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 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
دارة األعمال الزراعية) في  (االقتصاد الزراعي وا 

 (رسالةمسار ) 
 ر 5005 1/5/6/6 ةرقم الخطّ 

 
أحكام وشروط عامة:أوال   
 .الدراسات العليا النافذة برامجتتفق هذه الخطة مع تعليمات  .1

 :الماجستير التخصصات التي يمكن قبولها في برنامج .2

 .االقتصاد الزراعي أو إدارة األعمال الزراعيةبكالوريوس في   -
  .العلوم الزراعيةبكالوريوس في  -

 . العلوم االقتصاديةبكالوريوس في  -
 . يةدارالعلوم اإلبكالوريوس في  -

 
   ال يوجد:    شروط خاصة:ثانيا

 

 :يلي ساعة معتمدة موّزعة كما( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثا  
 :ساعة معتمدة كما يلي( 15: )ةمواد إجباري .1

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 0605710 تحليل أسعار زراعية 3 3 3 --

 0605711 االقتصاد الكلي الزراعي  3 3 3 --

 0605720   الزراعية إدارة األعمال  3 3 3 --

 0605740 السياسات الزراعية والغذائية  3 3 3 --

 0605750 االقتصاد القياسي الزراعي  3 3 3 --

 

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )مواد اختيارية .2

 المتطلب 
 السابق

الساعات  نظري عملي
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة

 0605712 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي 3 3 -- --

 0605721 إدارة أعمال المزرعة 3 3 -- --

 0605722 تقييم المشاريع والتمويل الزراعي  3 3 -- --

 0605730 إدارة التسويق الزراعي 3 3 -- --

 0605731 التسويق والتجارة الدولية الزراعية 3 3 -- --

 0605741 التنمية االقتصادية الزراعية 3 3 -- --

 0605742 اقتصاديات الموارد األرضية والمائية  3 3 -- --

 0605743 اقتصاديات إدارة البيئة  3 3 - -

 0605751 البرمجة الرياضية لألعمال الزراعية 3 3 -- --

 0605752 اإلحصاء لألعمال الزراعية  3 3 -- --

 

 (.  0705699)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية   -3 
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 لدرجة الماجستير الخّطة الدراسية
دارة األعمال الزراعية) في  (االقتصاد الزراعي وا 

 ( شاملمسار ) 
 ش 5005 1/5/6/6 ةرقم الخطّ 

 أحكام وشروط عامة  :أوال

 .الدراسات العليا النافذة برامجتتفق هذه الخطة مع تعليمات  .1

 الماجستير التخصصات التي يمكن قبولها في برنامج .2

 .االقتصاد الزراعي أو إدارة األعمال الزراعيةبكالوريوس في   -
  .العلوم الزراعيةبكالوريوس في  -

 . العلوم االقتصاديةبكالوريوس في  -
 . داريةالعلوم اإلبكالوريوس في  -

 
   ال يوجد:    شروط خاصة:ثانيا

 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثا  
 :ساعة معتمدة كما يلي( 21: )ةإجباريمواد  .3

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة نظري عملي المتطلب السابق

 0605710 تحليل أسعار زراعية 3 3 3 --

 0605711 االقتصاد الكلي الزراعي  3 3 3 --

 0605712 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي 3 3 3 --

 0605720   الزراعية إدارة األعمال  3 3 3 --

 0605730 إدارة التسويق الزراعي 3 3 3 --

 0605740 السياسات الزراعية والغذائية  3 3 3 --

 0605750 االقتصاد القياسي الزراعي  3 3 3 --

 

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 12: )مواد اختيارية .4

 المتطلب 
 السابق

الساعات  نظري عملي
 المعتمدة

المادة رقم اسم المادة  

 0605721 إدارة أعمال المزرعة 3 3 -- --

 0605722 تقييم المشاريع والتمويل الزراعي  3 3 -- --

 0605731 التسويق والتجارة الدولية الزراعية 3 3 -- --
 0605741 التنمية االقتصادية الزراعية 3 3 -- --

 0605742 اقتصاديات الموارد األرضية والمائية  3 3 -- --

 0605743 اقتصاديات إدارة البيئة  3 3 -- --

 0605751 البرمجة الرياضية لألعمال الزراعية 3 3 -- --

 0605752 اإلحصاء لألعمال الزراعية  3 3 - -

 
 (.  0705690)امتحان شامل   -3
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مواد الوصف   
 

 ( ساعات معتمدة 3)تحليل أسعار زراعية                             0605010
نظرية اإلنتاج والتكاليف؛ نظريات توازن السوق تحت ظروف المنافسةة الكاملةةو واتحتكةار المساق ناول يت

الكامل واحتكار القلة؛ اآلثار المترتبة لألسةواق المختلفةة وودوات السياسةة الحكوميةة علةه رفاهيةة المجتمةع؛ 
يحلةل . ة ونقة  المعلومةاتووسباب قصور اقتصاديات السوق بما فةي ذلةم مكةاكل اتقتصةاديات الخارجية

المساق وسعار السوق والمعلومةات التسةويقية؛ وسةباب تبةاين وعةدم اسةتقرار ا سةعار؛ التحليةل كيةر السةاكن 
 .  لألسعار الزراعية؛ وقياس وتفسير العوامل المؤثرة عله هذه ا سعار

 

 ( ساعات معتمدة 3)              زراعي الاالقتصاد الكلي         0605011
تتنةةةاول النظريةةةة الكليةةةة الجوانةةةب العامةةةة والكليةةةة لطقتصةةةادو والةةةدخل الةةةوطني والةةةدورات التجاريةةةةو اتدخةةةار 
واتسةةةتثمار والعمالةةةةو والمسةةةتوأل العةةةام لألسةةةعارو والتجةةةارة الخارجيةةةة وميةةةزان المةةةدفوعاتو دور السياسةةةات 

لمسةةاق طبيعةة ووهميةةة الةروابط بةةين يحلةل ا. النقديةة والماليةة فةةي توليةد العمالةةة والتنةخم والنمةةو اتقتصةاد 
اتقتصةةةةاد الكلةةةةي وقطاعةةةةات اتقتصةةةةاد ا خةةةةرأل والزراعةةةةةو والعوامةةةةل اتقتصةةةةادية المت يةةةةرة المةةةةؤثرة علةةةةه 
الزراعةو وكيف يؤد  تطور دور الزراعة خطل التحول اتقتصاد  إله فهةم هةذه الةروابطو وكيفيةة نكةو ها 

 . وتطورها
 

 ( ساعات معتمدة 3)              الزراعي  اقتصاديات اإلنتاج       0605015
يتنةةةاول المسةةةاق . تطبيةةةق مبةةةادا اقتصةةةاديات اإلنتةةةاج علةةةه المكةةةاكل المتصةةةلة باتقتصةةةاد الكلةةةي والجز ةةةي

المفةةةاهيم المتصةةةلة بالتخصةةةي  ا مثةةةل للمةةةوارد داخةةةل وبةةةين المنكةةةالت الزراعيةةةةو والنظريةةةات اتقتصةةةادية 
فةةي مجةةال المتعلقةةة بتخصةةي  المةةوارد فةةي ظةةل ظةةروف المعرفةةة كيةةر الكاملةةة وتطبيقةةات هةةذه النظريةةات 

اتخةاذ القةرارات اإلنتاجيةةةو مةع ا خةةذ فةي اتعتبةةار المت يةرات العكةةوا ية والتطةورات الحديثةةة لنظريةة اإلنتةةاج 
وي طي المسةاق تحليةل دوال اإلنتةاج والتكةاليفو وطةرق تقةدير اسةتجابة العةر  . الديناميكية وبناء النماذج

  .  وتوقعات ا سعار

 
 ( ساعات معتمدة 3)                 عية  إدارة األعمال الزرا      0605050

وظةةةا ف التخطةةةيط والتنظةةةيم والتوجيةةةل والرقابةةةة التةةةي تتصةةةل بةةةعدارة منكةةةالت ا عمةةةال الزراعيةةةةو والمفةةةاهيم 
يتنةةاول المسةةاق جوانةةب إدارة ا عمةةال الزراعيةةة . اتقتصةةادية التةةي تسةةتند إليهةةا مبةةادا اإلدارة اتسةةتراتيجية

تتصال في عملية اإلدارةو الطرق وودوات التحليةل المسةتخدمة فةي تقيةيم فةر  التي تتصل بفعالية عملية ا
دارة ومراقبةةة المةةوارد الماليةةة والبكةةرية تتنةةمن متطلبةةات المسةةاق دراسةةة تحليليةةة كةةاملة لسةةوق . ا عمةةالو واا

. منتج معين  
 



دارة األعمال الزراعية  قسم االقتصاد الزراعي وا 
 الجامعة األردنية –كلية الزراعة 

_____________________________________________________________________ 

 ( ساعات معتمدة 3)إدارة التسويق الزراعي                  0605030
قية للمنكةةةالت التةةةي تعمةةةل فةةةي تصةةةنيع وتسةةةويق المنتوجةةةات الزراعيةةةة ومةةةدخطت الزراعةةةة المكةةةاكل التسةةةوي

يركةز المسةاق علةه ا سةاليب واإلجةراءات التحليليةةة . وا دوات التحليليةة المسةتخدمة فةي حةل هةذه المكةاكل
. سةوقالطزمةو فةي المةدأل القصةير والطويةلو للتنبةؤ وتقةدير العةر  والطلةب وا سةعارو والتنظةيم ا مثةل لل

تتنةةةمن مونةةةوعات المسةةةاق البنةةةاء الهيكلةةةي  سةةةواق المنتجةةةات والمةةةدخطتو وتحلةةةيط  اقتصةةةاديا   لهيكةةةل 
.وسلوم ووداء الصناعة الزراعية  

 

 ( ساعات معتمدة 3)      السياسات الزراعية والغذائية       0605060
. تصةاد و والكفةاءة اتقتصةاديةعر  السياسة اتقتصةادية العامةة ووثرهةا علةه الةدخل الزراعةيو النمةو اتق

وهةةداف ووظةةا ف وودوات السياسةةة الزراعيةةة وال ذا يةةة ومكةةاكلهاو مصةةفوفة تحليةةل السياسةةاتو فكةةل السةةوق 
يحلةل المسةاق . وتدخل الدولةو سياسات التكيف الهيكلي في الزراعةو وا مةن ال ةذا ي فةي المنظةور الةدولي

علةةةةه ا سةةةةعار والمسةةةةتهلكين وتوزيةةةةع دخةةةةول المنتجةةةةينو تةةةة ثير السياسةةةةات الزراعيةةةةة وال ذا يةةةةة فةةةةي ا ردن 
 . والهيكل الحياز و وتطور التكنولوجيا ووداء قطاع الزراعة

 

 (ساعات معتمدة 3)الزراعي        االقتصاد القياسي     0605750
 . التطبيقات اتقتصادية لنظرية اإلحصاء الرياني ونموذج اتنحدار الخطي البسيط والمتعدد التقليد 

ت طي مونوعات المساق فرنيات اختبار معالم النموذج والتوسع في مجةال اتنحةدار المتعةددو ومكةاكل 
يتنةمن المسةةاق بنةاء النمةةاذج القياسةية  اتقتصةةادية . التقةديرو وطةرق احتسةةاب المعةادتت اآلنيةةة المتزامنةة

 . وتقييمها والتنبؤ من خطلها ومحاكاتها وتطبيقات الحاسوب
 

( ساعات معتمدة 3)دارة أعمال المزرعة                          إ      0605051  
ي طةةةي المسةةةاق وظةةةا ف   . دراسةةةة وسةةةاليب إدارة وعمةةةال المزرعةةةة التةةةي تتصةةةل بعمليةةةات اإلنتةةةاج الزراعةةةي

تطبيةةةةةق المبةةةةةادا .   التخطةةةةةيطو والبرمجةةةةةة الخطيةةةةةة كةةةةة داة للتخطةةةةةيطو الرقابةةةةةة والتقيةةةةةيم  عمةةةةةال المزرعةةةةةة
اتخةةةةاذ القةةةرار علةةةةه مكةةةاكل إدارة المزرعةةةةو وتخصةةةةي  مةةةوارد ا ر  وروس المةةةةال  اتقتصةةةادية وعمليةةةة

ت طي محتويةات المسةاق وهميةة المعلومةاتو ومصةادر المخةاطر فةي . والعمل بهدف تعظيم ورباح المزرعة
دارة المخةةةاطر فةةةي عمليةةةة التخطةةةيط للمزرعةةةة يتنةةةمن المسةةةاق تطبيقةةةات مبةةةادا اإلدارة علةةةه . الزراعةةةةو واا

.   ة في إدارة المزرعةمكاكل معين   
 

 ( ساعات معتمدة 3)           التمويل الزراعي وتقييم المشاريع     0605055
يهةدف . النظرية والتطبيقات المتصلة بالتحليل اتقتصاد  واتجتماعي للمكاريع الزراعية العامةة والخاصةة

يةل الكةبكيو وونةع نظةم للمتابعةة المساق إله تمكين الطلبة من ونع نظم لإلدارةو وتطبيق وسةاليب التحل
ي طةةي المسةةاق تحليةةل المسةةار الحةةرج ووسةةلوب المراجعةةة والتقيةةيم للمكةةاريع وتقيةةيم . والتقيةةيم لمكةةاريع معينةةة
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اتستثمار والتحليل الماليو والميزانيةات الروسةماليةو وهيكةل روس المةالو والمؤسسةات ذات العطقةة بالتمويةل 
 .  الزراعي

 

 ( ساعات معتمدة 3)التسويق الدولي والتجارة الزراعية                0605031
يركةةز المسةةاق  علةةه .  تقيةةيم مفصةةل لنظريةةات التجةةارة الدوليةةة الزراعيةةةو والسياسةةات والمفاونةةات التجاريةةة

الكاملةةةو  مناقكةةة التجةةارة الدوليةةة الزراعيةةةو والمنافسةةة كيةةر.  وثةةر السياسةةة التجاريةةة الدوليةةة علةةه الزراعةةة
دراسةة المؤسسةات . اقتصاديات وسعار الصرفو طرق الحمايةة التجاريةة مةن المسةتوردينو ومةن المصةدرين

 . والتجمعات التجارية الدولية والسياسات التجارية للدول التجارية الر يسية
 

 ( ساعات معتمدة 3)                   االقتصادية الزراعيةالتنمية     0605061
تحليةةةل العوامةةةل اتقتصةةةادية واتجتماعيةةةة . التنميةةةة الزراعيةةةة وعطقتهةةةا بعةةةر  ال ةةةذاء والنمةةةو اتقتصةةةاد 

نمةاذج التنميةة الزراعيةةو . والسياسية والثقافية والمؤسسية المتصلة بالنمو اتقتصاد  وتنمية قطةاع الزراعةة
ر التكنولةةوجيو المحةةددات المؤسسةةية الزراعةةة فةةي نمةةاذج التنميةةة المزدوجةةةو كفةةاءة اسةةتخدام المةةوارد والتطةةو 

اإلطةةةار التحليلةةةي لتقيةةةيم وثةةةر اتسةةةتراتيجيات المختلفةةةة علةةةه . فةةةي التنميةةةة الزراعيةةةة والسياسةةةات المسةةةاعدة
اإلنتةةةاج الزراعةةةيو والتسةةةويقو والسياسةةةات الحكوميةةةة التةةةي تةةةؤثر علةةةه اإلنتةةةاجو وتوزيةةةع الةةةدخلو واسةةةتخدام 

دراسةةةة اتسةةةتراتيجيات والسياسةةةات المعيقةةةة وو المحفةةةزة . اعيةةةةالمةةةوارد فةةةي الزراعةةةة وقطةةةاع الصةةةناعات الزر 
 .  للتنمية في قطاعات الزراعة المختلفة

 
 ( ساعات معتمدة 3)  اقتصاديات الموارد األرضية والمائية            0605065

تطبيةةةةق النظريةةةةة اتقتصةةةةادية علةةةةه تحديةةةةد اسةةةةتخدامات المةةةةوارد ا رنةةةةية والما يةةةةة مةةةةن القطةةةةاعين العةةةةام  
يتنةةاول المسةةاق ونظمةةة اسةةتخدام وحفةةظ وتخطةةيط اسةةتعماتت ا رانةةي والميةةاهو والمفانةةلة بةةين . والخةةا 

اسةةةةتخدامات ا رانةةةةي العامةةةةة والخاصةةةةة واتقتصةةةةاديات الخارجيةةةةة والعطقةةةةة بةةةةين المةةةةوارد البكةةةةرية وهةةةةذه 
حليةةةل اتقتصةةةاد  اسةةةتخدام تحليةةةل المنةةةافع والتكةةةاليف لبةةةرامج تطةةةوير الميةةةاه العامةةةةو والت.  اتسةةةتخدامات

تسةةةةتخدامات معينةةةةة للميةةةةاه والقنةةةةايا المتصةةةةلة بةةةةالتلوة والتسةةةةعير وونةةةةع قةةةةيم نقديةةةةة للميةةةةاه السةةةةطحيةو 
يعةةر  المسةةاق ودوات البحةةة والتطةةوير المناسةةبة . والميةةاه المعالجةةة( المسةةوس)والجوفيةةةو وقليلةةة الملوحةةة 

 . ومعايير اتخاذ القرارات
 

 ( ساعات معتمدة 3)                         اقتصاديات إدارة البيئة   0605063
يتنةةةةاول المسةةةةاق التةةةةداخل بةةةةين اسةةةةتخدامات المةةةةوارد والبي ةةةةةو اسةةةةتخدام تحليةةةةل المنةةةةافع والتكةةةةاليف ورفاهيةةةةة 
المجتمةةعو وتطبيقةةات نمةةاذج اتقتصةةاد الجز ةةي لتحليةةل اقتصةةاديات حمايةةة البي ةةة واتقتصةةاديات الخارجيةةة 

باسةةةتخدام وسةةعار السةةةوق وكيةةر السةةوق والتةةةي تكةةمل الت يةةةرات فةةي اإلنتاجيةةةة  البي يةةةو  تقيةةيم ا ثةةةر البي ةةي



دارة األعمال الزراعية  قسم االقتصاد الزراعي وا 
 الجامعة األردنية –كلية الزراعة 

_____________________________________________________________________ 

ي طةي المسةاق حقةوق الملكيةةو والمحةددات .  والدخلو تكاليف الوقاية واإلحطلو وتكلفة متعة الحياة والنقل
 . القانونية واتجتماعيةو مناهج سياسات البي ة والتنمية المستديمة

 
 ( ساعات معتمدة 3) ألعمال الزراعية       البرمجة الرياضية ل   0605051

اسةةةةتخدام نمةةةةاذج البرمجةةةةة الريانةةةةية فةةةةي اتخةةةةاذ القةةةةرارات المتعلقةةةةة بمكةةةةاكل الزراعةةةةة وا عمةةةةال الزراعيةةةةة 
تطبيةةق .  واسةةتخدام المةةوارد المحةةدودة للوصةةول للحلةةول المثلةةه للمكةةاكل علةةه مسةةتوأل المنكةة ة وو المنطقةةة

لتخطةةةةيط  للمكةةةةاكل الزراعيةةةةة وللمزرعةةةةةو بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةم اختيةةةةار ودوات البرمجةةةةة الريانةةةةية فةةةةي مجةةةةال ا
النكةةاطاتو والتخصةةي  ا مثةةل للمةةواردو واتخةةاذ القةةرارات فةةي ظةةروف المخةةاطرة والطيقةةين ومكةةاكل النقةةل 

 . يركز المساق عله بناء النماذج وتفسير النتا ج.  وتحديد مواقع اإلنتاج المثله

 
 

 ( ساعات معتمدة 3)                  اإلحصاء لألعمال الزراعية   0605055
يهةةدف المسةةاق إلةةه تمكةةين الطلبةةة مةةن القيةةام باتسةةتعرا  المرجعةةي فةةي العلةةوم اتقتصةةادية واتجتماعيةةة 

تتنةةةمن مونةةةوعات .  بطريقةةةة نقديةةةة واسةةةتخدام طةةةرق التحليةةةل اإلحصةةةا ية المتقدمةةةة فةةةي تحليةةةل البيانةةةات
المعاينةةةةو تحليةةةل اتنحةةةدارو اتحتمةةةاتتو والرقابةةةة  المسةةاقو مراجعةةةة  سةةةاليب اإلحصةةةاء الوصةةةفيو طةةةرق

ي طةةي المسةةاق اتختبةةارات الطمعلميةةة مثةةل اختبةةارات مربةةع كةةا  . اإلحصةةا ية علةةه اإلنتةةاج وعلةةه الجةةودة
ومان وتني وكروسكال والسو ووساليب التحليل الكمي التي تتنمن التحليةل العةامليو والتمييةز و والتحليةل 

 .بيقات الحاسوبو وتفسير نتا ج تحليل البيانات الكميةالعنقود و ويركز عله تط
 

 


