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 التسويق واإلرشاد الزراعيتخصص . 4
 خمرجات التعلم املقصي ة:أ اًل: 

 :قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـينبغي أن يكون الطالب 

 :خمرجات املعرفة العامة

التطورات الراهنة واملستقبلية يف جمال أحدث املمارسات يف جمالي التسويق واإلرشاد  .1

 الزراعي.

فهم خصائص النظم التسويقية احلدي ة يف كافة اجملاالت وخاصة اجملال الزراعي،  .2

 خدمة يف جمالي التسويق واإلرشاد الزراعي.وفهم أحدث التقنيات املست

قدرة اخلريج على التعامل مع التقنيات احلدي ة، وامتالكه ملهارات التواصل والقيادة  .3

 والعمل ضمن فريق، والقدرة على حل املشكالت.

فهم أساسيات علم الزراعة بشقيه النباتي واحليواني، وفهم أساسيات اإلدارة والتسويق  .4

 واحملاسبة.

 ساسيات التحليل يف املختربات الزراعية، وكيفية إجراء التجارب الزراعية.فهم أ .5

 استيعاب وتطبيق األنظمة املتبعة عامليًا يف جماالت التسويق واإلرشاد الزراعي. .6

حتليل احتياجات السوا من السلع واملواد الزراعية، والقدرة على التنبؤ ثاجات  .7

 تطلباته.السوا، وأولويات العمل الزراعي وحتديد م

 التمييز بني البدائل التسويقية املتاحة يف اجملاالت الزراعية. .8

 القدرة على إدارة املوارد الزراعية بطريقة م لى. .9

 :خمرجات املعرفة بالعليم ذات العالقة

 بـ:األملام واملعرفة العلمية الطالب لدى أن يكون  وتقتضي

 منهجية علمية.إدارة مراكز ومؤسسات التسويق الزراعي بطرا . 1
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هككذا . 2 سككات يف  طككرا واملمار حككدث ال لككف أنواعهككا بأ عككي مبخت شككاد الزرا كككز االر ملككزارع مرا إدارة ا

 اجملال.

نككاخ . 3 عككة امل كككالزمن وتبي صككر  فككة العنا سككبان كا خككذ يف احل مككزارعني تأ شككادية لل يككات إر ضككع آل و

 وتبيعة األرض أو املنطقة اجلغرافية.

عككككي ا. 4 يككككل الزرا سككككتخدام أدوات التحل لككككولا ضككككع احل تككككائج وو قككككراءة الن لككككى  قككككدرة ع خككككربي، وال  مل

 لإلشكاالت الزراعية.

 :خمرجات املعرفة التخصصية

 أن يكون الطالب قادرا على:

قكككرار . 1 ختكككاذ ال شككككالت وا حلكككل امل عكككي  شكككاد الزرا سكككويق واالر جمكككالي الت مكككات يف  يكككف املعلو توظ

 املناسب.

يككككد . .2 خلكككاّلا يف حتد بككككداعي ا لكككتفكري اإل حككككة، يف إدارة ا بكككدائل املتا سككككب، وال جكككات األن االحتيا

سككات  كككاة املؤس قككع وملا مككن الوا سككتنبطة  عككي، م شككاد الزرا سككويق أو االر كككز الت سككات ومرا مؤس

 الناجحة يف هذا اجملال.

عككي، وحتككى . 3 سككويق الزرا سككتخدمة يف جمككاالت الت مككات امل ظككم املعلو يككف ن استخدام وتطوير وتكي

 الطرا االرشاد الزراعي.

سككخري الت. 4 نككي، وت لككتعلم االلكرتو ملككدمج وا كككالتعليم ا فككة  لككتعلم املختل لككيم وا منككا  التع مككع أ مككل  عا

 وإتاحة مصادر املعلومات املتوفرة خلدمة العملية التعليمية التعلمية.

 االتصال والتواصل الفاعل والعمل برول الفريق الواحد.. 5

يككة يف. 6 حملككددات األخالق حككرتام ا نككة وا يككات امله عككاة أخالق مككات مرا صككادر املعلو لككى م صككول ع  احل

 التسويقية املختلفة، واستخدام هذه املصادر، واختيار موضوعاتها، واستخدام األنظمة املطبقة.

 االميان بالعمل واحلس القوي باملسؤولية.. 7

 :سيق العمل :ثانيًا

مشاريعهم اخلاصة كأخصائيي تسويق ةراعي أو إرشككاد  عمل الربنامجيستطيع خرجيو  .1

 .ةراعي أو كالهما جبودة عالية ومنافسة
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مككل  .2 عككي أو يف الع شككاد الزرا عككي أو اإلر سككويق الزرا عككك بالت سككات ت شككاريع أو مؤس ادارة م

 كالهما.

نكككى  .3 لككيت تع مككة ا سكككات العا عككيني يف املؤس شككدين ةرا يكككة( كمر مككة )احلكوم ظككائف العا الو

سككا يككة أو حتككى مؤس غككري احلكوم سككات واملشككاريع  عككي، أو املؤس طككاع بالقطككاع الزرا ت الق

سككويق واإلرشككاد  هككا يف جمككالي الت مككل في اخلاص اليت تعك بالقطاع الزراعي وتطويره، للع

 الزراعي.

 .كمال دراسته العليا يف هذا اجملاليستطيع اخلريج ا .4

 التسيمق  اإلرشا  الوراعي/املردر ختصص  ثالثًا: متطلبات

لككب اعي/املنفردالتسويق واإلرشاد الزرللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص  ، على الطا

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي:143ان يتم بنجال )

 :/ التخصص المنفرد . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي:91تتكون هذه املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 85: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

متطلب  ال
 سابقال

الساعات   الساعات االسبوعية
 اسم المقرر المعتمدة 

رقم  
 نظري   عملي المقرر 

 1101 رياضيات عامة 3 3 -- --

 4161 مبادئ التسويق 3 3 -- --

 4233  ختطيط وتطوير املنتجات 3 3 -- 4161

 المجموع  الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 91  6 85 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 143 اجملموع
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 4263 االتصاالت التسويقية 3 3 -- 4161

 4267 سياسات التسعري 3 3 -- 4161

4161 1 2 3 
التسويق اإللكرتوني عرب 

 االنرتنت
4356 

 4357 االلكرتوني التسويق الدولي 3 3 -- 4161

 4361 تسويق اخلدمات املالية 3 2 1 4265

 4461 إدارة املبيعات 3 3 -- 4161

4161 -- 3 3 
الرسائل االلكرتونية احلدي ة 

 يف قنوات التوةيع
4400 

4161 -- 3 3 
 اسرتاتيجيات التسويق

 االلكرتوني
4403 

 4465 ثوث التسويق 3 3 -- 4161

 2431 ارعاملزإدارة  2 2 -- --

 5303 مناهج البحث العلمي 3 3 -- --

 4131 1احملاسبة مبادئ  3 3 -- --

 2320 مبادئ التغذية 2 2 -- --

 2110 مبادئ علم الرتبة 3 2 1 2124

 2428 الزراعة يف فلسطني 2 2 -- --

 2100 اإلرشاد الزراعي 3 3 -- --

 2103 مبادئ االرشاد الزراعي 3 3 -- 2100

 2300 نظم وترا اإلرشاد الزراعي 3 2 1 2100

2100  

2103 
-- 3 3 

تنظيم وإدارة أجهزة االرشاد 

 الزراعي
2301 

2100  

2103 
-- 3 3 

 اإلرشاد الزراعيالتبك وترا 
2302 

 2400 إرشاد ةراعي مقارننظم  3 3 -- 2301

2301 1 
2 3 

ختطيط وتقييم الربامج 

 االرشادية
2401 
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 2200 ديناميكية اجلماعة والقيادة 3 3 -- --

انهاء  5303

املستوى 

 ال الث

 2410 مشروع التخرج 4 1 3

2100  

2103 
-- 2 2 

نظرية االتصال يف جمال 

 اإلرشاد الزراعي
2303 

 2402 اإلعالم الزراعي 2 1 1 2400

2301 -- 2 2 
قضايا معاصرة يف اإلرشاد 

 الزراعي
2403 

 اجملموع 85 76 9 

 :يختارها الطالب مما يلي معتمدة    ساعات (  6: وتتكون من ) إختيارية مقررات تخصصية    . 2.1

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

المتطلب   الساعات األسبوعية 
 عملي نظري  السابق

 4122 -- 3 3 االقتصاد الفلسطيك 4421

 4161 -- 3 3 املستهلكسلوك  4464

 -- -- 2 2 التعاون واإلقراض الزراعي 2429

2304 
البحث والتحليل التشخيصي 

 االجتماعي واالقتصادي
3 2 1 -- 

 2110 1 1 2 استصالل األراضي 2411

 -- -- 2 2 األمن الغذائي 2404

 -- -- 3 3 التمويل الزراعي 2405

 4161 -- 3 3 التسويق األخضر 4231

 4161 -- 3 3 تسويق اخلدمات 4260

  -- 3 3 إرشاد ةراعي مقارن 2406

 -- 2 2 4 اآلالت الزراعية 2318

 

 المقررات الحرة:. 2
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/  ( ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة6يستطيع الطالب اختيار )

كمقررات حرة على أن ال يكون مضمون املادة التعليمية  خارج اخلطة الدراسية لتخصصه،

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص مكررًا يف مقررات أخرى كمًا و/أو كيفًا


