
 رئيس ابحاث .م                  

 عباس لطيف عبد الرحمن              

 ديالى/مدير المركز اإلرشادي التدريبي الزراعي



1- يعد اإلرشاد الزراعي أحد أهم األجهزة التنموية في العراق 

2-  إن عملية تطوير القطاع الزراعي تعتمد على مدى تطور الوسائل اإلرشادية

الكفيلة بتحقيق التحوالت النوعية في العملية الزراعية من خالل تبني 

المزارعين للتقنيات والوسائل الزراعية الحديثة والتوصيات العلمية وتطبيقها 

 بوعي ومهارة

3-  وحقيقة اإلرشاد الزراعي مبني على كونه عملية موجهة إلحداث التغيرات

االيجابية في المعارف والمهارات واالتجاهات للمستفيدين من خدماته ووفق 

طرق ووسائل االتصال الفردية والجماعية والجماهيرية لتحفيز ومشاركة 

المرشدين نحو نشر وتبني المستجدات العلمية الزراعية وجعلها جزء من 

 نظمهم المز رعية لتحسين ورفع مستوياتهم المعيشية واالقتصادية واالجتماعية

4-  تحتل خدمات الجهاز  انومن هذه المنطلقات السابقة الذكر كان البد

 الزراعي في العراق تطويرالقطاعالزراعي الدور المهم والمساهم في  االرشادي



تطوير عمل اإلرشاد الزراعي لكون اإلرشاد الزراعي ◦
مر بمراحل ضعف االهتمام من قبل العاملين على 

 القطاع الزراعي
ونقلها إلى المزارع ومربي  االرشاديهتوحيد المعلومة ◦

 االرشاديهالثروة الحيوانية من خالل المراكز 
 المنتشرة في عموم العراق

العمل على تطوير المرشدين الزراعيين من خالل ◦
 التدريب الخارجي والداخلي

 



1-  والمزارعينالموظفين الزراعيين  تطوير معارف ومهارات 

 ومربي الثروة الحيوانية

2-  تشجيعهم على اعتماد األساليب العلمية في العمل الزراعي بما

يساهم في زيادة اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيته باستخدام الطرق 

والبرامج اإلرشادية التطويرية للمزارعين والعاملين في القطاع 

 الزراعي 

3- لتنمية وتطوير الحركة التعاونية الزراعية في القطر باالضافة 



1-  إعداد البرامج الزراعية المرئية والمسموعة لتوعية وإرشاد المزارعين إلتباع
 ياألساليب العلمية في العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيوان

2-  إعداد وتوزيع النشرات والمطبوعات اإلرشادية حول النشاط الزراعي للمستفيدين
 .باإلضافة لما ينشر منها في المجالت والصحف

3- إقامة المعارض والمهرجانات الزراعية والندوات التخصصية .  

4-  تنمية الروح التعاونية من خالل التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية 

5-  المساهمة في تطبيق البحوث الزراعية المتميزة وإيصالها للمزارعين والمستفيدين
وتوعيتهم العتمادها بالتنسيق مع مراكز البحث العلمي الزراعي وكليات الزراعة في 

 .القطر

6-  اعتماد برامج الحقول اإليضاحية في المزارع اإلرشادية وأراضي الفالحين
  . كوسيلة لإلرشاد الزراعي الميداني  والمستفيدين

7-  إقامة الدورات التدريبية للموظفين الزراعيين والفالحين والمزارعين ومربي الثروة
 الحيوانية في مختلف المواضيع الزراعية بموجب خطط تعد وتنفذ لهذا الغرض

 



الهيأة العامة لإلرشاد 
 والتعاون الزراعي

 المزارع االرشادية 
شعبة االدارية 

 والمالية
شعبة االرشاد 

 والتدريب الزراعي

االرشادي المركز 
 محافظة/ 



 المركزية عدد المراكز االرشادية التابعة للحكومة  =

 مركز ارشادي 15

 المركزية عدد المزارع االرشادية التابعة للحكومة  =

 مزرعة ارشادية   56

 2025المخطط للمزارع االرشادية لغاية عام  =

 مزرعة ارشادية 182



 تطوير القوى العاملة ويشمل 

التدريب الوظيفي 

التدريب ألفالحي 

 إرشاد المحاصيل الحقلية 

 إرشاد المحاصيل البستنيه 

 إرشاد الثروة الحيوانية 

إرشاد وقاية النبات 

 والشباب الريفي النشئإرشاد 

إرشاد المرأة والفتاة الريفية 

 إرشاد المكننة 

اإلرشاد التسويقي 

اإلعالم الزراعي 



الجانب النظري 

الحقول اإليضاحية 

المشاهدات الحقلية 

أيام الحقل 

المشاريع اإلرشادية الصغيرة المدعومة 

الندوات اإلرشادية 

وسائل االتصال المسموعة والمقروءة والمرئية 

 



 



 مركز إشعاع حضاري في القرية يساعد في تدعيم الريفيين بمجاالت
   .المختلفةالتنمية الريفية 

 والزراعتدعيم الربط بين األجهزة البحثية واإلرشاد.   

 بناء البرامج اإلرشادية من القاعدة إلي القمة لضمان المشاركة الفعالة
   .مشاكلهمللزراع في تلك البرامج لتحقيق أهدافهم وحل 

 ربط مراكز اإلرشاد الزراعي بكل من اإلدارة المركزية لإلرشاد

عن طريق شبكة معلومات متكاملة لخدمة  ةالمحليوحدات الزراعي وال
  .القرية

 سهولة وصول المشكالت إلي الجهات المختصة في حينها إليجاد الحلول
   .المناسبالمناسبة لها في الوقت 

 



 التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية لعمل برامج تعليمية متكاملة مع
   .اإلرشاديةالبرامج 

 عقد الندوات واالجتماعات اإلرشادية وحلقات االستماع والمشاهدة
   .الحديثةإلقناع األسرة الريفية بالتكنولوجية الزراعية 

 تدريب المرشدين الزراعيين والقادة الريفيين والزراع علي التكنولوجيا
   .الحديثة

 تدريب الشباب الريفي والمرأة الريفية علي األنشطة البيئية والصناعات
  .الريفية

 عقد دورات تدريبية دورية لمسئولي المراكز اإلرشادية يشارك فيها
 .الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية 

 



 لمجتمع الزراعي، وجمع األسباب الحقيقة لة الملحة يالبيئتحديد المشكالت
 وتحليلها،للمشكالت البيئية 

 تنفيذ البرامج باستخدام الطرق والمعينات اإلرشادية المناسبة للمنطقة
   .المتاحةواإلمكانيات 

 إثارة الوعي بالموارد البيئية وكيفية استخدامها االستخدام األمثل وصيانتها
 عليها،والحفاظ 

 متابعة وتقييم برامج العمل البيئي، وتوعية الزراع بالثقافة البيئية في مناطقهم
   الريفية،

 التطبيقات البيولوجية والمكافحة )الحيوية توعية الزراع بتقنيات الزراعات
   (.الحيوية

 واالرشادمثل االرشاد البيئي ويمكن للمركز اإلرشادي القيام بدور اخر 
في ظل توفر مناخ التحرر االقتصادي وحرية المزارع في اختيار  التسويقي

 مزروعاته 
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 االرشادية النشاطات

 2013للفصل االول لعام  ديالىنشاطات االرشاد الزراعي في محافظة 







 ديالى/ التدريبي الزراعي االرشاديالمركز 

 الفالحيةالدورات 

 اسم الدورة                التاريخ                 عدد الحضور                                 المكان        
 بلدروز –االرشادية المزرعة                            41                2013/ 3/ 5تربية النحل                    

 (والشباب الريفي للنشىء) 



 التدريبي الزراعي االرشاديالمركز 

 الدورات الوظيفية

 اسم النشاط                      التاريخ                     عدد المشتركين                     المكان       

 -االرشادية المزرعة                 39                 2013/ 3/ 28-24انشاء بساتين النخيل                

 بلدروز 

 وعمليات الخدمة  



 ديالى/ التدريبي الزراعي االرشاديالمركز 

 ورش علمية

 اسم النشاط                        التاريخ                    عدد الحضور                     المكان       

 قاعة المركز االرشادي                     30                       2013/ 3/ 28مكافحة االدغال في              

 حقول الحنطة والشعير 



 بلدروز/ االرشادية المزرعة 

 ورش عمل 

 اسم الورشة                                    
 (خياطة ) قروية صناعات                               








