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 الموارد وتشغيل المجتمع الصحراويالقياس والتقنين فى 
                                         /ماجستير والتخطيط لتنمتها تقويم الموارد الطبيعية: البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 اختيارىأجباري أم اختيارى: 
 والتخطيط لتنمتها الطبيعيةالموارد  تقويم : القسم الذي يقدم البرنامج

 والتخطيط لتنمتها الموارد الطبيعية تقويم : : القسم الذي يقدم المقرر
 ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية

 EE009 : الكود:            القياس والتقنين فى الزراعة واالنتاج الحيوانى العنوان:   
  1المحاضرة: 2لساعات المعتمدة:ا

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

االلمام بالموضوعات المتعلقة بخصائص منشاة االنتاج الزراعى والحيوانى وتاثير هذة  •
 الخصائص على تصميم النظم المحاسبية المطبقة فيها 

سائل التخطيط وإعداد الموازنات في هذه المنشآت ، وكيفية قياس نتائج األعمال أسس وو •
 والنشاط لها وتصوير القوائم المالية

مقومات تصميم وتطبيق نظم محاسبة التكاليف ، ووسائل وأدوات التقييم المحاسبي التي يتم  •
 تطبيقها في هذه المنشآت.     

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2
 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل رجات التعلممخ البند

 :والفهم ةالمعرف -أ
0B1.1.2-  يعرف النظريات والحقائق المتعلقة

بتقويم الموارد الطبيعية والعلوم البيئة 

 الرتبطة بها.

طبيع������ة الطال������ب  يع������رف -2/1/1/1
ومقوم���ات النش���اط الزراع���ي وعالقت���ه 

 باألنشطة االقتصادية األخرى.
ات النظ��������ام فه��������م مقوم�������� -2/1/1/2

المحاس����بي المالئ����م ألنش����طة اإلنت����اج 
 الزراعي والحيواني

يذكر التشريعات واللوائح البيئية  -2.1.2

المحلية والدولية المتعلقة بمجال البيئة وتنمية 

 الموارد البيئية والمحافظة عليها. 

جدوى وأهمية  الطالب يعرف 2/1/2/1
التخطيط للنشاط الزراعي ودور 

سبية في مختلف المعلومات المحا
 مراحله

 
1B6.1.2-  يشرح المبادىء األخالقية والقانونية فى

 الممارسات البيئية المختلفة

يصف ويوضح الطالب  -2/1/6/1
أسس القياس والتقنين المحاسبي لنشاط 

اإلنتاج الزراعي والحيواني وفقا 
 لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية



 2 

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل رجات التعلممخ البند
 البيئي����ة المختلف����ة لمعلوم����اتتقي����يم ا 2.2.2 المهارات الذهنية: -ب

 وأستخدامة فى تقييم الموارد الطبيعية.  
نت��ائج النش��اط  يق��يس الطال��ب 2/2/2/1

 الزراعي والحيواني
ي��ربط الطال��ب ب��ين العالق��ات  2/2/2/2

الت����ي تحك����م خط����ة النش����اط الزراع����ي 
والحي����واني فيم����ا ب����ين طاق����ة اإلنت����اج 
وبرن��امج اإلنت��اج والمخ��زون م��ن جه��ة 

 التقديرية من جهة أخريوبين المبيعات 
مف�������ردات  يح�������دد الطال�������ب2/2/2/3

المعلومات المالية والكمية التي يجب أن 
تنتجه�����ا ال�����نظم المحاس�����بية المطبق�����ة 
(محاسبة مالية ومحاسبة تك�اليف) ل�دعم 
اتخ��اذ الق��رار ف��ي مج��ال نش��اط اإلنت��اج 

 الزراعي والحيواني
س��������مات يح��������دد الطال��������ب  2/2/2/4

ن وخص���ائص النش���اط الزراع���ي إلمك���ا
 تحديد النظام المحاسبي المالئم.
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل رجات التعلممخ البند
المهارات المهنية  -ت

 :والعملية
اجراء بحوث بيئية تطبيقية لتقييم الموارد 3.3.2-

 الطبيعية بطريقة علمية
 

يصور الطالب  القوائم المالية  2/3/3/1
(قائم��ة ال��دخل ، قائم��ة المرك��ز الم��الي ، 
قائمة التدفقات النقدية ، قائم�ة التغي�رات 

لملكي��ة ) ف��ي مج��ال نش��اط ف��ى حق��وق ا
 اإلنتاج الزراعي والحيواني

يطب��ق الطال��ب مجموع��ة م��ن  2/3/3/2
المؤش���رات المتكامل���ة لفح���ص ج���دوى 
وس�������المة المقترح�������ات االس�������تثمارية 

 والخطط الزراعية المتنافسة
يبن���ى الطال���ب الهيك���ل الع���ام  2/3/3/3 

للموازنات ف�ي مج�ال اإلنت�اج الزراع�ي 
طق��ي والحي��واني م��ن خ��الل تسلس��ل من

لإلي��رادات والتك��اليف وأث��ر ذل��ك عل��ي 
نتائج األعم�ال المتوقع�ة ف�ي نهاي�ة فت�رة 

 الموازنة
يش����خص الطال����ب مش����كالت  2/3/3/4

القي����اس المحاس����بي ف����ى مج����ال نش����اط 
اإلنت���اج الزراع���ي والحي���واني وط���رق 

 الحل
المهارات العامة  -ث

 :والقابلة للنقل
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  2. 4. 2

 ى رصد ومعالجة الظواهر البيئية المختلفة.ف

يقدر الطالب علي حل  2/4/2/1
المشكالت المتعلقة بدراسة مشروعات 

االستثمار الزراعي والحيواني 
المقترحة ، وأساليب المفاضلة فيما 

 بينها
االتصال  منيتمكن الطالب  2/4/2/2

والعمل التعاوني والجماعي مع فرق 
أو مع المشروع الزراعي  عمل داخل

الخبراء الفنين المتخصصين في المجال 
الزراعي أو الحيواني حتى يمكن 

الحصول علي المعلومات الفنية الالزمة 
وترجمتها إلي عناصر مالية ورقمية 

 قابلة للقياس
يستخدام الطالب تكنولوجيا  2/4/2/3

المعلومات في تحديث المعارف 
المتعلقة بطرق القياس واإلفصاح 

ج الزراعي لمشروعات اإلنتا
 والحيواني

من إظهار  يتمكن الطالب 2/4/2/4
وتوصيل نتائج القياس أو التقييم 

المحاسبي لمشروعات اإلنتاج الزراعي 
والحيواني لمختلف األطراف ذات 

  الصلة
3- Uالمحتويات: 

 إرشاد/عملي محاضرة عدد الساعات الموضوع
 2 1 2 مفهوم وطبيعة وخصائص النشاط الزراعي 

وخص��ائص النش��اط الزراع��ي عل��ي ال��نظم المحاس��بية  ت��أثير طبيع��ة
 المطبقة 

2 1 2 

مقومات تصميم وتطبيق النظ�ام المحاس�بي ف�ي مش�روعات اإلنت�اج 
 الزراعي والحيواني

2 1 2 

مخرج���ات النظ���ام المحاس���بي ف���ي ش���ركات االس���تغالل الزراع���ي 
 والحيواني

2 1 2 

،  التخط���يط المحاس���بي لالس���تغالل الزراع���ي : أهمي���ة التخط���يط
المف��اهيم واألدوات المحاس��بية المس��تخدمة ف��ي التخط��يط ، التحلي��ل 

 المحاسبي لعوامل عدم الكفاية

2 1 2 

 2 1 2أهمي���ة إع���داد الموازن���ات ألنش���طة الزراع���ة واإلنت���اج الحي���واني 
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 ومحددات نجاحها. 
 2 1 2 موازنات إيراد المبيعات ، وكميات اإلنتاج ، ومستلزمات اإلنتاج.

 2 1 2 اليف الزراعية األخرى ، والتدفقات النقديةموازنات التك
أس��س ومع��ايير قي��اس نت��ائج االس��تغالل الزراع��ي والحي��واني وفق��ا 

 لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية.
2 1 2 

حس����ابات اإلنت����اج والمنتج����ات المباع����ة وقي����اس ص����افي نتيج����ة 
 االستغالل.

2 1 2 

نش����آت الزراعي����ة تحدي����د المراك����ز المالي����ة والق����وائم المالي����ة للم
 والحيوانية

2 1 2 

 2 1 2 مشكالت القياس المحاسبي في النشاط الزراعي والحيواني
مقوم��ات تص��ميم وتطبي��ق نظ��م محاس��بة تك��اليف ف��ي المش��روعات 

 الزراعية : دليل عناصر وقوائم التكاليف للنشاط الزراعي
2 1 2 

 2 1 2 دليل وعناصر وقوائم التكاليف للنشاط الحيواني
 

4- Uالمقر وعاتموضUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 االول مفهوم وطبيعة وخصائص النشاط الزراعي  1
 الثانى تأثير طبيعة وخصائص النشاط الزراعي علي النظم المحاسبية المطبقة  2

مقوم��ات تص��ميم وتطبي��ق النظ��ام المحاس��بي ف��ي مش��روعات اإلنت��اج الزراع��ي  3
 والحيواني

 الثالث

 الرابع ام المحاسبي في شركات االستغالل الزراعي والحيوانيمخرجات النظ 4

التخطيط المحاسبي لالستغالل الزراعي : أهمية التخطيط ، المف�اهيم واألدوات  5
 المحاسبية المستخدمة في التخطيط ، التحليل المحاسبي لعوامل عدم الكفاية

 الخامس

 السادس لحيواني ومحددات نجاحها. أهمية إعداد الموازنات ألنشطة الزراعة واإلنتاج ا 6
 السابع موازنات إيراد المبيعات ، وكميات اإلنتاج ، ومستلزمات اإلنتاج. 7
 الثامن موازنات التكاليف الزراعية األخرى ، والتدفقات النقدية 8

أس��س ومع��ايير قي��اس نت��ائج االس��تغالل الزراع��ي والحي��واني وفق��ا لمع��ايير  9
 ية.المحاسبة الدولية والمصر

 التاسع

 العاشر حسابات اإلنتاج والمنتجات المباعة وقياس صافي نتيجة االستغالل. 10
 الحادى عشر تحديد المراكز المالية والقوائم المالية للمنشآت الزراعية والحيوانية 11
 الثانى عشر مشكالت القياس المحاسبي في النشاط الزراعي والحيواني 12

مقوم��ات تص��ميم وتطبي��ق نظ��م محاس��بة تك��اليف ف��ي المش��روعات الزراعي��ة :  13
 دليل عناصر وقوائم التكاليف للنشاط الزراعي

 الثالث عشر

 الرابع عشر دليل وعناصر وقوائم التكاليف للنشاط الحيواني 14
 

5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 مهارات الذهنيةال
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المعايير األكاديمية 
الت����ى وللبرن����امج 

المق��������رر ق��������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/2 
2/1/6 

2/2/2 2/3/3 
 

2/4/2 
 

6- U :مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة 
         موضوعات المقرر لمقررمخرجات التعلم ل

رابع ال
 عشر

الثالث 
 عشر

الثانى 
 عشر

الحادى 
 االول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر عشر

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

طبيع��������ة الطال��������ب  يع��������رف
ومقوم���ات النش���اط الزراع���ي 
وعالقته باألنشطة االقتص�ادية 

 األخرى.

      

       

X 

مقوم��ات النظ��ام  يفه��م الطال��ب
المالئ����م ألنش�����طة المحاس����بي 

 اإلنتاج الزراعي والحيواني
      

       
 
X 
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جدوى وأهمية  الطالب يعرف
التخطيط للنشاط الزراعي 

ودور المعلومات المحاسبية 
 في مختلف مراحله

      

     

X 

  

يصف ويوضح الطالب أسس 
القياس والتقنين المحاسبي 

لنشاط اإلنتاج الزراعي 
والحيواني وفقا لمعايير 

 المحاسبة الدولية والمصرية

      

    

X 

   

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

نت���ائج النش���اط  يق���يس الطال���ب
       الزراعي والحيواني

   
X 

    

ي���ربط الطال���ب ب���ين العالق���ات 
الت�����ي تحك�����م خط�����ة النش�����اط 
الزراعي والحي�واني فيم�ا ب�ين 
طاقة اإلنتاج وبرن�امج اإلنت�اج 
والمخ���زون م����ن جه����ة وب����ين 

يري��ة م��ن جه��ة المبيع��ات التقد
 أخري

      

  

X 

     

مف��������ردات  يح��������دد الطال��������ب
المعلوم����ات المالي����ة والكمي����ة 
الت���ي يج���ب أن تنتجه���ا ال���نظم 
المحاس���بية المطبق���ة (محاس���بة 
مالية ومحاسبة تك�اليف) ل�دعم 
اتخ�اذ الق�رار ف��ي مج�ال نش��اط 

 اإلنتاج الزراعي والحيواني

      

 

X 

      

س���������مات يح���������دد الطال���������ب 
الزراع��ي  وخص��ائص النش��اط

إلمك���������ان تحدي���������د النظ���������ام 
 المحاسبي المالئم.

      X 

       

لية
عم

وال
ية 

هن
الم

ت 
ارا

مه
ال

 

يصور الطالب  القوائم المالي�ة 
(قائم�ة ال�دخل ، قائم�ة المرك��ز 
المالي ، قائمة التدفقات النقدي�ة 
، قائم��ة التغي��رات ف��ى حق��وق 
الملكي����ة ) ف����ي مج����ال نش����اط 

 اإلنتاج الزراعي والحيواني

     X 

        

يطب���ق الطال���ب مجموع���ة م���ن 
المؤش��رات المتكامل��ة لفح��ص 
ج���دوى وس���المة المقترح���ات 
االس������������تثمارية والخط������������ط 

 الزراعية المتنافسة

    X  

        

يبن����ى الطال����ب الهيك����ل الع����ام 
للموازن��ات ف��ي مج��ال اإلنت��اج 
الزراع������ي والحي������واني م������ن 
خ��������الل تسلس���������ل منطق���������ي 
لإلي����رادات والتك����اليف وأث����ر 

ي نت�����ائج األعم�����ال ذل�����ك عل�����
المتوقع�����ة ف�����ي نهاي�����ة فت�����رة 

 الموازنة

   X   

        

قل
للن

لة 
قاب

وال
مة 

لعا
ت ا

ارا
مه

ال
 

يش����خص الطال�����ب مش�����كالت 
القي��اس المحاس��بي ف��ى مج���ال 
نش�������اط اإلنت�������اج الزراع�������ي 

 والحيواني وطرق الحل
  X    

        

يقدر الطالب علي حل 
المشكالت المتعلقة بدراسة 

ر مشروعات االستثما
الزراعي والحيواني المقترحة 
 ، وأساليب المفاضلة فيما بينها

 X     

        

يتمكن الطالب من االتصال 
والعمل التعاوني والجماعي 

مع فرق عمل  داخل 
المشروع الزراعي أو مع 

X      
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الخبراء الفنين المتخصصين 
في المجال الزراعي أو 

الحيواني حتى يمكن الحصول 
الالزمة علي المعلومات الفنية 

وترجمتها إلي عناصر مالية 
 ورقمية قابلة للقياس

يستخدام الطالب تكنولوجيا 
المعلومات في تحديث 

المعارف المتعلقة بطرق 
القياس واإلفصاح لمشروعات 

 اإلنتاج الزراعي والحيواني

      

        

من إظهار  يتمكن الطالب
وتوصيل نتائج القياس أو 

المحاسبي لمشروعات التقييم 
اإلنتاج الزراعي والحيواني 

 لمختلف األطراف ذات الصلة

      

        

7- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ات
قش

منا
ال

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
11T 4TTحل

كلة
مش

ال
نى 

ذه
 ال

ف
ص

الع
 

م
علم

الت
ت 

عا
رو

ش
 

وار
ألد

ب ا
لع

 

وب
مكت

ل 
مقا

ءة 
قرا

 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

1/1/1/2 x x       x x     

2/1/1/2 x        x x  x   

1/2/1/2 x              

1/6/1/2   x x    x x      

 المهارات الذهنيه

1/2/2/2   x  x      x x  x 

2/2/2/2   x x x    x x     

3/2/2/2  x x    x x       

4/2/2/2               

 المهارات المهنية

1/3/3/2   x        x   x 

2/3/3/2               

3/3/3/2  x x    x x       

4/3/3/2  x x x    x x      

المهارات العامة و 
 المنقولة

1/2/4/2   x  x      x    

2/2/4/2  x x    x x       

3/2/4/2  x x x    x x      

4/2/4/2   x x x    x x     

 
8- U نواتج التعلم المستهدفةالتقويم لطرق: 

 طرق التقويم للمقررنواتج التعلم المستهدفة 
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رى
حري

الت
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شف
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بار
خت
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ار
ختب
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ل 
عما

أ
سنة

ال
 

 ميتقي
 تقرير

يم يتق
 مشروع

يم يتق
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

1/1/1/2 x x  x  x  

2/1/1/2 x x  x   x 

1/2/1/2 x       

1/6/1/2  x x  x   

 المهارات الذهنيه

1/2/2/2 x   x  x x 

2/2/2/2 x x  x  x  

3/2/2/2 x x  x   x 

4/2/2/2   x x  x  

 المهارات المهنية

1/3/3/2 x  x    x 

2/3/3/2 x x  x  x  

3/3/3/2 x x  x   x 

4/3/3/2        

 المهارات العامة والمنقولة

1/2/4/2   x x  x  

2/2/4/2 x x  x  x  

3/2/4/2 x x  x   x 

4/2/4/2  x x  x   

9- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 بار النظرى النهائىاألخت
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10- Uقائمة المراجع 

د.أحم��د الخطي��ب ، د.هاش��م أحم��د عطي��ة ، " المحاس��بة ف��ي قط��اع االس��تغالل الزراع��ي " ، مط��ابع 
 .2000الدار الهندسية ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 

 –ت البترول د.عوض هللا ميخائيل عوض هللا ، " نظم المعلومات المحاسبية في التطبيق العملي : شركا
.1999شركات االستغالل الزراعي " ،  بدون ناشر ،   

 مقترحةال و البحوث كتب -2
د.ط��ه الط��اهر إب��راهيم ، وآخ��رون ، " تص��ميم ال��نظم المحاس��بية : النظ��ام المحاس��بي الم��الي ف��ي 

 .1995المشروعات الصغيرة " ، مطبعة كلية الزراعة ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، 
 دورية، مواقع إنترنت، إلخمجالت  -3
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11- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
 قاعة للتدريس بجهاز عرض وحاسب آلي 

  
 : د/ عماد رياضمنسق المقرر

 
 د/ محمد أحمد الحويطى رئيس القسم:

 /         /    التاريخ: 
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