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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم سعدون فرج خاطر

www.ti.sadoon@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: االرشاد الزراعي 

 :مقررالفصل الثاني

الهدف من تدريس المادة هو مساعدة الدارسين في تطوير الفكر والتبصر في العمل المزرعي وذلك 

الواقعيات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والمعنوية  التي تدور حول حياة الزراع واكسابهم بأدراك 

 المهارات وطرق تكنيكية تمكنهم من مجابهة مشاكلهم

 ة:اهداف الماد

ْ  ، التنييماات االدارياة  تتضمن المقدمة عن االرشاد الزراعي ، تعريفة ، فلسفتة ، اهدافة ، اسس والمبااد

الزراعي ، اتصال االرشادي ، القيادة وعالقتها بالعمل االرشادي ، تخطيط البارام  االرشاادي ، لألرشا د

 التعلم والتعليم ، التدريب االرشادي .

 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

علم أالرشاد الزراعي   ،1991. عدنان حسين  وعبدهللا أحمد ، والجادري  السامرائي  -1

  .جامعة بغداد 

جامعة  مبأدى االرشاد الزراعي ،  .1991.سمير عبد العظيم  وزكي حسن ، ن وعثماالليلة  -2

 .الموصل 

  

 ة:الكتب المنهجي

أالرشاد الزراعي ودوره في التنمية الريفية ، مطبعة الزمان .1911. السامرائي  ، حاتم علي  -1

 ، بغداد.

،  1راعي ، جأالرشاد الز .1991. ماندر ،ترجمة عباس عبدالمحسن الخفاجي  –أديسون ه  -2

 .، جامعة البصرة 2ج 

 

 ة:المصادر الخارجي

يالفصل أمتحان النهائي المختبرات الدرجة النهائية      درجة  

 50% 50% ـــــــــــ 100%

 

 :تقديرات الفصل

ساعتان نيري                                                                                                                :ةمعلومات اضافي 
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أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ، فلسفة االرشاد 

 الزراعي  

19 / 2 / 2017 

1 

 الزراعي  دور أالرشاد ،أهداف أالرشاد الزراعي  

 نمية الريفية،موقع االرشاد الزراعي بين تفي ال

 العلوم الزراعية 

         27 / 2  
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 النظم االرشادية الزراعية ، مبادْى التنظيم ،  

 وظائف التنظيم االداري لألرشاد الزراعي  
6/ 3 

1 

 4 3 /13 التنظيم االرشادي الزراعي في العراق   

 5 3 / 20 أالتصال ، عناصر االتصال ، التبني   

 1 3/ 27 الطرق والمعينات االرشادية الزراعية   

 القيادة ، تعريف القيادة ، القائد ،   

 أنواع القيادات وفقا للطريقة المتبعة في القيادة 
         3 / 4 

1 

أنواع القيادات وفقا لطريقة المجازات ، القيادة   

مل االرشادي  ، صفات القائد في وعالقتها بالع

 المجتمع الريفي 

17/ 4 

9 

التغيير ، التغير والتغيير والفرق بينهما ، التغير   

 االجتماعي واسبابة 
24/ 4 
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مستويات التغير ، معوقات ومحفزات التغيير في   

 مجال االرشاد الزراعي 
           2/5 

11 

االرشادي ، تخطيط البرامج االرشادية ، التخطيط   

 االرشادي مبادْى التخطيط 
8/5 

11 

اهداف التخطيط ، عملية بناء البرامج االرشادية   

 الزراعية 
15/ 5 

12 

التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم ،  عملية التعلم   

 والتعليم
22/ 5 

11 

نظريات التعليم االرشادي  ، تعليم الكبار ، خصائص   

 الكبار
29/ 5 
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