
 

 

 

 

 

 

 

 االسبوعي جدول الدروس
 

 مهنه عبداهلل محمود االسم
 Mohnaa_alnoor@yahoo.com البريد االلكتروني

 اقتصاديات االنتاج الحيواني  اسم المادة
 الربيعي   مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تعريف الطالب بالعالقة بين الموارد واالنتاج من خالل تحليل دوال االنتاج 

لمشاريع االنتاج الحيواني وتطبيق قواعد االستخدام للموارد االنتاجية  والتكاليف
 الحيوانية .

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 

تتضمن مبادىء رئيسة في االنتاج ، الدالة االنتاجية ومؤشرات االختيار ، االلة 
ع االنتاجية والعالقات االستبدالية ، التكاليف االنتاجية الحيوانية ، تقييم مشاري

 االنتاج الحيواني .

 
 الكتب المنهجية

 

توفيق النجفي ، أقتصاد االنتاج الحيواني ، جامعة الموصل ،  سالم
8811 . 

 
 المصادر الخارجية

 

خالد بن نهار الرويس ، محاضرات في اقتصاديات االنتاج الزراعي ، 
 جامعة الملك 

 . 821ر سعود ، كلية العلوم واالغذية ، قسم االقتصاد الزراعي ، قص
 

 تقديرات الفصل
الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

 %54 - %84مثالا   84%
 

 معلومات اضافية
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة :ديالى

 الكلية :الزراعة 
 القســم :الثروة الحيوانية 

 المرحلة : الثانية
 مهنه عبدهللا محموداسم المحاضر الثالثي :
 مساعداللقب العلمي : مدرس 

 لمؤهل العلمي : ماجستير اقتصاد زراعي ا

 مكان العمل  : كلية الزراعة 



 
 

 

 

     
 جدول الدروس االسبوعي 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

ع
و
سب

ال
 ا

 1 2481 - 2 -85 علم االقتصاد الزراعي مبادىء رئيسة في االنتاج : مفهوم  

 2 2-22 تصادية الزراعية شكلة االقمالمشكلة االقتصادية وال  

 3 2-28 االنتاج الزراعي والموارد االنتاجية الزراعية   

 4 3-7 ومشتقاتها االقتصادية الدالةاالنتاجية   

 5 3-88 الغلة المتناقصة ، العالقات السعرية ومؤشرات االختيارقانون   

 6 3-28 العالقات االستبدالية بين العناصر االنتاجية الحيوانية   

 7 3-21 توليفة العناصر المثلى وخفض التكاليف   

 8 8-8 توزيع الموارد بين المشروعات االنتاجية المختلفة   

 9 8-88 لزراعية انواع العالقات بين السلع ا  

 11 8-81 التكاليف االنتاجية الحيوانية   

 11 8-25 االيرادات واالرباح لمشاريع االنتاج الحيواني   

 12 5-2 العالفات االقتصادية المحددة لحجم المشروع االنتاجي   

 13 5-8 دراسة وتحليل مشاريع االنتاج الحيواني   

   5-81 ي لمشاريع االنتاج الحيواني التحليل االقتصادي والمالي والفن  

14 

 5-23 المؤشرات والمعايير لتقييم مشاريع االنتاج الحيواني   
15 

   
 

16 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى  الجامعة :
 الزراعة  لية :الك

 الثروة الحيوانية  اسم القســم :
 الثانية المرحلة :

 سعدون فرج خاطر اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير أقتصاد زراعي  المؤهل العلمي :

 كلية الزراعة  مكان العمل  :


