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 التدريسي: اسم سعدون فرج خاطر

www.ti.sadoon@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: قتصاد الزراعي المبادْى أ

 :مقررالفصل الثاني

 صاديةاالقت والمبادئ االقتصادية والقوانين الزراعة في االقتصاد علم تطبيقات على الطالب تعليم

 . الزراعي االنتاج لعناصر االمثل التوظيف الى والهادفة الزراعة مجال في المستخدمة
 ة:اهداف الماد

أالقتصاد الزراعي و فروع أالقتصاد الزراعي وعالقة أالقتصاد الزراعي بالعلوم أالقتصاد و  مفهومتشمل 

ولها ومفهوم أقتصاديات االنتاج االخرى ودراسة المشكلة أالقتصادية والزراعية من حيث أسبابها وحل

الزراعي ومفهوم أالنتاج ودراسة عناصر االنتاج  وعوائدها وكذلك دراسة دوال االنتاج والمشتقات 

أالقتصادية لها ودراسة التكاليف االنتاجية ودوال التكاليف والمشتقات أالقتصادية لها أيضا دراسة أالسواق 

 السياسة السعرية وأالدارة المزرعية .زراعي ووااليرادات واالرباح ودراسة التسويق ال

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

. األقتصاد الزراعي . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة  7891الداهري، عبد الوهاب مطر . 

 بغداد . الطبعة الثانية . بغداد .

 
 ة:الكتب المنهجي

 الموصل. –اعي . دار الحكمة للطباعة والنشر . أالقتصاد الزر7881النجفي ، سالم توفيق . -7

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . أالقتصاد الزراعي .  7002المكصوصي، رحمن حسن علي . -2

 .  واسط . جامعة 
 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي أالمتحان النهائي المختبرات الدرجة النهائية
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 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي ساعتان نظري                                                         
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 الثاني الفصل الدراسي – جدول الدروس االسبوعي 
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