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 1الصفحة 

 
  

      

  وصف البروامج األكاديمي       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 قسم علوم احملاصيل احلقليو  / ادلركز يالقسم العلم .2

 مبادىء االرشاد الزراعي او ادلهيناسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 فصلي

 دليل ضمان اجلودة واالعتمادية وفق معايري احتاد اجلامعات العربية ادلعتمد برنامج االعتماد .6

 تدريب صيفي –زيارات ميدانية  ادلؤثرات اخلارجية األخرى .7

                                   0202 – 9 – 5 تاريخ إعداد الوصف .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9
 

 أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ، فلسفة االرشاد الزراعي  -2
  دور أالرشاد الزراعي ،أىداف أالرشاد الزراعي -0

 نمية الريفية،موقع االرشاد الزراعي بين تفي ال
 العلوم الزراعية 

 النظم االرشادية الزراعية ، مبادْى التنظيم ، -3
 وظائف التنظيم االداري لألرشاد الزراعي  

 التنظيم االرشادي الزراعي في العراق  -4

 أالتصال ، عناصر االتصال ، التبني  -5

 دية الزراعية الطرق والمعينات االرشا -6

 القيادة ، تعريف القيادة ، القائد ،  -7
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 أنواع القيادات وفقا للطريقة المتبعة في القيادة  -8

 نواع القيادات وفقا للطريقة المجازات ، القيادة وعالقتها بالعمل االرشادي  ، صفات القائد في المجتمع الريفي  -9

 ما ، التغير االجتماعي واسبابة التغيير ، التغير والتغيير والفرق بينه -22

 مستويات التغير ، معوقات ومحفزات التغيير في مجال االرشاد الزراعي  -22

 االرشادي تخطيط البرامج االرشادية ، التخطيط االرشادي ، مبادْى التخطيط  -20

 اىداف التخطيط ، عملية بناء البرامج االرشادية الزراعية  -23

 ،مفهوم التعلم ،  عملية التعلم والتعليم التعلم والتعليم -24

 نظريات التعليم االرشادي  ، تعليم الكبار ، خصائص الكبار -25

 
 
 

 ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات الربنامج  .11

  االىداف ادلعرفية  - أ
 عملي بشكل  الزراعة يف مفهوم االرشاد  تطبيقات على الطالب تعليم -1
  . د الزراعي يف الزراعة من حتقيق معدالت عالية يف االنتاج الزراعي أمهية االرشا -2
 .أمهية االرشاد الزراعي يف جانب االجتماعي  -3
 .أمهية االرشاد الزراعي يف جانب االقتصادي  -4

 
 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 أن يتعرف الطالب عه مفهىم االرشاد الزراعي  -1

 راعي في القطاع الزراعي ، وعالقة أالرشاد الزراعي  بالعلىم أالخري دور االرشاد الز -2

   هيكلية التىظيمات االرشاد الزراعي  وتخطيط االبرامج أالرشادية. -3

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت  -4
 

 طرائق التقييم
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 لنظرية االختبارات ا -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 الوجدانية والقيمية . األىداف -ج

مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد الطالب مبا ىو ملموس                  -1
 ل معقول .وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشك

 ادلالحظة واالدراك -2
 التحليل والتفسري -3
 االعداد والتقومي  -4 
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -5

 طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذىين -1
االرشاد تطبيق مفهوم مثال ) اذا استطاع الطالب ان يتعلم مفهوم اسًتاتيجية التفكري حسب قدرة الطالب  -2

 . بشكل مفصل  نقل النتائج االحباث الزراعية اىل جانب ادليداينادلزرعة سواء من ناحية  يف الزراعي 
وىي مصطلح يرمز العلى مستويات التفكري  Critical Thinkingاسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم  -3

 واليت يهدف اىل طرح مشكلة ما مث حتليلها منطقياً للوصول اىل احلل ادلطلوب .
 

 لتقييمطرائق ا
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 

 ادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأىيلية ادلهارات العامة و  -د 
 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم ( -1
 Team workعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة ال -2
 حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة. -3
 االتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بوضوح يف الكتابة . -4
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 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 ضرة طريقة احملا -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4

 
 

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 بنية الربنامج .11

 الساعات ادلعتمدة           اسم ادلقرر أو ادلساق رمز ادلقرر أو ادلساق ادلرحلة الدراسية 
 عملي     نظري      

 - 2 مبادىء االرشاد الزراعي  وىلاال
     
     
     
     

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. -2
 . القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز اآلخرين -3
 االستقاللية بالعمل . -4
 التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثري واقناع االخرين للمناقشة والتوصل اىل اتفاق . -5
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 ادلهارات العادلية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى وتقدير الثقافات االخرى . -6
 

 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 مركزي

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .14

 ادلوقع االلكًتوين للكلية واجلامعة  -1
 دليل اجلامعة  -2
 ادلكتبة ادلركزية  -3
 اىم الكتب وادلصادر اخلاصة بالقسم  -4
 االنًتنت  -5
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 مخطط مهارات المنهج
 خاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري
 ةيالمعرفاألىداف 

 يةالمهاراتاألىداف 
 برنامجالخاصة بال

األىداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأىيلية 

المهارات األخرى 
 المتعلقة بقابلية

التوظيف والتطور 
 (الشخصي

 4د 3د 0د 2د 4ج 3ج 0ج 2ج 4ب 3ب 0ب 2ب 4أ 3أ 0أ 2أ

 الثاني
 

مبادىء االرشاد 
 الزراعي

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الزراعة ادلؤسسة التعليمية .1

 احملاصيل احلقلية قسم علوم  دلركز/ ا القسم العلمي  .2

 افًتاضي IH102/   االرشاد الزراعي مبادىء  اسم / رمز ادلقرر .3

 اسبوعي أشكال احلضور ادلتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

                                   0202 – 9 – 5 تاريخ إعداد ىذا الوصف .7
 ادلقررأىداف  .8

 

 أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، تعريفة ، فلسفة االرشاد الزراعي  -2
 موقع االرشاد الزراعي بين العلوم الزراعية  نمية الريفية،تدور أالرشاد الزراعي في ال ،أىداف أالرشاد الزراعي -0
 الزراعي  النظم االرشادية الزراعية ، مبادْى التنظيم ، وظائف التنظيم االداري لألرشاد -3
 التنظيم االرشادي الزراعي في العراق  -4
 أالتصال ، عناصر االتصال ، التبني  -5
 الطرق والمعينات االرشادية الزراعية  -6
  .القيادة ، تعريف القيادة ، القائد  -7
 أنواع القيادات وفقا للطريقة المتبعة في القيادة  -8
 زات ، القيادة وعالقتها بالعمل االرشادي  ، صفات القائد في المجتمع الريفي نواع القيادات وفقا للطريقة المجا -9

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا  
 ؛ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 التغيير ، التغير والتغيير والفرق بينهما ، التغير االجتماعي واسبابة  -22
 مستويات التغير ، معوقات ومحفزات التغيير في مجال االرشاد الزراعي  -22
 االرشادي الرشادي ، مبادْى التخطيط تخطيط البرامج االرشادية ، التخطيط ا -20
 اىداف التخطيط ، عملية بناء البرامج االرشادية الزراعية  -23
 التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم ،  عملية التعلم والتعليم -24
 نظريات التعليم االرشادي  ، تعليم الكبار ، خصائص الكبار -25

 لتقييموطرائق التعليم والتعلم وا ات ادلقررخمرج .13
  األىداف ادلعرفية  -أ

 أن يتعرف الطالب عن مفهوم االرشاد الزراعي  -1أ
 بالعلوم أالخرى  أالرشاد الزراعي  دور االرشاد الزراعي يف القطاع الزراعي ، وعالقة -2 أ

   ىيكلية التنظيمات االرشاد الزراعي وختطيط االربامج أالرشادية. -3أ 

  اصة بادلقرر.اخل يةادلهاراتاألىداف   -ب 
 تعليم الطالب على تطبيقات مفهوم االرشاد  يف الزراعة بشكل عملي  – 1ب 
 أمهية االرشاد الزراعي يف الزراعة من حتقيق معدالت عالية يف االنتاج الزراعي  .  -2ب 
 أمهية االرشاد الزراعي يف جانب االجتماعي . -3ب 
 ي .أمهية االرشاد الزراعي يف جانب االقتصاد - 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 الشرح والتوضيح  -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  الطالب مبا ىو ملموس                  مهارة التفكري حسب قدرة الطالب وان اذلدف من ىذه ادلهارة ىو ان يعتقد -1ج
 وفهم مىت وماذا وكيف جيب ان يفكر ويعمل على حتسني القدرة على التفكري بشكل معقول .

 ادلالحظة واالدراك -2ج
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 التحليل والتفسري -3ج
 االعداد والتقومي  -4ج
 اسًتاتيجية التفكري الناقد يف التعلم -5ج

 طرائق التعليم والتعلم
 لتوضيح الشرح وا -1
 طريقة احملاضرة  -2
 اجملاميع الطالبية  -3
 طريقة التعلم الذايت -4

 طرائق التقييم
 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 التقارير والدراسات -3

 ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 ظي ) القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح وثقة يف الكالم (التواصل اللف -1د
 (Team workالعمل اجلماعي ) العمل بثقة ضمن رلموعة  -2د
 .(حتليل التحقيق ) مجع ادلعلومات بشكل منهجي علمي لتأسيس احلقائق وادلبادئ حاًل دلشكلة معينة -3د
 . (ضوح يف الكتابةاالتصال الكتايب ) القدرة على التعبري عن نفسك بو  -4د
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 بنية ادلقرر .11

 الساعات األسبوع
خمرجات التعلم 

 ادلطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 ادلوضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
 

أالرشاد الزراعي ، مقدمة ، 
تعريفة ، فلسفة االرشاد 

 الزراعي  

 مبادىء االرشاد الزراعي
الشرح وعرض النموذج 

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثاين

دور  ،أىداف أالرشاد الزراعي
 أالرشاد الزراعي 

نمية الريفية،موقع االرشاد تفي ال
 الزراعي بين 

 العلوم الزراعية 

 مبادىء االرشاد الزراعي

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثالث
النظم االرشادية الزراعية ، 

 مبادْى التنظيم ،
وظائف التنظيم االداري  

 لألرشاد الزراعي 

 مبادىء االرشاد الزراعي

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الرابع
التنظيم االرشادي الزراعي 

 في العراق 
الشرح وعرض النموذج  مبادىء االرشاد الزراعي

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 اخلامس
أالتصال ، عناصر االتصال ، 

 التبني 
شرح وعرض النموذج ال مبادىء االرشاد الزراعي

 اإلمتحان و احملاضرة

 2 السادس
الطرق والمعينات االرشادية 

 الزراعية 
الشرح وعرض النموذج  مبادىء االرشاد الزراعي

 و احملاضرة
 اإلمتحان

 2 السابع
القيادة ، تعريف القيادة ، 

 القائد ، 
أنواع القيادات وفقا للطريقة 

 المتبعة في القيادة 

 زراعيمبادىء االرشاد ال

الشرح وعرض النموذج 
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 الثامن
أنواع القيادات وفقا للطريقة 
المجازات ، القيادة وعالقتها 
بالعمل االرشادي  ، صفات 

 القائد في المجتمع الريفي 

 مبادىء االرشاد الزراعي

الشرح وعرض النموذج 
 و احملاضرة

 اإلمتحان

 2 التاسع
ير التغيير ، التغير والتغي

والفرق بينهما ، التغير 
 االجتماعي واسبابة 

الشرح وعرض النموذج  مبادىء االرشاد الزراعي
 اإلمتحان و احملاضرة

 2 العاشر
مستويات التغير ، معوقات 
ومحفزات التغيير في مجال 

 االرشاد الزراعي 

الشرح وعرض النموذج  مبادىء االرشاد الزراعي
 اإلمتحان و احملاضرة
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 قرر الدراسيخطة تطوير ادل -13
وخاصة يف الدول ادلتقدمة لتطوير  اىل خارج العراقايفاد الطلبة وخاصة األوائل منهم على اقسامهم العلمية   -1

 ادلهارات كاًل حسب رغبتو وحبسب التخصصات ادلوجودة يف القسم العلمي. 
 اجلامعات العادلية . التعاون بني اجلامعات العراقية واجلامعات العادلية من خالل ايفاد التدريسيني اىل -2
 تطوير فكرة االستاذ الزائر لرفد اجلامعات الفتية باخلربات واخر ماتوصل اليو العلم يف اجملاالت الزراعية . -3

 

 2 احلادي عشر
تخطيط البرامج االرشادية ، 
التخطيط االرشادي ، مبادْى 

 االرشادي التخطيط 

 مبادىء االرشاد الزراعي
 اإلمتحان الشرح وعرض النموذج و احملاضرة

 2 الثانية عشر 
اىداف التخطيط ، عملية 
بناء البرامج االرشادية 

 الزراعية 

 مبادىء االرشاد الزراعي
 اإلمتحان ةالشرح وعرض النموذج و احملاضر 

التعلم والتعليم ،مفهوم التعلم  2 الثالثو عشر
 ،  عملية التعلم والتعليم

 مبادىء االرشاد الزراعي
 اإلمتحان الشرح وعرض النموذج و احملاضرة

 2 الرابعة عشر
نظريات التعليم االرشادي  ، 
تعليم الكبار ، خصائص 

 الكبار

 مبادىء االرشاد الزراعي
 اإلمتحان احملاضرة الشرح وعرض النموذج و

 البنية التحتية -12

 ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

، علم أالرشاد الزراعي  2992. عدنان حسين  و، عبداهلل أحمد والجادري  السامرائي  -2
  .جامعة بغداد 

مبأدى االرشاد الزراعي ،   .2987.سمير عبد العظيم  و، زكي حسن وعثمان الليلة  -0
 .جامعة الموصل 

  

 راجع الرئيسية )ادلصادر(ـ ادل2

أالرشاد الزراعي ودوره في التنمية الريفية ، مطبعة  .2976. السامرائي  ، حاتم علي  -2
 الزمان ، بغداد.

أالرشاد الزراعي ،  .2983. ماندر ،ترجمة عباس عبدالمحسن الخفاجي –أديسون ه  -0
 .، جامعة البصرة 0، ج  2ج

ية مختصة ومجمة العموم مقاالت حديثة من االنترنيت ومن مجالت عمم -3
 العراقية والمكتبة االفتراضية.-الزارعية 

. 

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية ، التقارير ،....  (

 اجملالت العلمية االكادميية العراقية

  ب ـ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....


