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 درجة 60: الدرجة (-نظرى نهائى) 2013/2014 ثانىال الدراسًامتحان الفصل  -قسم االقتصاد الزراعى -كلٌة الزراعة بمشتهر-جامعة بنها

  ( إلنتاج الحٌوانىا :شعبة –ة رابعال :الفرقة ) 407أ ق ت  :رمز ورقم كود المادة - ىالزراع اإلرشاد: مادة أسئلة 

 :ةـــــــــــــاآلتًة ــــــــــــــسئلأجب عن األ                  22/6/2014: تارٌخ االمتحان   – ساعتان: الزمن  

 (:درجة 16)السؤال األول 

اإلرشادى  اإلقناع–عملٌة نشر المستحدثات الزراعٌة  :  من المصطلحات التالٌة – ة فقطـخمس -ما المقصود بـ    :-(درجات 10): ( أ)

 .وائل المتبنون األ ––عمومٌة الخدمة اإلرشادٌة  –التدرٌب اإلرشادى–راعى كتعرٌف متكامل اإلرشاد الز –

:  التالٌةالعبارات تخٌر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس فى  :-(درجات 6) : (ب) 

ر ) ٌعتبر مصطلح  -1 إلقناع –النشر  –اتخاذ القرا  .ملٌة التبنىالمتعلق بقبول المستحدثات الزراعٌة بدٌال مناسبا لع( ا
 (.جمٌع ما سبق  –صدق وفهم الرسالة اإلرشادٌة  –سلوك وإدراك المرسل والمستقبل ) من شروط االتصال الفعال  -2
ألالنباتٌة والحٌوانٌة  نتاجٌة الزراعٌةع الكفاءة اإلفٌعتبر ر -3  .لإلرشاد الزراعً(  ةالتنفٌذي –ة العام – ةالشامل) هداف من ا

 (:درجة 20)السؤال الثانى 

 :العبارات التالٌة من    -فقط أربــع –مدى صحة أو خطأ  كٌفٌة اختبار فىرأٌــك  وضح   :-(درجات 8):  (أ)

. ى برنامج من برامجهأٌمنح اإلرشاد الزراعى شهادات دراسٌة عن انتهاء تنفٌذ  -1
 .لٌه كل من خاطبهإرد أن ٌكون مرشدا زراعٌا ٌتبعه أو ٌستمع فٌصلح كل  -2
 . عندما ٌسهل علٌه فهم الرسالة اإلرشادٌةٌصبح المستقبل مرسال -3
 .ٌندرج اإلرشاد الزراعً تحت مسمى التعلٌم النظامى غٌر الرسمى -4
ز أو نظام فى  -5  .طار عملٌه تعلٌمٌةإاإلرشاد الزراعى خدمة تعلٌمٌة ٌؤدٌها جها

           :جراء ما ٌلى إغب فى عندما تر ٌازراع امرشدنت كلو تباعه اجب علٌك مراعاته وتفعل؟، ويماذا  -:(درجة 12): ( ب)

 بالعمل تحقٌق مبدأ البدء -3                            .مستهدفة ةإرشاد الزراع كمجموع -2                  .تحقٌق مبدأ المشاركة الفعلٌة مع الزراع -1 
 .ة اآلخرٌن وكأنهم متساوونمعامل -4                                 .من المستوى الذى ٌوجد علٌه المسترشدون

  :مما ٌلى  -ة فقط أربع- نـبً  -باختصار -ما أوجه التشابه واالختالف   (:درجة 24)السؤال الثالث 

. مبادئ اإلرشاد الزراعى عامة ، ومبادئ التدرٌب اإلرشادى خاصة .1
ر المستحدثة، والعوامل المؤثرة فى اإلقناع اإل .2 . رشادىالعوامل المؤثرة فى سرعة تبنى االفكا
. طرق تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة، وطرق اإلرشاد الزراعً لالهتمام بالمرأة الرٌفٌة .3
. الزراعى، وأنواع المجاالت الرئٌسٌة للعمل اإلرشادى الزراعى التدرٌب اإلرشادىأنواع  .4
ر تبنى المستحدثات : عناصر عملٌتى .5 (. فقط بالرسم التخطٌطى)االتصال، واتخاذ قرا

.............. .............................................................

 سامى أحـمد عبد الجواد./ د.أ :أستاذ المادة   مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق والتفوق، والحمد هلل رب العالمٌن،،،

 .نجالء والى/ د.أ -محمد السلسٌلى / د.أ -سامى عبد الجواد / د.أ :أعضاء لجنة االمتحان
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 درجة 60: الدرجة (-نظرى نهائى) 2013/2014 ثانىال الدراسًامتحان الفصل  -قسم االقتصاد الزراعى -كلٌة الزراعة بمشتهر-جامعة بنها

  ( إلنتاج الحٌوانىا :شعبة –ة ابعرال :الفرقة ) 407أ ق ت  :رمز ورقم كود المادة - ىالزراع اإلرشاد: مادة  إجابة

 :اآلتٌةسئلة أجب عن األ                  22/6/2014: تارٌخ االمتحان   – ساعتان :الزمن 

 (:درجة 16)السؤال األول إجابة 
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    :من المصطلحات التالٌة – ة فقطـخمس -المقصود بـ   :-(كل تعرٌف بدرجتٌن درجات 10):  (أ)

نقل الوسائل من المصدر إلى المستقبل حٌث ٌقوم مصدر ما  بواسطتهاعبارة عن اتصال من نوع خاص واالتصال هو العملٌة التً ٌمكن   هً    :الزراعٌة عملٌة نشر المستحدثات-

 .ا المستحدثات إلى أعضاء النظام االجتماعًالحالً له، والنشر هو العملٌة التً تنتشر بواسطته تغٌٌر نمط السلوك  تسبببإرسال رسالة عن طرٌق قناة اتصال إلى المستقبل والتً 

. التأثٌر فً فكر الشخص أو عمله حٌث ٌتم ترشٌد الزراع وتوعٌتهم بالممارسات الزراعٌة المستحدثة هو:  اإلرشادىاإلقناع –

فة والمتشابكة جهاز متكامل من المهنٌٌن والقادة المحلٌٌن مهتدٌٌن بفلسفة هو عملٌة تعلٌمٌة غٌر مدرسٌة ٌقوم بالتطبٌق الفعلً لجمٌع مراحلها المختل :اإلرشاد الزراعى كتعرٌف متكامل –

واستغالل امكانٌاتهم المتاحة وجهودهم الذاتٌة ومساعدتهم على توجٌهها رفع مستواهم االقتصادي واالجتماعً عن طرٌق إحداث مجموعة من  وأسرهم وبٌئتهمعمل واضحة بغرض خدمة الزراع 

  .رغوبة فً معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهمالتغٌرات السلوكٌة الم

 .إنجازهاهو عملٌة تعلٌمٌة منظمه تهدف إلى تغٌر فى مهارات ومعارف وعادات واتجاهات األفراد حتى تتوفر لدٌهم الكفاءة فى أداء االعمال المراد :    :التدرٌب اإلرشادى–

 .مختلفة وقدرتها على التكٌف واالستمرار فً البٌئات والمجتمعات ذات الفلسفات االقتصادٌة واالجتماعٌة المتباٌنةهً مالئمتها للتطبٌق فً الظروف ال :اإلرشادٌةعمومٌة الخدمة  –
القٌادٌة بالمجتمع عالٌة نماذج تحتذى واحتكاكهم االجتماعً جٌد ومندمجٌن اجتماعٌا وانتمائهم للمجتمع شدٌد ومراكزهم  باعتبارهمهم محترمون وال ٌنظر إلٌهم أقرانهم  :األوائلالمتبنون  –

 .لزراعً وقراءة المجالت والمطبوعات االرشادٌةوثقافتهم مرتفعة نسبٌا وامكانٌاتهم المالٌة ولهم اتصال بالمجددٌن أكثر من غٌرهم من باقً الفئات و هم أكثر الفئات اتصاال بالمرشد ا
 

 :تخٌر االجابة الصحٌحة من بٌن األقواس :-(درجات 6) : (ب) 

ت الزراعٌة بدٌال مناسبا لعملٌة التبنى (اتخاذ القرار) مصطلح ٌعتبر  .1  .المتعلق بقبول المستحدثا

ل  .2 ل الفعا ك المرسل والمستقبل  :أى جمٌع ما سبق)من شروط االتصا  (.صدق وفهم الرسالة اإلرشادٌة، وسلوك وإدرا

ألالنباتٌة والحٌوانٌة  نتاجٌة الزراعٌةع الكفاءة اإلفٌعتبر ر .3  .لإلرشاد الزراعً( لعامةا )هداف من ا

 (:درجة 20)السؤال الثانى إجابة 

ربــع –رأي فى كٌفٌة اختبار مدى صحة أو خطأ الح يوضت  :-(درجات 8) : (أ)  :من العبارات التالٌة   -فقط  أ

ت دراسٌة عن انتهاء تنفٌذ  ٌمنح .1  .(ال ٌمنح: خطأ ، وصحتها ).ى برنامج من برامجهأاإلرشاد الزراعى شهادا
 (.ال ٌصلح:خطأ ، وصحتها) .لٌه كل من خاطبهإرد أن ٌكون مرشدا زراعٌا ٌتبعه أو ٌستمع فكل  ٌصلح .2

 .(صحٌحة) .ٌصبح المستقبل مرسال عندما ٌسهل علٌه فهم الرسالة اإلرشادٌة .3

 .(الالنظامى :خطأ ، وصحتها ) .غٌر الرسمى النظامىٌندرج اإلرشاد الزراعً تحت مسمى التعلٌم  .4

 .(صحٌحة) .طار عملٌه تعلٌمٌةإخدمة تعلٌمٌة ٌؤدٌها جهاز أو نظام فى  اإلرشاد الزراعى .5

       :جراء ما ٌلى إرغب فى يعندما  ىزراعلا مرشدللتباعه اجب مراعاته ويما -:(درجة 12) :( ب)

   :تحقٌق مبدأ المشاركة الفعلٌة مع الزراع -1
     .اعالم الناس أوال بأول -4         .تشجٌع أكبر عدد ممكن فً المساهمة والمشاركة -3     .قة الناتجةاتخاذ الخبرات الساب-2     .تنمٌة وعً وإدراك المجتمع-1   

 :مستهدفة إرشاد الزراع كمجموعة -2
. والنفسٌة للزراع واالجتماعٌة االقتصادٌةأن ٌتفهم الخصائص  .1
. أن ٌتعرف على طموحاتهم واتجاهاتهم نحو العمل االرشادي .2
 .احتٌاجاتهم الفعلٌة وٌحدد اسلو ب إشباعهاأن ٌتعرف على  .3
. أن ٌعطً األولوٌة لزٌادة مستوٌات اإلنتاج بالموارد المتاحة .4
 .زٌادة انتاجهمالذٌن لدٌهم القدرة على  المزارعٌنأن ٌعمل مع  .5
. أن ٌفكر فً حالة المزارعٌن الذٌن ال تسمح امكانٌاتهم أو ظروفهم للتجاوب مع الجهود االرشادٌة .6
. سعٌه لالهتداء إلى الطرق الممكنة لحل مشكالت الزراع أن ٌواصل .7
. أن ٌكون على استعداد لتخصٌص وقت مناسب لإلعداد الجٌد للبرامج اإلرشادٌة التً تقدم للزراع .8
. أن ٌساعد الزراع على كٌفٌة استغالل الموارد المحلٌة لتحسٌن دخلهم األسري .9

. باألنشطة التً تهدف إلى تحسٌن مستوى معٌشتهم االهتماممساعدتهم وأن ٌدفعهم إلى  أن ٌقدم للزراع ٌد العون وأن ٌظهر لهم الرغبة فً .10
. مواردهم من اعتناق األفكار الجدٌدة فورا ال تسمحأال ٌبتعد عن الزراع الذٌن  .11
. معالجة العقبات التً تعترضهم أثناء تأدٌته لمهامه اإلرشادٌة أن ٌحاول .12

  :ٌوجد علٌه المسترشدون الذي مستوىتحقٌق مبدأ البدء بالعمل من ال-3
 .معرفة حاجات الناس ورغباتهم -4   .فهم الجهاز القٌمً للمجتمع -3   .استغالل الموارد المتوفرة لدى الناس -2  .التفاهم الكامل للوضع المحلً -1

 :معاملة اآلخرٌن وكأنهم متساوون -4
. بل أشعرهم بأنك منهم وتعمل فً خدمتهم ولصالحهمأال تشعر األفراد فً تعاملك معهم بأنك أفضل منهم وأنك وصً علٌهم  -1
 .لتعاون معكال تشعر األفراد المتعامل معهم بأنك تمٌز فرد منهم عم اآلخر بل إن الجمٌع فً المعاملة سواء وال ٌوجد من هو أفضل إال باالستجابة وا -2

 

  : مما ٌلى -ة فقط أربع -نـبً  -باختصار -أوجه التشابه واالختالف   (:درجة 24)السؤال الثالث إجابة 

تأسٌس عالقات على أساس  -وجود أهداف متفق علٌها  -البدء بالعمل من المستوى الذي ٌوجد علٌه الناس :مبادئ اإلرشاد الزراعى عامة( 1-1)
 .التنسٌق والتكامل -الةاستعمال وسائل االتصال الفع -االعتماد على القادة المحلٌٌن  -التعاون -المشاركة الفعلٌة  -من الثقة المتبادلة 

  :مبادئ التدرٌب اإلرشادى خاصة( 1-2)

 .تكون الممارسة لفترات زمنٌة كافٌة فالمشاركة والممارسة الفعلٌة للمتدرب شئ أساسً فً التدرٌب حٌث ٌكسبه المهارة أو المعلومات واالتجاهات الجدٌدة بشكل فعال وٌنبغً أن:    Practiceمبدأ الممارسة -

. ة للتدرٌب والمشاركة فٌهٌبنً هذا المبدأ علً أساس التعامل مع الحاجات والدوافع التى لدى األفراد الذٌن سٌتم تدرٌبهم عندما ٌكون لدي المتدرب الرغبة الذاتً  :Motivationمبدأ الدافعٌة  -2
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. ٌبهم فً مستواهم المعرفً والمهاري وٌختلفون فً اتجاهاتهم وقبولهم ورغباتهم واستعدادهم لعملٌة التعلم والتدرٌبٌختلف األفراد الذى سٌتم تدر:   Individual Differencesمبدأ الفروق الفردٌة  -3

. ٌلعب الثواب والعقاب دورا هاما فً تعلٌم األفراد وتدرٌبهم علً األعمال المختلفة:   Reinforcementمبدأ التدعٌم -4

. ى ٌؤثر فٌها هذا التدرٌبالٌمكن القول بأن التدرٌب قد أدى مهمته إذا لم تتوافر فٌه عوامل النجاح التى تمكن المتدربٌن من نقل ما تدربو علٌه إلى األعمال الت:   Transfer of Trainingمبدأ انتقال أثر التدرٌب -5

 
ر المستحدثة( 2-1)  :العوامل المؤثرة فى سرعة تبنى االفكا

االتصاالت االجتماعٌة  –مرونة أو جمود البنٌان أو التركٌب الطبقً فً المجتمع  –المجتمع المحلً  قٌم وتوقعات: مثل :عوامل اجتماعٌة وثقافٌة
تأثٌر  –تأثٌر األسرة وما تغرسه فً الفرد من قٌم وتقالٌد واتجاهات معٌنة  –المكانة االجتماعٌة للفرد  –ومدى امتدادها خالج نطاق البٌئة المحلٌة 

 .الجماعة المرجعٌة
القناعة والرضا بالموجود  –المهنة  –العضوٌة والمشاركة فً المنظمات االجتماعٌة والسٌاسة  –السن  –مستوى التعلٌم : مثل :صٌةعوامل شخ

. الذكاء ومستوى الطموح ومرونة التفكٌر: عوامل شخصٌة أخرى مثل –القدرة الجسمٌة والحالة الصحٌة  –واالعتقاد فً النصٌب والمكتوب 
 .مستوى المعٌشة –نوع الحٌازة  –حجم الحٌازة الزراعٌة  –الدخل : مثل :عوامل اقتصادٌة

مدى انسجام الفكرة المستحدثة مع خبرات الزراع  –المٌزة النسبٌة للخبرة : مثل :عوامل ترتبط بطبٌعٌة وصفات الخبرة أول الفكرة الجدٌدة ذاتها
. القابلٌة لالنتقال من فرد إلى فرد ومن بٌئة إلى أخرى –لتقسٌم قابلٌة الفكرة ل –درجة تعقد الفكرة الجدٌدة  –والقٌم السائدة 

 

 :اإلرشادياإلقناع  فًالعوامل المؤثرة ( 2-2) 
 –حب الجمهور للمصدر  –تخصص المصدر  –عالقة المصدر بالمستقبل  –القوى االجتماعٌة للمصدر والدور الذي ٌلعبه  –درجة الوثوق بالمصدر ومصداقٌته 

قابلٌة الجمهور  –نوع التأثٌر العاطفً بٌن المرسل والمستقبل  –كٌفٌة عرض الموضوع وطرٌقة عرض الرسالة  –األدلة والشواهد اإلقناعٌة ترتٌب األفكار و
 .مدى أهمٌة الموضوع للمستقبل –الطرٌقة المستخدمة فً نفل الرسالة  –اتجاهات الجمهور نحو المصدر  –واستعداده لالقتناع 

 
و أعمال ة سٌاسة التوسع فً األفهداف التنظٌمٌة ومعرٌمكن تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة عن طرٌق تحلٌل األ:  تحلٌل أهداف التنظٌم  -1.   :الحتٌاجات التدرٌبٌةطرق تحدٌد ا( 3-1)

لعلمً فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة وهً طرٌقة تعتمد على البحث الهادف تباع المنهج ااحٌث ٌمكن : عن طرٌق البحث العلمً الهادف .2        .و الوظائف وفقاً للموارد المتوفرة لهأنشطة األ

على مواقف الضعف لتحدٌد  ةدلة المختلفو األأجات التدرٌبٌة عن طرٌق مالحظة العالقات اتحدد االحتًت: المالحظة . 3      . لٌة التدرٌبٌة مو االستفادة من المتخصصٌن فً مجاالت الع

عمال وحصر التغٌرات تحلٌل نتائج األ  :(نجازاإل)العمل  أداءتحلٌل . 4 .     التدرٌب المطلوب ةسباب هذه المشكالت وتشخٌص االحتٌاجات ووصف نوعًأم مالحظة ثد فرااأل المشكالت لدى

فالفرد  :نفسهمأفراد من األ. 6     .لٌها الفردإن ٌصل أاهات التى ٌجب وذلك لتحدٌد المهارات والمعارف واالتج: تحلٌل الفرد . 5.    المهارات واالتجاهات والصفات الشخصٌة ةلى معرفإٌؤدى 

حٌث ٌمكنهم بحكم : من المشرفٌن . 7.    و الجماعٌة أو عن طرٌق المقابالت الفردٌة ألٌها إر ٌحتاج موى األأ ةو من خالل التدرٌب لمعرفأ ةلمناقشا ن ٌعى احتٌاجاته من خاللأمكن ينفسه 

داء واأل ةحٌث تحوى هذه التقارٌر والسجالت مستوٌات الكفاي: التقارٌر والسجالت الفنٌة . 9.  من المطبوعات المهنٌة . 8.    فراد هؤالء األ هن ٌحددوا ما ٌحتاجأى العمل شرافهم المباشر علإ

 .وبالتالى ٌمكن من خاللها توضٌح االحتٌاجات التدرٌبٌة لهم  ،فرادلأل

 :مام بالمرأة الرٌفٌةطرق اإلرشاد الزراعً لالهت( 3-2)
. اقناعها بالتغٌر من خالل الممارسة الفعلٌة لبرامج المرأة الرٌفٌة -1
. بالرٌفنحو المشروعات الحدٌثة للنهوض  االتجاهاتتغٌٌر  -2
. الجماهٌرتكوٌن قٌادات نسائٌة مدربة على العمل مع  -3
. ةالبٌئة واستخدامها بطرٌقة اقتصادي إمكاناتإعداد برامج تنموٌة تستفٌد من  -4
. التركٌز على الرامج التً تخدم المرأة الرٌفٌة وترفع من مستواها االجتماعً واالقتصادي والصحً -5
. االهتمام بعملٌات التوعٌة لتعرٌف المرأة بما ٌدور حولها من تغٌٌر فً المجتمع ككل -6
. حث المرأة الرٌفٌة على المشاركة فً التنظٌمات الشعبة بالرٌف -7
وذلك بقصد زٌادة ٌهها للقٌام بأنشطة غٌر تقلٌدٌة تعتمد على استغالل الموارد المتاحة فً مجال الصناعات البٌئٌة المنزلٌة إرشاد المرأة الرٌفٌة وتوج -8

. دفعها إلى التجدٌد واالبتكارمهاراتها و
 .تدعٌم المرأة الرٌفٌة فً تنمٌة المجتمع الرٌفً -9

. تدعٌم دور المرأة الرٌفٌة فً تنمٌة أسرتها -10

: الزراعى تدرٌب اإلرشادىالأنواع ( 4-1)

.   أسابٌع وتشتمل علً العدٌد من المواد باإلضافة إلى موضوع الدورة 6-4تستغرق من: دورة متوسطة-ب.   أشهر فأكثر 6وهى تمتد : دورة طوٌلة-أ   :تصنٌف التدرٌب وفقا لمدة التدرٌب: أوال 

 .حدة أو مواد أخري متصلة بالموضوعأسبوعٌن وتركز على مادة وا ال تتجاوزوهى التى : دورة قصٌرة-جـ

-د.   التدرٌب من خالل اإلشراف المباشر بواسطة المهنٌٌن-ج.   تدرٌب المعاهد والمؤتمرات-ب.   التدرٌب من خالل الخبرة-ا    :تصنٌف التدرٌب من حٌث طرقه وأسالٌبه المستخدمة إلى: ثانٌا

تدرٌب الندوات وحلقات -و.   تدرٌب المجتمعات حٌث تدور فٌها المناقشات حول موضوعات تتعلق بمشاكل العمل-هـ.   على تأدٌة واجبهمالتدرٌب من خالل المواد المعٌنة التى تساعد األفراد 

  .عما تحوٌها ومناقشتها ارٌرتدرٌب المراسلة أو قراءة البحوث أو الكتب وتقدٌم تق-ز.   البحث وزٌارة المنظمات القتباس المعارف بطرق مختلفة

 in-service trainingتدرٌب أثناء الخدمة   -جـ       induction trainingتدرٌب عند بداٌة الخدمة -ب     pre-service trainingتدرٌب قبل الخدمة  -ا   :تصنٌف التدرٌب وفقا لمراحله: اثالث

.    التدرٌب التجدٌدى-د.   التدرٌب التأهٌلى للعمل-ج.   رٌب المهارىالتد-ب.   التدرٌب التوجٌهى المهنى-ا   :تصنٌف التدرٌب وفقا للغرض من تنفٌذه إلى: رابعا

حٌث ٌتم التدرٌب علً : المركزى-ب.  ٌتم التدرٌب فً أجهزة مركزٌة تقدم خدمات التدرٌب علً المستوي القومى :مركزي-ا    :تصنٌف التدرٌب حسب المركزٌة والالمركزٌة فً تنفٌذه إلً: خامسا

. منشأت او المحلٌاتمستوى المؤسسات وال

. خارج البلد-د.               المؤسسات المهنٌة التعلٌمٌة-جـ.              معاهد التدرٌب المتخصصة -ب.            منطقة العمل-ا:   تصنٌف التدرٌب وفقا للجهة القائمة به إلى : سادسا

وٌشتمل تنمٌة المهارات والخبرات  :تدرٌب عام-ب.   الهدف منة تنمٌة مهارات متخصصة وخبرات الزمة لشغل وظٌفة معٌنة :تدرٌب تخصصً -ا  :حسب عمومٌة أو تخصص التدرٌب ٌقسم إلى: سابعا

. مدرب خارجً متخصص-د.       مدرب من داخل التنظٌم-جـ             .األعمال ذات الطابع المتماثل فً مختلف األجهزة والمنظمات واالتجاهات فً

 Off job training.   تدرٌب خارج محل العمل-ب                        On job training  .تدرٌب داخل العمل-ا  :درٌب حسب المكان الذى ٌعقد فٌه التدرٌب إلىتصنٌف الت: ثامنا
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 Up training.  الجماعً التدرٌب-ب                   Individual training.    الفرديالتدرٌب -ا :تقسٌم التدرٌب طبقا لمستوى التعامل مع األفراد الذٌن سٌتم تدرٌبهم إلى: تاسعا

 :الزراعً اإلرشاديأنواع المجاالت الرئٌسٌة للعمل  (4-2)

تنمٌة وصٌانة وحسن استخدام  –تسوٌق وتوزٌع واستهالك الحاصالت الزراعٌة  –رفع الكفاءة اإلنتاجٌة الزراعٌة 
تنمٌة  –تنمٌة شباب الرٌف  –ممارسة الحٌاة األسرٌة الرٌفٌة  –المنزلٌة إدارة األعمال الزراعٌة و –الموارد الطبٌعٌة 

 .اإلسهام فً الشؤون العامة –تنمٌة القٌادة الرٌفٌة المحلٌة  –المجتمع الرٌفً المحلً 
 

التغذٌة  –الضوضاء  –المستقبل  –قناة االتصال  –الرسالة  –المصدر  ( :فقط بالرسم التخطٌطى)االتصال: عناصر عملٌتى( 5-1)
. المرتدة أو رجوع الصدى

ر تبنى المستحدثات ( 5-2) . التثبٌت –القرار  –االستمالة  –لمعرفة ا :(فقط بالرسم التخطٌطى)اتخاذ قرا
 ...........................................................................

  ( إلنتاج الحٌوانىا :شعبة –ة رابعال :الفرقة ) - ىالزراع اإلرشاد: مادة  إجابةتمت بحمد هللا وتوفٌقه 

 سامى أحـمد عبد الجواد./ د.أ :أستاذ المادة   مع أطٌب التمنٌات بالتوفٌق والتفوق، والحمد هلل رب العالمٌن،،،

 .نجالء والى/ د.أ -محمد السلسٌلى / د.أ -سامى عبد الجواد / د.أ :أعضاء لجنة االمتحان

 

 


