جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر إرشاد زراعى
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر  :إقتصاد زراعى
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئيسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :إقتصاد زراعى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :إقتصاد زراعى
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الصف الرابع جميع الشعب ما عدا الهندسة الزراعية والكيمياء
والوراثة والتربية
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج  2008 / 8 / 66 :م

( أ ) البٌانات األساسٌة
العنوان :

الكود 2425 :

إرشاد زراعى

الساعات المعتمدة  3 :وحدات
المحاضرة :

 2ساعة فً االسبوع

ساعات اإلرشاد األكادٌمً :

الدروس العملٌة  2 :ساعة فً االسبوع
المجموع  56 :ساعة فً الفصل الدراسً

( ب ) البٌانات المهنٌة
 6ـ األدهداف العامة للمقرر :
ٌهدف المقرر الى إلمام الطالب بالمبادئ األساسٌة لإلرشاد الزراعى ووسائل وطرق اإلتصال اإلرشادى وتخطٌط
وتقٌٌم البرامج اإلرشادٌة.

 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
أ ـ المعرفة والفهم  :بنهاٌة دهذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
1

أ ـ  6ـ ٌعرف المبادئ األساسٌة لإلرشاد الزراعى .
أ ـ  2ـ ٌلم بالطرق المختلفة لإلرشاد الزراعى .
أ ـ  3ـ ٌعرف تخطٌط وتقٌٌم البرامج اإلرشادٌة .

ب ـ المهارات الذدهنٌة :
بـ6ـ

ٌخطط البرامج اإلرشادٌة.

بـ2ـ

ٌقٌم البرامج اإلرشادٌة .

بـ3ـ

ٌختار

الطرق اإلرشادٌة المناسبة.

ج – المهارات
ج أ ـ المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر  :بنهاٌة دهذا المقرر ٌكون الطالب قدر على أن :
ج أ  6ـ ٌضع خطة عمل لبرنامج ارشادى .

جأ2ـ

ٌطبق الطرق اإلرشادٌة المناسبة .

ج أ  3ـ ٌرشد المزارعٌن فى كافة المجاالت الزراعٌة.

ج ب ـ المهارات العامة :
جب6ـ

ٌتعامل مع المزارعٌن وسكان الرٌف .

ج ب  2ـ ٌكتب التقارٌر وٌعرضها أمام األخرٌن .

ج ب  3ـ ٌتواصل مع المؤسسات الحرفٌة والمهنٌة ذات الصلة.
 3ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات  /األسبوع

محاضرة

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

الموضوع
تطور فكرة اإلرشاد الزراعى وظروف نشأته

8

4

4

مفهوم العملٌة االرشادٌة ومجاالت عملها وأدهدافها والعوامل
المؤثرة فٌها

8

4

4

عالقة االرشاد الزراعً بالعلوم االجتماعٌة االخري

62

6

6

تخطٌط وتنفٌذ العمل االرشادي

62

6

6

شروط العمل االرشادي الناجح

8

4

4

مشاكل االرشاد الزراعً فً مصر وغٌردها من الدول النامٌة

8

4

4

2

وكٌفٌة مواجهتها
المجموع

56

28

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم :
-1-4

المحاضرات و الشرح

-2-4

الدروس المعملية

-3-4

العصف الذهني

-4-4

العروض

-5-4

التعليم التعاوني

-6-4

لعب االدوار

-7-4

التعلم الذاتي

-8-4

المناقشة وحلقات البحث

-9-4

المشروعات

 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  6ـ امتحانات دورية (أعمال سنة) لتقٌٌم الفهم والمعرفة.
 5ـ  2ـ امتحانات عملية لتقٌٌم المهارات العملية.
 5ـ  3ـ امتحانات شفهية لتقٌٌم اإللمام بالمادة العلمية النظرية والعملية وكيفية توظيفها.
 5ـ  4ـ امتحان نهائى (نظرى)لتقٌٌم المعرفة والفهم.
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم  ............................... 6األسبوع 13 ،9 ،5
التقٌٌم  ............................... 2األسبوع 15
التقٌٌم  ............................... 3األسبوع 15
التقٌٌم  ............................... 4األسبوع 18-17
النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
3

28

امتحان نصف العام  /الفصل الدراسى

% 30

امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 30

اإلمتحان الشفوى

%60

اإلمتحان العملى

%65

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 65

أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
% 600

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  6ـ مذكرات المقرر
مذكرات المقرر من إعداد استاذ المادة
 6ـ  2ـ الكتب الدراسٌة
العادلى أحمد السيد  ،دكتور  ،أساسيات علم اإلرشاد الزراعى  ،دار المطبوعات الجديدة ،
األسكندرية .1992 ،
عمر أحمد محمد  ،دكتور  ،اإلرشاد الزراعى المعاصر  ،مصر للخدمات العلمية  ،القاهرة ،
.1991
6ـ  3ـ مجالت دورٌة مواقع إنترنت  .................إلخ
المجلة العلمية لإلرشاد الزراعى  ،الجمعية العلمية لإلرشاد الزرعى
 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز كمبٌوتر جهاز عرض بروجكتور داتا شو ومعمل مجهز بأحدث األجهزة والمعٌنات اإلرشادٌة

ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ 2008 / 8 / 66م
رئٌس القسم  :أ0د/محمد امٌن الششتاوي
التوقٌع :

أستاذ المادة :أ.د /محمد حسب النبى حبٌب
أ.د /محمد أبو الفتوح السلسٌلى
أ.د/سعٌد عباس محمد رشاد
أ.د  /سامً أحمد عبدالجواد
4

أ .م  /لمٌاء توفٌق عابد
التوقٌع :
التارٌخ :

/

/

 20م

5

