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Technical Report of Training on 
Using RADCON Modules 

 
 

This is a technical report of the training on using RADCON modules that has been held in 

CLAES for the facilitators in the poor communities, extensions in agriculture directorates 

& extension centers, and researchers in the specific research stations This training course 

is one day training repeated 11 times.  

1. Overall Objectives 
 

The overall objective of this training course is to train the trainees on operating RADCON 

modules: youth, environment, marketing, woman, and NGO’s.  

2. Training Methodology 
 

- The training courses have been conducted using lectures, hands on, and discussion. 

- Material is to be distributed (hard copy and soft copy on CD) to the trainees in the 

beginning of each training period. 

- The trainees do their practical training according to the instruction of the trainers by 

using one computer for each trainee or two trainees maximum.  

- At the end of each training period, evaluation should be done by establishing a 

questionnaire for the trainees to present their comments about training, and also to 

clarify the positives and negatives of the training, and the future prospective to 

improve the coming training courses in that concern.   

- At the end of each training period, the outcome of the previous training is to be 

encountered.  

- The training day start from 9 am to 3:30 pm with a half hour coffee break.  

3. Selection of Trainees 
 
Selection of trainees was as follows: 

- The communication facilitators in the poor communities (50 villages).  

- One employee from each extension center, agriculture directorate, and specific 

research station that had obtain training on computer maintenance in CLAES before. 

The other ECs, AD, and SRSs will get training on using RADCON modules in the last 

day of each training period of the incoming training course on computer maintenance. 
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4. Training Plan 
Date Occupation of 

trainees 
Governorate/specific research 
station 

Number of 
Trainees 

15th April 
2007 

Communication 
facilitators 

El-Behera 15 

16th April 
2007 

Communication 
facilitators 

El-Behera 12 

17th April 
2007 

Communication 
facilitators 

Asuot 14 

18th April 
2007 

Communication 
facilitators 

Asuot 14 

19th April 
2007 

Communication 
facilitators 

El-Dakahlia  6 

Nubaria  8 

22nd April 
2007 

Communication 
facilitators 

Kafr El-Sheikh 14 

23rd April 
2007 

Communication 
facilitators 

Kafr El-Sheikh 14 

24th April 
2007 

Communication 
facilitators 

Ismailia 6 

Fayoum 12 

Total                                                                                               115 

25th April 
2007 

Extension officers Kafr El-Sheikh 12 

Extension officers Ismailia 3 

Researchers Sakha (field crops) 1 

Researchers Kassaseen (horticulture) 1 

26th April 
2007 

Extension officers Asuot 11 

Extension officers Fayoum 3 

Researchers Shandaweel (field crops) 1 

Researchers Kom Oshem (field crops) 1 

29th April 
2007 

Extension officers El-Behera 7 

Extension officers Nubaria  4 

Total                                                                                              44 

Grand 
Total 

                                                                                            159 
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5. Performed Training 
No Date Occupation of 

trainees 
Governorate/specific 
research station 

Number of 
Trainees 

1 16th May 
2007 

Communication 
facilitators 

El-Dakahlia  6 

Nubaria  7 

2 10th June 
2007 

Communication 
facilitators 

El-Behera 15 

3 11th June 
2007 

Communication 
facilitators 

El-Behera 8 

4 12th June 
2007 

Communication 
facilitators 

Kafr El-Sheikh 9 

5 13th June 
2007 

Communication 
facilitators 

Kafr El-Sheikh 14 

6 18th June 
2007 

Communication 
facilitators 

Asuot 4 

7 24th June 
2007 

Communication 
facilitators 

Asuot 16 

8 9th July 
2007 

Communication 
facilitators 

Ismailia 6 

Fayoum 12 

 Total                                                                                               97 

9 19th June 
2007 

Extension officers Kafr El-Sheikh 12 

Extension officers Ismailia 3 

Researchers Sakha (field crops) 1 

Researchers Kassaseen (horticulture) 1 

10 20th June 
2007 

Extension officers El-Behera 7 

Extension officers Nubaria  4 

11 25th June 
2007 

Extension officers Asuot 11 

Extension officers Fayoum 3 

Researchers Shandaweel (field crops) 1 

Researchers Kom Oshem (field crops) - 

 Total                                                                                              43 

 Grand 
Total 

                                                                                            140 
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6. Training Program 
 
The following is the one-day training program that repeated 11 times in the dates: 16th May 

2007, 10th June 2007, 11th June 2007, 12th June 2007, 13th June 2007, 18th June 2007, 19th 

June 2007, 20th June 2007, 24th June 2007, 25th June 2007, and 9th July 2007. 

 
Lecturer Subject Time 

 Registration 
 

9:30 – 10:00 
 

Dr. Mahmoud Rafea 
Dr. Mahmoud El-

Emery 
Dr. El-Sayed El-

Azhary 

Opening 10:00 – 10:15  

Ayman Nada Environment Module 
 

10:15 - 11:15 
 

Abdel Rahman El-
Sayed Youth Module 

 
١١:١٥ – ١٢:١٥  

 

Osama Ismail NGO's Module 

 
١٢:١٥ – ١:١٥  

 

 Coffee Break 

 
١:١٥ – ١:٤٥  

 

Ahmed Omran Marketing Module 

 
١:٤٥ – ٢:٤٥  

 

Amera Edrees Women Module 

 
٢:٤٥ – ٣:٤٥  

 

Dr. El-Sayed El-
Azhary 

Quiz to evaluate effectiveness of 
the previous training 

 
٣:٤٥ – ٤:١٥  

 

Dr. El-Sayed El-
Azhary Questionnaire 

 
٤:١٥ – ٤:٤٥  

 
Dr. Mahmoud Rafea 

Dr. Mahmoud El-
Emery   

Dr. El-Sayed El-
Azhary 

Evaluation and closing ٤:٤٥ – ٥:٠٠  
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7. List of Trainers 
 

No Name Title E-mail 

1 
 
Dr. Mahmoud Rafea 
 

Director of CLAES 
 
mahmoud@claes.sci.eg 

2 
 
Dr. Mahmoud El-Emery 
 

Director of FCRI  
 

3 
 
Dr. El-Sayed El-Azhary 
 

Chief researchers in CLAES 
 
sayed@claes.sci.eg  

4 
 
Ayman Nada 
 

Computer Science (CLAES) 
 
ayman@claes.sci.eg  

5 
 
Abdel Rahman El-Sayed 
 

Computer Science (CLAES) 
 
abdo@claes.sci.eg  

6 
 
Osama Ismail 
 

Computer Science (CLAES) 
 
osama@claes.sci.eg  

7 
 
Ahmed Omran 
 

Computer Science (CLAES) 
 
omran@claes.sci.eg  

8 
 
Amera Edrees 
 

Computer Science (CLAES) 
 
amira@claes.sci.eg  

 

8. List of Trainees 
 
Annex-I contains the list of trainees. 
 

9. Evaluation 
 
The evaluation of the training course has been done by a questionnaire for all trainees. Annex-
II presents the questionnaire form. The following is the answer of the trainees for each 
question: 
 

• Is there any RADCON module that the trainer cannot present it in a good 
manner? 

 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 
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Yes - 1 - - - - - 3 - -  4 
No 13 14 ٨ 9 14 4 16 15 17 10 15 135 

 
• If the answer is ‘yes’ what are these RADCON modules? 

 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 

Environment  1           
Youth         2    2 
NGO’s        1    1 
Marketing        1    1 
Woman            - 
 
 

• Is the time allocated to the training is sufficient? 
 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 

Yes 2 12 ٨ 5 12 4 13 18 14 8 13 109 
No 11 3 - 4 2 - 3 - 3 2 2 30 
 

 
• If the answer is ‘no what are these RADCON modules? 

 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 

Environment 5 2  2   2  1   12 
Youth 4 1  1 1    2   9 
NGO’s 4 2  1 1  1     9 
Marketing 6 1  1     1 1  10 
Woman 4 1  2     1  1 9 
 
 

• What are the RADCON modules that you are interest in? 
 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 

Environment 3 4 ٣ 3 2 2 7 3 13 5 4 49 
Youth 5 9 ٦ 4 6 1 10 8 12 6 11 78 
NGO’s 3 5 ٣ 4 5 1 3 4 8 3 5 44 
Marketing 6 5 ٥ 5 6 - 6 7 12 2 4 58 
Woman 9 8 ٦ 7 7 1 9 12 13 4 9 85 
 

• What are the RADCON modules that you are not well recognized them? 
 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 
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Environment 1 5 - 1 - - 2 2  - 1 12 
Youth - - - 1 1 -   1 - 1 4 
NGO’s 3 2 - - 1 1 1 1 1 - 1 11 
Marketing - 1 - - 1 - 1 3 1 - 1 8 
Woman 2 - ١ 1 2 1 4 1 1 -  13 
   
 

• Can you operate the RADCON modules now? 
 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 

Yes 12 15 ٨ 9 14 4 16 18 16 10 15 137 
No 1 - - - - - - - 1 - - 2 
 

• If the answer is ‘no’ what are these RADCON modules and why? 
 

- The information has not been completed yet. 
- The modules still under development.   

 
• Mention any problems faced you during the training. 

 
 Number of trainees Total

1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 

The training 
time is not 
sufficient 

9 2 1 1 1  1 - 1  1 17 

Slowness of 
the Internet 

2 1      -    3 

Distant of 
training venue 

 3 2 4 1 3 9 -  1  23 

The training 
time per day is 
too long 

    3   -    3 

Some of 
computers in 
the training 
room were not 
working 
perfectly 

        2   2 
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• What is your recommendation for the next training periods?  
     
   

 Number of trainees Total
1st 
day 

2nd 
day 

3rd 
day 

4th 
day 

5th 
day 

6th 
day 

7th 
day 

8th 
day 

9th 
day 

10th 
day 

11th 
day 

More training time 11 7 2 5 6  5 2 3 1 6 48 
Expansion of the 
marketing module 

 1       1   2 

More carefulness of 
the network 
performance 

 1          2 

The training venue 
must be near from 
the trainees’ 
organization 

 4 1 4  3 7   1  20 

Increasing the 
training days and 
decreasing the 
training time per 
day 

 2   4       6 

Expansion of the 
woman module 

   1    1 1   3 

Holding the future 
training in the same 
venue (CLAES) 

    1       1 

Increasing number 
of computers such 
that a computer for 
each trainee 

      1   1  2 

Direction of the 
trainees should be 
toward the 
demonstration 
screen 

      1     1 

Certificates for the 
trainees 

       6    6 

Introducing more 
information about 
childhood 

        1   1 

Introducing 
information about 
addiction   and 
smoking  

        1   1 

Introducing more 
information about 
projects of youth 

        1   1 

Introducing more 
information about 
projects of women 

        1   1 

Update names of 
villages participated 
in RADCON in 
each governorate in 
the local 
community.  

          1 1 

 
 
 



 10

10. Evaluate effectiveness of training and feedback to training 
planning  

  
A quiz has been conducted for the trainees to evaluate effectiveness of the previous training. 
There are two classes of the trainees of this training course, the first one is the trainees from 
the poor communities (facilitators), they have got the previous training in Universities, the 
second one is the trainees from agriculture directorates, extension centres, and research 
stations, they have got the previous training in CLAES.  Most of the first class did not apply 
the training subjects in their daily work until the time of the quiz due to some logistics such as 
telephone lines, electricity … etc. So, the quiz has been conducted to the trainees of the 
second class (43 trainees).  12% of the trainees got score more than 90%, 45% of the trainees 
got score more than 70%, 74% of the trainees got score more than 50%. The result of the quiz 
indicates that the trainees have benefit from applying the training subjects on their daily work. 
Also a questionnaire has been conducted for the same trainees to evaluate effectiveness of the 
previous training. The result of the questionnaire indicate that the trainees apply the training 
subjects in their daily work and that RADCON is helpful for them in finishing their work 
efficiently, but there is a complaint that telephone lines of some agriculture directorates and 
extension centres have been turned down due to not paying the telephone bill. Sections 10.1 
and 10.2 show the result of the quiz and questionnaire respectively. Annex-III shows the quiz 
while annex-IV shows the questionnaire. 

 Quiz 

 Training period on 19th June 2007 
 
No Name Title Site Score 

(10) 
1 Basyouny Abdel Hamid 

Elsawak 
Extension Officer Arimon EC, Kafr El-Sheikh 10 

2 Mohamed Ghanem 
Khafagy 

Extension Officer Mahalet Deyay EC, Kafr El-
Sheikh 

8 

3 Abdel Hamed Abdel 
Fatah 

Extension Officer El-Khadmia EC, Kafr El-
Sheikh 

7 

4 Adel Abdallah Eisa Extension Officer Lasefer EC, Kafr El-Sheikh 7 
5 Gomaa Ibrahim Adallah Extension Officer Mansheat Abbas EC, Kafr 

El-Sheikh 
7 

6 Mohamed Awad 
Farahat 

Extension Officer Albakatoush EC, Kafr El-
Sheikh 

8 

7 Salama Gomah Nagi Extension Officer Kebret EC, Kafr El-Sheikh 8 
8 Fayez Fahmy Shalaby Extension Officer Elwarak EC, Kafr El-Sheikh 5 
9 Ramadan Abdellatif 

Abu Elaela 
Extension Officer Kafr El-Marazka EC, Kafr 

El-Sheikh 
5 

10 El-Sayed Mohamed 
Othman 

Extension Officer El-Karn EC, Kafr El-Sheikh 5 

11 Mohamed Ismail El-
Gendy 

Extension Officer Ibiana EC, Kafr El-Sheikh 4 

12 Fayez Ahmed Khedr Extension Officer Kafr El-Sheikh AD 7 
13 Ahmed Hesein 

Mahmoud Aly 
Extension Officer Toson EC, Ismailia 4 

14 Magdy Mokhtar Yousif Extension Officer El-Rayah EC, Ismailia 5 
15 Gomah Mohamed El-

Sayed  
Extension Officer Ismailia AD 6 
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16 Dr. Hassan Sharshar Chief Researcher Sakha field crop research 
station 

5 

17 Samir El-Sayed Aly Agricultural 
Engineer 

Kassaseen horticulture 
research station 

3 

 
 

 Training period on 20th June 2007 
 
No Name Title Site Score 

(10) 
1 Mohamed Mahmoud El-

Taher 
Extension 
Officer 

Kom El-Berka EC, El-
Behera 

7 

2 Hamada Aly El-Anany Extension 
Officer 

El_TTod EC, El-Behera 5 

3 Sabry Ahmed Morsy Extension 
Officer 

Senteway EC, El-Behera 9 

4 Samir Mahmoud Ragheb1  Extension 
Officer 

Eldahreya EC, El-Behera 1 

5 Abdel Wahab Abdel 
Magid 

Extension 
Officer 

Wady El-Natron EC, El-
Behera 

2 

6 Abdel Hady Abdel Gawad Extension 
Officer 

Senhor EC, El-Behera 6 

7 Mosa Ahmed Mesbah Extension 
Officer 

Behera AD 4 

8 Samy Ashmawy Sayed 
Ahmed 

Extension 
Officer 

Abu Bakr El-Sedek EC, 
Nubaria  

9 

9 Saad Ibrahim El-Sharaky Extension 
Officer 

Bangar El-Sokar EC, 
Nubaria  

3 

10 Salah El-Din Ahmed Aly Extension 
Officer 

Aly Ben Abe Taleb EC, 
Nubaria  

8 

11 Soher Ismail Hamed Extension 
Officer 

Nubaria AD 5 

 

 Training period on 25th June 2007 
 
No Name Title Site Score 

(10) 
1 Lewiz Said Ghayros Said    Extension 

Officer 
El-Maabda EC, Asyout 7 

2 Abdallah Abdo Deeb   Extension 
Officer 

El-Sawalem EC, Asyout 7 

3 Shahata Mohamed 
Ibrahim 

Extension 
Officer 

El-Wasta EC, Asyout 5 

4 Rayek Abdallah Gabr Extension 
Officer 

Senbo EC, Asyout 6 

5 Sarhan Dered Abdo Extension 
Officer 

Bani-Oday EC, Asyout 7 

6 Kamal Ahmed Aly Extension 
Officer 

El-Matmar EC, Asyout 8 

                                                 
1 He did not attend the previous training on VERCON. 
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7 Abdel Rahman El-Araby 
Mohamed 

Extension 
Officer 

El-Zaraby EC, Asyout 4 

8 Abdel Hakim Sayed 
Amin 

Extension 
Officer 

Refa EC, Asyout 10 

9 Ahmed Sayed Abdel 
Naser 

Extension 
Officer 

Nazet-Karar EC, Asyout 4 

10 Gamal Ibrahim Abdel 
Naser 

Extension 
Officer 

Mir EC, Asyout 6 

11 Emad Alber Saad Extension 
Officer 

Asyout AD 10 

12 Dr. Ahmed Mahmoud El-
Katatny 

Senior 
Researcher 

Shandaweel Field Crop 
Research Station   

7 

13 Mohamed Reyad 
Mohamed 

Extension 
Officer 

Demo EC, El-Fayoum 3 

14 Hamdy Mostafa Gaber Extension 
Officer 

El-Nazla EC, El-Fayoum 3 

15 Hesein Abdel Hamid 
Khaled 

Extension 
Officer 

El-Fayoum AD 3 

 
 

 Questionnaire  
 
The following is the answer of the trainees for each question2: 
 

• Is there still any difficult to use the topics which you had training on 
before?  

 
 Training Period Total 

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
Yes 10 4 3 17 
No 7 6 12 25 
 
 

• If “Yes”, what are these topics? 
 
 Training Period Total 

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
E-Mail 4 2 2 8 

MS Word 7   7 
Internet  2 2 4 

 
• Did you apply what you had training on before in your work? 

 
“Yes”:  42 
 

                                                 
2 There is one trainee in the training period 20th June 2007 from El-Behera did not attend the previous training on 
VERCON. 
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• Does VERCON help you in your daily work? 
 
“Yes”:  42 
 

• What are the subjects that you did not use them in your daily work? 
 
 Training Period Total 

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
E-Mail 4 4 2 10 

MS Word 2 1  3 
Internet  2 1 3 

 
• What are the obstructions faced you in using VERCON? 

 
 Training Period Total

19th June 
2007 

20th June 
2007 

25th June 
2007 

Telephone lines 12 6 5 23 
Computer defects 2 4 4 10 

Electricity breakdown sometimes 5 2 2 9 
Slowness of Internet 5 2 7 14 

Slowness of replying on growers 
problems 

1 2  3 

Extension Documents are not 
updated 

1   1 

 
• Are the topics, that you had training on before, sufficient for using VERCON? 

 
 Training Period Total 

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
Yes 16 10 14 40 
No 1 - 1 2 
 

• If “No”, what are the modules that you cannot operate them perfectly? 
 
 Training Period Total

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
Expert System   1 1 

Internet 1   1 
VERCON 1   1 
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• What are most important modules in operating your daily work? 
 
 Training Period Total

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
Expert systems 12 6 7 25 

Browsing Extension 
Documents 

13 8 13 34 

Browsing Cultural 
Documents 

3 2  5 

Growers problems 8 5 9 22 
News 5 3  8 

Forum 4  1 5 
Searching Database 1  2 3 
Searching Extension 

Documents 
3  1 3 

Search Economic Database 1 1  2 
Search Growers problems 3 2 3 8 

Monitoring system 1   1 
All Modules  1  1 

 
• Are there any VERCON modules need some enhancements? 

 
 Training Period Total 

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
Yes 10 7 3 20 
No 7 3 12 22 
 

• If “Yes”, what are these modules? 
 
 Training Period Total

19th June 2007 20th June 2007 25th June 2007 
Expert System 9 4 2 15 

Browsing Extension 
Documents 

2 2 1 5 

Search Economic Database 4 1  5 
Monitoring system  1  1 

 
• What are the training subjects should be added to the next training periods?  

 
 Training Period Total

19th June 
2007 

20th June 
2007 

25th June 
2007 

Computer maintenance 9 4 4 17 
Separate training period on MS 

Word 
8 1  9 

Separate training period on Expert 
Systems 

 1  1 

Population culture  1  1 
RADCON modules   1 1 
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  Lesson Learned 
 
According to questionnaire analysis, quiz result, and the discussion during the closing 
sessions, the following points could be detected. 
 

- Telephone bill of agriculture directorates and extension centers should be paid 
as soon as possible so that they can operate RADCON through Internet. It is 
better to introduce ADSL service to these sites. 

- Uploading more expert systems on RADCON. We can start with the expert 
systems, which have been already developed in CLAES for example, Goat and 
Sheep, Cattle and Buffalo, Strawberry, Melon, and IPM of Faba Bean and 
wheat. 

- Accelerating translation of IMARK into Arabic.  FAO has already activated 
this point. 

 

  Constraints 
 
Really, there are not seriously constraints but there is a slightly limitation. This limitation is 
that the training room cannot contain more than about ten computers. The average number of 
the trainees is more than 10 trainees. So we could not allocate one computer for a trainee in 
some training periods. If we plan that the number of trainees should not exceed 10 in each 
training period the lifetime of the project will not be sufficient to train all participants. 
Anyway allocation of one computer for two trainees is good.  
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 Annex-1   
(Name of Trainees) 

استخدام انظمة الرادآون: اسم الدورة   
  ) النوبارية  -دقهلية : ( الجهة  ٥/٢٠٠٧/ ١٦   :ة تاريخ الدور

  

    التليفون وااليميل العنوان الجهة الوظيفة االسم م

 اشرف عبد الرحمن احمد  ١
مرشد 

 زراعى

جمعية–الدقهلية

 الكرما الجديدة

  موبايل ٠١٦٣٥٦٧٨١٣ دكرنس –اشمون 

 منزل ٧٤٨٣١٦٦/٠٥٠

 ايمان محمود ابوالعز حسن ٢
هندسة 

 نيةالكترو

القباب–الدقهلية

 الصغرى

 -دكرنس -المنصورة 

 القباب الصغرى

  منزل ٧٤٣٦٨١٨/٠٥٠

 منزل ٧٤٣٤٨٥٨/٠٥٠

 نادية عطية محمود  ٣
بكالريوس 

 تجارة

الكرما–الدقهلية

 الجديدة

 -دكرنس -المنصورة 

 الكرما الجديدة

  موبايل ٠١٦١٥١٨٤٠٣

 منزل ٩١٤٠٢٧٠/٠٥٠

  إجالل رمضان احمد ٤
بكالريوس 

 بيةتر

الكرما–الدقهلية

 الجديدة

 -دكرنس -المنصورة 

 الكرما الجديدة

  موبايل ٠١٠١٤٦٤١٦٩

 منزل ٩١٤٠١٠٧/٠٥٠

  احمد عمر على   ٥
مهندس 

  زراعى

القباب–الدقهلية

  الصغرى

 -دكرنس -المنصورة 

  كفر مؤمن

  موبايل ٠١٠١٧٣٩٦٢٢

  منزل ٧٤٧٤٠٨٩/٠٥٠
Ehemey1@yahoo.com 

 يمعبد الخالق احمد ابراه ٦
مهندس 

 زراعى

القباب–الدقهلية

 الصغرى

  موبايل ٠١٠١٧٣٩٦٦٢ دكرنس الثانوية الزراعية

 عمل ٧٤٧٤٠٨٩/٠٥٠
Ehemey2@yahoo.com 

  الهام شوقى الباسوس ٧
قرية ابو–النوبارية حسابات

 النور

  منزل ٢٦٦٨٢٣٦/٠٤٥ النوبارية قرية ابو النور

 عمل ٢٦٣٣٠٤٤/٠٤٥

 طارق الصافى عبد الصادق ٨
قرية ابو–النوبارية اعمال حرة

 النور

 موبايل ٠١٢٣٣٢٧٨٠٦ النوبارية قرية ابو النور

 محمد عبد النبى خالد ٩
التنمية 

 المحلية

قرية–-النوبارية

 سعد زغلول

  موبايل ٠١٢٧٤٩٣٦٠١ قرية سعد زغلول

 منزل ٢٦٦٨٠٢٢/٠٤٥

 هناء عبد المنعم احمد ذكريا ١٠
مشرفة 

 حضانة

ية سعدقر–النوبارية

 زغلول

  موبايل ٠١٦٤٨٧٠٢٨٢ قرية سعد زغلول

 منزل ٢٦٦٨٣١٤/٠٤٥

 محمود عبد المالك عبد الحميد١١

التنمية 

 المحلية

الجمعية–النوبارية

الخيرية لتنمية 

 قرية العدل –المجتمع 

غرب  –قرية العدل 

 النوبارية

  موبايل ٠١٠٩٦٢٠٨٣٩

 منزل ٢٦٣٣٧٠٥/٠٤٥

  حميدفاطمة عبد المالك عبد ال١٢

التنمية 

 المحلية

الجمعية -النوبارية

الخيرية لتنمية 

 قرية العدل –المجتمع 

غرب  –قرية العدل 

 النوبارية

  موبايل ٠١٢٧٨٠١٧٥٥

 احمد قطب محمود مرزوق١٣
قرية طه–النوبارية 

 حسين

 منزل ٢٦٣٤٣٩٢/٠٤٥ النوبارية –طه حسين 
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  )البحيرة ( : الجهة         ٦/٢٠٠٧/ ١٠   :تاريخ الدورة 

  

    التليفون وااليميل العنوان الجهة الوظيفة االسم م

 خيرى احمد محمد ادريس ١
مهندس 

 زراعى

جمعية منشأة عامر

 البحيرة 

 –السناهرة  –كفر الدوار 

 بحيرة 

  موبايل ٠١٠٠٢٠٩٧٥٠

 منزل ٢٢١٦٧٠٤/٠٤٥

 عامر سعيد عبد الحميد عامر ٢
جمعية منشأة عامر 

 البحيرة

  موبايل ٠١٠١٣٠٨٢٣٥ بحيرة – كفر الدوار
 

 رانيا الشحات عبد القادر ٣
جمعية منشأة عامر 

 البحيرة

كفر  -منشأة عامر  

 بحيرة –الدوار 

  موبايل ٠١٢٨٢٤٩٠٤٧
 

  السيد ذكى مسعود ٤

مسئول مركز 

ارشاد النجيلى

مركز-قرية النجيلى

 ابو المطامير 

 –بحيرة   -ابو المطامير

 قرية النجيلى

  عمل ٢٤٠٥٥٤٧/٠٤٥

  منزل ٢٤٢٧٠٠٤/٠٤٥
Saidzaki2061@hotmail.c

om 

  فتحى كامل عبد العزيز  ٥
مهندس 

  زراعى

مركز-قرية النجيلى

  ابو المطامير 

 –بحيرة   -ابو المطامير

  قرية النجيلى

  موبايل ٠١٦١٢١٩٠٢٧

  منزل ٢٤٠٥٥٤٧/٠٤٥
Fathy2031@yahoo.com 

 سحر عبد الحميد عبد المنعم ٦
اخصائية 

 ريفية

مركز-النجيلىقرية

 ابو المطامير

 –بحيرة   -ابو المطامير

 قرية النجيلى

  منزل ٢٤٠٨٣٧٧/٠٤٥

 عمل ٢٤٠٥٥٤٧/٠٤٥
Sahar2075@hotmail.com 

  محمد كرم عباس قاسم ٧
ابو كبارية مركز ابو جمعية قرية ابو كبارية 

 حمص 

  منزل ٢٥٤٠٣٧٨/٠٤٥

 عمل ٢٥٤١٤٣٤/٠٤٥

 نجوى ابراهيم محمود ٨
ابو كبارية مركز ابو ابو كباريةجمعية قرية 

 حمص

  منزل ٢٥٤٠٩١٦/٠٤٥

 عمل ٢٥٤١٤٣٤/٠٤٥

 وليد سعد محمد طلبة ٩
ابو كبارية مركز ابو جمعية قرية ابو كبارية 

 حمص

  منزل ٢٥٤٠٩٠١/٠٤٥

 عمل ٢٥٤١٤٣٤/٠٤٥

 مبروك عبد العليم البحيرى١٠
جمعية كفر الواق مدير جمعية

 الزراعية

  موبايل ٠١٠٩٦٥٩١٣٢حوش عيسى –الرزيمات 

 منزل ٢٧٠٣١٣٣/٠٤٥

١١
  رشا فتحى عبد المالك

  

جمعية كفر الواق 

 الزراعية

حوش   -كفر الواق 

 عيسى

  موبايل ٠١٠٣٩٦٣٩٠٨
Rashafa95@yaho.com 

  سهام جالل عوض١٢
جمعية كفر الواق 

 الزراعية

حوش   -كفر الواق 

 عيسى

  منزل ٩١٥٥٣٤٥/٠٤٥
Sehamgalal2010@hotma

il.com 

 محمد نجيب محمود عبد الجواد١٣
مسؤل 

 المركز

المركز االرشادى

 بكردود

  موبايل  ٠١٠٧١٥٥٢٦٤ بحيرة - حوش عيسى 

  عمل ٩١٥٦١٢٠/٠٤٥
 

  موبايل  ٠١٠٠٦٧٠٧٨١  بحيرة - حوش عيسى المركز االرشادىمهندسة   لبنى عبد المقصود بالل ١٤
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  عمل ٩١٥٦١٢٠/٠٤٥ بكردود  زراعية
 

  اهللاصالح محمد امام فرج  ١٥

مهندس 

  زراعى

المركز االرشادى

  بكردود

  موبايل  ٠١٠٦٤٣٨٢٤٤  حوش عيسى –كفر الوق 

  عمل ٩١٥٦١٢٠/٠٤٥

  

   

  ) البحيرة : ( الجهة     ٦/٢٠٠٧/ ١١  :تاريخ الدورة 
  

    التليفون وااليميل العنوان الجهة الوظيفة االسم م

 عبد المالك شحاتة عبد المالك ١
راعيةجمعية نوبار الز مدير جمعية

 البحيرة -

 –مركز ابو المطامير 

 قرية نوبار

  موبايل ٠١٠٤٨٧٩١٧٦

 منزل ٢٤٠٩٦١٢/٠٤٥

 سمير احمد محمد سالم ٢
جمعية منشأة راغب   محاسب

 البحيرة -

 -قرية منشأة راغب 

 مركز دمنهور

  موبايل ٠١٨٤٠٣٨٩٢٢

 منزل ٣٠٤١٧١٨/٠٤٥

 هبة محمد القمرى محمد ٣
جمعية منشأة راغب   اليوجد

 البحيرة -

 -قرية منشأة راغب 

 مركز دمنهور

  موبايل ٠١٦١٥١٨٤٠٣

 منزل ٩١٤٠٢٧٠/٠٥٠

  امال كمال اسماعيل ٤

جمعية قرية بنى اليوجد

 - سالمة       

 البحيرة

  قرية بنى سالمة   

 وادى النطرون -

  موبايل ٠١٢٥٧٧٠٠٢٧
Hobaandmedo@hotmail.

com 

  ايمن السيد السيد عبد اهللا  ٥
عية ناحية بنىجم  مدير جمعية

  البحيرة - سالمة 

وادى  –قرية بنى سالمة 

  النطرون

  موبايل ٠١٢٧٥٧٥٤٥٢

  منزل ٣٥٥٣٧٩٧/٠٤٥
 

 حنان محمود سالم حافظ ٦
مهندسة 

 زراعى

جمعية ناحية بنى

 البحيرة - سالمة 

وادى  –قرية بنى سالمة 

 النطرون

  موبايل ٠١٢٩٨٨١٤١٠

 عمل ٣٥٥٢٧٣٩/٠٤٥
 

  ماجدة مصطفى محمود على ٧
وادى  –حى ابو عيسى  جمعية قرية الحمراء اتب ادارىك

 النطرون

  منزل ٣٥٥٢٩٣٤/٠٤٥
 

 نيرمين صبحى محمد محمد ٨
  موبايل ٠١٢٥٧٨٦٦٧١البحيرة -وادى النطرون  جمعية قرية الحمراء ال يوجد

 منزل ٣٥٥٠٥٥٧/٠٤٥

   



 19

  ) كفر الشيخ : ( الجهات     ٦/٢٠٠٧/ ١٢  :تاريخ الدورة 
  

    التليفون وااليميل العنوان الجهة الوظيفة االسم م

١ 
ريهام رشدي عبد الشكور 

 أبوعلي

كفر  –قلين  –منية قلين  مركز شباب منية قلين 

 الشيخ

  موبايل ٠١٠٢٨٠١٩٢٨

  منزل ٣٤٠١٣٩٨/٠٤٧
Rousdy2007@hotmail.com  

 محمود اسماعيل البنا ٢

مدير مركز 

شباب منية 

 قلين

مركز  –قرية المنشين  مركز شباب منية قلين

 كفر الشيخ –قلين 

  المنزل ٣٤٨٠٩٨١/٠٤٧

 عمل ٣٤٠٤٩٣٤/٠٤٧

  

  جيهان محمد محمد بسيوني ٣

موظفة 

بمديرية 

الزراعة بكفر 

 الشيخ

سيدي–كفر الشيخ

قرية  جمعية –سالم 

 المشارقة

سيدي سالم  –كفر الشيخ 

  قرية المشارقة –

  منزل ٢٧٠٣١٨٤/٠٤٧

      

عمل٢٧٠٠٨٦٣/٠٤٧
Gihan2009@hotmail.com  

 احمد فهمي شلبي يوسف ٤

مراجع 

 حسابات

سيدي–كفر الشيخ

قرية  جمعية –سالم 

 المشارقة

سيدي  –كفر الشيخ 

 كفر المشارقة -سالم

  منزل ٢٦٨٣٥٠٧/٠٤٧

  عمل٢٧٠٠٨٦٣/٠٤٧

 موبايل٠١٨٤٨٥٢٠٨٩

 احمد ابراهيم محمد جبر ٥

مدير مركز 

 شباب بوريد

 –سيدي سالم  –بوريد  مركز شباب بوريد

 الشيخكفر 

  عمل ٢٧٦٥٩٧٣/٠٤٧

  موبايل ٠١٠٩٠٠٤١٦٢

 منزل ٢٧٦٥٩٠٨/٠٤٧

  منال محمد عبد السالم اسماعيل  ٦

جمعية الصالحات  

 الزراعية

سيدي سالم  –كفر الشيخ 

  قرية الصالحات –

  موبايل ٠١٠٩٩١٥٦٤٨

  منزل ٢٧٦٥٣٢٧/٠٤٧
Manal2010@hotmail.co

m 

  محمد عبدة عبد السالم منصور ٧
جمعية الصالحات 

 لزراعيةا

سيدي سالم  –كفر الشيخ 

 الصالحات –

  منزل ٢٧٦٥٠٧٦/٠٤٧
 

 نشوي احمد ابراهيم احمد ٨
الوحدة البيطرية 

 بالهندسة

سيدي سالم  –كفر الشيخ 

 الهندسة -

  موبايل ٠١٠٧٢٩٦٢٨٧

 المنزل ٢٦٨٣٦٨٧/٠٤٧

 رحاب محمود محمود غازي ٩
اخصائية 

 اجتماعية

ة منشا –كفر الشيخ  مركز شباب الخوالد

 قرية الخوالد –عباس 

  منزل ٢٦٨٢١٠٠/٠٤٧
rehabkhatap@hotmail.com 
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  ) كفر الشيخ : ( الجهات     ٦/٢٠٠٧/ ١٣  :تاريخ الدورة 

    التليفون وااليميل العنوان الجهة الوظيفة االسم م

 امال السيد محمد يوسف ١
جمعية البنا الزراعية 

 الحامول -

 -الحامول  –كفر الشيخ 

 البنا

  منزل ٣٨٠٤٦٦٢/٠٤٧

  

 عصام يوسف اسماعيل جمعه ٢
جمعية البنا الزراعية 

 الحامول -

 -الحامول  –كفر الشيخ 

 البنا

  منزل ٣٨٠٠١١٤/٠٤٧

 موبايل٠١٠٤٤٨٥٥٦٧

 صالح محمد عبد الغني ابراهيم ٣

جمعية الطيبة الزراعية فني زراعي

 الحامول -

 - الحامول  –كفر الشيخ 

 الطيبة

  عمل ٩١٣٥٤٩١/٠٤٧

  موبايل ٠١٠٣٧٤٨٠٦١

 منزل ٨٢٤٢٤٧/٠٤٧

  زينب احمد سالم ٤

جمعية الطيبة الزراعية 

 الحامول -

 - الحامول  –كفر الشيخ 

  الطيبة

  منزل ٠٤٧/9135345

  عمل   ٩١٣٥٤٩١/٠٤٧    

  موبايل  0164846170     

  ريهام طنطاوي عبد الحميد   ٥

جمعية زيدان الزراعية  

كفر –الحامول  –

  الشيخ

 –الحامول  –كفر الشيخ 

  قرية زيدان

  موبايل ٠١٦٥٠٢٠٢٤٧

  منزل ٣٨٠٠٤٩٠/٠٤٧

 العمل ٣٨٠١٧٠٩/٠٤٧

 هشام مصطفي السيد مصطفي ٦

مراجع 

 حسابات

جمعية زيدان الزراعية

كفر –الحامول  –

 الشيخ

 –الحامول  –كفر الشيخ 

 قرية زيدان

  المنزل ٣٨٠١٦٣٦/٠٤٧

 عمل ٣٨٠٠٤٩٠/٠٤٧

  

  عصام عبد الحميد عبد الحفيظ ٧

هندس م

 زراعي

كفر–جمعية زراعية

 كفر الشيخ –الطايقة 

كفر  –كفر الشيخ 

 الطايقة

  منزل ٣٢٩٣١٥٨/٠٤٧

  موبايل ٠١٠٣٧١٣٠١٠

 عمل ٣٢٩٤٠٩٢/٠٤٧

 همت خليفة حسبو العراقي ٨
كفر–جمعية زراعية 

 كفر الشيخ –الطايقة 

كفر  –كفر الشيخ 

 الطايقة

  موبايل ٠١٠٧١٠٧٢٢٠

 عمل ٣٢٩٢٣٤٢/٠٤٧

 اهللا عبد الباقي علي ريحانعبد  ٩
مهندس 

 زراعي

جمعية االتحاد

كفر الشيخ –الزراعية 

 -االتحاد  –كفر الشيخ 

 زهران

  منزل ٣٣٠١٤٠٨/٠٤٧

  

 سوسو علي احمد فرج ١٠
جمعية االتحاد 

كفر الشيخ –الزراعية 

  منزل ٣٣٠٢٣٢٢/٠٤٧ االتحاد  –كفر الشيخ 
 

 مخلص محجوب عبد المجيد ١١
-عمروجمعية عزبة 

 مطوبس 

  منزل 2713780/٠٤٧ مطوبس -كفر الشيخ 

  

 هاله محمد احمد عبد الحميد١٢

–االرشاد الزراعي 

 الطايفة - كفر الشيخ 

تقسيم  –كفر الشيخ 

شقة  ٣٣الزهور عمارة 

٦ 

  عمل ٣٢٩٥٢٩٥/٠٤٧

  موبايل ٠١٦٢٠٧٢٠٠٢

 منزل ٣٢٣٥١٨٦/٠٤٧

  نهاد صادق علي بكر ١٣
نالقر–مركز ارشادي محامية

  الحامول -

كفر  –الحامول  –القرن 

  الشيخ

  موبايل ٠١٦٢٤١٥١٨١

  مجدي علي صالح عبد الغفار ١٤
القرن–مركز ارشادي مدرس

  الحامول -

كفر  –الحامول  –القرن 

  الشيخ

  موبايل ٠١٠٢٣٢٦٣٣٢
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  ) أسيوط: ( الجهات     ٦/٢٠٠٧/ ١٨  :تاريخ الدورة 

  

    ن وااليميلالتليفو العنوان الجهة الوظيفة االسم م

 مني فوزي عبد الحميد علي ١
اخصائي 

 اتصال

جمعية تنمية المجتمع

 بقرية سراوة

قرية  –منفلوط  –اسيوط 

 سراوة

  منزل ٤٧٠٥٥٠٥/٠٨٨

  

 محمد علي سمير محمد ٢

اخصائي 

 اقتصاد

جمعية تنمية المجتمع

 بقرية سراوة

قرية  –منفلوط  –اسيوط 

 سراوة

  منزل ٤٧٠٠٨٠٩/٠٨٨

  ملع٤٧٠٠١٤٨/٠٨٨

 موبايل٠١٠٠٤١٧٤٩١

 يسري احمد محمد عبد الهادي ٣
الجمعية الزراعية 

 بقرية جزيرة بهيج

قرية جزيرة  –اسيوط 

 بهيج

  موبايل ٠١٠٠٢٥٥٠٦٠

 منزل ٢٥٦١٠١٩/٠٨٨

  محمد احمد علي مراد ٤
اخصائي 

 اتصال

الجمعية–اسيوط

قرية دير شوالزراعية 

  منزل ٢٥٦٤٣٧٦/٠٨٨  قرية دير شو –اسيوط 

  موبايل ٠١٢٣٥٣٤٣٧٨      
    

   

  االسماعيلية وكفر الشيخ ومحطة بحوث القصاصين،: الجهات   ١٩/٦/٢٠٠٧: تاريخ الدورة 

  )محاصيل(ومحطة بحوث سخا 

 e-mails –العنوان    التليفـون جهة العمل الوظيفة االسم م
١ 

رمضان عبد اللطيف ابو 

 العال

 –كفر المرازقة  المركز. م

كفر  –مركز قلين 

 لشيخا

  عمل٠٤٧٣٤٦١٠٧٣

 منزل٠٤٧٣٤٦٠٤٨٠

 المنشاة الكبرى –قلين  -كفر الشيخ

٢ 

 سالمه صابر ناجى

 -فوه -كفر الشيخ المركز.م

مركز ارشاد 

 قبريط

  عمل٠٤٧٢٩٧٦٩٧٤

 منزل٠٤٧٢٩٧٣٧١٣

 ش الفتح  -فوه -كفر الشيخ

بسيونى عبد الحميد  ٣

 السواق

كفر  –أريمون  المركز. م

 الشيخ

  عمل٠٤٧٣٣٢٠٠٦٢

 منزل٠٤٧٣٣٢٠١٥٠

  كفر الشيخ –أريمون 
Atemon_2000@hotmail.com

٤ 
  محمد عثمان فرحات

 -قلين -البكاتوش المركز.م

 كفر الشيخ

  عمل٠٤٧٣٤٨٠٩٩٨

 منزل٠٤٧٣٤٨٠٩٩٩

 كفر الشيخ -قلين –البكاتوش 

٥ 

 حسن على شرشر

رئيس 

 بحوث

  عمل٠٤٧٣٢٤٢٣٢٠ كفر الشيخ –سخا 

  منزل٠٤٧٣٤٠٤٤١٨

 فاكس٠٤٧٣٢٤٢٣٢٠

  محطة بحوث سخا -الشيخكفر 
hassansharshar@yahoo.com 
hassan_101@hotmail.com 

٦ 
 عادل عبد اهللا عيسى

مركز  -الصيفر المركز. م

كفر الشيخ - دسوق

  عمل٠٤٧٢٥٤٣٥٢٧

 منزل٠٤٧٢٥٤٣٥٠٠

كفر  –مركز دسوق  –الصيفر 

 الشيخ

مد السيد محمود مح ٧

 عثمان

كفر  –القرن  المركز.م

 الحامول –الشيخ 

  عمل٠٤٧٣٨٠٣٢٩٤

 منزل٠٤٧٣٨٣٧٧٨٨

 كفر الشيخ –الحامول  –الزعفران 
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٨ 
جمعه ابراهيم محمد على 

كفر  -منشاة عباس المركز.م

 الشيخ 

  عمل٢٦٨١٢٣١

 منزل٢٧٦٦٨٨٤

 –مركز سيدى سليم  -كفر الشيخ

 الصالحات

٩ 

 محمد اسماعيل الجندى

ادارة  -ابيابه المركز.م

مطوبس الزراعية 

 كفر الشيخ

  عمل٠٤٧٢٧١٣٤٣٩

 منزل٠٤٧٢٧١١٢٤٠

كفر الشيخ –مطوبس  –مينه المرشد 

١٠ 
عبد الحميد عبد الفتاح 

 يوسف

مركز ارشاد  المركز.م

كفر  –الخادمية 

 الشيخ

  عمل٠٤٧٣٣٩٦١٤٣

 منزل٠٤٧٣٣٠١٤٦٣

مديرية  –مركز ارشاد الخادميه 

 الزراعة كفر الشيخ

١١ 

 فهمى شلبى يوسف فايز

سيدى  –الورق  المركز.م

 كفر الشيخ –سالم 

  عمل٠٤٧٢٧٦٥٤٩٨

  منزل٠٤٧٢٧٠٣٩٥٥

 فاكس٠٤٧٢٧٠٠٤٤٧

كفر  –سيد سالم  –كفر المشارقة 

  الشيخ 
Fagez57@hotmail.com 

١٢ 

 محمد غانم خفاجى

 –محلة دياى  المركز.م

كفر  –دسوق 

 الشيخ

  منزل٠٤٧٢٥٤٨٧٨٤

 عمل٠٤٧٢٥٤٨٥٣٢

 محلة دياى -وقدس -كفر الشيخ

١٣ 

 فايز احمد خضر

منسق شبكة 

 رادكون

مديرية الزراعة 

 بكفر الشيخ

  عمل٠٤٧٣٢٣٠٧١١

  عمل٠٤٧٣٢١٤٠٨٠

  منزل٠٤٧٣٢٢٩٥٢١

  فاكس٠٤٧٣٢٣٢٧٥٢

 موبيل٠١٦١٦٧٨٤٤٩

 –مديرية الزراعة  –كفر الشيخ 

  االرشاد الزراعى
Feyezkh51@hotmail.com 

١٤ 
جمعه محمد السيد 

 الحسينى الشريف

مديرية الزراعة  راكزالم.م

 باالسماعيلية

  عمل٠٦٤٣٣٢٤٨٦٩

  منزل٠٦٤٣٣٢٤٢٣١

 موبيل٠١٠٨٩٢٣٦٠٣

مساكن عثماسون  –االسماعيلية 

 ١٥ج شقة ٤عمارة 

١٥ 
 احمد حسين محمود على

مركز ارشاد  بساتين.م

 طوسون

  عمل٣٨٦٠٥٧٥

 منزل٣٨٦١٥٠٥

 –عين غصين  –االسماعيلية 

 طوسون

مجدى مختار يوسف  ١٦

 باشا 

مركز ارشاد  مركزال.م

 الرياح

  عمل٠٦٤٣٧٦٥٦٤٥

 منزل٠٦٤٣٣٦٣٢٩١

االدارة الزراعية  –االسماعيلية 

 بالقنطرة غرب

١٧ 
 سمير السيد على بدوى 

باحث 

 مساعد

محطة بحوث 

 القصاصين

  عمل٣٩٩١٧٥٢

 فاكس٣٩٩١٧٥٢

  محطة بحوث القصاصين
Samir_badawy@yahoo.com 
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  نوبارية و البحيرة ال: الجهات     ٢٠/٦/٢٠٠٧: تاريخ الدورة 

  

 e-mails –العنوان    التليفـون جهة العمل الوظيفة االسم م
١ 

 سهير اسماعيل حامد

مديرية الزراعة  مسئول 

 بالنوبارية

  عمل٠٤٥٢٦٣٢٣٧٥

  موبيل٠١٢٨٤٤٠٤٤٣

 فاكس٠٤٥٢٦٣٢٣٧٥

  مديرية الزراعة بالنوبارية
sohairhmd@hotmail.com 

٢ 
 سعد ابراهيم الشراكى

مركز ارشاد بنجر  مهندس

 السكر بالنوبارية

  عمل٠٤٥٢٦٢٣٣٧٥

 موبيل٠١٦١٣٧٥٥١١

 مديرية الزراعة بالنوبارية

٣ 
سامى عشماوى سيد 

 احمد

مركز ارشاد  المركز. م

ابوبكر الصديق 

 بالنوبارية

  عمل٠٤٥٢٦٣٣١٠٥

  منزل٠٤٥٢٦٣٢٩١١

 فاكس٠٤٥٢٦٣٢٣٧٥

مدخل ب  ١٦مدينة النوبارية شقة 

 ٩عماره 

٤ 

  حمد علىصالح الدين ا

مركز ارشاد على  المركز.م

 ابن ابى طالب

  عمل٠٤٥٢٦٣٢٣٧٥

 موبيل٠١٠٥٠٢٤٣٤٧

مديرية الزراعة بالنوبارية 

طريق اسكندرية القاهرة ٨٠ك

 الصحراوى

٥ 
 موسى أحمد مصباح

مديرية الزراعة  المراكز.م

 بالبحيرة

  

٦ 
 محمد محمود الطاهر

مركز ارشاد كوم  المركز. م

 البركه بحيرة

  موبيل٠١٢٦٩٥٨٤٩٧

 منزل٠٤٥٢٢٢٤٤٣٦

 –االدارة الزراعية بكفر الدوار 

  بحيرة
Dew_220@yahoo.com 

سمير محمود راغب  ٧

 الطيب

مركز ارشاد  المركز.م

 الضهرية

  عمل٠٤٥٣٤٨١٠٧٢

 منزل٠٤٥٣٤٨٧١٣٢

 - االدارة الزراعية باتياى البارود 

 البحيرة

٨ 
حماده على محمد العنانى 

المركز االرشادى  المركز.م

 الطود البحيرةب

  عمل٠٤٥٣٧٦٠٧٠٤

 منزل٠٤٥٣٦٨٦١١٠

  بحيرة-مركز كوم حماده-بيبان
Elenany2000@yahoo.com 

عبد الوهاب عبد المجيد  ٩

 غزالن

المركز االرشادى  المركز.م

 بوادى النطرون

  عمل٠٤٥٣٥٥٠٤٦٧

 منزل٠٤٥٣٥٥٢٠٢٦

 البحيرة -وادى النطرون 

عبد الهادى عبد الجواد  ١٠

 مغازى

مهندس 

 ىزراع

مركز ارشاد 

 سنهور

  عمل٣٠٤١٧٤١

 منزل٣٠٤٠١٢٣

 مديرية الزراعة بالبحيرة

١١ 
 صدقى احمد مرسى سالم

مدير 

 المركز

مركز ارشاد 

 بسنتواى البحيرة

  عمل٠٤٥٢٥٤٠١٩١

 منزل٠٤٥٢٥٤٠١٠٢

  بسنتواى-ابوحمص–البحيرة 
sidky@xp.com 
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  اسيوط : الجهات     ٢٤/٦/٢٠٠٧: تاريخ الدورة 

  

 e-mails –العنوان  التليفـون جهة العمل الوظيفة االسم م

 محمود على احمد على ١
مهندس 

 زراعى

مركز ارشاد  

 موشا اسيوط

  عمل٠٨٨٢٢٣١٢٥٥

 منزل٠٨٨٢٢٣١٥٠٧
 موشا -أسيوط 

 ساويرس ينى حكيم ٢
مهندس 

 زراعى

مركز ارشاد  

 موشا اسيوط

  عمل٠٨٨٢٢٣١٢٥٥

 منزل٠٨٨٢٤٣٥٤٦٥
 مركز ومحافظة اسيوط –ريفا 

 كر رزق جبارهصديق ب ٣
مهندس 

 زراعى

مركز شباب كوم 

 منفلوط –بوها 

  عمل٠٨٨٤٧٠٤٨٥٥

 موبيل٠١٢٥٩٨١٤١٨
 كوم بوها –منفلوط  –اسيوط 

٤ 
دعاء سالمه عبد المالك 

  تغيان

مدرسة 

حاسب االلى

مركز شباب كوم 

 منفلوط –بوها 

  عمل٠٨٨٤٧٠٥٧٣٧

 موبيل٠١٠٢٩٤٤٢٨٧
 كوم بوها –منفلوط  –اسيوط 

 بد العزيززكريا عبده ع ٥
مهندس 

 زراعى

جمعية زراعية 

 الغريب اسيوط
قرية الغريب –ساحل سليم  –أسيوط  منزل٢٩٢٤٤٦١

 عقد موقتا تيسير احمد خلف سيد ٦
جمعية زراعية 

 الغريب اسيوط

  موبيل٠١٨٢٣٠١٤٥٣

 منزل٢٩٢٤٥٨١

قرية  -مركز ساحل سليم –اسيوط 

 الغريب

٧ 
عصمت عبد المعتمد 

 متولى

مهندس 

 زراعى

عية الزراعية الجم

 باالنصار اسيوط

  موبيل٠١٠٧٩٧٠٨٢٥

 منزل٠٨٨٢٥٩٤٢٩٥
 االنصار - القوصين  –أسيوط 

٨ 
احمد محمود شحات جاد 

 اهللا

مهندس 

 زراعى

الجمعية الزراعية 

 باالنصار اسيوط

  موبيل٠١٢٧٦٢٩٣٧٩

 منزل٢٥٣١١٤٤
 االنصار - القوصين  –أسيوط 

 حسن عبد العال حسن  ٩
مهندس 

 زراعى

ة جمعية زراعي

 بناحية بنى شعران

  موبيل٠١٢٨٥٦٩٨٠١

 منزل٤٤١٠١٨١
 اسيوط -منفلوط  –بنى شعران 

١٠ 
نشوى حسن عبد العال 

 حسن 
 عقد موقتا

جمعية زراعية 

 بناحية بنى شعران

  موبيل٠١٨١٦٥٧٧٣٧

 منزل٤٤١٠١٨١
 اسيوط -منفلوط  –بنى شعران 

١١ 
عثمان عبد الرحيم 

 سليمان على

مهندس 

 زراعى

جمعية زراعية 

زلة رميح اسيوطبن

  عمل٤٧٣٠٩٧٧

  منزل٤٧٣٠٧٣٠

 موبيل٠١٠٩٣٠١٦١٧

 اسيوط -مركز منفلوط  -رميح

١٢  
عبد الحكيم عبد الحميد 

  على حسن

مهندس 

 زراعى

جمعية زراعية 

بنزلة رميح اسيوط

  عمل٤٧٣٠٩٧٧

  موبيل٠٨٨٤٧٠٦٧٢٥
  رميح –منفلوط  –اسيوط 

 عقد موقتا  شيرين محمد عبد الحكيم  ١٣
ة الجمعية الزراعي

  بنى صالح

  منزل٠٨٨٢٥٣٢٩٨٤

  موبيل٠١٦١٥١٧٢٥٥
  اسيوط القوصية بنى صالح

 عقد موقتا  محمد طلعت عبد الحكيم  ١٤
الجمعية الزراعية 

  بنى صالح
  اسيوط القوصية بنى صالح  منزل٢٥٣٠٤٨٤
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  مركز شباب جحدم عقد موقتا  بسمة خلف عبد العاطى  ١٥
  منزل٤٤٠٠٥١٧

  موبيل٠١٢٦٥٨٢٧٤٨
  جدم ح –منفلوط  –اسيوط 

١٦  
عالء احمد رمضان 

  حسين

اخصائى 

  اجتماعى 
  مركز شباب جحدم

  عمل٠٨٨٤٤٠٠٢٥٩

  موبيل٠١٢٦١٦٣٦٩٣
  حجدم –منفلوط  –اسيوط 

mralaaramadan@yahoo.com  

  

  اسيوط و الفيوم: الجهات     ٢٥/٦/٢٠٠٧: تاريخ الدورة 

  

 e-mails –العنوان  التليفـون جهة العمل الوظيفة االسم م

١ 
ير سعد عماد الب

 جرجس
االرشاديةالمراكز. م

مديرية الزراعة 

 باسيوط

  عمل٠٨٨٢٢٩٠٧٥١

  منزل٠٨٨٢٣٢٩٥٨٢

  موبيل٠١٢٤٥٠٥٨٩٠

فاكس٠٨٨٢٢٩٠٧٥١

 -مديرية الزراعة - شارع الجالء

  المبنى االدارى للمراكز االرشادية
emadalbeir@msn.com  

٢ 
احمد سيد عبد 

 الناصر
 مركز.م

مركز ارشاد  نزة 

 قرار اسيوط

  عمل٠٨٨٤٧٣٠٩٧٧

  منزل٠٨٨٤٧٣٠٠٩١

فاكس٠٨٨٤٧٣٠٧٩٤

-مركز االرشاد الزراعى نزة قرار

  اسيوط -منفلوط
Etshad_naza@yahoo.com 

٣ 
رائق عبد اهللا جبر 

 ابراهيم
 مركز.م

المركز ارشادى 

 بصنبو اسيوط

  عمل٠٢٢٥٧٠١٦٨

 منزل٠٢٤٧٧٨٩٢٠
 نزلة ضاهر –ديروط  –اسيوط 

٤ 
عبد الحكيم سيد 

  أمين محمد
 مركز.م

مركز ارشاد ريفا 

 اسيوط

  عمل٠٨٨٢٤٣٥٠٧٧

  منزل٠٨٨٢٤٣٥٤٦١

موبيل٠١٢٩٩٤٣٦٤٥

  مركز ارشاد ريفا –اسيوط 
Abdo1959_9@hotmail.com 

٥ 
عبد الرحيم العربى 

 محمد اسماعيل
 مركز.م

مركز ارشاد 

 الزرابى اسيوط

  عمل٠٨٨٢٧١٠٢٩٨

  منزل٠٨٨٢٧١٠٧٠٣

موبيل٠١٢٠٧٣٤٨٩٠

 دكران –أبوتيج  –أسيوط 

٦ 
احمد على  كمال

 فرغلى
 مهندس ارشاد

المركز االرشادى 

 بالمطمراسيوط

  موبيل٠١٢٥٩٠٨٤٢٦

  عمل٠٨٨٢٩٢٤٥٧٦

 منزل٠٨٨٢٦٣٥١٦١

قرية  -مركز ساحل سليم –اسيوط 

 العونه

٧ 
عبد اهللا عبده ديب 

 شحاته
 مركز.م

مركز ارشاد 

 السوالم اسيوط

  عمل٢٥٠٣٥٥٠

 منزل٢٥٠٣٢٣٥
  ارشاد السوالم –أبنوب  –أسيوط 

fffdfds@hotmail.com 

٨ 
سرحان دريد عبده 

 سعيد
 مهندس ارشاد

مركز ارشاد بنى 

 عدى اسيوط

  موبيل٠١١٢٣٢٥٤٤٢

  عمل٢٥٥٠٥٧٦

 منزل٤٧٠١٦٣٢

 كوم بوصا –متنل  –أسيوط 

٩ 
شحاته محمد 

 ابراهيم
 مركز.م

مركز ارشاد 

 الواسطى اسيوط

  موبيل٠١٠٥٨٩٨٠٩٢

  عمل٢٤٦٠٢٩٩

 منزل٢٤٦٣٤٥٠

 - نيل اوالد سراج شرق ال –الفتح 

 اسيوط

  اسيوط –القوصين  –مير   عمل٠٨٨٢٥٣١٩١٥مركز ارشاد مير  مركز.مجمال ابراهيم  ١٠
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 gammal@hotmail.com منزل٠٨٨٢٥٣١١٠٩ اسيوط عبدالناصر شحاته

١١ 
لويز سعيد غيروس 

  سعيد
 مركز.م

المركز االرشادى 

 المعابده اسيوط

  عمل٤٩٦٥٢٤٧

  منزل٢٣٥٧٢٦٩

موبيل٠١٨٣٨٤٠٩٣٢

 ٢٩شقة  ١٢٧عمارة  مدينة مبارك

١٢  
احمد محمود / د

  محمد الكتاتنى
 باحث اول

محطة البحوث 

 الزراعية بشندويل

   

  عمل٠٩٣٢٤٧٠٠٣١

  منزل٤٦٧٣٠٤٨

  موبيل٠١٢٣٢١٢٧٤٧

  فاكس٤٦٧٣٠٤٨

  ش حسن مأمون سوهاج -جرجا
Dr_kat5@yahoo.com 

١٣  
حسين عبد الحميد 

  خالد
 المراكز.م

مديرية الزراعة 

 بالفيوم

  لعم٠٨٤٦٣٤٢٧٦٣

  منزل٠٨٤٣٤٢٣١٠

  فاكس٠٨٤٦٣٤٣٦٧٤

ادارة / مديرية الزراعة بالفيوم 

  االرشاد

١٤  
محمد رياض محمد 

  السيد 
 مركز.م

المركز االرشادى 

  دمو الفيوم

  عمل٠٨٤٦٢٣٥٣١٣

  منزل٠٨٤٦٣٣٠٨٦٥
  ش بن العاص -الصوفى -الفيوم

١٥  
حمدى مصطفى 

  جابر
 مركز.م

مركز ارشاد 

  النزله

  عمل٠٨٤٦٧٧١٤٣٠

  نزلم٠٨٤٦٧٧٠٢٥٦
  النزله -يوسف الصديق -الفيوم

  

  و االسماعيلية  الفيوم: الجهات     9/7/٢٠٠٧: تاريخ الدورة 

  

 e-mails –العنوان  التليفـون جهة العمل الوظيفة االسم م

١ 
سعد عبد الستار عبد 

 اهللا

مهندس 

 زراعى

مركز ارشاد 

 الفيوم -شدموه 

  عمل٦٤٥١٧٩٨

 منزل٦٤٧٠٨٤٩

مركز االرشادى ال –مركز اطسا  –الفيوم 

 شدموه

 بدون عمل سوسن عيد محمد ٢
مركز ارشاد 

 الفيوم -شدموه 

  عمل٦٤٥١٧٩٨

 موبيل٠١٦١٤٨١٨٠٧
  فيوم –أطسا  –شدموه 

A_yat_2@hotmail.com 

 بدون عمل  ثريا عبد الفتاح محمود ٣
مركز ارشاد 

 الفيوم -شدموه 

  عمل٦٤٥١٧٩٨

 موبيل٠١٦٣٤١٣٧٣٦
  فيوم –أطسا  –شدموه 

Doraya.2007.2007@hotmail.com 

 بدون عمل  هانم جابر عبد اهللا ٤
الجمعيه الزراعية 

 بمعجون الفيوم
  عمل٩٢٢١٢٢٥

 

الجمعية الزراعية بمعجون مركز اطسا 

  الفيوم
hanemzedan@yahoo.com 

٥ 
محمد احمد عبد 

 الصمد عبد اهللا

مدير 

 الجمعيه

الجمعيه الزراعية 

 بمعجون الفيوم

  عمل٩٢٢١٢٢٥

 منزل٦٤٦٢٢٩٩
 فيوم - أطسا  –جون مع

 بدون عملزينب فايد عبد الوهاب ٦
الجمعيه الزراعية 

 بمعجون الفيوم
  عمل٩٢٢١٢٢٥

 
  فيوم –أطسا  –معجون 

Zanyb2008@hotmail.com 

٧ 
نورا مصطفى جاد 

 عبد الحفيظ

مدرسة 

رياض 

 اطفال

الجمعيه الزراعية 

 بالربع الفيوم

  عمل٦٧٧٠٤١٧

  عمل٦٧٧٠٤٨٢

 موبيل٠١٢٦٨١٩١٦٢

  فيوم –يوسف الصديق  –النزلة  – الربع
Nr_gad@yahoo.com 
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٨ 
دينا سكران عبد 

 السميع سكران

مدرسة 

 انجليزي

الجمعيه الزراعية 

 بالربع الفيوم

  موبيل٠١٢٦٨١٩١٦٢

 عمل٦٧٧٠٣٤٧

  فيوم –يوسف صديق  –النزلة  –الربع 
ail.comDinaelgarhy2007@hotm 

Dina.garhy2007@hotmail.com 

٩ 
احمد محمد عبد 

 الحميد اسماعيل

مدرس 

  بالتعاقد

الجمعيه الزراعية 

 بالربع الفيوم

  

 منزل٦٧٧٠٤٨٤
  فيوم –يوسف صديق  –النزلة  –الربع 

Dr.ahmedelgarhy@hotmail.com 

١٠ 
هالل محمد سامى 

 سعد زغلول هالل
 بدون عمل

الجمعيه الزراعية 

 ه الفيومبالجعافر

  عمل٠٨٤٦٤١٦٤١٣

 موبيل٠١٠٤٦٥٣٩٧٠
  الجعافرة -أطسا  –الفيوم 

Helal_ss_2007@hotmail.com 

 بدون عمل  حسناء صابر على ١١
الجمعيه الزراعية 

 بالجعافره الفيوم

  عمل٦٤١٦٤١٣

 موبيل٠١٦٥٢١٠١٣٤
  قرية الجعافرة –أطسا  –الفيوم 

Hasndd01011@yahoo.com 

١٢  
نادية خميس احمد 

  محمد
 بدون عمل

الجمعيه الزراعية 

 بالجعافره الفيوم

  عمل٦٤١٦٤١٣

  موبيل٠١٨١٣٧٦٩٧٧
  قرية الجعافرة –أطسا  –الفيوم 

Nadia.bmeis@hotmail.com 

١٣  
نرمين السيد عبد 

  الموجود عبد الستار
 بدون عمل

مركز شباب 

 األخارسة

 االسماعيلية 

  موبيل ٠١٦١٧٢٨٤٨٤
قرية  –القنطرة غرب  –االسماعيلية 

  خارسةاال

١٤  
هناء عبد العزيز 

  النبوى
 بدون عمل

مركز شباب 

األخارسة 

 االسماعيلية

  موبيل٠١٨٥١١٥٦٠٦

  منزل٠٦٤٣٧٦٥١١٠

قرية  –القنطرة غرب  –االسماعيلية 

  االخارسة

١٥  
احمد صالح احمد 

  بيومى
 بدون عمل

مركز شباب 

النياهوة 

  االسماعيلية

  القنطرة غرب  –االسماعيلية   موبيل٠١٢٤٠٨٣٦٠٣

١٦  
نادية صالح الباز 

  عبداهللا
 بدون عمل

مركز شباب 

النياهوة 

  االسماعيلية

  الرياح  –القنطرة غرب  –االسماعيلية   موبيل٠١٨٤١٠٢٢٧٠

١٧  
سامى عبده باشا حسن 

  على
 بدون عمل

مركز شباب 

طوسون 

  االسماعيلية

  طوسون –عين عصين  –االسماعيلية   منزل ٣٨٦٠٥٩٨

١٨  
امال حنيدق حسن 

  محمد
 عمل بدون

مركز شباب 

طوسون 

  االسماعيلية

  طوسون البحريه  –االسماعيلية   منزل ٣٨٦٠٥٤١
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Annex-II 
  استمارة استبيان لدورة استخدام أنظمة الرادكون 

  

  
                                                  :االسم

  :جهة العمل

  :المؤهل الدراسي

  :الوظيفة

  :رقم التليفون

  :نيالبريد االلكترو

  

  

  هل تري انه يوجد بعض االنظمة لم يتمكن المدرب من عرضها وشرحها بطريقة جيده؟ -1

  

 نعم      ال         

  

  ما هي هذه االنظمة؟" نعم" في حالة االجابة ب  -٢

  

  

      

  

  

  هل تري أن وقت التدريب كان كافيا؟ -٣

  

 نعم      ال             

  

  كان وقتها غير كافي؟ ما هي األنظمة التي" ال"في حالة االجابة ب  -٤

  

  

  

  ماهي األنظمة التي جذبت اهتمامك؟ -٥

  

  

  

  

  ماهي األنظمة التي تري انك لم تستوعبها بشكل جيد؟ -٦
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  هل تري أن األنظمة التي درستها أثناء الدورة تستطيع استخدامها اآلن؟ -٧

  

 نعم      ال             

  

  تستطيع استخدامها ولماذا؟ما هي األنظمة التي ال " ال"في حالة االجابة ب  -٨

  

  

  

  

  

  أذكر أية صعوبات واجهتك أثناء انعقاد الدورة؟ -٩

  

  

  

  

  

  

 ماهي مقترحاتك التي تري تنفيذها في الدورات المستقبلية؟ - ١٠
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Annex-III 
    اختبار لتقييم فعالية التدريب السابق
)نأنظمة الفيرآو(لدورة استخدام شبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية   

  

  

                                                  :االسم

  :جهة العمل

  :المؤهل الدراسي

  :الوظيفة

  :مكان وتاريخ الحصول علي دورة استخدام أنظمة الفيركون

  :رقم التليفون

  :البريد االلكتروني

  

  :السؤال األول

  ):ير للفاصولياباستخدام النظام الخب(ماهو عالج من البقوليات لنبات الفاصوليا 

  

  :أجابة السؤال األول

  

  

  

  

  

  

  

  

  :السؤال الثاني

باستخدام نظام تصفح النشرات، اكتب أنسب ميعاد لزراعة الذرة الشامية، مع كتابة رقم 

  .النشرة
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  :أجابة السؤال الثاني

  

  

  

  

  :السؤال الثالث

بة في باستخدام البحث في قاعدة بيانات النشرات االرشادية، أكتب أعراض عفن الرق

  .البصل، مع كتابة رقم النشرة
 

  :أجابة السؤال الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  :السؤال الرابع

باستخدام البحث في قاعدة بيانات مشاكل المزارعين، أذكر عدد المشكالت الخاصة 

  .باالنتاج الحيواني في محافظة كفر الشيخ

  

  :أجابة السؤال الرابع
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Annex-IV 
 

    دريب السابقاستمارة استبيان لتقييم فعالية الت
) أنظمة الفيرآون(لدورة استخدام شبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية   

 
                                                  :االسم

  :جهة العمل

  :المؤهل الدراسي

  :الوظيفة

  :مكان وتاريخ الحصول علي دورة استخدام أنظمة الفيركون

  :رقم التليفون

  :نيالبريد االلكترو

  

  

  هل تري اآلن صعوبة في استخدامك لجهاز الحاسب اآللي؟ -١

  

 نعم      ال             

  

  ما هي الموضوعات التي تجد صعوبة في استخدامها؟" ال"في حالة االجابة ب  -٢

  
 MS Word      Internet     E-Mail     VERCON     
  

  

  نظمة الفيركون في عملك؟هل قمت بتطبيق ما درسته بالدورة التدريبية عن استخدام أ -٣

 نعم        ال       

  

  

  ، ماهي أسباب ذلك ؟"ال " في حالة االجابة ب  -٤

  

  

  

  هل تري أن شبكة الفيركون تفيدك في ممارسة عملك اليومي؟   -٥

  

 نعم      ال             

  

  ماهي الموضوعات التي تري أنها لم تفيدك في ممارسة عملك اليومي؟ -٦

  
 MS Word      Internet     E-Mail     VERCON     
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  ما هي المعوقات التي واجهتك عند استخدامك لشبكة الفيركون؟ -٧

  

  

  

  

  
في عملك اليومي؟) أنظمة الفيرآون(هل تري أن مادرسته في الدورة التدريبية آان آافيا الستخدام شبكة الرادآون  -٨  

 نعم      ال             

  

  مة التي لم تستطع استخدامها علي الوجه االكمل؟ما هي االنظ" ال"في حالة االجابة ب  -٩

  

  

  

  

  

  ماهي أنظمة الفيركون التي تري أنها االكثر أهمية في ممارسة عملك اليومي؟  - ١٠

  

  

  

  

  

  

  هل تري أنه يوجد بعض أنظمة الفيركون تحناج لبعض التحسينات؟ - ١١

 نعم        ال       

  

  

  مة وما هي التحسينات المطلوبة؟ماهي هذه األنظ" نعم " اذا كانت االجابة ب  - ١٢

  

  
 
  

  

 ماهي الموضوعات التي تري اضافتها في الدورات التدريبية المستقبلية؟ - ١٣

 


