
 

 

هية بك نطالب انفرقة انثانية شعبة انتعهيى انزراعىبًقرر اقتصاديات االنتاج انزراعى انخاصة وانًوضوعات انبحثية  ابطذول انرجب عهًا سيادتكىنحيط 

 )فصم دراسي ثاني( 9102/9191نهعاو انجايعي  انتربية
 

 الرابط عناوين الموضوعات البحثية االستاذ المسئول الفرقة القسم/الشعبة اسم المقرر

 
 

اقتصاديات 
 االنتاج الزراىع

 
 

بية  كلية التر
شعبة التعليم 

 الزراىع

 
 
 
 
 الثانية

 
 
 

أد.م/ جابر عبد 
 العاىط دمحم عىل

يعتتر علم االقتصاد الزراىع أحد العلوم االجتماعية التطبيقية  -1
 الفروع واألقسام المختلفة لالقتصاد الزراىع 

ً
وضح ذلك موضحا

إلنتاج وعالقته بعلم اقتصاديات اإلنتاج الزراىع وأهداف اقتصاديات ا
 الزراىع. 

ن او أكتر من المدخالت )الموارد( إىل  -2 يعتتر اإلنتاج هو تحوبل اثني 
 طبيعة الموارد 

ً
واحد أو أكتر من المنتجات ، وضح ذلك موضحا

 اإلنتاجية وتقسيماتها المختلفة وأنواع المنافع التر يضيفها اإلنتاج. 
ن المقاديت  المختلفة  -3 ن دالة اإلنتاج العالقة بي  من عنارص اإلنتاج تبي 

 فروض دالة اإلنتاج وطرق التعبت  عن دالة 
ً
واإلنتاج، وضح ذلك مبينا

 اإلنتاج وطبيعة الدالة اإلنتاجية. 
تتضمن الدالة اإلنتاجية بعض المشتقات التر ال يمكن االستغناء  -4

 مجال اتخاذ القرارات اإلنتاجية واالقتصادية ، وضح ذلك. 
ن
 عنها ف

https://forms.office.com

/Pages/ResponsePage.a

-spx?id=137

GcoB5kqctD11tSZEIMZX

-Soouqi1JjIyQYtm1H

VKR0RMTltUN0lONzlJVk

lFT09TSzVBU08zNi4u 

 



 

 

ن قانون تناقص الغلة ليصف العالقة لقد طور االقتصاد -5 ن السابقي  يي 
ن إنتاج ومورد إنتاجر متغت  عندما تكون الموارد األخرى ثابتة، وضح  بي 
 
ن
 المراحل الثالث لإلنتاج وكيفية زيادة حجم اإلنتاج ف

ً
ذلك موضحا

وع أو المنشأة.   المشر
وع عن طريق زيادة  -6  المشر

ن
 المدى الطويل يتم زيادة اإلنتاج ف

ن
ف
وع جم يع عنارص اإلنتاج المستخدمة أى توسيع نطاق أو حجم المشر

 المدى 
ن
 بالتمثيل البيانن لدالة اإلنتاج ف

ً
كله، وضح ذلك مستعينا

 الطويل. 
ن الكفاءة اإلنتاجية والكفاءة االقتصادية، وضح ذلك  -7 هناك فرق بي 

 معيار استخدام الكفاءة االقتصادية وكيفية الحصول عىل حجم 
ً
مبينا
 اج األمثل وحجم اإلنتاج المعظم للربح. اإلنت
8-   

ً
 رفع دالة اإلنتاج، وضح ذلك مبينا

ن
للتكنولوجيا الحديثة تأثت  ف

 أنواع القرارات اإلنتاجية. 
ن تكاليف اإلنتاج وحجم اإلنتاج،  -9 تعتر دالة التكاليف عن العالقة بي 

 المدى 
ن
 المدى القصت  والتكاليف ف

ن
 التكاليف ف

ً
وضح ذلك مبينا

 طويل والمشتقات االقتصادية لدالة التكاليف؟ال
وضح مبادئ اإلنتاج والتكاليف وكيفية تحديد الحجم األمثل  -11

 للمزرعة
هناك الكثت  من المصطلحات االقتصادية الهامة التر يتضمنها  -11

 اقتصاديات اإلنتاج الزراىع، وضح ذلك. 
 ظل النظرية الكالسيكية )تنا -12

ن
قص الغلة( يختلف توازن المنتج ف

 والنظرية الحديثة )منحنيات الناتج المتساوى(، وضح ذلك. 
توليفات الموارد وقواعد تدنية التكاليف اإلنتاجية وتحقيق  -13

 الجدارة االقتصادية. 
ن عوامل اإلنتاج.  -14  مبادئ اإلختيار وتوجيه الموارد والعالقات بي 



 

 

ن وعالقتهما باإلنتاج.      -15  المخاطرة والاليقي 
 

 رئيس القسم 

 االستاذ الدكتور/ الفت عىل ملوك

 

 


