ) تعلن يف حينها(.  وأية وسائل أخرى( 

 
 :احملاضرات )االسابيع(املنهج موزعا علي 

 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
 ساعات االتصال عدد األسابيع املوضوع

رايت ونظ يةشرات التنمتعريف التنمية والنمو االقتصادي، وقياس مؤ 
 النمو قدمةملتالتخلف، واملقارنة بني أقل البلدان منوا والبلدان ا

4 8 

لك تاألهداف الرئيسية للمجتمعات ودور الزراعة يف حتقيق 
 األهداف، واألمن الغذائي، والبطالة، وما إىل ذلك.

3 6 

ىل إارة إلشادية )إجيابيات وسلبيات( مع انظرايت التنمية االقتص
 8 4 االقتصاد السعودي، مراحل التنمية.

  اململكةية يفتنمالتخطيط التنموي الزراعي، الثورة اخلضراء، مشاكل ال
 .. ى املواردظ علفاالعربية السعودية؛ وتبين التكنولوجيا املتقدمة، واحل

3 6 

                                                 
 جامعة فيما يخص الغياب عن المحاضرات والدروس العملية:مقتطفات من قواعد ولوائح ال 1

 %(75ره عن )اذا قلت نسبة حضو"علي الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم من االستمرار في المادة كما يحرم من دخول االختبار النهائي فيها 

 لب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر."من المحاضرات النظرية والدروس العملية........ .ويعتبر الطا
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 درجات:يم الينظام تق
 :ئية عليتعتمد الدرجة النها 

  نهائيال المتحانا  - (2)ية اختبارات دور   - يف أوقاهتا تمارينحل ال -شاركةاملضور و احل
 حسب التوزيع التايل:
 الدرجة املوعد البند

 ةدرج 15 حيدد الحقا   األول الفصلياالختبار 
 ةدرج 15 حيدد الحقا   الثاىن الفصلياالختبار 

 درجات 10 دوراي   التمارين
 درجات 10 د الحقا  حيد مشروع

 درجات 10 الدراسي خالل الفصل حضور ومشاركة
 درجة 40 الكليةمن خالل حيدد  النهائياالختبار 

 100 -- اجملموع
 

 املراجــع املستخدمة

 م.2010، دار الراية للنشر والتوزيع، لتخطيط والتنمية الزراعيةا، جواد سعد، عارف 

  ،م.0720لرايض. ارية، ا، الطبعة اخلامسة، مطابع الفرزدق التجد الكليمبادئ االقتصااحلبيب، فايز ابراهيم 

  ، م.1978، دار الشروق، جدة. التنمية والتخطيط االقتصاديعمر، حسني 

  ،1720القاهرة.  النشر،و ، اجملموعة العربية للتدريب التنمية املستدامةابو النصر، مدحت وايمسني مدحت حممد 

 

 الغياب/احلضور: سياسات 
 تطبق لوائح اجلامعة يف هذا الصدد سوف 
 "يعين احلضورال -ثال يف آخر احملاضرةم—احلضور من أجل "التحضري  
  املعتمدة رمسيا من اجلامعة فقطاألعذار املقبولة هي : 
  ال يعين التحضري االستئذان من أستاذ املادة 

 
 
 

  مع متنيايت لكم مجيعاً ابلتوفيق،،،


