
أسس اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفيبحوث مقرر    

 أولي هندسة زراعية

 أساتذة المادة
د عصام سيد أحمد شاهين.أ أستاذ اإلرشاد الزراعي   

سمر جمال شعير/ د مدرس اإلرشاد الزراعي  

د فرحات عبد السيد دمحم.ا أستاذ المجتمع الريفي  

لفتاح علي د خالد عبد ا.ا أستاذ المجتمع الريفي المساعد  

 

 :موضوعات اإلرشاد الزراعي
 :دور اإلرشاد الزراعي في نقل وتطوير التكنولوجيا الزراعية: الموضوع األول 

دور المرشد في تطوير ونقل التكنولوجيا ومراحل نقلها وتطويرها والتكنولوجيا  ما هي ) يتناول الطالب

 .(الزراعية

 :اتخاذ القرار االبتكاري:  ثانيالالموضوع 

 (معدل التبني ودرجة االبتكارية للمبتكرات،فئات المتبنين، همراحلعملية اتخاذ القرار و تعريفيتناول الطالب 

 :التدريب وتنمية المرشدين الزراعيين:  الثالثالموضوع 

 .هتأهميه ، مبادئ التدريب وأساليبه وأنواع، واإلرشادي وعناصره التدريبتعريف  لبيتناول الطا

 :برنامج إرشادي للنهوض بمحصول القمح:  عالراب الموضوع

 .والتنفيذ والتقييم تخطيطالمراحل -تعريف البرنامج اإلرشادي وأهميته:يتناول الطالب

 :استخدام المرشدين الزراعيين لطرق االتصال اإلرشادي المختلفة:  الخامس الموضوع

 .(يذها ومميزاتها وعيوبهاالطرق وخطوات تنف أهم,وأنواعها  تصنيف طرق االتصال:يتناول الطالب 

 :موضوعات المجتمع الريفي
 

 الفروق الريفية الحضرية:  السادس الموضوع

 هوالفروق بينها ونمط الحياة والتشاب ف والحضريالمتبعة في تصنيف الر سالمقايييتناول الطالب 

 واالختالف والخصائص المميزة لكل منها

 

 :نظم اإلقامة بالمناطق الريفية:  السابع الموضوع

 :عناصر الموضوع

 .والفرعية للسكان بالمناطق الريفية علي مستوي العالم ةنظم اإلقامة األساسي .1



 .والفرعي للسكان بالمناطق الريفية بمصر دنظم اإلقامة السائ .2

 .نشأة ووصف كل نظام من نظم إقامة السكان الريفيين .3

 .طق الريفيةمميزات وعيوب كل نظام من نظم بالمنا .4

 المشاركة االجتماعية في المجتمع المحلي:  الثامن الموضوع

 :عناصر الموضوع

 .مفهوم المشاركة المجتمعية .1

 .أهمية وفوائد المشاركة المجتمعية .2

 .التفسيرات النظرية لتباين مشاركة السكان في العمل المجتمعي المحلي .3

 .العوامل المرتبطة بالمشاركة المحلية .4

 دراسة أهم المشكالت التي يعاني منها المجتمع الريفي:  التاسع الموضوع

 :عناصر الموضوع

 .المشكالت االجتماعية ماهية .1

 .التى تعانى منها المجتمعات الريفية مشكالت ال .2

 فى دراسة المشكالت االجتماعية  ةالتوجهات النظري .3

 تنمية المجتمعات المحلية:  رالعاش الموضوع

 :عناصر الموضوع

 .المحلية مفهوم التنمية .1

 إستراتجية تنمية المجتمع المحلي .2

 .طرق تنمية المجتمع المحلي .3

 مناهج تنمية المجتمعات المحلية  .4

 نظريات التنمية  .5

 

 


