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 دقق الملف من قبل

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

 اسم مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

 التاريخ   

 التوقيع

 

 

 نموذج وصف البرنامج االكاديمي 

 مؤسسات التعليم العالي )) مراجعة البرنامج االكاديمي((مراجعة أداء 

 

 

 وصف البرنامج االكاديمي

يوفر وصف البرنامج االكاديمي هذا ايجازا مقتضبا الهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 صف لكل مقرر ضمن البرنامجويصاحبه و

 

 

 

 المؤسسة التعليمية -1

 

 كلية الزراعة –جامعة بغداد 

 قسم االقتصاد الزراعي القسم الجامعي / المركز -2

 

 اسم البرنامج االكاديمي -3

 

 برنامج قسم االقتصاد الزراعي

 اسم الشهادة النهائية -4

 

 بكالوريوس علوم زراعية

 فصلي النظام الدراسي  -5



 

 االعتماد المعتمدبرنامج  -6

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المؤثرات االخرى -7

 

 ال توجد

 تاريخ اعداد الوصف -8

 

 

 اهداف البرنامج االكاديمي : تخريج طلبة يمتازون بما يأتي: -9

 

 المقدرة على العمل في القطاع الزراعي ومجال االقتصاد الزراعي -1

التعرف على وهي  الزراعي وفروعه المختلفةاعداد باحثين علميين في مجال االقتصاد  -2

وسائل التحليل االقتصادي الوصفي والكمي واستعمالها في مجال البحث العلمي 

 التعرف على اساسيات الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية. االقتصادي الزراعي

فهم االسس النظرية إلدارة وتقويم المشاريع الزراعية فضال عن دراسة الوظائف و

السياسات الزراعية وتحليلها   التسويقية وادارة التسويق الزراعي ورسم بعض مالمح

بالتعرف على نظريات ، كما يهتم وكذلك دراسة التحليل والتنبؤ باألسعار الزراعية

التنمية الزراعية وفهم اداء مؤسسات التمويل والتسليف للمزارعين واخيرا فهم اسس 

 .التخطيط الزراعي

 

 المشورة والمعلومات الجيدة للمؤسسات والوزارة ذات العالقةتقديم  -3

القيام بدراسات الجدوى وتقييم المشاريع الزراعية لمختلف الجهات الرسمية وغير  -4

 الرسمية 

 زيادة روح المنافسة بين الطلبة من اجل التفوق العلمي للحصول على فرص عمل جيدة -5

 على فرصة التقديم  الى الدراسات العليا زيادة التنافس بين الطلبة من اجل الحصول  -6

تخريج طلبة لهم القدرة على مواصلة التلم والتطور داخل العراق وخارجه في مجال  -7

 تخصص االقتصاد الزراعي وفروعه المختلفة

 

 

 . مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم10

 

 المعرفة والفهم - أ

 على المعرفة والعلم بمجاالت االقتصاد الزراعي تمكين الطلبة من الحصول -1أ

تعريف الطالب بالمهارات االساسية والمساعدة التي يتطلبها االلمام بمناهج القسم  -2أ

 والمتمثلة بالرياضيات واالحصاء والحاسوب

تمكين الطالب من الحصول على المعرفة والعلم بمجاالت االقسام االخرى والتي  -3أ

الكلية كالثروة الحيوانية ووقاية النبات والبستنة واالرشاد الزراعي تدخل ضمن متطلبات 

 والصناعات الغذائية ... الخ

تمكين الطالب من الحصول على المعرفة والعلم بمجاالت عامة اخرى والتي تدخل  -4أ

 ضمن متطلبات الجامعة مثل مفاهيم حقوق االنسان والحرية والديمقراطية .

 ضوعالمهارات الخاصة بالمو - ب

تدريب الطالب على االلمام بالمواضيع العملية  وتطبيقات بعض الدروس لالستفادة  -1ب

القصوى من هذه الدروس ويتم ذلك من خالل التمرينات العملية الرياضية او اجراء 

البحوث التطبيقية الميدانية للمشاكل الزراعية او تحضير اوراق عمل لبعض المواضيع 

 مرينات احصائية ورياضية.النظرية التي ال تتطلب ت

تدريب الطالب على اجراء بعض التجارب الزراعية الحقلية السيما فيما يتعلق  -2ب



بمواد االقسام االخرى فضال عن االطالع على كيفية التعامل مع االجهزة المختبرية 

 وادوات القياس لكي يكون ملما الماما بسيطا بدروس االقسام االخرى

 

 والتعلمطرائق التعليم 

 تزويد الطالب باألساسيات والمحاضرات المتعلقة بالمواد  -1

او التواصل عبر االنترنيت  (Power Point)استخدام اساليب العرض االلكتروني  -2

 وواضح للطالبلغرض ايصال المعلومة بشكل جيد 

حث الطلبة على اجراء الزيارات الميدانية للدوائر ذات العالقة بتخصص القسم  -3

 ء االستبيانات وجمع المعلومات الميدانية من المزارعين وكيفية اجرا

حث الطلبة على الذهاب الى المكتبة من خالل مطالبتهم بتقديم تقارير علمية حول  -4

 المواضيع التي تعطى لهم من المواد الدراسية

 

 طرائق التقييم        

 اختبارات يومية وشهرية من خالل اسئلة حول مواضيع المواد الدراسية -1

 درجات حول مشاركة الطلبة بالبحوث والتقارير العلمية -2

 نشاطات الطلبة من خالل عمل البوسترات والرسوم التوضيحية والمخططات البيانية  -3

 مهارات التفكير -ج   

 طرح االسئلة االستنتاجية على الطلبة -1ج       

لجزء العملي من المواد ايجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تصادف الطلبة في ا -2ج       

 الدراسية 

تمكين الطلبة من اجراء عدد كبير من التمرينات اإلحصائية والرياضية في الدروس  -3ج       

للتعرف على واقع المشاكل دراسات ميدانية  بإجراءالتي تتطلب ذلك فضال عن القيام 

 الزراعية للفالحين والمزارعين

فيما يتعلق بالمواد الدراسية لألقسام االخرى ، تمكين الطلبة من اجراء التجارب  -4ج      

 المختبرية والحقلية للتعرف بشكل اكثر قربا على المشاكل الفنية للزراعة 

 

     

المهارات العامة والمنقولة ) المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د    

 الشخصي(

تدريب الطالب على كيفية استخدام مصادر المعلومات إلدامة وتطوير معلوماته  -1د       

 االساسية

 تطوير اسلوب الطالب في نقل المعلومات الى وسط العمل -2د       

تدريب الطالب على اجراء البحوث العلمية لحل المشاكل في العمل وتطوير اساليب  -3د       

 ستبيانات توزع على مجتمع الدراسة وهم الفالحون والمزارعوناالنتاج من خالل عمل ا

 طرائق التعليم والتعلم

 وضع مناهج دراسية بالتنسيق مع الدوائر العليا ذات العالقة مع القسم -1

 لمجتمع الذي يخدمه القسماوضع مناهج دراسية من قبل القسم مشابهة لبيئة  -2

الزراعة او الدوائر ذات العالقة ارسال الطلبة الى الدوائر الزراعية ومديريات  -3

 بتخصصات القسم  لغرض اجراء التطبيق الصيفي 

 

 طرائق التقييم   

اجراء اختبارات خالل فترة التطبيق وتوجيه اسئلة للطلبة لمعرفة مدى استيعابهم لطبيعة  -1

 العمل الذي تمت ممارسته خالل فترة التطبيق

الدراسي لمعرفة خيارات الطلبة في المقررات اجراء مناقشة للبحوث في نهاية الفصل  -2

 الدراسية



كتابة التقارير بعد االنتهاء من فترة التطبيق لمعرفة مدى تمكن الطلبة من تشخيص  -3

 المشكالت وكيفية ايجاد الحلول لها

 بنية البرنامج -11

 يرفق مع البرنامج االكاديمي ملف لوصف مقررات قسم االقتصاد الزراعي

 

 

 للتطور الشخصيالتخطيط    -12

ان التعليم الجيد يقوم على مساعدة الطلبة على التعلم واكتساب المهارات ويتم ذلك من  -1

 خالل توفير الشروط المالئمة لذلك سواء من خالل التعليم المباشر او غير المباشر

تتوقف القيمة الحقيقية للمعلومات التي يدرسها الطلبة والمهارات التي يكتسبونها على  -2

 استخدامهم الصحيح والمثمر لها فضال عن امكانية تطبيقها في حياتهم اليوميةمدى 

ينبغي ان يكون المنهج متالئما مع حاضر الطلبة ومستقبلهم فضال عن ان يكون مرنا  -3

لكي يتمكن التدريسيون تغييره او اضافة ما يرونه مالئما لمستجدات الحياة الدراسية 

 والعملية 

تخرج والتوظيف في دوائرهم ووضع آلية لتطويرهم ومدهم متابعة الخريجين بعد ال -4

بكافة المعلومات الجديدة حول مجال التخصص في االقتصاد الزراعي وفروعه 

 المختلفة   

 معيار القبول ) وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية ( -13

 

عن ذلك فن كل  القبول المركزي بحسب ضوابط متطلبات التعليم العالي والبحث العلمي ، فضال

 كلية تعتمد معايير في توزيع الطلبة على االقسام العلمية منها:

 عدل الطالب في المرحلة االعداديةم -1

 رغبة الطالب -2

 الطاقة االستيعابية -3

بعض التعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن القبوالت  -4

 ة مثالالخاصة استثناء من المعدل كقبول ابناء االساتذ

 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 الكتب المنهجية  -1

 المكتبة -2

 (Internet)شبكة المعلومات الدولية  -3

 

 

 

 



 المنهجمخطط مهارات 

 يرجى وضع اشارات في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة/ 

 المستوى

رمز 

 المقرر

اساسي ام  اسم المقرر

 اختياري

العامة والمنقولة او المهارات المهارات  مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخص

  3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج   2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

اساسيات   االولى

 1اقتصاد/

 اساسي
      

  
       

 

 اساسيات   االولى

 2اقتصاد /

 اساسي
      

  
       

 

 اساسي رياضيات  االولى
      

  
       

 

رياضيات   االولى

 اقتصادية

 اساسي
      

  
       

 

نظرية   الثانية

 1اقتصادية/

 اساسي
      

  
       

 

نظرية   الثانية

 2/اقتصادية

 اساسي
      

  
       

 

 اساسي احصاء  الثانية
      

  
       

 

 احصاء  الثانية

 زراعي

 اساسي
      

  
       

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارات في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة/ 

 المستوى

رمز 

 المقرر

اساسي ام  اسم المقرر

 اختياري

المهارات العامة والمنقولة او المهارات  مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخص

  3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج   2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 اساسي 1نظرية كلية/  الثالثة
      

  
       

 

 اساسي ادارة مزارع  الثالثة
      

  
       

 

بحوث   الثالثة

 عمليات

 اساسي
      

  
       

 

تسويق   الثالثة

 زراعي

 اساسي
      

  
       

 

 اساسي طرائق بحث  الثالثة
      

  
       

 

 مبادئ  الثالثة

 محاسبة

 اساسي
      

  
       

 

  



 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارات في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة من 

السنة/ 

 المستوى

رمز 

 المقرر

اساسي ام  اسم المقرر

 اختياري

المهارات العامة والمنقولة او  مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

المهارات االخرى المتعلقة بقابلية 

 التوظيف والتطور الشخص

  3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج   2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

نظرية كلية   الثالثة

/2 

 اساسي
      

  
       

 

اقتصاديات   الثالثة

 انتاج

 اساسي
      

  
       

 

محاسبة   الثالثة

تكاليف 

 زراعية

 اساسي
      

  
       

 

تعاون   الثالثة

 زراعي

 اساسي
      

  
       

 

 اساسي بيئة اقتصاد  الثالثة
      

  
       

 

                    

 

 مخطط مهارات المنهج

 الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارات في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة/ 

 المستوى

رمز 

 المقرر

اساسي ام  اسم المقرر

 اختياري

المهارات العامة والمنقولة او  مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

المهارات االخرى المتعلقة بقابلية 

 التوظيف والتطور الشخص

  3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج   2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

سياسة   الرابعة

 زراعية

 اساسي
      

  
       

 

اقتصاديات   الرابعة

 موارد

 اساسي
      

  
       

 

 اساسي تقييم مشاريع  الرابعة
      

  
       

 

تجارة   الرابعة

 خارجية

 اساسي
      

  
       

 

 اساسي 1قياسي/  الرابعة
      

  
       

 

تنمية   الرابعة

 زراعية

 اساسي
      

  
       

 

 سنوي يناقش في نهاية العام الدراسييستند الدرس الى قيام الطالب بأجراء بحث  اساسي بحث تخرج  الرابعة



 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارات في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة/ 

 المستوى

رمز 

 المقرر

اساسي  اسم المقرر

ام 

 اختياري

المهارات العامة والمنقولة او  مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

المهارات االخرى المتعلقة بقابلية 

 التوظيف والتطور الشخص

  3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج   2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

اقتصاد   الرابعة

 عمل

 اساسي
      

  
       

 

 اساسي 2قياسي /  الرابعة
      

  
       

 

دراسات   الرابعة

 جدوى

 اساسي
      

  
       

 

تحليل   الرابعة

 اسعار

 اساسي
      

  
       

 

تخطيط   الرابعة

 زراعي

 اساسي
      

  
       

 

 يستند الدرس الى قيام الطالب بإجراء بحث سنوي يناقش في نهاية العام الدراسي اساسي بحث تخرج  الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 الزراعة كلية– بغداد ةجامع التعليمية المؤسسة .1

 الزراعي االقتصاد المركز/  الجامعي القسم .2

 الزراعي اإلنتاج اقتصاديات المقرر رمز/  اسم .3

  كوراسات نظام فيها يدخل التي البرامج .4

  دراسي صف المتاحة الحضور أشكال .5

 الخريفي الفصل السنة/  الفصل .6

 ( اسبوع 15) ساعة 75 (الكلي) الدراسية الساعات عدد .7

 2015 -2014  الوصف هذا إعداد تاريخ .8

 المقرر أهداف .9

 . بالمبادئ االساسية والمبادئ االقتصادية القتصاديات االنتاجتزويد الطالب  -1

 تعريف الطالب بأهم الفعاليات والوظائف االقتصادية المختلفة. -2

 التعريف بأهم  انواع دوال االنتاج والتكاليف الزراعية. -3

 يف وتكوينها  والعوامل المؤثرة عليها.التعريف ببنود التكال -4

 تعريف الطالب بالنظريات  والطرق لحساب الطلب على الموارد. -5

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

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

 البرنامج.



  والفهم المعرفة -أ
 .والتكاليف باالنتاج المتعلقة الرياضية النماذج توصيف -1أ

 . التكاليف وتخفيض لزيادة االقتصادية اسس على التعرف.-2أ

 .االنتاجية العمليه من لمتحققةا االرباح مقدار على التعرف -3أ
 .والتكاليف باالنتاج يتعلق ما في االقتصادية النظريات تطبيق -4أ

 

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 . علمية مادة تقديم وشرح علمي بحث عمل خالل من الذاتي التعليم– 1ب

 فةالمعر باقتصاد الموارد هذه وعالقة الموارد تنمية بقية على التعرف ـ 2ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 

 محاضرة . -1
 التفاعل بين االستاذ والطالب  -2

 

  التقييم طرائق     

 

 . يومية اختبارات -1
 .  تقارير -2
 . شهرية اختبارات -3

 
 التفكير مهارات -ج

 والدراسات البحوث مراجعة-1ج

     والتعلم التعليم استراتيجيات في وجديد مستهدف هو ما بشكل ـااللمام

  االبداعي التفكير استراتيجات-3ج

 .واالختبار االستعداد استراتيجيات -4ج

 
 (. الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات)  والمنقولة العامة  المهارات - د

 -1د

 .-2د

 .-3د

    -4د

 المقرر بنية .10

 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع

 وعالموض أو المساق/  الوحدة اسم

 طريقة (العمل اقتصاديات) 

 التعليم
 التقييم طريقة

      نظري    



 

 

 

 

 

 

  يومية اختبارات  مقدمة في اقتصاد العمل   نظري ساعة 2 1

2 =  
التطور التاريخي لنظريات االجور 

 واالستخدم
 = 

 =  نظريات عرض وطلب العمل  = 3

 =  النظرية الكنزية  = 4

 =  النظرية الحديثة  = 5

 =  االستخدام الكامل والبطالة  = 6

 اختبارشهري  امتحان  = 7

 يومية اختبارات  المنافسة واالحتكار في سوق العمل  = 8

 =  االجور واالسعار واالنتاجية  = 9

 =  عالقة االجور بمستوى االسعار  = 10

 =  االنتاجية  = 11

 =  العالقة بين التشغيل وانتاجية العمل  = 12

 =  االنتاجية في القطاع الزراعي  = 13

 =  السكان وتخطيط القوى العاملة  = 14

  شهري اختبار  امتحان  = 15

  التحتية البنية .11

 : المطلوبة القراءات

 األساسية النصوص  
 المقرر كتب 
 أخرى      

 *محاضرات
اسم *كتاب اقتصاد العمل د. عالء شفيق الراوي و د. عبد الرسول عبد ج

1989 
 * 

 المثال سبيل على وتشمل)  خاصة متطلبات

 والبرمجيات والدوريات العمل ورش

 ( االلكترونية والمواقع
  الدولية الشبكة الكترونية مواقع

 سبيل على وتشمل)  االجتماعية الخدمات

 والتدريب الضيوف محاضرات المثال

 (  الميدانية والدراسات المهني

  يةميدان دراسات على اطالع

  سابقة دراسات على اطالع

  القبول .12

  الوزارة قبل من مقر برنامج السابقة المتطلبات

  الرغبة ، الحقول  الطلبة من عدد أقل

   الطلبة من عدد أكبر



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 444EAPE / (1 راعية )ا مشاريع ييم ا    اسم / رمز المقرر .3

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الخريفي الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 المقدرة على اجراء تقييم مالي واقتصادي للمشاريع الزراعية. -1

 زيادة روح المنافسة بين الطلبة من اجل التفوق العلمي . -2

 تزويد الطلبة بالمعرفة التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل. -3

 تاهيل الطلبة ومساعدتهم على استخدام المعرفة التي اكتسبوها في الميدان العمل. -4

 ان يتخرج طلبة لهم القدرة على مواصلة التعلم والتطور. -5

 اعداد باحثين اقتصادين في مجال االقتصاد الزراعي. -6

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 

 البرنامج.

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
       

 449EAPE  / (2مشاريع  راعية )ا يم    

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الربيعي الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 المقدرة على اجراء دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية للمشاريع الزراعية. -1

 زيادة روح المنافسة بين الطلبة من اجل التفوق العلمي . -2

 تزويد الطلبة بالمعرفة التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل. -3

 تاهيل الطلبة ومساعدتهم على استخدام المعرفة التي اكتسبوها في الميدان العمل. -4

 ان يتخرج طلبة لهم القدرة على مواصلة التعلم والتطور. -5

 اعداد باحثين اقتصادين في مجال االقتصاد الزراعي. -6

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 

 البرنامج.

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 ( 1نظرية اقتصادية كلي )       اسم / رمز المقرر .3

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الخريفي  الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطالب بمفعوم االقتصاد الكلي ومقارنته باالقتصاد الجزئي وكيف تطور  -1

 تعريف الدخل القومي وطرق قياس النشاط االقتصادي واهم مكونات الناتج القومي وطرق قياسه   -2

 اهم المتغيرات االقتصادية الكلية االدخار االستهال  االستثمار وعالقتها بالعرض الكلي  -3

 

 .العرض الكلي والطلب الكلي واهم المدارس الفكرية االقتصادية  -4

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 

 البرنامج.

 ـ زيادة القدرة فهم االقتصاد الكلي والمساهمة بشكل فاعل في المستقبل باداء المهام الوظيفية  5



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعياال القسم الجامعي / المركز .2

 رياضيات اقتصادية اسم / رمز المقرر .3

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الخريفي الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 رياضية على النماذج االقت اديةا علوم ا ي د    ا  المقرر  لي  طبي   -1

 دراسة ومعرفة  طبيقا  الم فوفا  في المشاكل ا قت ادية الحقيقية.  -2

 النماذج االقت ادية الجز ية والكلية المتعلقة بتحليل التوا ن الساكن والتوا ن الساكن التعر  على  -3

 .المقارن 
  عريف الطال  بالمشكال  االقت ادية وكيفية  حويل ا الى ن ام معادال  رياضية . -4

 
 

 

 

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 

 البرنامج.

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 اقتصاديات موارد طبيعية   اسم / رمز المقرر .3

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الخريفي  الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  .تعريف الطالب بمفهوم الموارد الطبيعية واالقتصادية   -1

 تحقيق عدد من االهداف النظمية والسلوكية ومعرفة االثار المختلفة لمجموع من العوامل  -2

 تحقيق استبداله الموارد الزراعية  -3

 

تحقيق فهم اكبر للمشكلة االقتصادية من خالل العالقة الجدلية مابين الحاجات البشرية المتعددة وغير  -4

 المتناهية والموارد الطبيعية المحدودة 

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 

 البرنامج.

 ـ زيادة القدرة على المحافظة على الموارد وصيانتها الهميتها لالجيال القادمة  5



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 عي تمويل وتسليف زرا اسم / رمز المقرر .3

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الخريفي  الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  .معرفة مفهوم التمويل الزراعية واهميته   -1

 التعرف على مصادر التمويل الزراعي  .  -2

 دراسة اسعار الفائدة وعالقتها بحجم القروض الزراعية  . -3

 

  .دراسة طرائقتسديد القوض الزراعية وانواعها   -4

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها بيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقت 

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

 البرنامج.

 ـ التعرف على عوامل الموثرة في الطلب والعرض على القروض الزراعية  . 5



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 ( 2نظرية اقتصادية كلية )       اسم / رمز المقرر .3

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الربيعي  الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

بمفهوم االقتصاد الكلي واستكمال المعرفة العلمي السابقة فيما يتعلق اهمية دراسة تزويد الطالب  -1

 .االقتصاد الكلي 

 تحقيق عدد من االهداف النظمية والسلوكية ومعرفة االثار المختلفة لمجموع من العوامل  -2

معالجة المشاكل االقتصادية وفهم حقيقي لما يدور حولنا من مشاكل اقتصادية واثارها في المجتمع  -3

 واستقراره 

 

 محاولة لفهم واسقاط النظريات االقتصادية عل واقع االقتصاد العراقي  -4

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 

 البرنامج.

 ـ زيادة القدرة على فهم االقتصاد الكلي والتفاعل مع الواقع االقتصادي  5



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 مبادئ المحاسبة  اسم / رمز المقرر .3

 نظام فصلي البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الخريفي  الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 

التي تجعله قادرا  على اإللمام بمعنى المحاسبة والخبرة النظرية والعملية يهدف الى تزويد الطالب بالمعرفة 

والتعرف على مستخدمي المعلومات المحاسبية , وفهم كل من المبادئ والفروض المحاسبية وأنواع الحسابات 

 وخطوات الدورة المحاسبية وصوال  لتهيئة الطالب إلعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية . 

 

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 

 البرنامج.



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

   كلية الزراعة–جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قتصاد الزراعي اال  القسم الجامعي / المركز .2

 محاسبة التكاليف الزراعية        اسم / رمز المقرر .3

 نظام فصلي البرامج التي يدخل فيها .4

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الربيعي  الفصل / السنة .6

  اسبوع (15 ساعة )75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2015- 2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 

يهدف الى تزويد الطالب بالمعرفة التي تجعله قادرا  على اإللمام بخصوصيات النشاط الزراعي , والتي تنعكس 

 على نظامه المحاسبي , وتنفيذ المعالجات المحاسبية الخاصة بكل فرع من فروع النشاط 

  

 

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 

 البرنامج.

 

 

 

 

 



 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة  –بغداد  جامعة المؤسسة التعليمية .13

  قتصاد الزراعياال  القسم الجامعي / المركز .14

 التسويق الزراعي       اسم / رمز المقرر .15

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .16

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .17

 الفصل الخريفي الفصل / السنة .18

 اسبوع ( 15ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .19

 2015 -2014 اريخ إعداد هذا الوصف ت .20

 أهداف المقرر .21

 . للتسويق الزراعياالساسية والمبادئ االقتصادية بالمبادئ تزويد الطالب  -6

 تعريف الطالب بأهم الفعاليات والوظائف التسويقية المختلفة. -7

 التعريف بأهم  انواع االسواق الزراعية. -8

 رة في تكوينها.التعريف باالسعار وتكوينها  والعوامل المؤث -9

 تعريف الطالب بالنظريات  والطرق لحساب التكاليف والهوامش التسويقية الزراعية -10

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 

 البرنامج.

 المعرفة والفهم  -أ
 مناقشتها   ةالتنمية ومحاول تتوصيف االستراتيجيا  -1أ

 .التعرف على اسس االقتصادية للتسويق الزراعي و مساهمته في التنمية االقتصادية -2أ

 يرات في االسعار واثرها على تسويق المحاصيل الزراعية  .حركة المتغ -3أ
 تطبيق اشتقاقات لدراسة ظواهر متعلقة  بالتسويق الزراعي. -4أ



 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التعليم الذاتي من خالل عمل بحث علمي وشرح تقديم مادة علمية .  – 1ب

    الموارد باقتصاد المعرفة .ـ التعرف على بقية تنمية الموارد وعالقة هذه  2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرة . -3
 .ـ عدد من تقديمية 2.
 ـ التعليم التعاوني 3

 ـ التفاعل بين االستاذ والطالب 4

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية . -4
 تقارير  . -5

 اختبارات شهرية . -6
 مهارات التفكير -ج

 مراجعة البحوث والدراسات -1ج

 التعليم والتعلم     توجديد في استراتيجيا فااللمام بشكل ما هو مستهدـ

 استراتيجات التفكير االبداعي -3ج

   االستعداد واالختبار. تاستراتيجيا  -4ج
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   -1د

 .-2د

 .-3د

    -4د

 بنية المقرر .22

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة  ( التسويق الزراعي ) 

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري         

 اختبارات يومية   التطور التأريخي للتسويق الزراعي           ساعة نظري  2 1

2 =  
التنمية في  التسويق الزراعيدور 

 االقتصادية الزراعية
 = 

 =  أهمية التسويق للبلد واالقتصاد الوطني  = 3

 =  مناهج البحث في الدراسات التسويقية  = 4

 =  اهم الوظائف والفعاليات التسويقية  = 5

 =  ليا  التسويقيةعما م الوظا ف وال  = 6

 اختبارشهري  امتحان  = 7

8 =  
ليف و الهوامش طرق ونظريات حساب التكا

 التسويقية
 اختبارات يومية 

9 =  
 قسيم الوسطاء وال يئا  والمن ما  

 التسويقية
 = 

 =  المشاكل التسويقية  = 10



 

 

 البنية التحتية  .23

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 *محاضرات
 2008*كتاب التسويق الزراعي ، جميل محمد جميل الدباغ ، 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

الدوريات والبرمجيات ورش العمل و

 والمواقع االلكترونية (
 الدولية  ةمواقع الكترونية الشبك

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اطالع على دراسات ميدانية 

 اطالع على دراسات سابقة  

 

 القبول  .24

 امج مقر من قبل الوزارة  برن المتطلبات السابقة

 الحقول ، الرغبة  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

                                                                                                        م.م  قيس طامي جسام       

                                                                                                                  جامعة بغداد             -كلية الزراعة      

  قسم االقت اد الزراعي                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =  الكفاءة التسويقية وطرق قياسها   = 11

 =  اسعار السلع الزراعية  = 12

13 =  
الن ريا  االقت ادية لتكوين اسعار السلع 

 الزراعية
 = 

 =  النظرية العنكبوتية لتوازن االسواق  = 14

 اختبار شهري   امتحان  = 15



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة  –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .25

  قتصاد الزراعياال  القسم الجامعي / المركز .26

 450EINT –التجارة الخارجية        اسم / رمز المقرر .27

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .28

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .29

 الفصل الخريفي  الفصل / السنة .30

 اسبوع ( 15ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 2015 -2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر .33

 . ة بين الدول التعرف على أهم النظريات المفسرة لقيام التجارة الخارجي -11

 االستيرادات .  –الصادرات  –االغراق  -االعانات -التعرف على مفاهيم : الرسوم الجمركية -12

 التعرف على السياسات التجارية وأثرها على التبادل التجاري . -13

 

 . التعرف على مؤشرات التجارة الخارجية والقيام بأجراء الحسابات لها   -14

لب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطا
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ات الدولي واعداده وكيفية معالجة الخلل فيه والتعرف على سعر الصرف . ـ التعرف على ميزان المدفوع5



 المعرفة والفهم  -أ
 مناقشتها  . ةتوصيف نظريات التجارة الخارجية ومحاول  -1أ

 التعرف على سياسات التجارة الخارجية .  -2أ

 اعداد ميزان مدفوعات ومعالجة اي خلل فيه  . -3أ
  ة الخارجية .تطبيق عن مؤشرات التجار -4أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التعليم الذاتي من خالل عمل بحث علمي وشرح وتقديم مادة علمية .  – 1ب

  ـ التعرف على بقية تنمية الموارد وعالقة هذه الموارد باقتصاد المعرفة .  2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرة . -4
 .ـ عدد من الدروس التقديمية 2.
 ـ التعليم التعاوني . 3

 ـ التفاعل بين االستاذ والطالب . 4

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية . -7
 تقارير  . -8

 اختبارات شهرية . -9
 مهارات التفكير -ج

 مراجعة البحوث والدراسات . -1ج

 التعليم والتعلم  .   توجديد في استراتيجيا فـ االلمام بشكل ما هو مستهد2ج 

 جات التفكير االبداعي . استراتي -3ج

   االستعداد واالختبار. تاستراتيجيا  -4ج
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .34

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 موضوعاسم الوحدة / المساق أو ال

طريقة  (التجارة الخارجية) 

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري         

1 
ساعة نظري  2

 ساعة عملي 3-
 

 مفاهيم التجارة الخارجية وأسباب قيامها
 اختبارات يومية 

 =  النظريات الكالسيكية في التجارة الخارجية  = 2

3 =  
النظريات النيوكالسيكية في التجارة 

 الخارجية
 = 



 

 البنية التحتية  .35

 قراءات المطلوبة :ال

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتب خارجية ومحاضرات ومواضيع من االنترنيت 

 وكتب مساعدة

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 المعلوماتية الدولية  ةمواقع الكترونية من الشبك

االجتماعية ) وتشمل على سبيل  الخدمات

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اطالع على دراسات ميدانية 

 اطالع على دراسات سابقة  

 

 

 القبول  .36

 برنامج مقر من قبل الوزارة   المتطلبات السابقة

 الحقول ، الرغبة  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

  باسم حا م البدرد.          

 جامعة بغداد -كلية الزراعة          

  قسم االقت اد الزراعي         
 

 

 

4 =  
النظريات المعاصرة )الحديثة( في التجارة 

 الخارجية
 = 

 =  سياسات التجارة الخارجية  = 5

 =  التعريفات الجمركية  = 6

 =  ميزان المدفوعات  = 7

 اختبار شهري   تصحيح االختالل في ميزان المدفوعات  = 8

 اختبارات يومية  سعر الصرف االجنبي  = 9

 =  ف االجنبيقواعد الصر  = 10

 =  موشرات التجارة الخارجية  = 11

 =  معايير الميزة النسبية  = 12

 =  النظام النقدي العالمي وأهم منظماته  = 13

 =  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  = 14

15 =  
منظمة التجارة العالمية والشركات متعددة 

 الجنسية
 اختبار شهري 



 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة  –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .37

  قتصاد الزراعياال  القسم الجامعي / المركز .38

 1اساسيات االقتصاد /       اسم / رمز المقرر .39

 كراسات نظام  البرامج التي يدخل فيها .40

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .41

 الفصل الخريفي الفصل / السنة .42

 اسبوع ( 15ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .43

 2015 -2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .44

 أهداف المقرر .45

 .بالمبادئ االقتصادية االساسيةتزويد الطالب  -15

 ف الطالب بأهم الفعاليات والنظريات االقتصادية.تعري -16

 التعرف على مفهوم الطلب والعرض وتوازن في سوق المنافسة التامة. -17

 التعرف على دوال االنتاج وقانون الغلة المتناقصة. -18

 التعرف على عوامل االنتاج . -19

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا
 البرنامج.

 المعرفة والفهم  -أ
 سلو  المنتج.  فهم ومعرفة النظريات التي تحكم سلو  المستهلك و  -1أ

 .فهم اساس المشكلة االقتصادية-2أ

 تطبيق اشتقاقات المرونات المختلفة  .  -3أ



 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التعليم الذاتي من خالل عمل بحث علمي وشرح تقديم مادة علمية .  – 1ب

    .ـ التعرف على بقية تنمية الموارد وعالقة هذه الموارد باقتصاد المعرفة  2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرة . -5
 .ـ عدد من تقديمية 2.
 ـ التعليم التعاوني 3

 ـ التفاعل بين االستاذ والطالب 4

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية . -10
 تقارير  . -11

 اختبارات شهرية . -12

 
 مهارات التفكير -ج

 مراجعة البحوث والدراسات -1ج

 التعليم والتعلم     توجديد في استراتيجيا فدـااللمام بشكل ما هو مسته

 استراتيجات التفكير االبداعي -3ج

   االستعداد واالختبار. تاستراتيجيا  -4ج
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   -1د

 .-2د

 .-3د

    -4د

 بنية المقرر .46

 مخرجات التعلم المطلوبة ساعاتال األسبوع

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة  (  1اسس اقتصاد ) 

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري         

  ساعة نظري  2 1
االنتاج والتو يع  –مف وم علم االقت اد 

طرق البحث في  –واالست الك 

 الموضوعا  االقت ادية

 اختبارات يومية  

2 =  
خ ا ص الحاجة  –ة البشرية الحاج

االقت اد  –المشكلة االقت ادية  –البشرية 

 االن مة االقت ادية –الجز ي والكلي 

 = 

3 =  
العوامل المؤثرة –مف وم الطلب  –الطلب 

التغيرا  في  –مرونة الطلب  –على الطلب 

 منحنى الطلب

 = 

4 =  
 -المنفعة الكلية –ن رية سلوك المست لك 

 ة المنفعة الحدي
 = 

5 =  
خارطة السواء  –ن رية منحنيا  السواء 

 خ ا ص منحنيا  السواء –
 = 

 =  وا ن المست لك باستخدام ن رية المنفعة   = 6



 

 البنية التحتية  .47

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 *محاضرات
 2011*كتاب مبادئ االقتصاد الزراعي د. عبد الكريم الحسناوي , 

 1979* كتاب مبادئ االقتصاد د. عبد عباوي 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 الدولية  ةشبكمواقع الكترونية ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اطالع على دراسات ميدانية 

 اطالع على دراسات سابقة  

 

 

 القبول  .48

 برنامج مقر من قبل الوزارة   المتطلبات السابقة

  الحقول ، الرغبة أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 . غسان ثامر  اشم   ا.د

                                             جامعة بغداد                                                                       -كلية الزراعة  

 قسم االقت اد الزراعي 

 الحدية

 اختبارشهري  امتحان  = 7

8 =  
 وا ن المست لك باستخدام منحنيا  

التغيرا  في االسعار والدخل  -السواء

 و أثير ا على  وا ن المست لك

 ختبارات يوميةا 

9 =  
 –قانون العرض  -مف وم العرض -العرض

العوامل  –مرونة العرض  –جدو  العرض 

 -التي  ؤثر على مرونة العرض

 = 

10 =  

 حديد سعر التوا ن في  –سعر التوا ن 

التغيرا  في  –سوق المنافسة التامة 

العرض والطلب و أثير ا على سعر 

 -التوا ن

 = 

11 =  
قانون الغلة  –ة االنتاج دال -االنتاج

 المتناق ة
 = 

 =  عوامل االنتاج  = 12

13 =  
 – عريف  كاليف االنتاج  – كاليف االنتاج 

 متوسطا  االنتاج
 = 

14 =  
التكاليف في االجل  –منحنى التكاليف 

 الطويل والق ير
 = 

 اختبار شهري   امتحان  = 15



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة  –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .49

  قتصاد الزراعياال  القسم الجامعي / المركز .50

 2اساسيات االقتصاد /       اسم / رمز المقرر .51

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .52

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .53

 الفصل الربيعي ل / السنةالفص .54

 اسبوع ( 15ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .55

 2015 -2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .56

 أهداف المقرر .57

 .تعريف الطلبة انواع االسواق وخصائصها -20

 تعريف الطلبة تكاليف االنتاج ومتوسطتها. -21

 التعرف على التمايز السعري. -22

 ومي والناتج القومي .التعرف على مفهوم الدخل الق -23

 التعرف على االستخدام الكامل ومحددات االستثمار . -24

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
متاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف الالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 المعرفة والفهم  -أ
 فهم ومعرفة انواع االسواق .    -1أ

 .فهم ومعرفة كيفية التوازن في كل نوع من االسواق.-2أ

 التعرف على اشكال منحنيات التكاليف ومتوسطتها. -3أ



 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 التعليم الذاتي من خالل عمل بحث علمي وشرح تقديم مادة علمية .  – 1ب

   ـ التعرف على بقية تنمية الموارد وعالقة هذه الموارد باقتصاد المعرفة . 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرة . -6
 .ـ عدد من تقديمية 2.
 ـ التعليم التعاوني 3

 ـ التفاعل بين االستاذ والطالب 4

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية . -13
 تقارير  . -14
 اختبارات شهرية . -15

 مهارات التفكير -ج

 مراجعة البحوث والدراسات -1ج

 التعليم والتعلم     توجديد في استراتيجيا فـااللمام بشكل ما هو مستهد

 استراتيجات التفكير االبداعي -3ج

   االستعداد واالختبار. تاستراتيجيا  -4ج
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

   -1د

 .-2د

 .-3د

    -4د
 

 بنية المقرر .58

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة  (  2اسس اقتصاد ) 

 التعليم
 طريقة التقييم

    نظري      

  ساعة نظري  2 1
قانون الغلة  –دالة االنتاج  –االنتاج 

 عوامل االنتاج –المتناق ة 
 اختبارات يومية  

2 =  
 – عريف التكاليف  – كاليف االنتاج 

 متوسطا  التكاليف
 = 

3 =  
االيراد المتوسط  –االيراد الكلي  -االيرادا 

 االيراد الحد  –
 = 

4 =  
 –مف وم السوق  -عاراالسواق و حديد االس

 انواع االسواق –وظا ف السوق 
 = 

5 =  
خ ا ص سوق  –سوق المنافسة التامة 

 المنافسة التامة 
 = 

 =  لتوا ن في سوق المنافسة التامة  = 6

 اختبارشهري  امتحان  = 7

 اختبارات يومية  التوا ن في سوق االحتكار -سوق االحتكار  = 8



 

 

 البنية التحتية  .59

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 * محاضرات
 2011*كتاب مبادئ االقتصاد الزراعي د. عبد الكريم الحسناوي , 

 1979* كتاب مبادئ االقتصاد د. عبد عباوي 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

لبرمجيات ورش العمل والدوريات وا

 والمواقع االلكترونية (
 الدولية  ةمواقع الكترونية الشبك

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اطالع على دراسات ميدانية 

 اطالع على دراسات سابقة  

 

 

 القبول  .60

 قبل الوزارة   برنامج مقر من المتطلبات السابقة

 الحقول ، الرغبة  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 أ.د. غسان ثامر  اشم 

                                                                                             جامعة بغداد                       -كلية الزراعة   

 قسم االقت اد الزراعي 

 

 

 

 =  التمايز السعر  ف ومم –التمايز السعر    = 9

10 =  
خ ا ص  –سوق المنافسة االحتكارية 

التوا ن في سوق  –المنافسة االحتكارية 

 المنافسة االحتكارية

 = 

11 =  
خ ا ص سوق  –سوق احتكار القلة 

التوا ن في سوق احتكار  -احتكار القلة

 القلة

 = 

12 =  
 عريف الدخل  –مدخل الى االقت اد الكلي 

 –ا مية دراسة الدخل القومي  –القومي 

 النا ج القومي

 = 

13 =  
طريقة الدخل  –طرق قياس الدخل القومي 

 طريقة االنفاق –طريقة القيمة المضافة  –
 = 

14 =  
 –الن رية الحديثة في الدخل واالستخدام 

محددا  الدخل القومي  –االستخدام الكامل 

 محددا  االستثمار –

 = 

 ر شهري اختبا  امتحان  = 15



 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة  –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .61

  قتصاد الزراعياال  القسم الجامعي / المركز .62

 التخطيط الزراعي اسم / رمز المقرر .63

 ات نظام كراس البرامج التي يدخل فيها .64

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .65

 الفصل الربيعي الفصل / السنة .66

 اسبوع ( 15ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .67

 2015 -2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .68

 أهداف المقرر .69

 تدريس الطالب وتزويده بالمبادئ العامة للتخطيط االقتصادي -25

 مية اشكال التخطيط واهدافه في الدول النا -26

 معرفة االساليب المتبعة في التخطيط االقتصاد الزراعي -27

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً ع
 البرنامج.

 المعرفة والفهم  -أ
 دراسة المواضيع النظرية في مجال التخطيط االقتصادي.    -1أ

 كيفية اعداد الخطة االقتصادية على المستوى القومي.-2أ

 مشاكل التخطيط في القطاع الزرعي . -3أ



 وع المهارات الخاصة بالموض  -ب 

 محاولة التطبيق العملي للمواضيع النظرية في مجال التخطيط االقتصادي .  – 1ب

 ـ تدريب الطالب وتعليمه متابعة الخطة االقتصادي. 2ب

 ـ محاولة تطبيق المفاهيم النظرية في مجال التخطيط الزراعي. 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرة . -7
 .ـ عدد من تقديمية 2.
 م التعاوني ـ التعلي3

 ـ التفاعل بين االستاذ والطالب 4

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية . -16
 تقارير  . -17

 اختبارات شهرية . -18

 
 مهارات التفكير -ج

 مراجعة البحوث والدراسات -1ج

 التعليم والتعلم     توجديد في استراتيجيا فـ االلمام بشكل ما هو مستهد2ج

 اعي استراتيجات التفكير االبد-3ج

   االستعداد واالختبار. تاستراتيجيا  -4ج

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 حث الطالب على تطبيق المعلومات النظرية  -1د

 التطور الزراعي -2د

 التطور المستقبلي -3د

 بنية المقرر .70

 ت التعلم المطلوبةمخرجا الساعات األسبوع

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة  ( التخطيط الزراعي )

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري         

  ساعة نظري  2 1

التعاريف المختلفة  –مف وم التخطيط 

الخطة  –للتخطيط االقت اد  

 االقت ادية

 اختبارات يومية  

2 =  
لدو  دوافع التخطيط االقت اد  في ا

  اريخ التخطيط –النامية 
 = 

3 =  
مراحل اعداد  –مراحل عملية التخطيط 

 الخطة االقت ادية
 = 

 =  مراحل  نفي  الخطة االقت ادية  = 4

5 =  
مراحل متابعة  نفي  الخطة االقت ادية 

 شروط الخطة االقت ادية –
 = 

 =  االمتحان الش ر  االو   = 6

7 =  
طيط الجز ي التخ –انواع التخطيط 

التخطيط الوظيفي  –والتخطيط الشامل 
 اختبارشهري 



 

 البنية التحتية  .11

 القراءا  المطلوبة :

  الن وص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 * محاضرات
 *مبادئ التخطيط االقتصادي د. حسن عمر
 *التخطيط االقتصادي د. محمود الحمصي.

 يل عبيد*التخطيط الزراعي د.اسماع

متطلبا  خاصة ) و شمل على سبيل المثا  ورش 

العمل والدوريا  والبرمجيا  والمواقع 

 االلكترونية (
 الدولية  ةمواقع الكترونية الشبك

الخدما  االجتماعية ) و شمل على سبيل المثا  

محاضرا  الضيو  والتدريب الم ني والدراسا  

 الميدانية ( 

 اطالع على دراسا  ميدانية 

 اطالع على دراسا  سابقة  

 

 القبو   .12

 برنامج مقر من قبل الو ارة   المتطلبا  السابقة

 الرغبة  أقل عدد من الطلبة 

 والتخطيط التركيبي

8 =  

التخطيط طويل والمتوسط والق ير 

التخطيط العام والتخطيط  –المدى 

التخطيط الراسي والتخطيط  –القطاعي 

والتخطيط  الر يسيالتخطيط  –االفقي 

 التكميلي

 اختبارات يومية 

9 =  

 التخطيطدية واالقت ا التخطيط

التخطيط االقليمي  –االجتماعية 

التخطيط المركز   –والتخطيط القومي 

التخطيط من  –والتخطيط الالمركز  

القمة الى القاعدة والتخطيط من 

 القاعدة الى القمة

 = 

10 =  
التخطيط الرأسمالي والتخطيط 

خ ا ص االقت اد  –االشتراكي 

 المخطط

 = 

11 =  

ا مية  –عي  خطيط القطاع الزرا

معوقا   – خطيط القطاع الزراعي 

  خطيط القطاع الزراعي

 = 

 =  امتحان الش ر الثاني  = 12

13 =  
 خطيط القوى العاملة في القطاع 

 الزراعي
 = 

14 =  
الطرق  –من جية  خطيط القوى العاملة 

 المتبعة في  خطيط القوى العاملة
 = 

15 =  

االقت ادية في  يناسلو  الموا ن

الميزان  –التخطيط االقت ادية 

 االقت اد  للسلع الزراعية

 اختبار شهري  



  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

       أ.د. غسان ثامر  اشم

                                                                                                                   جامعة بغداد -كلية الزراعة   

 قسم االقت اد الزراعي 
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 وصف المقرر
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 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .77

 الخريفيالفصل  الفصل / السنة .78

 اسبوع ( 15ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .79

 2015 -2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .80

 أهداف المقرر .81

 تزويد الطالب بالمعارف االساسية لسياسة العامة -28

  تزويد الطالب المبادئ العامة لسياسة الزراعية -29

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 

 البرنامج.



 تزويد الطالب باهداف ومسائل تحقق اهدافف السياسية الزراعية -30

 تزويد الطالب برابط بين فروع السياسة الزراعية -31

 

 المعرفة والفهم  -أ
   .معرفة السياسة العامة والسياسية الزراعية  -1أ

 .تطبيق مفاهيم النظرية االقتصادية في السياسية الزراعية -2أ

 . معرفة االساليب المتبعة في السياسة الزراعية -3أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . االقتصادي لسياسةمجال امحاولة التطبيق العملي للمواضيع النظرية في   – 1ب

 .كيفية التكامل بين السياسات االقتصادية تدريب الطالب وتعليمهـ  2ب

 الزراعي. السياسةمحاولة تطبيق المفاهيم النظرية في مجال ـ  3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 . محاضرة -8
 .ـ عدد من تقديمية 2.
 ـ التعليم التعاوني 3

 ـ التفاعل بين االستاذ والطالب 4

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية . -19
 . تقارير  -20

 .اختبارات شهرية  -21
 مهارات التفكير -ج

 مراجعة البحوث والدراسات -1ج

 التعليم والتعلم     توجديد في استراتيجيا فااللمام بشكل ما هو مستهد ـ2ج

 استراتيجات التفكير االبداعي -3ج

   .االستعداد واالختبار تاستراتيجيا  -4ج

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 حث الطالب على تطبيق المعلومات النظرية  -1د

 التطور الزراعي -2د

 التطور المستقبلي -3د

 بنية المقرر .82

 التعلم المطلوبةمخرجات  الساعات األسبوع

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة  (  ةالزراعي السياسة)

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري         

  ساعة نظري  2 1
فروع السياسة  –السياسة العامة 

 العامة
 اختبارات يومية  

2 =  
ا دا  السياسة  –السياسة االقت ادية 

السياسة الزراعية  –االقت ادية 

 ومف وم الن رية االقت ادية

 = 

3 =  
ا دا  السياسة  –السياسة الزراعية 

التكامل والتناس  بين  –الزراعية 

 ا دا  السياسة الزراعية

 = 

4 =  
وسا ل  –شروط السياسة الزراعية 

 ا دا  السياسة الزراعية  حقي 
 = 



 

 البنية التحتية  .83

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 محاضرات *
 السياسة الزراعية د.سالم توفيق *
 التنمية الزراعية د. عزيز الشاهوسياسة *
 التحليل االقتصادي د. عبد الرحمن يسر*

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 الدولية  ةمواقع الكترونية الشبك

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اطالع على دراسات ميدانية 

  اطالع على دراسات سابقة 

 

 

 القبول  .84

  الوزارة برنامج مقر من قبل  المتطلبات السابقة

 الرغبة  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

             أ.د. غسان ثامر  اشم

                                                                                                                   جامعة بغداد -كلية الزراعة   

 قسم االقت اد الزراعي 

 

 

 

 =   قييم نتا ج السياسة الزراعية  = 5

 =  امتحان الش ر الثاني  = 6

7 =  
خ ا ص االنتاج الزراعي و أثير ا 

 على السياسة الزراعية
 اختبارشهري 

 اختبارات يومية  السياسة الزراعية السعرية  = 8

 =  السياسة الزراعية االستثمارية  = 9

 =  السياسة الزراعية اال تمانية  = 10

 =  السياسة الزراعية التسويقية  = 11

 =  السياسة الزراعية للتجارة الخارجية  = 12

 =  امتحان الش ر الثاني  = 13

14 =  
 –السياسة الزراعية التشريعية 

 السياسة الزراعية التكنولوجية
 = 

 اختبار شهري   السياسة االقت ادية الزراعية العربية  = 15



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الزراعة  –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .85

  قتصاد الزراعياال  القسم الجامعي / المركز .86

 / 1االقت اد القياسي  اسم / رمز المقرر .87

 نظام كراسات  البرامج التي يدخل فيها .88

 صف دراسي  أشكال الحضور المتاحة .89

 الفصل الخريفي الفصل / السنة .90

 (اسبوع  15ساعة ) 75 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .91

 2015 -2014 تاريخ إعداد هذا الوصف  .92

 أهداف المقرر .93

 .تنمية مهارت الطلبة على تطبيق العملي لفروع االقتصاد -32

 زيادة روح المنافسة بين الطلبة من اجل التفوق العلمي . -33

 .تزويد الطلبة بالمعرفة التي تساعدهم في المنافسة في سوق العمل -34

 في الميدان العمل.تاهيل الطلبة ومساعدتهم على استخدام المعرفة التي اكتسبوها  -35

 ان يتخرج طلبة لهم القدرة على مواصلة التعلم والتطور. -36

 اعداد باحثين اقتصادين في مجال االقتصاد الزراعي. -37

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 

 البرنامج.

 المعرفة والفهم  -أ
   .القياسي النظري والتطبيقيالمفاهيم االساسية لعلم االقتصاد ب تعريف الطالب  -1أ

 . اساليب تحليل االحصائي لظواهر االقتصاديةتعريف الطالب   -2أ

 .  قياس المعادالت االقتصاديةتعريف الطلبة بطرق   -3أ
 .انواع المعادالت االقتصاديةتعريف الطلبة   -4أ



 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . االحصائية العامةالتمارين التعليم الذاتي من خالل   – 1ب

  .تدريب الطالب على كيفية تفسير النماذج االقتصادية باالسلوب القياسيـ  2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 تزويد الطلبة بالمحاضرات المتعلقة بالمادة. -9
 .حل الواجبات المنزليةحث الطالب على ـ 2
 .الطالب على الذهاب الى المكتبة كمصدر للمعلومات  ـ حث3

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية . -22
 .  وجبات منزلية -23
 .اختبارات شهرية  -24

 مهارات التفكير -ج

 استراتيجات التفكير االبداعي -1ج

  االستعداد واالختبار. تاستراتيجيا ـ2ج

 (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  -د 

   -1د

 .-2د

 .-3د

    -4د

 بنية المقرر .94

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 (  1االقتصاد القياسي) 
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري         

  ساعة نظري  2 1
تعريف ومجال وفروع االقتصاد القياسي 

 واهدافه
 اختبارات يومية  

2 =  

االطار النظري لبحوث االقتصاد 

تقدير –القياسي )توصيف النموذج 

 النموذج(

 = 

3 =  

االطار النظري لبحوث االقتصاد 

تقييم القوة  –القياسي )تقييم النموذج  

 التنبؤية للنموذج المقدر(

 = 

4 =  
نموذج االنحدرا الخطي البسيط طريقة 

 المربعات الصغرى 
 = 

 =  توزيع المتغير التابع المعادالت الطبيعية  = 5

6 =  
تقدير الدالة ذات التقاطع الصفي وتقدير 

 المرونات في العالقات االقتصادية
 = 

 اختبارشهري  امتحان  = 7

 اختبارات يومية  نظرية االرتباط قياس معامل االرتباط   = 8

9 =  
معامل ارتباط الرتب معامالت االرتباط 

 الجزئي محددات نظرية االرتباط الخطي
 = 



 

 البنية التحتية  .95

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 *محاضرات
 1989،  جاسم محمد حبيب العزي،  مقدمة في تقييم المشاريع الزراعية*

على سبيل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 الدولية  ةمواقع الكترونية الشبك

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اطالع على دراسات ميدانية 

  اطالع على دراسات سابقة 

 

 القبول  .96

  الوزارة برنامج مقر من قبل  المتطلبات السابقة

 الحقول ، الرغبة  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 (  1االقتصاد القياسي) 
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 نظري         

  ساعة نظري  2 1
تعريف ومجال وفروع االقتصاد القياسي 

 واهدافه
 اختبارات يومية  

2 =  

االطار النظري لبحوث االقتصاد 

تقدير –القياسي )توصيف النموذج 

 النموذج(

 = 

3 =  

االطار النظري لبحوث االقتصاد 

تقييم القوة  –القياسي )تقييم النموذج  

 التنبؤية للنموذج المقدر(

 = 

4 =  
نموذج االنحدرا الخطي البسيط طريقة 

 المربعات الصغرى 
 = 

 =  توزيع المتغير التابع المعادالت الطبيعية  = 5

6 =  
تقدير الدالة ذات التقاطع الصفي وتقدير 

 المرونات في العالقات االقتصادية
 = 

 اختبارشهري  امتحان  = 7

 اختبارات يومية  نظرية االرتباط قياس معامل االرتباط   = 8
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 *محاضرات
 1989،  جاسم محمد حبيب العزي،  مقدمة في تقييم المشاريع الزراعية*

على سبيل المثال متطلبات خاصة ) وتشمل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 
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