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  م.م مقداد جاسم عبد أسم المحاضر: 

 مدرس مساعد اللقب العلمي: 

 ماجستير المؤهل العلمي: 

  / كلية الزراعة جامعة المثنى  مكان العمل: 

 جمهورية العراق
 يم العالي و البحث العلميوزارة التعل

 التقويم العلميو جهاز االشراف  

 

 

 
 

 .MS-Wordبواسطة  تملئ االستمارة الكترونيا  *  
 . DOC بصيغة ملف   االنترنت شبكة تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على  *

 

 

 (www.uoalmuthana.edu.iq)نت االلكتروني على االنتر المثنى ةاالستمارة متاحة على موقع جامع مالحظة:

 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية  

 التدريسي: اسم م.م مقداد جاسم عبد 

sa.ar13@yahoo.com  البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: االرشاد الزراعي 

 :مقررالفصل الفصل االول 

الطبيعية  العمل الزراعي وذلك من خالل معرفة االمورالفكر و التبصر في  في تطوير دة الطلبةمساعكيفية 
وكيفية تعليمهم طرق  ( وعوائلهم معنوية التي تدور حول حياة المزارع) الفالحواالجتماعية واالقتصادية وال

 . ومهارات فنية

 ة:اهداف الماد

وفلسفتة ومبادئة واهدافة  تعريف االرشاد الزراعي س ومبادىء اإلرشاد الزراعي وبضمنهااس نشأة االرشاد وتطوره 
،  التخطيط اإلرشادي ، القيادة االرشادية، اإلرشادي، االتصال التنظم االرشادي والعاملون فيه ) المدير والمرشد( ، 

 تخطيط البرامج االرشادية .

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 ، علم االرشاد الزراعي، جامعة بغداد.1991السامرائي، عبد اهلل احمد ،  -1

 
 ة:الكتب المنهجي

 ة:المصادر الخارجي العكيلي ، اسامة كاظم ، االقتصاد الزراعي ، وزارة التربية ،المديرية العامة للتعليم المهني 

 االختبار التحريري  الدرجة  النشاطات  السعي السنوي  االمتحان النهائي

05 05  ----- 

---- 

05 

05 
 االول

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

-------------------------  :ةمعلومات اضافي 
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  األولالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري يةلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
بو
س
ال
 ا

 نشأة االرشاد وتطوره   
52/9 

1 

 االرشاد الزراعي :  مقدمه ، تعريفه ، مفهومه  
5/01 

2 

 فلسفة االرشاد الزراعي ، مبادئ االرشاد الزراعي  
9/01 

3 

 اهداف االرشاد الزراعي  
01/01 

4 

 التنظم االرشادي والعاملون فيه   
52/01 

5 

 االتصال االرشادي   
21/01 

6 

 
 اختبار الشهر االول 1/00

7 

 التصال : تعريفه، عناصره ، طرق االتصالا  
02/00 

8 

 التبني: مراحل عملية التبني ، مصادر المعـلومات  
51/00 

9 

 الطرق والمعينات االرشادية  
52/00 

11 

تعاريف ، مبادىء  –تخطيط البرامج االرشادية   
 4/05 التخطيط

11 

 ط االرشادي ، اهداف التخطيط مبادىء التخطي  
00/05 

12 

 القيادة : مفهومها ، انواعها  
01/05 

13 

 انواع القيادة   
52/05 

14 

 

 

 

 

 

 

 15 اختبار الشهر الثاني  1/0
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