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 الماجستير فيالخطة الدراسية لبرنامج 

 االقتصاد واإلرشاد الزراعيتخصص 
 

 ــ الجهة المقدمة للبرنامج :

  األعمال الزراعية وعلوم المستهلكــ قسم  العلوم الزراعية واألغذيةكلية 

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

                           : االقتصاد واإلرشاد الزراعيبرنامج اسم البرنامج. 

                 : االقتصاد واإلرشاد الزراعي ماجستير "مسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

يتطلب القبول والدراسة في البرنامج استيفاء جميع شروط الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات 

 ما يلي : االقتصاد واإلرشاد الزراعيماجستير السعودية , باإلضافة إلى ذلك فإنه يشترط لقبول الطالب ببرنامج 

الجامعات على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل أو ما يعادلهما من  دم حاصالا ن يكون المتقأ .1

 .قل ا وبتقدير عام )جيد جداا( على األالمعترف به

 اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية أو أي اختبارات أخرى يجريها القسم . .2

 ة الماجستير.اجتياز المقبول بنجاح مادة اللغة االنجليزية المكثف لمدة فصل دراسي قبل بداي .3

 

 ــ الخطة الدراسية :

( على الطالب بعد انتهائه من مقررات االقتصاد واإلرشاد الزراعيللحصول على درجة الماجستير في )تخصص 

 البرنامج أن ينهي نجاح ما يلي :

 ساعة معتمدة على األقل ينهيها بمعدل ال يقل عن ) جيد جداا ( . 30استكمال ــ 

 .مخصصة لالطروحةست ساعات  استكمال -

ويمكن بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أن تحل متطلبات أخرى محل الرسالة . وفي هذه  -

ساعة معتمدة من مقررات الدراسات العليا يكون من بينها مشروع  42الحالة ال يقل عدد ساعات الدراسة عن 

 بحث معتمد يحسب بثالث ساعات معتمدة .

 

 مطلوبة للحصول على الدرجة سنتان على األقل .المدة ال ج :مدة البرنام
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 :االقتصاد واإلرشاد الزراعيماجستير برنامج  مقررات

 رقم المقرر
 اسم المقرر

 ) عربي (

الوحدات 

 المعتمدة

 اسم المقرر

 ) انجليزي (

 3 اقتصاد جزئي 0102601

AM 601 

Microeconomics. (3 

Cr .Units) 

 3 كلـياقتصاد  0102602

AM 

602Macroeconomics. 

3 Cr. Units 

 3 اقتصاد رياضي 0102611

AM 611 

Mathematical 

Economics. (3 Cr. 

Units) 

 3 إحصـاء زراعـي 0102612
AM 612 Agricultural 

Statistics. (3 Cr .units) 

 3 إقتصاد قياسـي 0102613
AM 613 Econometric 

methods. (3 Cr. Units) 

0102621 
اقتصاديات 

 اإلنتاج الزراعي
3 

AM 621 Economics of 

agricultural 

production. (3 Cr. 

Units) 

 3 إدارة مـزارع 0102622

AM 622 Farm 

Management. (3 Cr. 

Units) 

0102623 
التمويـل 

 الزراعـي
3 

AM 623 Agricultural 

Finance. (3 Cr. Units) 

تحليل الطلب  0102631

واألسعار في 
3 AM 631 Demand and Price 

Analysis in Agriculture. (3 
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 (Cr. Units الزراعة

0102632 

السياسة 

الزراعية 

 والتنمية

3 

AM 632 Agricultural 

Policy and 

Development. (3 Cr. 

Units) 

0102633 
التجارية الدولية 

 الزراعية
3 

AM 633 International 

Agricultural Trade. (3 

Cr. Units) 

0102634 
تسويق زراعي 

 متقدم
3 

AM 934 Advanced 

Agricultural 

Marketing. (3 Cr. 

Units) 

0102641 
اقتصاديات 

 الموارد الطبيعية
3 

AM 641 Natural 

Resource Economics. 

(3 Cr. Units) 

0102642 
اقتصاديات المياه 

 واألراضي
3 

AM 642 Water and 

Land Economics. (3 

Cr. Units) 

0102643 
إدارة موارد 

 واقتصاد بيئي
3 

AM 643 Resource 

Administration & 

Environmental 

Economics. (3 Cr. Units) 

 2 حلقـة النقـاش 0102690

AM 690 Seminar in 

Area of 

Concentration. (2 Cr. 

Units) 

 6 األطـروحــة 0102699

AM 699 Master's 

Thesis Research. (6 

Cr. Units) 

 


