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مجهورية العراق
 زارة التعليم العالي والبحث العلميو

 جھاز ا;شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية
 ا�قتصاد الزراعي:القســم
 الثالثة:المرحلة

 احمد محمود فارس:اسم المحاضر الث�ثي
 استاذ:اللقب العلمي
 دكتوراه:المؤھل العلمي
 الزراعي قسم ا�قتصاد:مكان العمل
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بدأ الدوام في
2/10/2011 

 الم�حظات ليةمالمادة الع المادة النظرية

 ادارة عنصر ا$نتاج مبادئ عامة6/10ـ12
ياحصاءات ا$راض تكاليف ا$نتاج الزراعي13/10ـ29
 تأسيس المزارع ا$يرادات المزرعية20/10ـ316
 تقدير قيمة ا$رض الزراعية القرارات المزرعية27/10ـ423
 ادارة العمل مبدأ تحديد احسن مستوى لAنتاج3/11ـ530/10
 انواع العمل المزرعي مبدأ ا$حAل او ا$ستبدال10/11ـ66
ا17/11ـ713  مواصفات العمل المزرعي لفرص البديلةمبدأ تكاليف
 العمل ورأس المال مبدأ الميزة النسبية24/11ـ820
 اجور العمل مبدأ العوائد الحدية المتساوية1/12ـ927/11
 كفاءة وانتاجية العمل التخطيط المزرعي8/12ـ4 10
 ادارة رأس المال طرق ا$دارة المزرعية15/12ـ11 11
 تقسيمات واشكال رأس المال الميزانية الكاملة والجزئية22/12ـ18 12
ادارة المكائن الزراعية مقاييس الكفاءة ا$قتصادية29/12ـ25 13

 ا$ساسية
حساب وتشغيل المكائن المخاطرو وعدم اليقين5/1ـ2 14

 الزراعية
 حساب ا$ندثار الحسابات المزرعية11/1ـ8 15
16 

 طلة نصف السنةع
 نظام الكورسات في الكلية 17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

:توقيع العميد:توقيع ا$ستاذ

مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا;شراف والتقويم العلمي

 بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية

 ا�قتصاد الزراعي:اسم القســم
 الثالثة:المرحلة

 احمد محمود فارس:اسم المحاضر الث�ثي
 استاذ:اللقب العلمي
 راهدكتو:المؤھل العلمي
 قسم ا� قتصاد الزراعي:مكان العمل


