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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داصتق�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

  

  علم االقتصاد الزراعي/ م 

  

  : المفردات ا�تية تضمني      

مجموعة من  قتصاد عرفه بھاھناك عدة تعاريف لعلم ا� : مفهوم علم االقتصاد العام  - ١
تلك التعاريف يمكن بين  ؛ ساملسون ، بيجو ، مارشال وغيرھم ، ومنعلماء ا�قتصاد منھم 

واسع بانه  يات التي يقوم بھا  العلم الذي: تعريف علم ا�قتصاد بمفھومه ال يدرس جميع الفعال
الحصول على  جل3بين حاجاتھم ومواردھم  م الموازنةأفراد المجتمع البشري في محاولتھ

  .العيش 

ك  يتضمن شرح لمفھوم :علم االقصاد الزراعي  - ٢ علم ا�قتصاد الزراعي وعلى اساس ذل
  مجموعة من ا�فكار وا9راء والنظريات الزراعية التي :ا�قتصاد الزراعي بانه  عرف علم

     الناتج م ــحجم لكامنة في الزراعة مستھدفة تعظيتستھدف السيطرة على القوى ا�قتصادية ا          

  . ا@شباعأكبر قدرمن  لتحقيق          

د العام وبالعلوم االخرى  - ٣  .عالقة علم االقتصاد الزراعي بعلم االقتصا

 الزراعي وھي يتضمن شرحا موجزا لفروع علم ا�قتصاد  :فروع علم االقتصاد الزراعي   - ٤
رض ، التمويل الزراعي ، ا� اقتصاديات ا�نتاج الزراعي ، ادارة المزارع ، اقتصاديات

 .والتنمية الزراعية التسويق الزراعي ، السياسة الزراعية ، التعاون الزراعي 

م وا :مصطلحات اساسية يف علم االقتصاد  - ٥ صطلحات    لميوضح من خEله المفاھي
الثروة ،  نفعة ،ما�ساسية التي تتكرر في الكتب والمصادر ا�قتصادية كالحاجة ، السلع ،ال

 .صادية وغيرھا مات ،النظرية ا�قتالخد
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داصتق�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

  املشكلة االقتصادية/ م 
  

  :يتضمن ھذاالموضوع مايأتي           

الندرة (ماھية ھذه المشكلة ،جوھرھا ، أھم خصائصھا  : تعريف املشكلة االقتصادية - ١
 .،الحلول لھذه المشكلة ) النسبية ، ا�ختيار ، العدالة ا�جتماعية 

 اسباب المشكلة ا�قتصادية الزراعية ، تحديد :راعية املشكلة االقتصادية الز - ٢

   . اتجاھاتھا ، الحلول الرئيسة لھذه المشكلة 

 الطريقة ا�ستنباطية(ماھي طرائق البحث ا�قتصادي  :البحث االقتصادي الزراعي  - ٣
ئية  لعلمي في مجال ا�قتصاد الزراعي  )،الطريقة ا�ستقرا البحث ا  .،خطوات 

  

  

  سة للقطاع الزراعيالسمات الرئي/  م

  

�قتصادية ا�خرى ويمكن تجميع ھذه السمات      ة تميزه عن ا�نشطة ا للقطاع الزراعي سمات عديد
  :على النحو ا�تي 

يتم شرح تأثير الظروف الطبيعية وتقلباتھا على  :احلساسية العالية للظروف الطبيعية :اوال 

  .السمة  ا�نتاج الزراعي وماھي النتائج التي تنجم عن ھذه

يتضمن توضيح كيفية تأثير ھاتان الطبيعتان :  الطبيعة املومسية والبايولوجية للنشاط: ثانيا 

ا�نتاج  الى فترة معينة أي موسم معين قياسا�كتمال عملية ا�نتاج محددة بفترة  على الزمن الEزم 
  .ابرز النتائج لھذه السمة  ا�قتصادية ا�خرى ثم بيانفي ا�نشطة 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داصتق�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

  

على  بيان كيفية تأثيرمناخ وتربة وعادات البشر :الطبيعة احمللية لالنتاج الزراعي : ثا ثال

ا�نتاج الزراعي بين البلدان او بين الناطق المختلفة في البلد الواحد قياسا لى كثير من ا�نشطة 
  .من ھذه السمة  ا�قتصادية ا�خرى ،كمايتم شرح عدة امور استنتجت

  

  نتجات الزراعيةالطلب على امل/ م 
  

�تية            :يتضمن تناول المفردات ا

طلب الزراعي  تعريف مفھوم الطلب في ا�قتصاد ، -١   .تعريف ال
  وبصيغة رياضية توضيح العEقة بين السعروالكمية المطلوبة  بجدول حسابي وبرسم بياني  -٢
ى المنتجات الزراعية وھي  -٣  أسعارھا  ، نفس سعر السلعة: شرح العوامل المحددة للطلب عل

  .السلع البديلة ، التوقعات في السعار ،دخل المستھلك ، تغير دخل المستھلك 
 : م ھذه الخصائصھاخصائص الطلب على المنتجات الزراعية وشرح  -٤

ي جزء كبيرمنه   -  أ د طلبا مشتقا ف   .الطلب عل المنتجات الزراعية يع
 .في جزء كبيرمنه  موسميا الطلب على المحاصيل الزراعية  -  ب

بالنسبة لكل من طلباغير مرن  ا3حيانطلب على المحاصيل الزراعية في اغلب ال -ج
  .الدخل والسعر 

افسة بعض  - د   .للمنتجات المنتجات الزراعية الصناعية  تالمنتجامن

مرونة (الطلب  مرونةتعريف المرونة ، أنواع : الزراعية  تالمنتجاشرح مرونة الطلب على  -٥
، درجات مرونة الطلب  )المتقاطعة ، مرونة الطلب  خليةدالطلب السعرية ،مرونة الطلب ال

ع ) مرن ، احادي المرونة ، عديم المرونة ، �نھائي المرونة (السعرية  ، امثلة على انوا
 .المرونة 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داصتق�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

  عرض املنتجات الزراعية/ م 
  

  :اول شرح المفردات ا�تية ننت  

تعبير عن العEق - ١ لكمية المعروضة والسعر تعريف العرض ، تعريف العرض الزراعي ،ال ة بين ا
  .وصيغة رياضية  بجدول حسابي وشكل بياني

اسعار المحاصيل  سعر السلعة نفسھا ،: العوامل المؤثرة في عرض المنتجات الزراعية وھي   - ٢
بديلة ،اسعار عوامل ا�نتاج ، المستوى التكنولوجي مدى رغبة المنتجين في  ، الزراعية ال

   .ا�نتاج وطول الموسم  موسميةب وا�عانات ،ا�حتفاض بالسلعة ، الضرائ
عرض  مرونة تعريفھا ، اشتقاقھا رياضيا ،درجات مرونة العرض ، اھمية: مرونة العرض  - ٣

  .المنتجات الزراعية 
  

  

  اقتصاديات االنتاج الزراعي/ م 
   

  :يشتمل الموضوع دراسة ا�تي  

، المنافع  التي يخلقھا ا�نتاج  الزراعي تعريف ا�نتاج ، تعريف ا�نتاج: مفھوم ا&نتاج  - ١
  .)ومنفعة الخدمة  ةالمنفعة الشكلية ،المنفعة المكانية ،المنفعة الزماني(

ة  أي العوامل التي تستخدم في) :الموارد ا&قتصادية الزراعية (العوامل ا&نتاجية   - ٢ العملي
�نتاج الزراعي في ا ا�نتاجية الزراعية حيث يلقى الضوء على طبيعة تلك الموارد واھميتھا

  ) .التنظيم (المزرعية  ا�رض ، العمل ، رأس المال وا�دارة: وھذه الموارد ھي 
، صيغة  تعريف دالة ا�نتاج ، التعبير عنھا بجدول حسابي ، شكل بياني :الدالة ا&نتاجية  - ٣

  .رياضية 
لة ا&نتاج  - ٤    .ا�نتاجية ا�نتاج الحدي ، ا�نتاج المتوسط ، المرونة  :المشتقات ا&قتصادية لدا
ة   ،مرحلة  تزايد الغلة ( تعريف القانون ، مراحل القانون  :قانون الغلة المتناقصة  - ٥ مرحل

  .) تناقص الغلة ، مرحلة تناقص الغلة المطلق 
لسعرية و مؤشرات ا& - ٦ ع ا غيرا�نتاجي المت العنصر لتحديد كمية: ختيارالع0قات ا لذي يمزج م

 .العناصر ا�نتاجية الثابتة لتحقيق اقصى ا�رباح الممكنة من العملية ا�نتاجية 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داصتق�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

      

  

  التكاليف االنتاجية/ م 

  

  :يتم تناول المفردات ا�تية       

تعريف التكاليف ، تصنيف التكاليف ، اقسام التكاليف وماذا يشمل  :طبيعة التكاليف المزرعية  - ١
  .اليف برسم بياني وجدول حسابي وصيغة رياضية ر عن التككل منھما ، التعبي

الثابتة ، :المشتقات ا&قتصادية لدوال التكاليف وھي  - ٢ التكاليف متوسط  متوسط التكاليف 
ه المشتقات ، اشتقاقاتھا  المتغيرة ، متوسط التكاليف الكلية ، التكاليف الحدية ، تعريف ھذ

  .بيانيا  و جدولياوتمثيلھا طرق احتسابھا الرياضية ،
التكاليف للمشروعات الزراعية  - ٣ ھذه العEقة  كيفبة ايجاد :الع0قة بين دوال ا&نتاج ودوال 

انيا    .وتمثيلھا بي
  

  االيرادات واالرباح ملشاريع االنتاج الزراعي/ م 

  

  :ا�تية البدأ بتوضيح المفاھيم والعEقات ا�قتصادية       

المنتجات  ميزات كل سوق ،في أي قسم تقع اسواقتعريفھا ، اقسام ا�سواق وم :السوق  - ١
  .الزراعية 

تعريف ا�يراد  تعريفه ، منحنى ا�يراد الكلي في سوق المنافسة الكاملة ، :ا&يراد الكلي  - ٢
رسمه  - اشتقاقه  - تعريفه  -  عEقته بالسعر، ا�يراد الحدي- رسمه بيانيا  - اشتقاقه -المتوسط 

  .عEقته بالسعر  –بيانيا 
ع ا�مثلة كيفية شرح م :التكاليف وا&رباح القصوى لمشروعات ا&نتاج الزراعي دوال  - ٣

  .تحقيق ا�رباح القصوى لمشروعات ا�نتاج الزراعي معززة  بالرسوم البيانية 
سم البياني ربال شرح مع توضيح :دوال التكاليف واقل خسارة بمشروعات ا&نتاج الزراعي  - ٤

ي ا�نتاج في حالة تعرض المشروع  با�ستمرار او كيفية اتخاذ قرارا عدم ا�ستمرار ف
  .للخسارة 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داصتق�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

  

  التسويق الزراعي/ م 
        

لى المنتجات الزراعية االتي يضفيھا التسويق الزراعي المنافع  : تعريف التسويق الزراعي - ١
  .،اھداف التسويق الزراعي 

تغلي :الوظائف التسويقية الزراعية  - ٢ تعبئة وال   .ف ، النقل ،الخزن الفرز والتدريج  ، ال
أربعة اقسام رئيسة يھا تبادل المنتجات الزراعية الى تقسم ا�سواق التي يتم ف:أنواع ا&سواق  - ٣

  .اسواق التصدير ا�سواق المحلية ، ا�سواق المركزية ، اسواق الجملة ،:ھي 
،  التجار المحليونيف الوسطاء ، تصنيف الوسطاء الى تعر :الوسطاء والھيئات التسويقية  - ٤

  .ملة ،تجار العمولة ، المصدر، تاجر التجزئة ، السماسرة تجار الجملة ، تجار نصف الج
  

  

  السياسة السعرية/ م 
  

ة  - ١ ف  :اھداف السياسة السعري رعاية مصلحة  رعاية مصلحة المستھلكين ،: اھم ھذه ا�ھدا
  .جية محددة ستراتيالمنتجين ،رعاية مصلحة المستھلكين والمنتجين في آن واحد ،اھداف 

 :وسائل تحقيق اھداف السياسة السعرية  -٢

ا�لزامي  التسويق:ھناك عدة اساليب منھا :وسائل تحقيق ھدف رعاية المستھلك   -  أ
  .بالعرض   الحفاظ على استقرار ا�سعارمن خEل التحكمباسعار محددة ، 

وتنظيم  تدخل الدولة بالشراء: وسائل تحقيق ھدف رعاية مصلحة المنتج وھي   -  ب
  . المنتجين Eل اسعار مدخEت ا�نتاج ،اتحاد رض ، الدعم من خالع
  

ة تأريخية عن تحديد ا�سعار:  السياسات السعرية في العراق - ٣ في العراق ،السمات  نبذ
لEسعار اثناء الموسم  التحديد المتعدد: العامة للتجربة الماضية في مجال السياسات السعرية 

 . ھزة التسويق،التحديد المسبق لEسعار ، ضعف اج
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

  ) يعارزلا داصتق�ا ةداممحاضرات (  رطاخ جرف نودعس

       
            

    

  التمويل الزراعي/ م 
  

  .التعريف بالتمويل الزراعي  -١
ا�فراد ، ا�قتراض من ( الميراث ، ا�دخار، ا�قتراض  :مصادرالتمويل الزراعي   - ٢

قتراض من البنوك الحاصEت ،ا�، ا�قتراض من تجار ا�قتراض من مEك ا�راضي 
التاْمن ،ا�ق،التجارية   .، ا�يجار ) التعاونية تراض من الجمعيات ا�قتراض من شركات 

   :انواع القروض   -٣   

قروض قصيرة ا�جل ، قروض : تقسم القروض الزراعية نسبة 9جالھا الى   -  أ
  .متوسطة ا3جل ، قروض طويلة ا3جل 

ستثمارية ، : الى تمون من اجله تقسم القروض حسب الغرض الذي   -  ب قروض ا
ض استھEكية  قروض انتاجية ،   .قرو

  ات ــلضمان اــطى وفقــقروض تع: ان ا�سترداد الى ــم القروض حسب ضمــتقس -ج

  .شخصية ، قروض تعطى وفقا لضمانات مادية اوعقارية     

   

  ادارة اعمال  املزرعة/ م 
  

  .مفھوم ادارة اعمال المزرعة  -١
 .اھداف ا�دارة المزرعية   -٢

 :ايير معينة بالشكل الVتي تقسم المزارع حسب اسس ومع: واع المزارع نا -٣

بدائية ، المزارع الصغيرة ، المزارع : حسب طريقة ونوع الزراعة   -  أ المزارع ال
  .المتنوعة ، المزارع الواسعة 

المزارع الخاصة ، المزارع ا�قطاعية ، مزارع : حسب ملكيتھا وطريقة استثمارھا    -  ب
    .الدولة ، مزارع  الشركات ، المزارع التعاونية ، المزارع الجماعية

طريقة ا�حEل  طريقة المزرعة ا�نموذجية ، طريقة التغيير الجزئي ،: طرق ادارة المزارع  -٤
اشرة وا�ستبدال    .، طريقة المقارنة المب

لعوامل المؤثرة في تن: التنظيم والرقابة المزرعية  - ٥ يذ الخطة الزراعية ، فتعريف التنظيم ، ا
  . عمليات التنظيم المزرعيةالمستلزمات ا�ساسية لتنظيم المزرعة ،


