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 .4يؼهٕيبد االرظبل:
 .5انٕحذاد انذساعٛخ (ثبنغبػخ) خالل
األعجٕع
 .6ػذد عبػبد انؼًم

االسشبد انزغٕٚم ( ٙثبنهغخ انؼشثٛخ )
شٛشٔاٌ عهٛم احًذ
لغى االسشبد انضساػ / ٙيؼٓذ فُ ٙثبٚزخخذ انخبص
اإلًٛٚم:
Sherwan.ahmed1@su.edu.krd
سلى انٓبرف (اخزٛبس٘) 0550 4528240
انُظش٘ عبػز ٍٛأعجٕػٛب
انؼًه ٙعبػز ٍٛاعجٕػٛب
 4عبػبد أعجٕػٛب

 .5سيض انًبدح )(course cod
 .٨انجشٔفبٚم االكبد ًٙٚنهزذسٚغٙ

ماجستٌر ( االقتصاد الزراعً ) من جامعة المنصورة – كلٌة التجارة ()2024
اللقب العلمً  :مدرس مساعد ( تارٌخ الحصول على اللقب ) 2025
عدد سنوات الخدمة كتدرٌسً فً الجامعة  3 :سنوات
المواد التً قمت بتدرٌسها :
 االقتصاد الزراعً ( باللغة االنكلٌزٌة ) ( المرحلة الثانٌة) كلٌة الزراعة قسم البستةوالغابات من ( ) 2025-2024حتى االن.
 االرشاد الزراعً (باللغة العربٌة ) ( المرحلة الرابعة) كلٌة الزراعة قسم البستة من( ) 2025-2024حتى االن
 التسوٌق الزراعً (باللغة االنجلٌزٌة ) المرحلة الرابعة كلٌة الزراعة قسم البستة من 2025-2024حتى االن
 اقتصادٌات المشارٌع الصناعٌة فً كلٌة الزراعة قسم صناعات غذائٌة من 2027حتى االن
التسوٌق الزراعً ،التغلٌف ،الخزن ،تكالٌف النقل.

 .٩انًفشداد انشئٛغٛخ نهًبدح
Keywords
 .20نبذة عامة عن المادة
 أهمٌة دراسة المادة:
 لم ٌكن للتسوٌق الزراعً اهمٌة كبٌرة قبل الورة الصناعٌة والسبب فً ذلك ان االنتاج لم ٌكن فً مقابلة حاجات االستهالك بسبب
قرب المنتج من المستهلك ،وتغٌر الوضع بعد الثورة حٌث ظهر االنتاج على مدى الواسع واصبح المسافة بٌن المنتج والمستهلك
بعٌدة وزادت االنتاج السكان وتطوؤ الطرق والمواصالت وظهرت وسائل الخزن والتصنٌع الغذائبً .واهمٌة التسوٌق تتوضح فً
حجم السلع المتداولة خالل منشأت التسوٌق واالفراد الذٌن ٌعلمون حول النشاط التسوٌقً وفرص العمل المتاحة.
 وٌشكل التسوٌق الزراعً اهمٌة خاصة بالنسبة للدول النامٌة الن جزء كبٌر من جهد و رؤوس االموال السكان فً هذه الدول انما
توجه من اجل االنتاج الزراعً ،وبما ان التسوٌق الزراعً جزء من البنٌات االقتصادي وتكمٌل العملٌة االنتاجٌة الفعلٌة على طلبة
كلٌات ومعاهد الزراعة االما بعض الوظائف التسوٌقٌة التجارٌة والتوزٌعٌة والمساعدة.
 المعلومات التً ٌجب على الطلبة ان ٌتعلمها فً نهاٌة الكورس تتلخص بما ٌأتً:
 .2ماهً التسوٌق الزراعً وبعض من تعارٌفه المعهمة وتطوره ودوره وأهدافه ،ومناهج البحث العلمً الزراعً.
 .2معرفة لوظائف التسوٌقٌة التجارٌة والتوزٌعٌة المساعدة.
 .3تعرٌف وتعلٌم الطلبة على القنوات التسوٌقٌة والوسطاء ودورهم ،والطلب والعرض السلع الغذائٌة والمنتوجات الزراعٌة
والفواكه والخضر بصورة خاصة والعوامل المؤثرة فٌهما ،وكذلك مرونات الطلب والعرض وحاالتهما وكٌفٌة قٌاسها.
 .4توازن العرض والطلب وسوق المنافسة التامة ،واالسعار ووظائفة\.
 .5تعرٌف الطلبة بالفروق والتكالٌف التسوٌقٌة.
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 .11أْذاف انًبدح:

 اعطاء لمطمبة المعمومات االساسية حول التسويق الزراعي والنظام التسويقي السميم في توجيو الموارد االقتصادية
وتوزيعها وخاصة الموارد الزراعية.

 تعريف الطمبة بالمشاكل التسويقية وايجاد الحمول لها وتعريفهم الوظائف التسويقية وقنواتها.
 تعريف الطمبة بالعرض والطمب والعوامل التي تتأثر عميهما والمرونات ودوره في السياسة االقتصادية.

 اضافة الى التكاليف التسويقية ودور التسويق في محافظة عمى االستقرار في السوق والتعرف عمى العمميات
التسويقية التجارية في سوق الجممة.

 .12انزضايبد انطبنت:
 على الطلبة االلتزام بالحضور إلى المحاضرة وبحسب األوقات المحددة فً للجدول األسبوعً وٌقع على الطلبة مسؤولٌة التعاون مع
التدرٌسً فً مناقشة األفكار المطروحة أثناء المحاضرة وكذلك ضرورة المشاركة الجماعٌة من قبل الطلبة فً حل األسئلة
والتمارٌن التً تطرح فً المحاضرة باإلضافة إلى األسئلة التً ٌطلب منهم حلها خارج أوقات المحاضرة
( ) Homework
 أن ٌكون الطلبة مستعدٌن إلجراء االمتحانات المفاجئة (  ) Quizzesالتً قد ٌجرٌها التدرٌسً للتأكد من مدى متابعة الطلبة
لمجرٌات المادة وقت الحاجة.
 على الطلبة أن ٌقوموا بإعداد تقارٌر ملخصة كلما دعت الحاجة لذلك وٌمكن للتدرٌسً أن ٌقوم بتقسٌم الطلبة إلى مجموعات تقوم
كل مجموعة بإعداد نوع مختلف من التقارٌر حول السوق عملٌاً وكٌغٌة تسٌطر السوق وحسب مفردات المادة والمواضٌع التً سٌتم
تغطٌتها خالل السنة الراسٌة أو ما ٌتعلق بالمادة من مواضٌع فرعٌة.
 .13ؽشق انزذسٚظ:
سوف ٌتم إتباع األسالٌب التالٌة فً إلقاء المحاضرات على الطلبة:
 استخدام المحاضرات النظرٌة وفٌها سوف ٌتم تقدٌم المبادئ والمفاهٌم األساسٌة لكل موضوع.
 طرٌقة العرض (  ) POWER POINTوالتً سٌتم استخدامها فً عرض العناوٌن الرئٌسٌة للمادة  ،األشكال  ،المخططات  ،وكذلك نماذج
القوائم والحسابات المختلفة التً تتضمنها المادة.
 الطرٌقة التقلٌدٌة وهً استخدام اللوحة وأقالم الكتابة على اللوحة البٌضاء.
 حل األمثلة العملٌة التوضٌحٌة المصاحبة لكل موضوع بمشاركة الطلبة فً حل هذه األمثلة لزٌادة فهم هذه المواضٌع وتعزٌز مهاراتهم فً حل
التمارٌن المتعلقة بكل موضوع.
 المناقشات المستمرة مع الطلبة خالل المحاضرات لتبادل األفكار واإلجابة عن األسئلة ومناقشة اآلراء والمالحظات حول المواضٌع المختلفة
للمادة.
 االمتحانات الٌومٌة المفاجئة (  ) Quizzesباإلضافة إلى االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة المقررة من قبل القسم والكلٌة.

َ .14ظبو انزمٛٛى:
 خالل العام الدراسً فان الطلبة سٌكونون مطالبٌن بأداء من  2إلى  4امتحانات .وتشمل هذه االمتحانات ( الٌومٌة  ،الشهرٌة ،
والفصلٌة المقررة من قبل القسم العلمً والمعهد )  ،المجموع الكلً لدرجات هذه االمتحانات سوف ٌكون  50درجة تمثل درجة
السعً الكلٌة خالل العام الدراسً  ،أما االمتحان النهائً ( االمتحان المركزي فً نهاٌة السنة الدراسٌة ) فان درجته تكون من (
 ) 50درجة وبهذا ٌكون المجموع النهائً (  200درجة ).
 أي أن تقسٌم الدرجات سٌكون كالتالً:
درجة
%
20
االمتحان الفصلً المركزي األول
درجة
%
20
االمتحان الفصلً المركزي الثانً
درجة
%
20
التقٌم الٌونً والكٌوزات
درجة
%
50
مجموع االمتحانات الشهرٌة والفصلٌة المقررة بمواعٌد
درجة
%
50
درجة االمتحان النهائً ( االمتحان المركزي )
+
درجة
%
200
المجموع الكلً النهائً
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َ .15زبئظ رؼهى انطبنت:
ٚشٛش رؼشٚف انًحبعجخ إنٗ أ ٌ انًحبعجخ ْ ٙػهى ٔفٍ ٓٚزى ثزغغٛم ٔرجٕٚت ٔرهخٛض األحذاس انًبنٛخ ثظٕسح نٓب دالنزٓب ٔأًْٛزٓب فٙ
رششٛذ انمشاساد ػهٗ يخزهف انًغزٕٚبد اإلداسٚخ نزنك فبٌ انُزبئظ انًزٕلغ انٕطٕل إنٓٛب يٍ خالل رؼهى انطهجخ نًبدح ( يجبدئ انًحبعجخ )
عٕف رزًحٕس حٕل انزفبطٛم انٕاسدح ف ٙانزؼشٚف أػالِ حٛش ٚفزشع يٍ انطهجخ أٌ ٚكَٕٕا لبدس ٍٚػهٗ يب ٚه: ٙ
 فٓى أًْٛخ انزغٕٚك ٔدٔسْب انًٓى كٕظٛفخ خذيٛخ رمٕو ػهٗ أعظ ػهًٛخ.
 فٓى يؼبَ ٙانًظطهحبد االعبعٛخ انخبطخ ثبنغزغٕٚك خبطٗ انطهت ٔانؼشع انز ٙعٕف ٚغزخذيٓب انطهجخ أصُبء دساعزٓى فٙ
انًشاحم انذساعٛخ انُظشٚخ انالحمخ ثبإلػبفخ إنٗ حبعزٓى نٓب ف ٙحٛبرٓى انؼًهٛخ ثؼذ رخشعٓى.
 كٛفٛخ انزؼبيم يغ يخزهف انؼًهٛبد االَزبط ٔكٛفٛخ رحٕٚهٓب ٔرفغٛشْب ثًب ًٚكٍ اػزجبسْب يذخالد نهؼًم انًحبعج.ٙ
 كٛفٛخ انزؼبيم يغ ْزِ انًٕاسد االٔنٛخ ٔكٛفٛخ رحٕٚهٓب إنٗ انًُزغبد انُٓبئٛخ ثبالػزًبد ػهٗ االَزبط انضساػْٔ ٙزا رًضم َبرظ انؼًم
ٔانز٘ رؼزًذ ػه ّٛانكضٛش يٍ األؽشاف راد انؼاللخ.
 كٛفٛخ انزؼبيم يغ االسشبداد انزش رزبصش ػهٗ انجبئظ ٔكٛفٛخ رؼشٚغ ثظبئؼٓب ف ٙانغٕق ثشكم انًزطٕس ٔانزغٛش انًغزًش.
 كٛفٛخ انزؼبيم يغ انًشبكم انزًٚ ٙكٍ أٌ رظٓش أصُبء انؼًهٛخ انزغٕٚمٛخ يبداو أٌ انطهجخ لذ حظهٕا ػهٗ يب ًٚكٍ أٌ ٚغزُذٔا ػه ّٛيٍ
يؼبٛٚش ػهًٛخ ٔػًهٛخ.
 إٌ يب رمذو يٍ َزبئظ ػٍ انؼًهٛخ انزغٕٚمٛخ ٔخبطخ يٍ يغبل انؼًه ٙرؼهى انطهجخ كٛفٛخ رظشف يغ يكَٕبد انغٕق ٔعٕف ٚغؼهٓى
لبدس ٍٚػهٗ رهجٛخ احزٛبعبد عٕق انؼًم يغ يالحظخ أٌ ْزِ انًبدح ال رشزًم ػهٗ كم انُٕاح ٙانؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ نؼهى انزغٕٚك ثمذس
اػزجبسْب األ عبط انز٘ عٕف ٚزى انجُبء ػهجّ ف ٙانًشاحم انذساعٛخ انزبنٛخ نهًشحهخ انضبَٛخ ٔانزٚ ٙفزشع أٌ ركًم يب ثذا ثّ انطبنت
خالل انًشحهخ انذساعٛخ انغبيؼٛخ.
 .16لبئًخ انًشاعغ ٔانكزت:
 زكى و المقري ،د .مراد ،د .عامر ،مبادئ التسوٌق الزراعً ،منشورات جامعة الفاتح ،طرابلس ،لٌبٌا.2998 ،
 اسماعٌل وشكر ،د .عزٌز شاهو ،اسماعٌل على ،التسوٌق الزراعً ،مطابع التعلٌم العالً بجامعة صالح الدٌن -اربٌل ،وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً ،اربٌل ،العراق.2989 ،
 الزعبً ،د .عاكف ،مبادئ التسوٌق الزراعً ،الطبعة االولى ،دار الحامد للنشر والتوزٌع ،عمان ،االردن.2004 ،
 الداهري ،د .عبدالوهاب مطر ،مبادئ االقتصاد الزراعً ،مطابع جامعة بغداد ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ،بغداد ،العراق،
.2987
 .15انًٕاػٛغ
يبنًمظٕد ثبنضساػخ ٔانًُزغبد انضساػٛخ
يبنًمظٕد ثبنزغٕٚك انضساػٔ ٙيفبْٛى االعبعٛخ انًشرجطخ ثّ
اًْٛخ انزغٕٚك انضساػٔ ٙدٔسِ ٔاالعئهخ انز ٙرٕاعّ انزغٕٚك انضساػٙ
اْذاف انزغٕٚك انضساػٙ
انًشزبكم انزغٕٚمٛخ انز ٙرٕاعّ انًضاسع ٔانًغبنزبد انز ٙرٕاعّ انزغٕٚك انضساػٙ
انزغٕٚك انضساػٔ ٙيُبْظ ثحش انزغٕٚك انضساػٙ
انٕظبئف انزغٕٚمٛخ  -انزغبسٚخ ،انششاء ٔؽشلّ ٔيشاحهّ
انزغًٛغ انًُزغبد انضساػٛخ ٔانفشص حٔانزذسٚظ ٔانزغهٛف ٔانزؼجئخ ٔانجٛغ ٔيشاحهّ
ٔظبئف انزغٕٚمٛخ انزٕصٚؼٛخ ٔانًغبػذح
إَاع االعٕاق انضساػٛخ ٔلُٕاد انزغٕٚك انضساػٙ
انٕعطبء ٔإَاػٓب ٔٔظبئفٓب
انطهت ػهٗ انًُزغبد انضساػٛخ
انؼٕايم انًحذدح نهطهت ٔانزغٛشاد انحبطهخ ف ٙانطهت ٔكًٛخ انطهت
يشَٔبد انطهت ٔانؼٕايم انًؤصشح ػهٓٛب ٔيشَٔخ انغٛبعبد االلزظبدٚخ
انؼشع نهًُزغبد انضساػٛخ ٔانؼٕايم انًؤصشح ػهٓٛب
يشَٔخ انؼشع ٔانؼٕايم انًؤصشح ػهٓٛب
انزٕاصٌ يفٕٓيّ ٔاشزمبق عؼش انزٕاصٌ
ركبنٛف انزغٕٚمٛخ ٔانؼٕايم انز ٙرزبصش ف ٙاسرفبع انزكبنٛف انزغٕٚمٛخ
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االعجٕع
االعجٕع االٔل
االعجٕع انضبَٙ
االعجٕع انضبنش
االعجٕع انشاثغ
االعجٕع انخبيظ
االعجٕع انغبدط
االعجٕع انغبثغ
االعجٕع انضبيٍ
االعجٕع انزبعغ
االعجٕع انؼبشش
االعجٕع احذٖ ػشش
االعجٕع اصُٗ ػشش
االعجٕع صالصخ ػشش
االعجٕع اسثغ ػشش
االعجٕع خًغخ ػشش
االعجٕع عزخ ػشش
االعجٕع عجؼخ ػشش
االعجٕع صًبَٛخ ػشش

ػذد انغبػبد
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انفشٔق انزغٕٚمٛخ ٔ إَاػٓب
دٔس انذٔل ف ٙػًهٛبد انزغٕٚك ٔاالعؼبس
صٚبسح يٛذاَٛخ انٗ عٕق انغًهخ نهفٕاعّ ٔانخؼشأاد نهزؼشف ػهٗ ػًهٛبد انجٛغ
ٔانششاء ٔػًهٛبد انفشص ٔانزذسٚظ ٔانزغٓٛض ٔانخضٌ نًخزهف انفٕاكّ ٔانخؼش
 .1٨انًٕاػٛغ انزطجٛمٛخ (إٌ ٔعذد)
 .1٩االخزجبساد:

االعجٕع رغؼخ ػشش
االعجٕع ػششٌٔ
االعجٕع ٔاحذ ٔػششٌٔ
ال ٕٚعذ

 .20يالحظبد إػبفٛخ:
رى رمغٛى إَٔاع االخزجبساد فْ ٙزا انًُٕرط ( انفمشح  ) 1٩إنٗ صالصخ إَٔاع فمؾ ( إَشبئ , ٙطح أٔ خطب  ,انخٛبساد انًزؼذدح ) ٔثزنك ٚكٌٕ
انًُٕرط لذ اغفم ركش َٕع يٓى يٍ ًَبرط االخزجبساد ْٕٔ األكضش اعزخذايب ف ٙثؼغ انًٕاد انز ٙرذسط ف ٙيغًٕػخ كجٛشح يٍ األلغبو
انؼهًٛخ ف ٙكهٛخ اإلداسح ٔااللزظبد ٔثبل ٙانكهٛبد ٔ األعئهخ انز ٙرؼزًذ ػهٗ انحم انشٚبػٔ ٙانزحهٛه ٙأ٘ األعئهخ انز ٙرؼزًذ ػهٗ األسلبو
ٔانًؼبدالد أٔ انظٛغ ٔاالشزمبلبد انشٚبػٛخ أٔ إػطبء حبالد ػًهٛخ ٚمٕو انطهجخ خالل االيزحبٌ أٔ االخزجبس ثزحهٛهٓب ٔفك يب حظم ػهّٛ
يٍ يؼهٕيبد خالل انغُخ انذساعٛخ ْٕٔ يب ٚغًٗ األعهٕة ( انزطجٛم ) ٙنزنك ٚفؼم إػبفخ ْزا انُٕع إنٗ انًُٕرط ف ٙانغُخ انمبديخ.
 .21يشاعؼخ انكشاعخ يٍ لجم انُظشاء
ٚغت يشاعؼخ كشاعخ انًبدح ٔرٕلٛؼٓب يٍ لجم َظٛش نهزذسٚغ ٙطبحت انكشاعخ .ػهٗ انُظٛش اٌ ٕٚافك ػهٗ يحزٕٖ انكشاعخ يٍ خالل كزبثخ
ثؼؼخ عًم فْ ٙزِ انفمشح.
(انُظٛش ْٕ شخض نذ ّٚيؼهٕيبد كبف ّٛػٍ انًٕػٕع انز٘ رذسعّ ٔٚغت اٌ ٚكٌٕ ثًشرجخ االعزبر أ االعزبر يغبػذ أ يذسط أ خجٛش
ف ٙانًغبل انزخظظ ٙنهًبدح).
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