
 

 جامعة مدينة السادات
 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها
 

 

 
 

 دراسات جدوي إقتصادية للزراعات 
/    والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعية تقويم :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

                                           دكتوراة

 اختيارىأجباري أم اختيارى: 
 الموارد الطبيعية تقويم : القسم الذي يقدم البرنامج

 الموارد الطبيعية تقويم : : م الذي يقدم المقررالقس
  دكتوراة : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
  EPO14 الكود:                      دراسات جدوي إقتصادية للزراعات الصحراوية   

  1المحاضرة: 2الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: 

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

 . اإللمام بالموضوعات المتعلقة بدراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات المختلفة •
 تفهم أهمية إعداد دراسات الجدوي اإلقتصادية  في مجال المشروعات الزراعية. •
في مجال ومراحل إعداد دراسات الجدوي اإلقتصادية أسس ووسائل  دراسة •

 المشروعات الزراعية.
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 المعرفة والفهم -أ
 أن يفهم الطالب دور المشروعات الزراعية في التنمية االقتصادية واالجتماعية. -1-أ 
أن يش��رح الطال��ب الخط��وات والمراح��ل الت��ي تم��ر به��ا دراس��ات الج��دوى ف��ي  -2-أ 

 المشروعات الزراعية.
المختلف���ة وطبيع���ة دراس���ة الج���دوى  التع���رف تص���نيفات المش���روعات الزراعي���ة -3-أ 

 االقتصادية لكل مشروع.
إدراك أهمية استخدام دراسات الجدوى االقتصادية ف�ي إنج�اح وزي�ادة العائ�د عل�ي  -4-أ    

 االستثمار في مجال المشروعات الزراعية.
 المهارات الذهنية -ب
لزراعي�ة أن يحلل الطالب مراحل دراسة وتنفي�ذ وتش�غيل وتق�ويم المش�روعات ا -1-ب 

 وبما يعكس الواقع الميداني لالستثمار.
أن يربط الطالب بين الطلب المتوقع والحالي والعرض المتوقع والحالي لتحدي�د  -2-ب 

الفجوة الحالية والمقدرة علي منتجات المشروع بغرض تحدي�د الطاق�ة اإلنتاجي�ة 
 للمشروع والبرنامج التسويقي األمثل. 

ود عناص��ر التك��اليف بتع��دد واخ��تالف طبيع��ة ن��وع مناقش��ة تع��دد اخ��تالف بن�� -3-ب 
 المشروعات الزراعية.

أن يميز الطالب بين األساليب المستخدمة في تحليل ودراسة جدوى المشروعات  -4-ب    
 الزراعية في ظل المخاطرة وعدم اليقين.

 
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2
 رلمقرل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

عل�وم المتعلقة ب الحقائقنظريات و ال 2/1/1 :والفهم ةالمعرف -أ
وم���ا األخ���رى ذات العالق���ة والعل���وم البيئ���ة 

 استحدث عليها

طبيع���ة الطال���ب  يع���رف 11//2/1
المش��روعات الزراعي��ة ودوره��ا 
ف����������ي التنمي����������ة اإلقتص����������ادية 
واإلجتماعي����ة ومفه����وم وأهمي����ة 

 .دراسات الجدوي
المتعلق�����ة األساس�����يات والمف�����اهيم  2/1/4

 ةبتقويم الموارد الطبيعي
اإلطر القانونية  يعرف1/4/1/2

والمؤسسية التي يتم من خاللها بناء 
وتنفيذ المشروع الزراعي وعالقة 

 ذلك بدراسات الجدوي اإلقتصادية.
 

0B2 .1 .3-   مسببات واليات التصحر ومبادئ

 المحافظة على البيئة

ويوضح الطالب 1/2//1/3
ية المالية المحاسبية واإلقتصاد

الالزمة إلعداد دراسات الجدوي 
 في المشروع الزراعي

ف�ي مج�ال المعلومات البيئية  تحليل 1\2\2 المهارات الذهنية: -ب
 والظواهر البيئية الموارد الطبيعية تقويم

عناص����ر التكلف����ة  يحل����ل /1/1/2/2
والعائ��������د بدراس��������ة الج��������دوي 

 للمشروع الزراعي
الدراس�ة التس�ويقية  يعد/1/2/2/2    .ة المختلفةالمعلومات البيئيقيم ت - 2.2.2 

والمالي��������ة والفني��������ة الخاص��������ة 
 بالمشروع الزراعي.
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 رلمقرل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
تقدير وتحليل التأثيرات الفيزيائية  3  \2\2 

واالقتصادية واالجتماعية والصحية المترتبة 
على الظواهر                                           

 .البيئية

 

لتقي����������يم يس����������تخدم أدوات ا1/3/2/2
والتحلي��ل المحاس��بي ف��ي تقي��يم الب��دائل 

 وإتخاذ القرار.

المهارات المهنية  -ت
 :والعملية

المهارات المهنية إتقان  -1.3.2

 تقويماألساسية والحديثة في مجال 

 الموارد الطبيعية

مجموع�ة  يطبق الطال�ب1/1/3/2
من المؤش�رات المتكامل�ة لفح�ص 
ج������دوى وس������المة المقترح������ات 

لخط���ط الزراعي���ة االس���تثمارية وا
 المتنافسة

كتاب���ة التق���ارير المهني���ة وتقي���يم  -2. 3. 2 
 الظواهر البيئية بطرق علمية صحيحة

 التدفقاتالطالب يصور 1/2/3/2
النقدي�������ة الداخل�������ة والخارج�������ة 

 المتوقعة للمشروع الزراعي. 

أبح���اث تطبيقي���ة  وتنفي���ذ إع���داد  -6. 3. 2 
مختلفة يمك�ن نش�رها ف�ى المج�الت العلمي�ة 

متخصص����ة أو عرض����ها ف����ى م����ؤتمرات ال
 دولية

 

 يش����������خص الطال����������ب1/6/3/2
إعداد دراسات الج�دوي مشكالت 

 للمشروعات الزراعية.

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

بم�ا استخدام تكنولوجيا المعلومات  4/2 /2
 .يخدم تطوير الممارسة المهنية

يستخدم المعلومات من 1/2/4/2
اسات مختلف مصادرها في إعداد در
 الجدوي للمشروعات الزراعية. 

وقي���ادة  بحث���ي  العم���ل ف���ي فري���ق  4/6 /2 
  فريق العمل

 الطالب ستخدامي1/6/4/2
تكنولوجيا المعلومات في تحديث 

إعداد المعارف المتعلقة بطرق 
دراسات الجدوي اإلقتصادية 

 للمشروعات الزراعية.
 

 الذاتي والتعلم المستمر . التقييم 3. 4. 2 

 

 من يتمكن الطالب1/3/4/2
االتصال والعمل التعاوني 

 عمل تشتركوالجماعي مع فرق 
  .في إعداد دراسات الجدوي

إدارة اللقاءات العلمية إجادة   7. 4. 2 

 والقدرة على إدارة الوقت 
إظهار  من يتمكن الطالب1/7/4/2

دراسات الجدوي وتوصيل نتائج 
اإلقتصادية للمشروعات 

اف ذات لمختلف األطر الزراعية
 .الصلة
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 :المحتويات -3

عدد  الموضوع
 الساعات

حصص  محاضرة
 /عمليإرشاد

مفه����وم وطبيع����ة وخص����ائص المش����روعات الزراعي����ة 
وأش���كالها اإلعتباري���ة والقانوني���ة ، ودراس���ات الج���دوي 

 اإلقتصادية. 

4 2 4 

مقارن���ة ب���ين دراس���ات الج���دوي اإلقتص���ادية دراس���ات 
 الجدوي البيئية.

4 2 4 

 4 2 4 دئ إعداد دراسات الجدوي اإلقتصاديةمقومات ومبا
مراح���ل إع���داد دراس���ات الج���دوي اإلقتص���ادية (دراس���ة 

التك��الف  –الدراس��ة الفني��ة  –دراس��ة الس��وق  –الموق��ع 
 الجارية واألرسمالية  .... ..إلخ)

4 2 4 

دراس��ات الج��دوي اإلقتص��ادية ف��ي ظ��ل المخ��اطرة ع��دم 
 اليقين.

4 2 4 

ي ومع���ايير اإلس���تثمار ف���ي التحلي���ل الم���الي واإلقتص���اد
 المشروعات الزراعية

4 2 4 

نم���اذج عملي���ة لدراس���ات ج���دوى ل���بعض المش���روعات 
 الزراعية في الواقع العملي.

4 2 4 

 
 
 
 
 

 :المقرر موضوعات -4
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

مفهوم وطبيعة وخصائص المش�روعات الزراعي�ة وأش�كالها  1
 لجدوي اإلقتصادية. اإلعتبارية والقانونية ، ودراسات ا

 االول و الثانى

مقارنة بين دراس�ات الج�دوي اإلقتص�ادية دراس�ات الج�دوي  2
 البيئية.

 الثالث و الرابع

الخامس و  مقومات ومبادئ إعداد دراسات الجدوي اإلقتصادية 3
 السادس

4 
مراحل إعداد دراسات الج�دوي اإلقتص�ادية (دراس�ة الموق�ع 

التك���الف الجاري���ة  –فني���ة الدراس���ة ال –دراس���ة الس���وق  –
 واألرسمالية  .... ..إلخ)

 السابع والثامن

 التاسع والعاشر دراسات الجدوي اإلقتصادية في ظل المخاطرة عدم اليقين. 5

التحلي����ل الم�����الي واإلقتص����ادي ومع�����ايير اإلس����تثمار ف�����ي  6
 المشروعات الزراعية

الحادي عشر     
 والثاني عشر

لبعض المشروعات الزراعي�ة  نماذج عملية لدراسات جدوى 7
 في الواقع العملي.

الثالث عشر 
 والرابع عشر
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 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

ى الت���وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/3 
2/1/4 

2/2/1 
2/2/2 
2/2/3 

 
2/3/1 
2/3/2 
2/3/6 

 

2/4/2 
2/4/3 
2/4/6 
2/4/7 

 
 
 مكونات المقرر: -6

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

25% - 75 % - 100 % 

 
 

 األسبوع الموضوع رقم الموضوع

مفهوم وطبيعة وخصائص المش�روعات الزراعي�ة وأش�كالها  1
 اإلعتبارية والقانونية ، ودراسات الجدوي اإلقتصادية. 

 االول و الثانى

مقارنة بين دراس�ات الج�دوي اإلقتص�ادية دراس�ات الج�دوي  2
 البيئية.

 الثالث و الرابع

 مس و السادسالخا مقومات ومبادئ إعداد دراسات الجدوي اإلقتصادية 3

4 
مراحل إعداد دراسات الج�دوي اإلقتص�ادية (دراس�ة الموق�ع 

التك���الف الجاري���ة  –الدراس���ة الفني���ة  –دراس���ة الس���وق  –
 واألرسمالية  .... ..إلخ)

 السابع والثامن

 التاسع والعاشر دراسات الجدوي اإلقتصادية في ظل المخاطرة عدم اليقين. 5

ع�����ايير اإلس����تثمار ف�����ي التحلي����ل الم�����الي واإلقتص����ادي وم 6
 المشروعات الزراعية

الح��������ادي عش��������ر     
 والثاني عشر

نماذج عملية لدراسات جدوى لبعض المشروعات الزراعي�ة  7
 في الواقع العملي.

الثال���������ث عش���������ر 
 والرابع عشر

 
 

 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -7

 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس ادسالس السابع الثامن

 ةالمعرف
 والفهم

طبيع����ة الطال����ب  يع����رف -1
المش���������روعات الزراعي���������ة 
ودوره���������ا ف���������ي التنمي���������ة 
اإلقتص�������ادية واإلجتماعي�������ة 
ومفه����وم وأهمي����ة دراس�����ات 

       
 

 
× 
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 .الجدوي

اإلطر القانونية  يعرف -2
والمؤسسية التي يتم من خاللها 
بناء وتنفيذ المشروع الزراعي 

قة ذلك بدراسات الجدوي وعال
 اإلقتصادية.

       × 

يصف ويوضح الطالب  -3
المحاسبية المعلومات 

واإلقتصادية المالية الالزمة 
إلعداد دراسات الجدوي في 

 .المشروع الزراعي

      ×  

المهارات 
 الذهنية

عناص����������ر  يحل����������ل  -1
التكلف����ة والعائ����د بدراس����ة 
الج�����������دوي للمش�����������روع 

 الزراعي

     ×   

س�����������ة الدرا يع�����������د -2
التس��ويقية والمالي��ة والفني��ة 
الخاص����������ة بالمش����������روع 

 الزراعي.

    ×    

يس����تخدم أدوات التقي����يم  -3
والتحلي��ل المحاس��بي ف��ي تقي��يم 

 البدائل وإتخاذ القرار.

   ×     

المهارات 
المهنية 
 والعملية

مجموع���ة  يطب���ق الطال���ب -1
م���ن المؤش���رات المتكامل���ة 
لفح����ص ج����دوى وس����المة 
المقترح�����ات االس�����تثمارية 

خط�����������ط الزراعي�����������ة وال
 المتنافسة

  ×      

التدفقات  يصور الطالب  -2
النقدي��ة الداخل��ة والخارج��ة 
المتوقع����������ة للمش����������روع 

 الزراعي. 

    ×    

 يش�����������خص الطال�����������ب -3 
إع���داد دراس���ات مش���كالت 

الج�������دوي للمش��������روعات 
 الزراعية.

   ×     

المهارات 
العامة 

والقابلة 

يستخدم المعلومات من  -1
إعداد مختلف مصادرها في 

دراسات الجدوي للمشروعات 
 الزراعية. 

×        
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 الطالب ستخدامي -2 للنقل
تكنولوجيا المعلومات في 
تحديث المعارف المتعلقة 

إعداد دراسات بطرق 
الجدوي اإلقتصادية 

 للمشروعات الزراعية.
 

  

 

   ×  

يتمكن الطالب من االتصال  -3
والعمل التعاوني والجماعي مع 
 فرق عمل  تشترك في إعداد

  دراسات الجدوي.

      ×  

إظهار  من يتمكن الطالب -4
دراسات وتوصيل نتائج 

الجدوي اإلقتصادية 
 للمشروعات الزراعية
لمختلف األطراف ذات 

 .الصلة

× ×       

 
 
 

 طرق التعليم والتعلم:  -8

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

الف
ا

ض
رو

الع
 و

الم
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
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

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

2/1/4/1 x  x x x    x x  x   
2/1/4/1 x              

 x  x  x       x  x 2/2/1/1 المهارات الذهنيه

2/3/2/2 x 
             

2/2/3 x 
    

x 
        

 x  x           x 2/3/1 المهارات المهنية

2/3/2 x        x      

2/3/6 x         x     

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2 x  x  x       x   

 2/4/3 x           x   

 2/4/6      x  x       
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نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

الف
ا

ض
رو

الع
 و

الم
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
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
 

 2/4/7 x    x       x   

 
 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -9

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

  x x  x  x 2/1/1 عرفه و الفهمالم

2/1/3 x x  x   x 

2/1/4 x       

 x   x  x x 2/2/1 المهارات الذهنيه

2/2/2 x       

2/2/3 x       

 x  x    x 2/3/1 المهارات المهنية

2/3/2 x       

2/3/6 x       

  x  x x x x 2/4/2 المنقولةالمهارات العامة و

2/4/3 x       

2/4/6  x    x  

2/4/7  x   x x  

 

 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -10
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

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

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

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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 قائمة المراجع -1

 –د.عبدهللا الثنيان ، د.كمال سلطان محمد سالم ، " تقييم المشروعات الزراعية : نظري�ات 
 .1992، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، القاهرة ،  تطبيقات " –أسس 

 

 كتب مقترحة -6-3
المنظمة العربية للتنمي�ة الزراعي�ة ، الص�ندوق ال�دولي للتنمي�ة الزراعي�ة ، برن�امج تحدي�د  -

وتحلي�ل مش��روعات االس�تثمار الزراع��ي ، الج��زء األول ، " إع�داد وتص��ميم المش��روع " ، 
 .1986للتنمية الزراعية ، الخرطوم ، فبراير مطبعة المنظمة العربية 

المنظمة العربية للتنمي�ة الزراعي�ة ، الص�ندوق ال�دولي للتنمي�ة الزراعي�ة ، برن�امج تحدي�د  -
وتحلي��ل مش���روعات االس���تثمار الزراع��ي ، الج���زء الث���اني ، " تحلي��ل ال���دخل واالس���تثمار 

 .1986خرطوم ، فبراير الزراعي " ، مطبعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ال
المنظمة العربية للتنمي�ة الزراعي�ة ، الص�ندوق ال�دولي للتنمي�ة الزراعي�ة ، برن�امج تحدي�د  -

وتحلي��ل مش��روعات االس��تثمار الزراع��ي ، الج��زء الثال��ث ، " التقي��يم الم��الي واالقتص��ادي 
لخرط��وم ، للمش��اريع التنموي��ة الزراعي��ة " ، مطبع��ة المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة ، ا

 .1986فبراير 
المنظمة العربية للتنمي�ة الزراعي�ة ، الص�ندوق ال�دولي للتنمي�ة الزراعي�ة ، برن�امج تحدي�د  -

وتحلي��ل مش��روعات االس��تثمار الزراع��ي ، الج��زء الراب��ع ، " تنفي��ذ وإدارة المش��روع " ، 
 .1986مطبعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الخرطوم ، فبراير 

لعربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة ، الص��ندوق ال��دولي للتنمي��ة الزراعي��ة ، برن��امج تحدي��د المنظم��ة ا
وتحليل مشروعات االس�تثمار الزراع�ي ، الج�زء الخ�امس ، " متابع�ة وتق�ويم المش�روعات 

 .1986الزراعية " ، مطبعة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الخرطوم ، فبراير 
 
 
 ، إلخمجالت دورية، مواقع إنترنت -3

 
 
 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -2
 قاعة للتدريس بجهاز عرض وحاسب آلي 

  
 

 عماد محمد رياضد.   منسق المقرر:
 

 محمد الحويطيد/  رئيس القسم:
 

 /         /    التاريخ: 
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