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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جامعة امللك سعود

 كلية علوم األغذية والزراعة

 زراعيقسم اإلقتصاد ال

 

 خطة تدريس مقرر 
 214قصر 

 نظم أسواق الغذاء 

“Food Market Systems” 

 

 17225 شعبة

 1441/1440: (الثاني)الفصل 

 

  يوسف بن عبدالرمحن العمريإسم املدرس:  د. 

  ساعات مكتبية:

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

 و/أو باالتفاق

 

  49أ غرفة  68مبنى مكتب: 

  469 3306تلفون مكتب 

  yosef@ksu.edu.saبريد الكرتوني: 

 
 

 2:50 – 2:00 الثالثاء/األحد :الزمان/كانامل

 84/1أ1القاعة:    

mailto:yosef@ksu.edu.sa
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 املقرر

  "نظم أسواق الغذاء" :   املقـرراســــم 

 قصر  214: رمــز املقــرر  

 2عدد الساعات: 

 

 تعريف املقرر:

مقدمة يف حتليل النظم، دراسة هيكل سوق الغذاء، السلوك السوقي يف صناعة األغذية، اإلجناز السوقي، أثر 

 اهليكل والسلوك السوقي على أداء صناعة الغذاء، االسرتاتيجية التسويقية.

  -اهلدف من املقرر :   .

تعريف الطالب بأساسيات نظم أسواق الغذاء ومميزات التعامل مع أسواق الغذاء كنظم متكاملة وكذلك األدوات التحليلية .

 الالزمة لدراسة هيكل السوق واسرتاتيجيات وأداء األسواق.

 -: اآلتي إتباع الطالب ىعلتحقيق هذه األهداف ل

 .*منتظممواظبة الطالب على حضور احملاضرات بشكل   -1

 .مادة احملاضرةاإلطالع املسبق على  -2

 .املساعد ألية استفسارات /، وزيارة أستاذ املادةتنفيذ األنشطة املطلوبةاملناقشة،  يف االشرتاك -3

 

 طرق التدريس:   

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

أنشطة يقوم الطلبة بتطبيق املادة العلمية من خالل   (.Power Pointمن خالل نقاط يف شكل عرض تقدميي )

 )تعلن يف حينها(.  وأية وسائل أخري ( Power Point، )فردية و/او مجاعية تكليفية
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 :احملاضرات )االسابيع(املنهج موزعا علي 

 املرجع األنشطة املوضوع األسبوع

: مقدمة، أساسيات نظم أسواق الغذاء األول

 دراسة سوق الغذاء كنظام متكامل مربرات

    قراءة مادة احملاضرة القادمة

نظم أسواق الغذاء يف اململكة العربية  الثاني

 .نظم االستهالك، نظم االنتاج: السعودية

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 

 :نظم أسواق الغذاء يف اململكة العربية الثالث

 .،اإلطار التنظيمي

  قراءة مادة احملاضرة القادمة

واقع  :نظم أسواق الغذاء يف اململكة العربية الرابع

 : نظم أسواق الغذاء، دراسة حالة

  

: مالمح هيكل السوق، هيكل سوق الغذاء اخلامس

 .احلاالت احملتملة هليكل أسواق الغذاء

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 

  قراءة مادة احملاضرة القادمة .: املعايري الوصفيةمعايري القوة السوقية السادس

  2/2020؟؟/ اإلمتحان الفصلي األول 

التحليل  معايري القوة السوقية: معايري السابع

  القياسي

  قراءة مادة احملاضرة القادمة

مربرات تنسيق  :تنسيق أسواق الغذاء الثامن

 .نظريات تنسيق األسواق، أسواق الغذاء

  قراءة مادة احملاضرة القادمة

نظريات تنسيق  :تنسيق أسواق الغذاء التاسع

 األسواق

  قراءة مادة احملاضرة القادمة

: إسرتاتيجيات املنشآت يف سوق الغذاء العاشر

 .صنع سعر السوقاألخذ بسعر السوق، 

  قراءة مادة احملاضرة القادمة
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 املرجع األنشطة املوضوع األسبوع

: إسرتاتيجيات املنشآت يف سوق الغذاء احلادي عشر

إسرتاتيجيات املنافسة االحتكارية يف 

 .أسواق الغذاء

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 

 

  4/2020؟؟/ اإلمتحان الفصلي الثاني 

املنشآت يف سوق الغذاء: إسرتاتيجيات  الثاني عشر

 .طرق تسعري السلع الغذائية

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 متارين

 

: آثار هياكل أسواق الغذاء على أدائها الثالث عشر

 .الكفاءة االقتصادية ألسواق الغذاء

  قراءة مادة احملاضرة القادمة

آثار هياكل أسواق الغذاء على أدائها:  الرابع عشر

 .ة ألسواق الغذاء االقتصاديالكفاءة 

 قراءة مادة احملاضرة القادمة

 

 

اخلامس 

 عشر

آثار هياكل أسواق الغذاء على أدائها: 

 العدالة االجتماعية

  

   اإلختبار النهائي 
 

 درجات:يم الينظام تق

 تعتمد الدرجة النهائية علي: 

  نهائيال االمتحان  - (2)اختبارات دورية   - يف أوقاتها نشطةاأل عمل -شاركةاملضور واحل

 حسب التوزيع التالي:

 الدرجة  املوعد  البند

  ةدرج 20 مارس( 1أسبوع ) األول  الفصلياالختبار 

 ةدرج 20 ابريل( 1أسبوع ) الثانى  الفصلياالختبار 

 درجات  10  دوريا خالل الفصل  نشطةاأل

 درجات 10 خالل الفصل حضور ومشاركة

 درجة 40 راجع اجلدول النهائي االختبار

 100  اجملموع
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 :املراجــع املستخدمة  

قواعد عامة وتطبيقات " نظم أسواق الغذاءو عثمان بن سعد النشوان.  صبحي حممد ،.إمساعيل .

، الرياض، اململكة العربية السعودية، جامعة امللك سعود، النشر العلمي واملطابع. "من االقتصاد السعودي

2011. 

 

 

 الغياب/احلضور: سياسات 

 سوف تطبق لوائح اجلامعة يف هذا الصدد 

 "ال يعين احلضور -مثال يف آخر احملاضرة—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 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  من احملاضرات النظرية والدروس العملية........ %(75قلت نسبة حضوره عن )

 "االختبار بسبب الغياب راسبا يف املقرر.

 

 

 إىل سواء السبيل واهلاديواهلل هو املوفق 


