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  الخامسالباب 
*توصيف المقررات

  قسم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي
  ) وحدة- +٢(مقدمة في االجتماع الريفي  ) ١٠١أج ش (

المفاهيم األساسية لعلم االجتماع الريفي والمجتمع الريفي والظاهرة االجتماعية وخصائص المجتمعات يتضمن هذا المقرر 
ت االجتماعية الريفية، عملية التنمية الريفية ومراحلها المختلفة وأهم المشكالت االجتماعية المنظما. الريفية والسكان الريفيين

  .السائدة في الريف
  ) وحدة-+٣(اإلرشاد الزراعي  ) ٢٠١أج ش (

ملية يشمل هذا المقرر التعاريف والمفاهيم األساسية لإلرشاد الزراعي ودوره في التنمية والريفية ، والمعلومات األساسية عن ع
االتصال اإلرشادي وتبني المبتكرات الزراعية الحديثة، ولمحة عن الطرق اإلرشادية، ومبادئ وأسس تخطيط وتقييم البرامج 

  .اإلرشادية
  ) وحدة١+٢(أسس تنمية المجتمع  ) ٢٠٧أ ج ش (

م المجتمعات المحلية وأنواع ينقسم هذا المقرر إلى جزئين األول تعريف بأهمية المجتمع المحلي وبنائه ووظائفه ومعايير تقسي
)  البنية األساسية– رأس المال الثقافي – رأس المال الفيزيقى – رأس المال البشرى –رأس المال االجتماعى (الموارد المختلفة 

جتمعات ويتضمن الجزء الثاني مفهوم تنمية المجتمعات المحلية والمناهج والخطوات العملية المختلفة لتنميتها وأساسيات تنمية الم
  .المحلية

  ) وحدة١+٢(أساسيات تنمية المجتمعات الريفية ) ٢٠٨أ ج ش  (
يتضمن هذا المقرر تناول التعريفات األساسية للتنمية اإلجتماعية االقتصادية بالريف، وآذلك المراحل المختلفة لتنمية المجتمعات 

  .ول الناميةوالتعرض ألهم النظريات المفسرة لتنمية المجتمعات الريفية خاصة بالد
  ) وحدة١+٢(نظم اإلرشاد الزراعي   ) ٣١٧أج ش (

تحديد ووصف هذه المداخل . المداخل األساسية لتنظيم العالقة بين البحوث الزراعية والتعليم الزراعي واإلرشاد الزراعي
رشاد السلعي، نظام إرشاد المختلفة التي تشمل على سبيل المثال نظام  اإلرشاد التقليدي، نظام التدريب والزيارة، نظام اإل

وسوف يوفر المقرر للطالب أمثلة مختلفة لتطبيق هذه المداخل . الخ... المشروع، نظام اقتسام التكاليف، نظام اإلنعاش الريفي 
  .في مصر والدول النامية األخرى

  ) وحدة-+٣(تعليم آبار )  ٣١٩أج ش ( 
تغيرات التي تصاحب التقدم في السن وآيفية وضعها في االعتبار في تعليم الكبار، الخصائص المختلفة التي تميز الكبار، ال

  . البرامج اإلرشادية، باإلضافة إلى أنسب الطرق التعليمية التي يمكن استخدامها مع الكبار
  ) وحدة١+٢(إدارة تنمية الموارد البشرية والطبيعية بالريف ) ٣٢١أج ش ( 

 - النظام العالمي الجديد- التبعية-نظريات التحديث(  على نظرية التنمية البشرية  مفاهيم ونظريات التنمية المختلفة مع الترآيز
والتعريف بكيفية رسم سياسة . دليل التنمية البشرية ومكوناته المختلفة واألهداف اإلنمائية لأللفية). التنمية البشرية والتمكين 

  .واإلطار التحليلي إلدارة الموارد الطبيعية المختلفةللتنمية البشرية في مصر والتعريف بمفهوم التنمية المستدامة 
  ) وحدة١+٢(السكان والتغير االجتماعي والتنمية الريفية ) ٣٢٢أج ش (

تحديد المفاهيم السكانية والتعريف بنظريات تفسير النمو السكاني والمتغيرات السكانية وآيفية قياسها والترآيب السكاني للمجتمع 
. انب المشكلة السكانية وآيفية مواجهتها والعالقة المتبادلة بين االتجاهات السكانية والبرامج التنمويةالمصري والتعرف على جو

. والتعرض للمفاهيم المرتبطة بالتغير االجتماعي وأنواعه واتجاهاته ومستوياته ومجاالته المختلفة ونظرياته ومعوقات حدوثه
بها ووسائلها والوقوف على أسباب التخلف وقياسه في الدول النامية ومحددات ودراسة تطور مفاهيم التنمية ومبررات االهتمام 

  .إستراتيجية التنمية الريفية والمشارآة الشعبية في برامجها المختلفة
  ) وحدة١+٢(النظريات والمناهج الدولية في التنمية الريفية ) ٣٢٣أ ج ش (

ت التي طرأت علي الريف وتنميته، تطبيق نظريات التنمية على استعراض تاريخي لتطور نظريات التنمية الدولية، التغيرا
التنمية الريفية، التغيرات العالمية ومناهج التنمية، تحليل لخطوات عملية  التنمية وعالقتها بالتنمية الريفية، دور الدولة و 

  في المصري في تطبيق ذلك على واقع المجتمع الريمنظمات المجتمع المدني في عملية التنمية الريفية
  ) وحدة١+٢(ديناميكية الجماعة والقيادة  ) ٣٢٤أج ش (

يتضمن المقرر المفاهيم الخاصة بالجماعة والتعرف على أهمية ووظيفة الجماعة بالنسبة للفرد والمجتمع المحلي، وأنواع 
لجماعة وتكوين أهداف وتصنيفات الجماعة، وطرق ومداخل دراسة التفاعل االجتماعي وديناميات الجماعة وديناميات نمو ا

آما يشمل المقرر مفاهيم القيادة والنظريات األساسية والمداخل . ومعايير الجماعة وآذلك االتجاهات االجتماعية والجماعة
  .المختلفة لفهم ظاهرة القيادة باإلضافة إلى فهم وتحديد المداخل المختلفة الختيار وتدريب القادة

                                                 
  ) عملي+ نظري (معتمدة له  األرقام  بين القوسين قرين إسم المقـرر تعبر عن عدد الساعات ال*
.   ساعة نظري أو ساعتان عملي -: الساعة المعتمدة تعادل -
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  )ة وحد١+٢(سلوك تنظيمي ) ٣٢٥أ ج ش (
القيم والمعايير التي تحكم عمل المنظمات . التصميم والهيكل التنظيمي. البناء القيمي وتنمية الشخصية. تكوين الجماعة وبناؤها

القيادة، والعمل الفريقي، الثقافة المنظمية، صنع القرار . عملية االتصال واإلدراك. والسلوك التنظيمي واالتجاهات والدوافع
  .العالقات التفاعلية بين المستويات التنظيمية المختلفةوالنفوذ االجتماعي و

  )   وحدة١+١(منظمات ومؤسسات ريفية ) ٣٢٦أ ج ش (
مفهوم المؤسسات والمنظمات االجتماعية، عناصر التحليل للمنظمة االجتماعية، المنظمات االجتماعية الرئيسية في الريف 

  لتنمية الريفيةالمصري ووظائفها، المنظمات االجتماعية وعالقتها با
  ) وحدة١+٢(إدارة التنظيمات اإلرشادية ) ٤٠٦أج ش (

بعض األمثلة لهياآل تنظيم اإلرشاد الزراعي في . نظريات اإلدارة والمبادئ والوظائف اإلدارية وتطبيقاتها في اإلرشاد الزراعي
  .دول مختلفة

) وحدة١+١(إرشاد زراعي  ) ٤١١أج ش (
يم المتعلقة بمعنى وفلسفة ومجاالت اإلرشاد الزراعي ويوفر المقرر للطالب بفكرة مختصرة يتضمن المقرر التعاريف والمفاه

  .لعملية ومكونات االتصال وأهمية مفاهيم تخطيط وتقييم البرامج ودور المرشد الزراعي في تحديث المجتمعات المحلية
  ) وحدة١+٢(دراسات سكانية في الدول النامية ) ٤١٣أج ش (

 – الوفيات -الخصوبة : دراسات السكانية، العناصر األساسية للتغيرات السكانية، قياس المتغيرات السكانيةتعريف وأهمية ال
الترآيب النوعي والعمري، القوي العاملة، الهجرة : الهجرة، نظريات السكان الكالسيكية والمعاصرة، الدراسة العلمية للسكان

 اإلتجاهات العالمية لنمو السكان .سكانية وعالقاتها بالتنمية و السياسات السكانيةالمشكلة ال. وأنواعها والعوامل التي تؤثر فيها
  .والهجرة وآثارها

  ) وحدة١+٢(االنتشار والتبني وطرق التعليم اإلرشادي ) ٤٢٠أج ش (
مل التي تؤثر على تعريف وتحديد مفاهيم ومراحل عملية االنتشار وعملية التبني باإلضافة إلى فئات المتبنيين للمبتكرات والعوا

المفاهيم األساسية لطرق التعليم اإلرشادي بحيث يتمكن من تحديد وشرح أمثلة مختلفة لطرق إرشادية فردية وجماعية . التبني
  .وجماهيرية مختلفة

  )  وحدة١+٢(البحث والتحليل التشخيصي االجتماعي واالقتصادي ) ٤٢١أج ش (
  ) اإلقتصاد الزراعي–د الزراعي مشترك بين أقسام اإلجتماع الريفي واإلرشا(

يتضمن هذا المقرر تعريف بماهية التحليل االجتماعي وعناصره والعالقته التبادلية بين التحليل االجتماعي واالقتصادى وطرق 
لة التحليل االجتماعى المختلفة الكمية والكيفية التي تتضمن الطرق التشارآية آما يتناول نموذج لرسم سياسة اجتماعية متكام

  .وتعريف الطالب بالصياغة العلمية للبحث 
  .تعريف الطالب بالصياغة العلمية للبحث .١
  .إعداد البيانات المطلوبة لتحليل الظاهرة المدروسة .٢
  .اختيار أسلوب تحليلي مالئم للبيانات المطلوبة .٣
  .إعداد البحث المطلوب .٤

  .  عرض نتائج البحث ومناقشتها-٥        
  ) وحدة١+٢(لمؤسسات االجتماعية الريفية  المنظمات وا) ٤٢٢أ ج ش (

مفهوم المؤسسات والمنظمات االجتماعية، أنواع المؤسسات االجتماعية، نظريات وصف وتحليل المنظمات االجتماعية الريفية، 
ية عناصر التحليل للمنظمة االجتماعية، المنظمات االجتماعية الرئيسية في الريف المصري ووظائفها، المنظمات االجتماع

  وعالقتها بالتنمية الريفية
  )  وحدة١+٢(مبادئ وطرق البحث االجتماعي ) ٤٢٣أ ج ش (

يتضمن هذا المقرر تناول التعريفات األساسية في مجال البحث االجتماعى ومناهجه المختلفة الكمية والكيفية وأنواع العينات 
  جتماعىوطرق إختيارها وآذلك أدوات وطرق جمع البيانات وأخالقيات البحث اال

  )  وحدة٢+٢(مقدمة في اإلحصاء االجتماعي وتطبيقات الحاسب اآللي ) ٤٢٤أ ج ش (
خصائص المنحنى الطبيعي واختبارات المعنوية . المستويات المختلفة لقياس المتغيرات ومصادر وأنواع البيانات المختلفة

زعة المرآزية ومقاييس التشتت والتعرف على األساليب األساليب اإلحصائية الوصفية ومقاييس الن. للبيانات المتصلة والمتقطعة
   .SPSSاإلحصائية البارامترية والالبارامترية الختبارات االقتران بإستخدام حزمة البرامج االجتماعية اإلحصائية 

  ) وحدة١+٢(مقدمة في تخطيط وتقييم مشروعات التنمية الريفية ) ٤٢٥أج ش (
 للمشروعات، نماذج إدارة المشروعات،  دورة المشروع ومنهج اإلطار المنطقي في اإلطار المفاهيمي للتخطيط والتقييم

  .التخطيط والتقييم، عناصر التخطيط والتقييم لمشروعات التنمية الريفية ، مستويات وطرق التقييم لمشروعات التنمية الريفية
  ) وحدة١+٢(إرشاد زراعي مقارن  ) ٤٥٨أج ش (

ة لنظم اإلرشاد في الدول المختلفة آما يتضمن مقارنة وتحليل لألهداف والهياآل التنظيمية يتضمن هذا المقرر وصف ومراجع
  والوظائف للتنظيمات اإلرشادية المختلفة



  الالئحة الداخلية للكلية

 ٣

  )  وحدة١+٢(تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية ) ٤٦١أج ش (
دراسة الموقف وتحليله، تشخيص التعريفات والمفاهيم األساسية في البرنامج اإلرشادي ومراحل هذه العملية والتي تشمل 

. المشكالت وترتيبها وفق ألولويتها وتحديد األهداف، وإعداد وتنفيذ خطط العمل، وقياس التقدم والتغير الحادث ثم إعادة النظر
  .معنى التقييم وأهميته للعمل اإلرشادي واألنواع والمراحل المختلفة لهذه العملية

  )  وحدة١+٢(لريفية نظم المعلومات للتنمية ا) ٤٧٢أج ش (
يتضمن هذا المقرر مفهوم ربط أغلبية المزارعين بالقرى باالقتصاد الدولي من خالل نظام معلومات يتناسب مع األوضاع 
المحلية بالقرى بما يمكن هؤالء المزارعين من اإلنتاج بغرض التصدير، تطوير نظام المعلومات الذي يمكن المنتجين الزراعيين 

لمعلومات التسويقية الضرورية لتسويق منتجاتهم محليًا وعالميًا والتي تتضمن معلومات عن الطلب على من الحصول على ا
آما يحتوى المقرر على دراسة . السلع النباتية والمنتجات الحيوانية ومواصفات هذه السلع والمنتجات والوقت المالئم للتصدير

  .لوماتلنظام اتصالي متكامل لضمان آفاءة وفعالية نظم المع
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  قسم اإلقتصاد الزراعي
  
  ) وحدة-+٢ (أساسيات إقتصاد ) ١٠٢أ ق ت  (

تصاد،الموارد االقتصادية،نظرية المنفعة الكالسيكية توازن المستهلك في ضوء نظرية  موارد علم االق-المشكلة االقتصادية
منحنيات السواء،اشتقاق دالة طلب المستهلك،قوانين اإلنتاج وعالقات التكاليف،اشتقاق دالة العرض لسلعة،اشتقاق دالة عرض 

قومي،تقدير القيمة المضافة،الطلب والعرض  مفهوم السوق والتنافسية الكاملة،الدخل والناتج ال–السوق،توازن السوق 
  . مضاعف االستثمار-الكلي،الدالة االستهالآية

  )وحدة - +٣( إقتصاد زراعي  )٢٠١أ ق ت (
تعريف االقتصاد الزراعي وأهميته وفروعه المختلفة، السمات االقتصادية واالجتماعية للزراعة،اقتصاديات اإلنتاج 

لوظائف التسويقية ،األسواق والوسطاء والتكاليف التسويقية ،اقتصاديات األراضي، الزراعي،التسويق الزراعي أهميته وا
الموارد البشرية واألرضية،إيجار وتأجير األراضي الزراعية ونظم الحيازة المختلفة،التمويل الزراعي،التنمية االقتصادية 

  .والسياسة الزراعية،البرامج التنموية المالئمة لحل المشكالت المختلة
  ) وحدة- +٢(تسويق وتجارة دولية ) ٢٠٥ق ت أ (

تعريف التسويق، مناهج التسويق، األسواق المستقبلية، الميزة النسبية والتنافسية، أنماط التجارة، مشكلة الغذاء العالمية، تأثير 
  .منظمة التجارة العالمية على التجارة 

  ) وحدة١+٢(اقتصاديات البيئة ) ٢٠٦أ ق ت (
الطبيعية وخاصة األرض والمياه، أنواع التلوث، التكاليف والعوائد، برامج الحماية، اقتصاديات التهديد التعرف على الموارد 

  .والمحافظة 
  ) وحدة١+٢(إدارة األعمال  ) ٢٠٧أ ق ت (

 باإلدارة التعريف بماهية األعمال، مجال األنشطة في األعمال، التشغيل، االبتكارات،  إدارة الموارد البشرية، التمويل، التعريف
  .ومناهج اإلدارة 

  ) وحدة١+٢(تحليل أسعار زراعية  ) ٣٠٥أ ق ت (
سلوك المستهلك،اشتقاق دوال الطلب،سوق المنافسة الكاملة وعلي الجانب اآلخر دراسة سلوك المنتج وآيفية اشتقاق منحني 

ج،في سوق المنافسة الكاملة للمدخالت،في العرض،وتحديد السعر في المدى القصير في المنافسة الكاملة،في أسوق االحتكار للمنت
  .سوق االحتكار للمدخالت،في سوق العمل

  ) وحدة١+١(إدارة مزرعية  ) ٣٠٦أ ق ت (
  .تطبيق مفاهيم اإلدارة على الموضوعات اإلقتصادية الخاصة بالمزرعة، مشاآل الميزانية والتمويل والتسعير

  ) وحدة١+٢(إدارة أعمال زراعية  ) ٣١٣أ ق ت  (
المجال والروابط ،القطاعات الثالث األولية في نظام الغذاء، التعريف باإلدارة والمجاالت الرئيسية : عريف باألعمال الزراعيةالت

لمسئوليات اإلدارة،مهام مديري األعمال الزراعية،الخطوات الرئيسية لعملية اتخاذ القرار،الطرق المختلفة التخاذ وتصنيف 
لتقييم القرارات،الوظائف الرئيسية لإلدارة في األعمال الزراعية،تحليل االستثمار في األعمال القرارات،األساليب المختلفة 

  .الزراعية
  ) وحدة١+١( إدارة مشروعات زراعية ) ٣٢٠أ ق ت (

 التعريف باإلدارة، وأهدافها ووظائفها -الجدوى االقتصادية للمشروعات–التعريف بالمشروعات الزراعية وأنواعها وخصائصها 
المزرعة آمثال للمشروعات –تصنيف القرارات –طرق اتخاذ القرارات – الخطوات المنطقية لعملية اتخاذ القرارات -لرئيسيةا

  .الرقابة- التنفيذ–وظائف التخطيط -:الزراعية
  .المخاطرة والاليقين في بيئة العمل وبعض أساليب مواجهتها

  ) وحدة١+١(إدارة المخزون  ) ٣٢١أ ق ت (
اصة بالمخزون وتأثيره على التشغيل، السيطرة على المخزون، المعلومات الخاصة بالسيطرة على المخزون، القرارات الخ

طرق التقدير استخدام الطلب المستقل، تخطيط المخزون، التوقعات الخاصة بالطلب وآذلك طرق السيطرة باستخدام الطلب 
  .التابع

  ) وحدة١+٢(إدارة موارد بشرية  ) ٣٢٢أ ق ت (
تأثير العاملين، تدفق :  موضوعات رئيسية هي٤ أساسية وإستراتيجية بخصوص إدارة الموارد البشرية مـع الترآيز على قضايـا

  .الموارد البشرية، نظم الحوافز، نظم العمل
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 ٥

  ) وحدة١+٢(تقييم المشروعات الزراعية ) ٣٢٣أ ق ت (
تحليل -أساسيات إدارة الجدوى للمشروع-روعات وأنواعهمفهوم تقييم المش-دورة المشروع -أنواع المشروعات-تعريف المشروع

تحليل الحساسية -التحليل االقتصادي للمشروع-التحليل المالي للمشروع-هيكل تمويل المشروع وأساليب تسديد القروض-السوق
  .تقييم المشروعات في ظل المخاطرة والاليقين-معالجة التضخم في تقييم المشروعات-للمشروعات

  ) وحدة١+٢(تخطيط وتقييم المشروعات الزراعية ) ٣٢٤أ ق ت (
التعريف بماهية المشروع، دورة المشروع، التقييم الفني، التقييم المالي، التقييم  االقتصادي، التقييم البيئي، التقييم اإلجتماعى مع 

  الترآيز على المشروعات الزراعية
  ) وحدة١+٢(إقتصاديات المستهلك  ) ٣٥١أ ق ت (

  .ك، المنفعة ومنحنيات السواء، أنواع الطلب، تصميم نموذج للطلب والتطبيقاتنظرية المستهل
  ) وحدة١+٢(إدارة األعمال الكترونيًا  ) ٣٦٨أ ق ت (

التعرف على نموذج أداء األعمال وآذلك تحويالت المستهلك الكترونيًا، تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية لألعمال اإللكترونية، إدخال 
  .سين عمليات األعمالالتكنولوجيا في تح

  ) وحدة١+٢(اقتصاديات إنتاج زراعي )  ٤٠١أ ق ت(
- واإلنتاج،عنصر اإلنتاج- مراجعة عامة للقواعد االقتصادية،المضمون االقتصادي للدوال اإلنتاجية،العالقة بين عنصر اإلنتاج
 تقدير عالقات اإلنتاج عنصر اإلنتاج،وآذلك العالقة بين االنتجة، الحجم األمثل للمزرعة وطرق تقديره،مشاآل

والتكاليف،المخاطرة والاليقين،المنطقة المثلي للموارد االقتصادية،البرامج الخطية وغير الخطية،قضايا في الزراعة 
  .المصرية،مشكلة الغذاء في العالم

  ) وحدة١+٢(محاسبة زراعية  ) ٤٠٤أ ق ت (
فروض والمبادئ المحاسبية، المصطلحات المحاسبية،أهداف المحاسبة المالية في المشروعات، وعالقتها بالعلوم األخرى،ال

المحاسبة المالية في المشروعات الزراعية، الدفاتر المحاسبية عناصر النظام المحاسبي في المشروع الزراعي،األخطاء 
نقدية لعمليات تكوين رأس المال، لعمليات الشراء والبيع للعمليات ال: المحاسبية وتصحيحها ،المعالجة المحاسبية

واآلجلة،التسويات الجردية ألعداد الحسابات الختامية،الحسابات الختامية لتحديد نتائج األعمال في المشروع الزراعي،الميزانية 
  .العمومية في المشروع الزراعي،محاسبة التكاليف الزراعية

  ) وحدة١+٢(التجارة الدولية الزراعية  )  ٤٠٥أ ق ت (
لميزة المطلقة والنسبية في التجارة الدولية،نظرية التجارة وتكاليف الفرصة البديلة،أساس التجارة أهم مفاهيم التبادل الدولي ،ا

والمكاسب في ظل تكاليف الفرصة البديلة،منحنيات ممكنات اإلنتاج في ظل التكاليف المتزيدة،النظرية الحديثة والمكاسب في ظل 
لتجارة،منحنيات التبادل وسعر السلع النسبي في ظل التجارة،شروط التكاليف المتزيدة،منحنيات السواء المجتمعية وأسس ا

،قيود التجارة والتعريفات الجمرآية،ميزان )النمو والتنمية(التجارة في ظل تكاليف النقل،العوامل الديناميكية في التجارة الدولية
  .المدفوعات وسوق الصرف األجنبي وسياسات التعديل في النظام النقدي الدولي

  ) وحدة١+٢(تسويق زراعي  ) ٤٠٨ت أ ق (
مفاهيم أساسية للتسويق الزراعي،األهداف األساسية للتسويق الزراعي،المناهج البحثية في الدراسات التسويقية 
الزراعية،الوظائف والخدمات التسويقية،دراسة األسواق وأنواعها ووظائفها،دراسة الوسطاء والقنوات التسويقية،تقدير التكاليف 

 التسويقية،قياس الكفاءة التسويقية، تحليل مشاآل التخزين،تدينه تكاليف النقل لبعض الحاصالت الزراعية،تحليل أثر والهوامش
  .تدخل الدولة في أسواق السلع الزراعية

  ) وحدة١+٢(تمويل زراعي  ) ٤١٦أ ق ت (
مويل ،تقييم آفاءة استخدام رأس المال في  أنواع الت- مصادر التمويل-مصادر رأس المال-أهمية رأس المال في اإلنتاج الزراعي

  . السياسات التمويلية-العمليات الزراعية
  ) وحدة١+١(تمويل زراعي  ) ٤١٩أ ق ت (

  .دور الحكومة في اقتصاد السوق، أسباب تدخل الحكومة، تأثير برامج األنفاق، الدعم، الضرائب
  ) وحدة١+١(محاسبة وتسويق  ) ٤٢٠أ ق ت (

اعي وأهدافه،الوظائف والخدمات التسويقية،األسواق والوسطاء والمسالك التسويقية،الهوامش مفهوم التسويق الزر
،طبيعة وأهداف المحاسبة الزراعية،عناصر النظام .التسويقية،قياس الكفاءة التسويقية،وسائل تطوير التسويق للسلع الزراعية

رصيد في الدفاتر المحاسبية،إعداد ميزان المراجعة،تصحيح المحاسبي في المشروع الزراعي،إجراء عمليات القيد والترحيل والت
األخطاء المحاسبية،التسويات الجردية والحسابات الختامية والميزانية العمومية في المشروع الزراعي،قياس وإعداد قوائم 

  .التكاليف في المشروع 
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 ٦

)                               وحدة١+٢(إدارة الجودة  ) ٤٢١أ ق ت (
بيق أفضل الممارسات إلدارة الجودة، تحويل توصيات الجودة إلى إجراءات وخطوات فعاله، تصميم وتنفيذ متطلبات الجودة تط

  .خالل المشروع ودورة حياة المنتج
  ) وحدة١+٢(اإلحصاء االقتصادي واالجتماعي ) ٤٢٢أ ق ت (
  )راعي اإلقتصاد الز–مشترك بين أقسام اإلجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي (

 عرض - المصطلحات اإلحصائية-وظائف علم اإلحصاء-تعريف اإلحصاء: مقدمة في تطبيقات اإلحصاء وتشمل .١
  ). العرض البياني- التكرار النسبي والمئوي والتجميعي- جدول التوزيع التكرري -العرض الجدولي(وتلخيص البيانات 

  .مقاييس النزعة المرآزية .٢
  .معامل االرتباط .٣
 . اختبارات المعنوية وحدود الثقة للنموذج االقتصاديتحليل التباين و .٤
  .معامل االنحدار البسيط والمتعدد .٥

  )وحدة ١+٢(نظم معلومات األعمال ) ٤٢٤أ ق ت  (
  المنظمات، اإلدارة، الشبكة، البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، المنظمات ونظم دعم اإلدارة

                                   )            وحدة١+٢(تسويق ) ٤٢٥أ ق ت (
أساسيات السوق، اتخاذ القرارات في ضوء اإلدارة، تعريف األسواق، تقديم احتياجات المستهلك، توقعات الطلب، تقسيم السوق 

  .وسلوك المستهلك، إدارة الوظائف التسويقية، القرارات الخاصة بالمنتج والتسعير، قنوات التوزيع
  ) وحدة١+٢( ة الدولية  التجار) ٤٢٦أ ق ت (

التحليل النظري والعملي للعالقات اإلقتصادية الجزئية بين الدول، محددات أسعار التدفق السلعي وعناصر اإلنتاج والحوافز، 
  تأثير منظمة التجارة العالمية

  ) وحدة١+٢(بحوث العمليات في إدارة األعمال الزراعية  ) ٤٥١أ ق ت (
  .البرمجة الخطية والمحاآاة: علوم اإلدارةمقدمة في بحوث العمليات أو 

  ) وحدة١+٢(التنبؤ اإلقتصادي  ) ٤٥٥أ ق ت  (
أساسيات االقتصاد القياسي، تطبيق تحليل اإلنحدار، البرمجة الرياضية متضمنًا البرمجة الخطية، نظرية الصفوف، المحاآاة، 

  .نموذج التوازن الكلى
  ) وحدة١+٢  (تنمية اقتصادية وسياسة زراعية) ٤٦٥أ ق ت (

نظم السياسات االقتصادية -سياسات التنمية في الدول المتقدمة-سياسات التنمية في الدول النامية-نظريات التنمية-مفاهيم التنمية
  . معامالت الحماية والميزة النسبية-المختلفة المرتبطة بالزراعة


