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The Plan for linking  

    Media Agencies with RADCON Systems 
 

Introduction: 
          The Rural and Agricultural Development Communication Network project 
(RADCON)-(UTF/EGY/021) was established in cooperation between FAO and MALR 
represented by ARC .with the aim to provide the poor farm families and their 
communities, in fifty selected poor villages in 7governorates, with access to useful 
and needed information., and to link them with the information sources (stakeholders), 
the matter will help in supporting their agricultural and community development 
activities, reducing poverty and accelerating the development process. The ICRD unit 
was established at three connected levels central, governorate, and village levels .to 
facilitate the communication between all parties of RADCON network. Focal points at 
village level were equipped, and supported with staff (2-3 persons /each unit) to 
facilitate reaching rural people in the selected villages to their needed information and 
to provide feedback for the development and the update of RADCON systems and 
contents. 
 
 

The expansion of RADCON benefits to more areas where there were no project 
sites was also considered, so it was planned to link RADCON systems with the willing 
media agencies. The start will be on a limited scale with consideration for more 
expansion in future to involve more media and more geographic areas. 

 
The aim of the Plan: 

 
 The aim of this plan is to establish constant linkages with supporting media 
partners, it illustrate the systematic series of actions, approaches, techniques, and tools 
have to be followed and applied to realize this aim. 
  
The purpose of establishing linkages with media Agencies 
partners: 
 
-To produce different formats of messages such as Radio, TV programmes, 
as well as simple printed materials that can support the diffusion of 
RADCON information and knowledge to a big number of people in and 
outside the selected villages. 
 
-To introduce integrated and paralleled RADCON development messages by 
using mixed media the matter will cause quick, deep, and wide effects and 
accelerate the positive changes in the targeted communities. 
 
-To facilitate the exchange of farmers' local experiences among people in 
different communities. 
 
-To mobilize community members, efforts and recourses toward realizing 
specific development aims. 



  

 

 
Criteria for selecting media agencies partners: 
 

-The selection of media agency partners should depend on criteria such as willing to 
cooperate with RADCON project, local media agencies and serve development issues 
in area covered by project activities, available and acceptable to the targeted people, 
and suit to the available fund. 
 
-The investigation of rural people opinions on the potential media will also be 
considered in each area through the different participatory communication 
approaches such as informal group discussions, meetings, interaction groups and 
individual contacts... 
 
-The expansion of using media will be in a gradual basis according to the needs, and 
the gained results in the first stage. 
 
- Depending on the above criteria and a previous study made in the initial stage of 
RADCON project; three media agencies were selected to start contact with them to 
support RADCON network, these media agencies are Middle-Delta Radio Station 
(MDRS), Television Local Channel 6 (TV Ch6), and Development Support 
Communication centre in Dekerness (DSCC-D).  
 
Content orientation of media: 
-In general the content of the production will be oriented to serve the 
information needs of the targeted groups in 50 poor villages, the 
requirements of RADCON stakeholders, and the needs of the development 
process.  
 
-Media production will be depended on the information and knowledge 
from RCDCON network. 
 
-In some emergent cases there may be certain production required 
immediately (ex. short campaigns in specific subject) to serve certain 
development objectives. Information from the concerned experts, the 
related original sources and RADCON stakeholders will be taken to direct 
the production contents. 
 
Production process, approaches, equipments, and tools: 
 
-The production of Radio and Television programmes for RADCON 
project will follow-in time- the production cycle of Middle Delta 
Broadcasting Station, every three months, so the preparation of the media 
programmes for the project will start early one month before the 
production cycle of media station start. 
  
- Media group will be responsible for preparing media plan. The group will 
include representatives from ICRD unit, Radio and Television Middle 
Delta Station, and DSCC center. The representatives will be as the 
following: 



  

 

 
-The ICRD representatives will include Core unit media representative, 
media sub groups at governorate units (ICD groups) in Daqhaliya, Kafer El 
Sheik, and Ismailia. 
 
-Media Agencies representatives will include the program's producers 
of Middle Delta Radio Station, and Ch6. 
 
- DSCC centre representatives will include the technicians of audio and 
video units, the accountant, and the director of the centre. 
 
-The produced Radio and TV programmes for RADCON project will be 
within the production plans of MDRS and local Ch (6), but the information 
contents of the programmes will be from RADCON systems.  
 
-Mass media production will be in three governorate in which media 
partners serve ( Daqahlyia, Kafer El- Sheik and Ismailia). The production 
will be through the DSCC centre in Dekerness. The technicians of the 
center will work in close cooperation with TV and Radio producers. Some 
concerned experts will be invited to introduce consultation on the scientific 
materials, and the quality of the production before and after the production 
process. 
 
Media production stages and activities: 
The production process will go through three main stages which are: 

1-Pre-production stage: 
 This stage aims to develop media plan, identify production 
requirements, roles and responsibilities of ICRD unit and the other media 
partners, time and duration of each activity. 
 
-It includes also identifying people's needs, priorities, preferred media and 
forms to get this information, local successful stories and initiatives to 
introduce it in media productions. The activities will be carried out in the 
following sequences: 
 

1.1- Preparing media plan and get the approval: 
 
-Media group will conduct meetings in DSCC centre one month before the 
production cycle to prepare the plan for Radio and TV programmes, discus 
all the details, time, and duration for each process, responsibilities of each 
part, and the needed budget. The plan will be reviewed, and adjusted by the 
media group. 
  
-Then the plan will be introduced to the executive committee to get 
approval, and submitted it after that to the FAO for reviewing and 
financing. 
 
 
 
1.2-conduct training before carrying out the activities: 



  

 

 
Media group will train the ICD staff and the facilitators involving in 
media activities on the plan, budget, roles and responsibilities, so every 
one know exactly what he is going to do. 
 
1.3-Identifying peoples' information needs: 
 
 The facilitators in the villages will identify peoples' information needs, 
during their daily contacts with rural people in village sites, and upload it 
to the RADCON network, then to media sub groups at governorate levels 
(ICD groups). To identify the information needs of the rural people, it 
requires from the facilitators to make contacts, hold meetings, and pay 
visits to rural people in project area . 
 
1.4- Select and obtain information from RADCON systems to meet 
these needs: 
 
- Media sub groups (ICD group), specifically the researchers of the group 
will receive peoples' needs from the facilitators through the project 
network, then they select from RADCON systems the information that 
meet these needs, reinsure the validity of it from the specific research 
station located in their governorate, if the needed information is not 
available in the systems they obtain it from the other original information 
sources.  
  
-The sub media groups give the written materials provided to them by the 
concerned experts to the DSCC centre. Media group will check this 
information and then deliver it to the media producer for writing the script 
according to the selected forms for the production and return it to check 
once again by the concerned experts in collaboration with media group 
before production. 
 
-Arrangements will be also made with the persons, experts or any other 
one will be invited to Radio or TV programmes, the invited people will be 
informed about date, time of recording or shooting. Media sub groups will 
made these arrangements in collaboration with the facilitators in villages. 
   
2- The production stage: 
 This stage includes the technical operations such as editing, script 
writing, shooting or recording, montage, and printing to produce different 
forms and format of media production. The technicians of DSCC, Radio 
and TV producer will be responsible mainly for carrying out these tasks in 
collaboration with the media sub groups who will do all the field 
arrangements assisting by the facilitators in villages. 
 

  
3- Post- production stage: 
 This stage comes after  the production process, it  includes two main 
tasks; first task to check the production contents and the quality with the 
concerned experts and specialists, and second to copy-test the production 



  

 

with intended groups with the aim to specify any adjustments it might be 
needed to the production, so Radio and TV producers will introduce copies 
of the production on CDs to the DSCC for Checking by the Media group in 
collaboration with some experts who will be invited to check the content 
and quality of the production this process will be done in DSCC center.. 
 
-The produced copies will be pre-tested in the villages or in the project sites 
with intended people to insure the effectiveness, the clearance, and the 
attractiveness of the production. Media sub groups (ICD groups) will work 
closely with the facilitators at project sites to carry out these pre-tests. 

 
 
The publicity process: 
 This process comes after the production checked, adjusted and 
become ready for publicity, the aim of this process is to use the produced 
media production in the communication activities of RADCON to support 
the project and to increase its benefit, the communication facilitators at 
village sites will carry out these tasks mainly supported by the ICD groups 
in the beginning until they could be able to do these tasks in effective way.  
 
- Two week campaigns will be made for each Radio and TV episode in the 
project sites. 
  
-The facilitators at villages will hold meetings with community members in 
the sites to introduce media production, discussions will follow that to get 
suggestions and viewpoints of the participants. Feedback sheets will be 
filled for analyzing and evaluating media production. People will be 
informed through RADCON network, TV and Radio, village sites, local 
leaders and key persons about the airing schedule of the produced TV and 
Radio programmes. CDs will be prepared for the programmes to be 
available at the sites for people who want to view or listen at any time. 
 
Measuring the effectiveness of media: 
-The effectiveness will be measured through: 
 
- Survey will be conduct every two cycles  of media production (every 6 
months) to measure the effectiveness of using media production on  the 
changes of peoples' knowledge, attitudes and behaviors concerning the 
introduced subjects, comparisons will be made between people who expose 
to media and contact RADCON sites and network, and people who contact 
the sites and project network only.  
 
- Other quantitative and qualitative criteria will be used in the evaluation 
process such as the number of the attendants in media meetings or contact 
RADCON network as a result of media, the number of people who aske to 
use CDs in the sites or sharing the gained information with others or invite 
them to attend media meetings, the active participation in discussions and 
providing feedback. Etc. Measuring the effectiveness will depend also on 
the results obtained from other activities such as: 
 



  

 

-Analyzing the monthly reports provided by the ICD groups. 
 
-Analyzing the results obtained from the feedback sheets provided by the 
village facilitators. 
- Results obtained from rapid and yearly evaluation surveys. 
 
 Monitoring and evaluating responsibilities: 
 
- Monitoring and evaluation activities will be the responsibility of the ICRD 
core unit& ICD groups (media sub groups) 
-Conducting participatory communication appraisals and surveys (ICD 
groups) 
-Writing reports and filling feedback sheets for media meetings. (Facilitators) 

 
The specific tasks of ICRD Staff in the different stages of media 
production: 

 
Pre-production stage: 

Media group tasks: 
-Direct the production, Prepare the media plan, campaigns, estimate the 
budget, and prepare the implementation schedule. 
 

-Identify the appropriate media to communicate rural community. 
 
-Identify the relevant information contents from RADCON systems. 
 
-Train the ICRD staff on the implementation of the plan. 
 
The tasks of the ICRD core unit: 
- Review, adjust the plan, get approval from the executive committee and submit it for 
financing. 

 
Village facilitators: 
The facilitator tasks at village levels will be: 
-Encourage rural community members to contact RADCON sites and 
participate in its communication activities, conduct public meetings to 
stimulate them and to introduce RADCON services. 
 
-Facilitate the usage of RADCON network by rural women and the other 
interested people wither to get information or to upload experiences. 
 
-Hold meetings, and make contacts with rural people to get information on 
their needs, priorities, and suggestions. 
 
-Attend the monthly meetings at governorate levels with media sub groups 
to report on the carried activities, progress and the requirements. 
 
-Upload the community needs and feedback to RADCON network, and pass 
it to the media sub groups at governorate level in order to get the needed 
information from the original sources and RADCON stakeholder. 



  

 

 
-Help in Identifying the successful stories, and local experiences to be 
introduced in media productions. 
 
- Help the media sub groups to select the location for shooting or recording, 
and the persons will be interviewed or visited. 
 

Media sub group's tasks at governorate levels (ICD groups in the three 
media governorates): 

 
-Identify the priority of the production with the facilitators at village levels  
 
-Identify the relevant information contents from RADCON systems. 
 
-Reinsure the validity of the scientific content from the original 
information sources. 

 
-Select the experts, the subject matter specialists and the officials will be 
invited to comment or to consult on the content or the quality. 
 
-Prepare illustrated materials for the printed materials such as photos and 
graphic. 
-Select the locations for shooting or recording, and persons will be 
interviewed or visited.  
 
-Prepare and write the information contents for media production, review it 
with the ICRD core unit, and the media partners. 
 
-Carry out training activities to prepare and qualify the facilitators at 
village levels to participate effectively in media activities. 
 
-Hold meetings with the Facilitators at governorate sites to identify the 
requirements before each cycle of media production. 
 
In production stage: 
Media group tasks: 
-Manage, organize, conduct activities to produce media production, 
solving production problems, and adjust the produced production 
. 
-Participate with ICRD unit and media group in copy–test activities in 
DCSS center.  
 
  
 
The tasks of ICRD core unit:  
 
-Participate with the media group in their tasks to manage, organize and 
facilitate the media activities, solving any problems might face the 
implementation through raising it in the monthly meetings with the 



  

 

executive committee. The unit will receive the requirements and the 
problems through the monthly meetings with the communication groups. 
-Monitor the implementation, and suggest the needed adjustments.  
-Analyze the reports submitted by ICD groups on the work achievements and the 
needed support.  
 
 
Media sub group tasks at governorate levels: 
 
-Supervise and Follow- up media activities during the production process 
with DSCC and media partners. 
-Check the production quality with the technical specialists and experts. 
-Insure that the production process goes according to what was planned 
before. 
 
The tasks of the facilitators in collaboration with ICD groups at village levels will 
be: 
- Do all the Field arrangement during shooting or recording. 
-Facilitate meeting with the interviewees in the project villages. 
 
Post- production stage: 
Media group tasks: 
-Check the content and the quality of the production with the concerned 
experts and ICRD unit before airing. 
-Supervise the media activities 
-Participate in the copy-test activity. 
 
ICRD unit tasks: 
-conduct monitoring and evaluation activities; analyzing the monthly 
reports submitted by the ICD groups 
-Participate in the checking and copy-testing of the production. 
 
Media sub group tasks at governorate levels: 
-Participate in conducting the copy- tests for the production 
-Assist in the bi-weekly meetings at villages to introduce media 
production. 
-Supervise and follow up media activities at villages. 
-Submit monthly reports to the ICRD unit on the carried out media 
activities, and receive weekly reports from the facilitators.. 
-conduct monitoring and evaluation activities on village levels. 
-Participate with core unit in checking the content and the quality of the 
production. 
 
 
 
The tasks of the facilitators at village levels will be: 
- Participate in organizing meetings to introduce media production. 
-Use the media production in the communication activities in the project 
sites 
-Get people's feedback and upload it to RADCON systems. 



  

 

- Submit monthly reports to the ICD groups. 
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The Three-Month TV Programs  

Week  
 

Airing 
duration
minutes 

airing time Program's 
name/  

 

The form Program's subject 

First   
 

5  
 

(10 20-10 30) 
am

El delta haza 
el sabah

 

interview Introduce RADCON project and 
ways to get VERCON benefits.

Second   
 

15 (12 30-1)pmArd El kanana Successful 
stories  

(Farmer) 

Small project 
(Making non traditional fodder).

Third   
 

5  
 

(10 20-10 30) 
am

El delta haza 
el sabah

Visit to the 
association 

Local NGO -Kafr El skiek- (its 
objectives, activities, and how 
people can benefit from its 
services). 
  

Fourth  
 

15 (12 30-1)pmArd El kanana
 

 

Environmental 
extension 

Toward better village. 
(clean village ,and water)

Fifth  
 

5  
  

(10 20-10 30) 
am

El delta haza 
el sabah 

 

ُInterview  
(Expert) 

Agricultural extension 
(from VERCON contents)

Sixth   
 

15 (12 30-1)pm   Ard El kanana 
 

Interview  
(Rural women 

/expert  to 
comment) 

Rural women and the hygienic 
ways to produce milk products.

Seventh  
  

5  
 

(10 20-10 30) 
am

El delta haza 
el sabah 

 

Interview  
(RADCON 

persons) 

Introduce RADCON project 
Create awareness about its services

Eighth  
 

15 (12 30-1)pm   Ard El kanana 
  
 

Heritage 
recipes 

Set Assila recipes

Ninth  
 

5  
  

(10 20-10 30) 
am 

El delta haza 
el sabah 

 

ُInterview  
(Expert/subjec

t matter 
specialist) 

Agricultural extension 
(from VERCON contents)

 

Tenth  
 

15 (12 30-1)pm   Ard El kanana 
 

Interviews  
With different 
rural people in 

the village 

Evening with village. 
(introduce Development model)

 

Eleventh  
 

5  
  

(10 20-10 30) 
am

El delta haza 
el sabah 

 

ُ
Interview(Exp

ert/subject 
matter 

specialist) 

Agricultural extension 
(from VERCON contents)

 

Twelfth  
 

15 (12 30-1)pm   Ard El kanana 
 

Successful 
stories  

(Farmer) 
/women) 
breeder) 

Small project 
Bee keeping

 



  

 

The Three-Month Radio Programs   
Week  

 
Airing duration

minutes  
airing time Program's 

name/  
 

The form Program's subject 

First   
 

10  
 

(7 -8 30) am Sewer   
modeaha  

 

interview Introduce RADCON 
project and ways to get 
VERCON benefits.

Second   
 

30 (6-7)pm bellfalahey  
 

Successful 
stories  

(Farmer) 

Small project 
(Making non traditional 
fodder).

Third   
 

10  
 

(7 -8 30) am Sour modeaha  
 

Visit to the 
NGO

Local NGO -Kafr El 
skiek- (its objectives, 
activities, and how 
people can benefit from 
its services). 
  

Fourth  
 

30 (6-7)pm bellfalahey  
 

Environmental 
extension 

Toward better village. 
(clean village ,and 
water)

Fifth  
 

10  
 

(7 -8 30) am Sour modeaha  
 

ُInterview  
(Expert) 

Agricultural extension 
(from VERCON 
contents)

Sixth   
 

30 (6-7)pm  
 

bellfalahey  
 

Interview  
(Rural women 

/expert  to 
comment) 

Rural women and the 
hygienic ways to 
produce milk products.

Seventh  
 

10  
 

(7 -8 30) am Sour modeaha  
(7 -8 30) am 

Interview  
(RADCON 

persons) 

Introduce RADCON 
project 
Create awareness about 
its services

Eighth  
 

30 (6-7)pm  
 

bellfalahey  
 

Heritage recipesSet Assila recipes

Ninth  
 

10  
 

(7 -8 30) am Sour modeaha  
 

ُInterview  
(Expert/subject 

matter 
specialist) 

Agricultural extension 
(from VERCON 
contents)

 
Tenth  

 
30 (6-7)pm bellfalahey  

 
Interviews  

With different 
rural people in 

the village 

Evening with village. 
(introduce Development 
model)

 
Eleventh  

 
10  
 

(7 -8 30) am Sour modeaha  
  

ُInterview  
(Expert/subject 

matter 
specialist) 

Agricultural extension 
(from VERCON 
contents)

 
Twelfth  

 
30 (6-7)pm bellfalahey  

 
Successful 

stories  
(Farmer) 
(women) 
breeder  

Small project 
Bee keeping

 



  

 

 
  المىلخطوات التنفيذية للبرنامج اإلعنموذج ل

  :التليفزيونى اإلعالمى البرنامج
  
  :الحلقة األولى 

  
  .وآيفية الحصول على خدماته ،هوفائدت، التعريف بمشروع  الرادآون:  موضوع الحلقة  

  .تليفزيون وسط الدلتا -القناة السادسة  -)الدلتا هذا الصباح(: البرنامج التليفزيونى
  "صباحا) ١٠٣٠-١٠٢٠ ( :فترة البث التليفزيون

  .دقائق ٥:     البث للحلقةدة م
  
  : التنفيذية المراحل

         
  :مرحلة اإلعداد والتجهيز 

  
ار   : واالتصال به تحديد المتحدث  رح يخت ع   . د(  مقت ود راف د قاسم   . أو د/ محم حسن شرشر   . أو د/ محم

  ) .آفر الشيخ -وفايز
  
ن ، فائدته وخدماته للزراع، والمناطق التعريف بمشروع الرادآو : فى  حورالمقابلة النقاط الرئيسية  

التى يغطها، ونقاط االتصال التى يخدم من خاللها،  وآيف يحصل المزارع على خدمات الشبكة 
  .، ووزارة الزراعة ، ومرآز البحوث FAO، مع اإلشارة إلى الدعم المقدم من ال)الفيرآون ( 
  
لمرآز البحوث ( ،أو صور فوتوغرافية لقطات إما بالكاميرا : ( مدعمة للحوارلقطات لحضير الت 

معمل النظم الخبيرة والمطورين على األجهزة،  لقطة لنقاط االتصال والميسرين يقدمون / الزراعية
  الخدمات إلى مزارعين ، أو ريفيات 

  .......................................................................................................أخرى . مقترحات -
  
  .يوم  ٣-٢:  لإلعداد والتجهيز  الوقت المطلوب  

  
  .ومجموعة االتصال الفرعية بكفر الشيخ / وحدة االتصال من أجل التنمية   :المسئولين عن اإلعداد

  
  :       مرحلة التنفيذ 

  ترتيبات ما قبل التصوير            
  .الحوارإدارةو تصويرال    

  ).، وضع الموسيقى لقطات المصورة  مع الحوارلا دمج،  مونتاج (:عالجة الفنية للحلقة الم            
  . يوم ٤:           الوقت المطلوب           
القناة السادسة، تليفزيون  - مرآز الدعم اإلعالمى بدآرنس  :المسئولين عن التصوير والمعالجة الفنية -          

  وسط الدلتا ،
ميسرى القرى المختارة بكفر الشيخ بالتعاون مع مجموعات    :ما قبل التصوير ن ترتيباتالمسئولين ع - 

  وحدة االتصال من أجل التنمية األتصال و تحت أشراف
  

  :        ما بعد التنفيذ مرحلة
  تقوم به مجموعة األتصال مع خبراء ومتخصصينمراجعة المادة و الجودة  

، ويقوم به مجموعة من األفراد مماثلين للمجموعات المستهدفةمع اختبار أولى للحلقات قبل البث 
  المجموعة اإلعالمية الفرعية 

  
  
  



  

 

         )النشاط االتصالى(  النشر مرحلة        
  .........................................................................................: الميعاد المتوقع  -       

  
  بها نقاط اتصال مجهزة بأجهزة  – -توافر أماآن مناسبة لعقد اإلجتماعات(  المعايير: تحديد وإختيار قرية -       

  . الكمبيوتر ،وميسرين مدربين على الدخول للشبكة، وتقديم خدمات الشبكة لألهالى       
  اجتماعات المناقشات غير الرسمية: تحديد طريقة االتصال-      

          
  منازل/مراآز إرشادية / منازل القيادات الريفية : ( بالقرى اإلجتماع وإعداده عقد تحديد مكان -      

اإلختيار من البدائل المتاحة األنسب والتى يتوافر بها أجهزة تليفزيون، أو        -دور الضيافة/ مزارعين       
  ).الفيديو

  
جمعيات تنمية المجتمع  - المنظمات تنموية -شباب ريفى /اتريفي/مزارعين  االتصال بهم تحديد المدعويين ، و -

  ).الخ.......... قيادات ريفية –مؤسسات تنموية وخدمية  -جمعيات أهلية - المحلى
  
غير رسمية مفتوحة مع المشارآين بعد              وإدارة حوارات لمشاهدةا جتماعاعقد : تنفيذ النشاط االتصالى  -

  .يط مشاهدة الحلقة أو الشر  
          

                مشارآةالتفعيل االحتياجات المعلوماتية ،وآيفية حول شبكة المعلومات ومناقشة مفتوحة مع المشارآين  -
  .والتفاعل  مع اآلخرين من خاللها

  
  .من الشبكة" تسجيل رجع الصدى واحتياجات األهالى مستقبال -
  ).اإلستمارات  الخاصة  والمعدة لذلكباستخدام ( 
  
  :المسئولين عن تنفيذ النشاط االتصالى بالقرى التجريبية - 

   :محافظة آفر الشيخ   
  حسن شرشر . د:            إدارة المناقشات-
  فايز أحمد خضر .    م   :تسجيل استمارات رجع الصدى -
  ......................................التجريبية ميسرى االتصال بالقرية :الميدانى لإلجتماعات   الترتيب  

  : ............................................. القرية التجريبية المختارة -                            
  
  :محافظة الدقهلية  
   .وفاء على خليفة. م+ مشيرة فتحى  العجمى . د :            إدارة المناقشات-

  يم شعبانعبد الحك. م:         تسجيل رجع الصدى
           .......................................التجريبية ميسرى االتصال بالقرية - : الميدانى لإلجتماعات   الترتيب 

  : ..............................................  القرية المختارة
  .ةوحدة االتصال من أجل التنمي  : المسئولين عن  المتابعة بالمحافظتين  
  

  :لثانيةالحلقة ا
  

  ) .قش األرز -لتصنيع األعالف غير التقليدية من المخلفات الزراعية(مشروع صغير :  موضوع الحلقة  
  

  .تليفزيون وسط الدلتا -القناة السادسة  -)أرض الكنانة(: البرنامج التليفزيونى
  "ضهرا) ١-١٢٣٠ ( :فترة البث التليفزيون

  .دقيقة )١٥( :   البث للحلقة      مدة 
  

  :للحلقة مرحلة اإلعداد والتجهيز
   

  ) مرأة ريفية/ رعامز(: صاحب المشروع الذى سوف تجرى المقابلة معه تحديد 



  

 

رة مع    معايير اإلختيار       أن يكون لديه خبرة فى تنفيذ المشروع، يرغب فى عرض و مشارآه تلك الخب
  أمام آاميرا التليفزيون،" عداد لتوضيح الخبرة عملياآخرين  من خالل القناة السادسة للتليفزيون ، لديه است

  .يفضل من نفذ المشروع باالستفادة من معلومات شبكة الفيرآون 
  
  . التى تغطيها المقابلة النقاط الرئيسية 

ماهى الصعوابات التى قابلته وآيف أمكنه التغلب  آيف بدأ المشروع ، ومن أين أخذ الفكرة، وآيف نفذها،
أين حصل على التمويل ، وماهى النتائج التى حصل عليها ، وهل نشرها أو علمها آلخرين ، عليها،  ومن 

  . ونصيحته لمن يقوم بتنفيذها  من المزارعين
    
لقطات تمهيدية تمثل ( لقطات إما بالكاميرا ،أو صور فوتوغرافية : ( مدعمة للحوار لقطاتلحضير الت 

عية، وفى تغذية المواشى أو شراء اآلعالف الجاهزة غالية حياة المزارع ومشكلتة مع المخلفات الزرا
الجهات التى أتصل بها لحل المشكلة ، أو لطلب المساعدات ،  أو للحصول على الخامات ،   –الثمن 

لقطات توضح التحسن الذى طرأ على حياة المزارع ، أوأسرته، أو صحة وانتاجية مواشيه نتيجة 
  ).ه عن آيفية تصنيع األعالف غير التقليديةالمشروع ، مزارعين  يستعلمون من

  
لتحديد وترشيح خبير تغذية الحيوان للتعليق على  المشروع وصحة :  االتصال بمحطة البحوت النوعية

جامعة المنصورة  لتخصصه وخبرته الميدانية /يقترح دعوة الدآتور محمد الشناوى وسالمة الطريقة 
  ؟....خاصة فى محافظة الدقهلية

  
  )نوفمبر ١٠-٧.(أيام ٤-٣: لإلعداد والتجهيز  المطلوب الوقت  

  
  الميسرين+ وفاء. م+ م عبد الحكيم شعبان:المسئولين عن اختيار صاحب المشروع بالقرية 
  مشيرة. د: المسئولين عن االتصال بمحطات البحوث النوعية

   .وحدة االتصال من أجل التنمية: المسئولين عن المتابعة
  مدير وحدة االتصال من أجل التنمية: عن المكاتبات ا لرسمية  المسئول           

  
  :       مرحلة التنفيذ 

  
      
  عمل الترتيبات الميدانية وقت التصوير  -            

  ). الخبير+مع المزارع ( الحواروإدارة المقابلةتصوير  -            
  ).، وضع الموسيقى قطات المصورة  مع الحوارللا دمج،  مونتاج (:المعالجة الفنية للحلقة -         

  مراجعة ما قبل النشر -            
  . أيام٤:     المتوقع للتنفيذ والمعالجة الفنية      الوقت  -          

  
دآرنس   :المسئولين عن التصوير والمعالجة الفنية -           ون        -مرآز الدعم اإلعالمى ب اة السادسة، تليفزي القن

  سط الدلتا ،و  
   الميسرين+ وفاء. م+ م عبد الحكيم شعبان :وقت التصويرالمسئولين عن الترتيبات الميدانية  -          
  .وحدة االتصال من أجل التنمية:    عن المتابعةالمسئولين   -          
  .وحدة االتصال من أجل التنمية:  المراجعة عنالمسئولين   -          

  :        التنفيذما بعد  مرحلة
  تقوم به مجموعة األتصال مع خبراء ومتخصصينمراجعة المادة و الجودة  

قوم به ت، ومع مجموعة من األفراد مماثلين للمجموعات المستهدفةاختبار أولى للحلقات قبل البث 
  المجموعة اإلعالمية الفرعية 

  
         )النشاط االتصالى(  النشر مرحلة

         
  .........................................................................................................: لميعاد المتوقع ا -        

  



  

 

  بها نقاط اتصال مجهزة بأجهزة  – توافر أماآن مناسبة لعقد اإلجتماعات(  المعايير: تحديد وإختيار القرى -       
  . مدربين على الدخول للشبكة، وتقديم خدمات الشبكة لألهالى الكمبيوتر ،وميسرين       
  اجتماعات المناقشات غير الرسمية: تحديد طريقة االتصال-      

          
  منازل/مراآز إرشادية / منازل القيادات الريفية : ( بالقرى اإلجتماع وإعداده عقد تحديد مكان -      

)       ار من البدائل المتاحة األنسب والتى يتوافر بها أجهزة تليفزيون، أوفيديو اإلختي -دور الضيافة/ مزارعين       
    

مهندسي إرشاد و إنتاج  –خبراء فى تغذية الحيونات  - مربى المواشى االتصال بهم تحديد المدعويين ، و -
ة،  جمعيات تنمية المجتمع حيوانى ، مسئولين فى البيئة ، ممثلين من منظمات  وهيئات تهتم بتنمية الثروة الحيواني

  ).الخ.......... قيادات ريفية –المحلى، جمعيات أهلية،ممثلين من مؤسسات  تجارية وخدمية 
  
غير رسمية مفتوحة مع المشارآين بعد              وإدارة حوارات لمشاهدةا جتماعاعقد : تنفيذ النشاط االتصالى  -

  .مشاهدة الحلقة أو الشريط 
          

          
                مشارآةالتفعيل االحتياجات المعلوماتية ،وآيفية حول شبكة المعلومات ومناقشة مفتوحة مع المشارآين  

  .والتفاعل  مع اآلخرين من خاللها
  

  .من الشبكة" تسجيل رجع الصدى واحتياجات األهالى مستقبال
  ).اإلستمارات  الخاصة  والمعدة لذلكباستخدام ( 
   
  :ين عن تنفيذ النشاط االتصالى بالقرى التجريبية المسئول-
  
   :محافظة آفر الشيخ   
  حسن شرشر . د:            إدارة المناقشات-
  ايمن الطحاوى .م+   فايز أحمد خضر.    م   :تسجيل استمارات رجع الصدى -
  ......................................التجريبية ميسرى االتصال بالقرية :الميدانى لإلجتماعات   الترتيب  
  : ............................................. القرية المختارة - 
  
  :محافظة الدقهلية  
  عبد الحكيم شعبان + مشيرة فتحى  العجمى . د :            إدارة المناقشات-
   .وفاء على خليفة. م: تسجيل استمارات رجع الصدى-

            .......................................التجريبية ميسرى االتصال بالقرية - : تماعات  الميدانى لإلج الترتيب 
  : ..............................................  القرية التجريبية المختارة -                                          

  
  .دة االتصال من أجل التنميةوح  : المسئولين عن  المتابعة بالمحافظتين  
  
  :لثالثةلحلقة اا

  
      وعرض الخدمات التى تقدمها التعريف بمنظمة محلية   :الحلقة  موضوع 

  
  .تليفزيون وسط الدلتا -القناة السادسة  -)الدلتا هذا الصباح(: البرنامج التليفزيونى 
  "صباحا) ١٠٣٠-١٠٢٠ ( :فترة البث التليفزيون 

  .دقائق ٥:     البث للحلقةمدة 
  : التنفيذية المراحل

         
  :مرحلة اإلعداد والتجهيز 

  
  .......................................................... :الميعاد المتوقع للبدء فى اإلعداد للحلقة بكفر الشيخ 

  



  

 

  . تحديد المنظمة المحلية والمتحدث  الذى يمثلها 
  

ى   : حوار ال التى يغطيها النقاط الرئيسية التعريف بالمنظمة والهدف منها ، األنشطة التى تقوم بها ، والخدمات  الت
  .تقدمها لألهالى بالقرية ، آيف يمكن لألهالى االستفادة منها، وتوسيع نشاطها

  
للجمعية ومقرها ، صور توضح  ( لقطات إما بالكاميرا ،أو صور فوتوغرافية : ( مدعمة للحوار لقطاتلحضير الت
  .شطة والخدمات  التىتقوم بها ، لقطات  مع بعض  المستفدين من تلك الخدماتاألن

  . يوم ٣-٢  :الوقت المطلوب لإلعداد والتجهيز - 
     التجريبية ميسرى االتصال بالقرية :المسئولين عن اإلعداد والتجهيز  - 
  فايز أحمد خضر .    م+   حسن شرشر . د:    اإلشراف- 
  ة االتصال من أجل التنميةوحد     :المتابعة -
  .................................................................:            المختارةالمحلية المنظمة  -
  : ................................................................            القرية المختارة -
  

  :       مرحلة التنفيذ 
  

  عمل الترتيبات الميدانية وقت التصوير  -            
  ). الخبير+مع المزارع ( الحواروإدارة المقابلةتصوير  -            

  ).، وضع الموسيقى لقطات المصورة  مع الحوارلا دمج،  مونتاج (:المعالجة الفنية للحلقة -         
  مراجعة ما قبل النشر -            

  . أيام٤:     المتوقع للتنفيذ والمعالجة الفنية      الوقت  -          
  

دآرنس   :المسئولين عن التصوير والمعالجة الفنية -           ون        -مرآز الدعم اإلعالمى ب اة السادسة، تليفزي القن
  وسط الدلتا ،  

  فايز. م+ د خضرفايز أحم. م+ الميسرين   :وقت التصويرالمسئولين عن الترتيبات الميدانية  -          
  حسن شرشر                                      .األشراف  د  -          
  .وحدة االتصال من أجل التنمية:    عن المتابعةالمسئولين   -          
  .وحدة االتصال من أجل التنمية:  المراجعة عنالمسئولين   -          

  
  :        ما بعد التنفيذ مرحلة
  تقوم به مجموعة األتصال مع خبراء ومتخصصينة المادة و الجودة  مراجع

، ويقوم به مع مجموعة من األفراد مماثلين للمجموعات المستهدفةاختبار أولى للحلقات قبل البث 
  المجموعة اإلعالمية الفرعية 

  
         )النشاط االتصالى(  النشر مرحلة

         
   ٢٠٠٦وع الثالث من نوفمبر األسب: الميعاد المتوقع  -        

  
  .................................................................................تحديد وإختيار القرى -       

          
  منازل/مراآز إرشادية / منازل القيادات الريفية : ( اإلجتماع عقد تحديد مكان -      

)       اإلختيار من البدائل المتاحة األنسب والتى يتوافر بها أجهزة تليفزيون، أوفيديو  -دور الضيافة/ مزارعين       
    

زراع ، ريفيات ، شباب ريفى،  ممثلين من منظمات  وهيئات تنموية،   االتصال بهم تحديد المدعويين ، و -
  ).الخ.......... ت ريفيةقيادا –جمعيات تنمية المجتمع المحلى، جمعيات أهلية، ممثلين من مؤسسات  خدمية 

  
غير رسمية مفتوحة مع المشارآين بعد              وإدارة حوارات لمشاهدةا جتماعاعقد : تنفيذ النشاط االتصالى  -

  .مشاهدة الحلقة أو الشريط 
          



  

 

          
                مشارآةالعيل تفاالحتياجات المعلوماتية ،وآيفية حول شبكة المعلومات ومناقشة مفتوحة مع المشارآين  

  .والتفاعل  مع اآلخرين  والمنظمات المحلية من خاللها
  

  .من الشبكة" تسجيل رجع الصدى واحتياجات األهالى مستقبال
  ).اإلستمارات  الخاصة  والمعدة لذلكباستخدام ( 
   

  
  
  
  :المسئولين عن تنفيذ النشاط االتصالى بالقرى التجريبية -
  
   :شيخ محافظة آفر ال  
  حسن شرشر . د:            إدارة المناقشات-
  فايز .م+   فايز أحمد خضر.    م   :تسجيل استمارات رجع الصدى -
  ......................................التجريبية ميسرى االتصال بالقرية :الميدانى لإلجتماعات   الترتيب  
  .................................: ............ القرية التجريبية المختارة - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
       

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



  

 

 المشاهدة للحلقات اإلعالمية/ اجتماعات االستماع
 )نموذج المتابعة وقياس رجع الصدى(

  (       ) تليفزيونية (       )        ذاعية إ: (       ) القرية: (       ) المحافظة

  : ........................................................................................ةموضوع الحلق

  : ........................................................................................الهدف من الحلقة

  فئات مشاركة أخرى (   ) شابات  ) (   شباب (   ) ريفيات (   ) زراع :   المشاركين فى االجتماع

  )يذكر عدد الموافقين على كل بند(  رأى المشاركين في الحلقة

موافق بدرجة  بـــنود الــــــــــــرأى

  كبيرة

 )عدد( 

موافق بدرجة  

 متوسطة

 )عدد(

 موافق بدرجة 

  صغيرة

 )عدد(

    الشكل المقدم به الموضوع كان مناسبا -

    المضمون كان سهل الفهم -

    موعد الحلقة كان مناسبا -

    طول الحلقة كان مناسبا          -

    " كم المعلومات المقدم كان مناسبا -

    أرغب في االستماع إلى معلومات أكثر عن الموضوع -

  

  :شاهدةالتليفزيونية بعد السماع،أو الم/استفادة  المشاركين من الحلقة اإلذاعية

 عدد نـــوع االستفادة
 اكتساب معلومات جديدة عن الموضوع  -
  تغيرإيجابى التجاهات المشاركين حول الموضوع -
  أو التطبيق للمعلومات مستقبال/الرغبة فىاالستفادة-
يسـأل بعـد   (أوالتطبيق الفعلي لمعلومات الحلقـة/االستفادة  -

 )المشاهدةتكرار الحضور الجتماعات االستماع و
 

  

  العدد):                 يذكر العدد( ارتباط موضوع الحلقة بنشاط الحضور -

  مرتبط بنشاط الحاضرين -

 غير مرتبط بنشاط الحاضرين -

  ":مجاالت يحتاج المشاركين لمعلومات فيها مستقبال
،الشباب المشروعات (   )ية ، الجمعيات األهل(   ) ، البيئة(    )، التسويق(   )، المرأة (   )الزراعة

.(   )  



  

 

  :نوع المعلومات التى يطلبها الحاضرين 

حول موضوع  

  ..........................................................................................الحلقة

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

....  

  :حول موضوعات أخرى

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

....  

  : ضع عالمةصح أمام درجة المشاركة( درجة مشاركة الحاضرين في مناقشات االستماع أو المشاهدة 

  )أكثر من نصف الحاضرين يشارك( ركة عالية مشا

 أقل من نصف الحاضرين يشارك( مشاركة منخفضة 

 العدد:                                                    الوسيلة المفضلة لتقديم تلك المعلومات

  عن طريق شبكة الرادكون -

 عن طريق برامج إذاعية -

 ونيةعن طريق برامج تليفزي -

 عن طريق برامج إذاعية  والشبكة -

 عن طريق برامج تليفزيونية والشبكة -

 عن طريق األقراص المدمجة المسجل عليها البرامج التليفزيونية مع الشبكة -

 )يذكر عدد أمام كل اختيار"( الشكل  اإلعالمى المقترح لتقديم تلك المعلومات مستقبال-

تمثلية (      ) حوار ومناقشات مع خبراء ومتخصصين (     )  عتقديم معلومات حول الموضو-

  (      )غير ذلك يذكر(     )  عرض إيضاحى باألفالم (   )    تعليمية

  العدد:                            يذكر عدد الموافقين على البنود التالية من الحاضرين

برامج اإلذاعة والتليفزيون المسجلة ساعدت على -

 :ادة االتصال بمراكز االتصال بالقريةزي

 

برامج اإلذاعة والتليفزيون المسجلة ساعدت على -

 :زيادة االتصال بشبكة الرادكون

يذكرعدد من يتردد على المركز لمشاهدة حلقات إذاعية أوتليفزيونية فى غير مواعيد  -    

  (         )اإلجتماعات

 (             )المدمجة لمشاهدتها أو االستماع إليها     يذكرعدد من يطلب استعارة األقراص  -    

 (             ) يذكرعدد من نقل معلومات آلخرين نتيجة لمشاهدة أولسماع حلقة إذاعية أو تليفزيونية  -  

  

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 Annex4                              ..........)وحتى(.......... رادآون خالل الفترة من لمشروع ال البرنامج  التنفيذى  اإلعالمى  للحلقات اإلرشادية التليفزيونية
  

المحتوى   القرية  المحافظة األسبوع  الشهر
  االتصالى

الجمهور 
  المستهدف

أماآن عقد حلقات   الهدف من االتصال
  االستماع 

الوسائل المستخدمة فى   خطوات تنفيذ النشاط االتصالى
  االتصال

  
  
  ولاأل

  
  
  األول

  
  

  الدقهلية

  
  
  

القرية 
  التجريبية

  
القباب (

  )الصغرى

التعريف بمشروع 

/ الرادكون وفائدته 

كيفية الحصول على 

  خدمات الفيركون 

/ الريفيات/الزراع 

/ الشباب الريفى

المنظمات التنموية 

جمعيات / المحلية

قيادات / ريفية أهلية

/ محلية ورسمية 

مؤسسات تعليمية 

  وخدمية ريفية

اإلعالم عن شبكة الرادكون،والهدف -

  .من إنشائها

حث  الريفيين على استخدام الشبكة -

  ) الفيركون(

الحث على التفاعل مع األخرين من  –

مصادر معلومات، مسئولين، (خاللها

  .زراع آخرين

عرض المشكالت الزراعية والبحث  -

  .عن حلول 

الحث على عرض قصص النجاح -

  لهافى المجال التنموى من خال

مركز الدعم اإلعالمى 

  / بدكرنس 

 منازل قيادات ريفية    

  .تحديد مكان االجتماع، إعداده -

/ اإلعالن عن االجتماع ؛ مواعيده - 

  .مدته / موضوعاته/ مكانه

  .تحديد المدعوين _ 

/ إرسال الدعوات للقيادات المحلية -

ممثلى المنظمات / مسئولي التنمية 

  .المحلية

  عقد االجتماع-

مناقشة مفتوحة مع الزراع حول  -

  .شبكة الرادكون وفاتدتها 

تسجيل رجع الصدى ، وأولويات _

اإلحتياجات المعلوماتية المطلوبة 

  .مستقبأل من الشبكة

لوحة ./ نقاط االتصال

إخباريين / اإلعالنات 

الخطابات / شبكةاالتصال

االتصال الشخصى، و /

  .التليفونى
  

  
  
  
  األول

  
  
  
  الثانى

  
  
  
  يةالدقهل

  
  
  

القباب (
  )الصغرى

  
  
  

  مشروعات صغيرة
تصنيع األعالف (

  ) غير التقليدية

  
/ مربوا الماشية
والحيوانات 

  المزرعية األخرى
/ ريفيات/ زراع ( 

لديهم ) شباب
  مخلفات زراعية 

هيئات ومؤسسات 
تنمية الثروة 
  الحيوانية

  بحوث/ إرشاد(
تغذية / إنتاج حيونى 
  )الحيوان

   

  
ع صغير ناجح عرض نموذج لمشرو -

  .لتدوير المخلفات
  
  تعرف الزراع على خبرات   -

  .وأبتكارات  محلية
  
عرض آراء الخبراء فى صحة  -

  .وسالمة تلك الخبرات 
  
عرض ألساليب  تطوير تلك الخبرات  -

  .المحلية 
  
مناقشة آيفية استفادة الريفيين من  -

  .تلك الخبرات
  
  
تشجيع الزراع على وضع خبرتهم   -

  .على الشبكةالناجحة 

مركز الدعم اإلعالمى 

  / بدكرنس 

منازل /منازل قيادات ريفية
زراع طبقوا مثل ذلك 

  المشروع

  . اإلعالن عن اإلجتماع -

  .تحديد المدعوين _ 

خبراء /دعوة القيادات المحلية -

مسئولي / تغذية وإنتاج حيوانى

ممثلى المنظمات / التنمية والتمويل 

  .المحلية الداعمة

ماع واالستماع للبرنامج عقد االجت-

  .اإلذاعى 

  فتح باب المناقشة وتسجيل رجع  -

  .الصدى 

لوحة ./ نقاط االتصال

إخباريين / اإلعالنات 

  قيادات  ريفيةمحلية/

الخطابات / شبكةاالتصال/

   االتصال الشخصى/



  

 

الجمهور   المحتوى االتصالى  القرية  المحافظة األسبوع  الشهر
  المستهدف

أماآن عقد حلقات االستماع  الهدف من االتصال
  والمناقشة 

  خطوات تنفيذ النشاط االتصالى

  
  األول

  
  الثالث

  

  كفر الشيخ

  

  

  

تقديم لمنظمة محلية  

  وعرض لخدماتها 

  

الريفيات / الزراع 

/ الشباب الريفى/ 

ــة  ــات تنمي جمعي

المجتمعـــــات 

قيادات / المحلية 

ــة  ــة  محلي ريفي

  ورسمية

  

تعريف أفراد المجتمع الريفى 

لمنظمة المحلية، وكيفية نشأتها، با

ونوع الخدمات التى تقدمها، وكيفية 

  .االستفادة  من تلك الخدمات

حث األهالى على تفعيل االتصال -

والمشاركة بالمنظمات األهلية من 

  .خالل شبكة الرادكون

  

  

نقاط / منازل قيادات ريفية

مراكز / االتصال المناسبة

  اإلرشاد  

  

  

  .موعده/موضوعه/مكانه/ عاإلجتما: اإلعالم عن -

سئولي  / قيادات المحلية(تحديد المدعوين وإرسال الدعوات _ 

  .ممثلى المنظمات المحلية/ تنمية 

  االستماع للبرنامج اإلذاعى/ عقد االجتماع-

مناقشة مفتوحة حول دور المنظمات المحلية المماثلة  -

  .مساهمات األهالى فى تحقيق ذلك/وتفعيل أدوارها 

جع صدى واإلحتياجات المعلوماتية المستقبلة عن تسجيل ر_

  .خدمات المنظمات األهليةلعرضها على الشبكة 

  
  األول 

  

  الثانى

  

  الدقهلية

  

  

القباب 

  الصغرى

  

  

  نحو قرية أفضل 

  نموذج لمشروع بيئى

  لنظافة القرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أهالى القرية 

/ نساء/ رجال 

  / شباب

  /عمدة القرية 

  /قياداة محلية

نتمية  جمعيات

  /المجتمع المحلى

مسئولين من 

  البيئ

  

  

  .تقديم نموذج تنموى بيئى-

حث الريفيين على  تنظيف وتجميل  -

  قريتهم

حث الريفيين على العمل الجماعى  – 

وتنظيم الجهود الذاتية للمحافظة على 

  .نظافة القرية

و /مناقشة المشكالت البيئية بالقرية -

  .مقترحات الحل

مشاركة المجتمعية حث المسئولين لل/ 

  .وتقديم الحل من خالل الشبكة

  

  

  

  

  

  

مركز الدعم اإلعالمى 

  / بدكرنس 

منزل /منازل قيادات ريفية

  العمدة

  

  

  تحديد مكان االجتماع وإعداده -

  اإلعالن عن اإلجتماع  -

مسئولى /شباب/ريفيات/زراع/تحديد المدعوين،ودعوتهم _ 

/ ئية ،وخبراء بيئةمنظمات محلية تهتم بالبي/البيئة والتنمية

  .وتنمية 

مناقشة مفتوحة ، وعرض للمقترحات /االستماع للبرنامج .

  ". عن االحتياجات المعلوماتية لدعم األنشطة البيئية مستقبال

  . قياس رجع الصدى -



  

 

المحتوى   القرية  المحافظة  األسبوع  الشهر
  االتصالى

الجمهور 
  المستهدف

ستماعأماآن عقد حلقات اال  الهدف من االتصال
  والمناقشة 

  خطوات تنفيذ النشاط االتصالى

  

  الثانى

  

  

  األول

  

  كفر الشيخ

  

  

أرشادات 

زراعية من 

  الفيركون

عن محصول 

التسميد (القمح 

ومقاومة 

  )اآلفات

  

  زراع القمح

  

تعريف زراع القمح بالمعامالت -

الزراعيةالموصى بها لمحصول القمح فى 

هذا الوقت والموجودة على شبكة 

  .ن الفيركو

على ) رجال ونساء(حث زراع القمح  -

التردد على الشبكة لمعرفة التوصيات 

  . الخاصة بالمعامالت

حث الزراع على عرض مشكالت -

زراعة القمح على الشبكة إليجاد 

  .الحلول 

معرفة الباحثين والمسئولين لمشكالت  -

زراعة القمح لتقديم معلومات الحل على 

  . الشبكة

نقاط  /منازل قيادات ريفية

مراكز / االتصال المناسبة

  اإلرشاد  

  

  .اإلعالن عن اإلجتماع -

تحديد المدعوين من زراع القمح ومسئولى االرشاد والخبراء _ 

  .والقيادات المحلية /

  .االتصال بالمدعويين ودعوتهم -

  .واالستماع للبرنامج اإلذاعى، أو الشريط / عقد االجتماع-

–والحلول  -لمشكالتا -مناقشة مفتوحة حول الموضوع -

  .والمسئولين وأدوارهم

تحديد اإلحتياجات المعلوماتية المستقبلة المتعلقة بالموضوع  -

  .لوضعها على الشبكة 

  .للمشاركين تسجيل رجع الصدى -

  الثانى

  

المرأة الريفية     الدقهلية  الثانى

وإنتاج منتجات 

البان صحية 

  ونظيفة

  

  

  

  

  

  

  

مرأة ريفية وشبات 

  ريفيات

األساليب التقليدية فى تصنيع عرض -

  .منتجات األلبان

" صحيا(توضيح الجوانب غيراآلمنة  -

  .فى تلك الطرق ")وبيئيا

عرض آراء الخبراء لتحسين الطرق -

  .التقليدية المتبعة

حث الريفيات على  التردد على  - 

الشبكة للتعرف على معلومات صحيحة 

  . عن األلبان وتصنيعها

تصنيع طرح ومناقشة مشكالت  -

ودور الشبكة فى توفير . االلبان

  "المعلومات المطلوبة مستقبال

  

مركز الدعم اإلعالمى 

منازل قيادات /بدكرنس 

منزل / ريفية نسائية 

نقاط االتصال / العمدة 

المراكز / المناسبة

  .اإلرشادية

  تحديد مكان االجتماع وإعداده -

  اإلعالن عن اإلجتماع  -

خبراء تصنيع منتجات / يفياتتحديد المدعوين،ودعوتهم ر_ 

  . خبراء فى سالمة وصحة الغذاء/ األلبان 

  .منظمات محلية تهتم بسالمة األغذية ،وصحة المستلكين-

  االستماع للبرنامج .

  مناقشة مفتوحة ، وعرض للمقترحات ،وآراء المشاركين   -

قياس رجع الصدى، وتحديد اإلحتياجات المعلوماتية لتقدمها  -

  . على الشبكة

  



  

 

المحتوى   القرية  المحافظة  األسبوع  الشهر
  االتصالى

الجمهور 
  المستهدف

أماآن عقد   الهدف من االتصال
حلقات 
 االستماع

 والمناقشة 

خطوات تنفيذ النشاط 
  االتصالى

 الوسائل المستخدمة فى االتصال

  

  الثانى

  

  

  الثالث

  

  الدقهلية

  

  

عرض تجارب 

ناجحة 

لمشروعات 

صغيرة 

مشروع تربية (

  لالنح

  

/ الشباب الريفى

/  الريفيات/الزراع 

منظمات ومؤسسات 

/ تمولية محلية

جمعيات ريفية 

قيادات / خدمية

  محلية ورسمية

تقديم نموذج لمشروع صغير ناجح -

  لتربية النحل

عرض كيفية نشأت المشروع،  -

ومراحله،وتمويله،وتجارب 

النجاح،أوالفشل التى مر بها، وكيف 

  .أمكن التغلب عليها

على التفاعل مع األخرين من  الحث –

  خالل الشبكة  لتبادل الخبرات ،

عرض تلك الخبرات على الشبكة  -

  .حتى يستفيد اآلخرين منها

الحث على االتصال من خالل  -

الشبكة بالمنظمات التمولية والخدمية 

لدعم الجهود الذاتية إلقامةمثل هذه 

  .المشروعات الصغيرة

  

مركز الدعم 

اإلعالمى 

بدكرنس 

نزل العمدة م/

منازل قيادات /

  .ريفية 

  تحديد مكان االجتماع،وإعداده -

اإلعالم عن اإلجتماع،  -

  .موضوعاته / مكانه/ مواعيده

  .تحديد المدعوين _ 

إرسال الدعوات للقيادات  -

مسئولين عن التمويل / المحلية

ممثلى المنظمات / واإلقراض 

  .المحلي الخدمية

  عقد االجتماع-

مع األهالى  مناقشة مفتوحة -

  .حول االمشروع الصغير المقدم

قياس رجع الصدى،والتعرف  -

على اإلحتياجات المعلوماتية 

مستقبال فى هذا المجال لوضعها 

  .على الشبكة

/ الوحة اإلعالنات ./ نقاط االتصال

الخطابات / إخباريين شبكةاالتصال

  .االتصال التليفونى والشخصى/

  

  

  الثانى

  

  

  الرابع

  

  كفر الشيخ

التعريف   

بمشروع 

الرادكون 

كيفية / وفائدته 

الحصول على 

  . خدماته 

  

  

  

  

  

  

/ الريفيات/الزراع 

/ الشباب الريفى

المنظمات التنموية 

جمعيات / المحلية

قيادات / ريفية أهلية

ريفية محلية ورسمية 

مؤسسات تنموية / 

  وخدمية ريفية

  .اإلعالم عن شبكة المعلومات-

  دد عليهاالحث على استخدامها  والتر-

الحث على التفاعل مع األخرين من  –

  .خاللها

عرض مشكالت زراعية والبحث  -

  .عن حلول من خالل الشبكة 

تفعيل مشاركة المؤسسات البحتية  -

والخدمية  مع المجتمعات المحلية من 

  . خالل الشبكة

  

منازل قيادات 

نقاط / ريفية 

االتصال 

/ المناسبة

المراكز 

  .اإلرشادية

عن اإلجتماع، اإلعالم  -

/ مكانه/ مواعيده

  .مدته /موضوعاته

  .تحديد المدعوين _ 

إرسال الدعوات للقيادات  -

ممثلى / مسئولي التنمية / المحلية

  .المنظمات المحلية

  .تحديد مكان االجتماع -

  .إعداد مكان اإلجتماع -

  عقد االجتماع-

  .مناقشة مفتوحة مع الزراع -

  تسجيل رجع الصدى ، _

/ لوحة اإلعالنات ./ النقاط االتص

الخطابات / إخباريين شبكةاالتصال

  .االتصال التليفونى والشخصى/

  



  

 

المحتوى   القرية  المحافظة  األسبوع  الشهر
  االتصالى

الجمهور 
  المستهدف

أماآن عقد   الهدف من االتصال
حلقات 
 االستماع

 والمناقشة 

الوسائل المستخدمة فى   خطوات تنفيذ النشاط االتصالى
  الاالتص

  

  الثالث

  

  األول

  

  كفر الشيخ

  

  

وصفات 

غذائية من 

  التراث

  

ربات األسر 

  الريفيات

تعريف الريفيات بوصفات غذائية مورثة عن -

  .الجدات ،وكيفية إعدادها

عرض آراء خبراء التغذية فى  القيمة  -

  .الغذائية ،ومدى صحة وسالمة تلك الوجبات

عرض آراء خبراء التغذية فى  كيفية تحسين  -

  .لك الوجبات ورفع قيمتها الغذائيةت

حث الريفيات على التردد على الشبكة لمعرفة -

  .الوصفات الغذائية بالمناطق المختلفة

حث الريفيات على تجريب أساليب التحسين  -

  .للوصفات الغذائية والتى تعرضها الشبكة

حث الريفيات على وضع الوصفات التى -

  . خرينيعرفونها على الشبكة لتبادلها مع اآل

منازل قيادات 

نقاط / ريفية

االتصال 

/ المناسبة

مراكز ارشادية 

  

  .اإلعالن عن اإلجتماع -

  تحديد المدعوين _ 

  .االتصال بالمدعويين ودعوتهم -

واالستماع للبرنامج / عقد االجتماع-

  .اإلذاعى، أو الشريط 

مناقشة مفتوحة حول  الوصفات  -

يم ،والقيمة الغذائية ،ومناسبات التقد

  .،والعادات الغذائية المرتبطة بذلك

تسجيل رجع صدى للحضوروالخبراء  -

باإلحتياجات المعلوماتية -:المتعلقة

/ المستقبلة لتحسين تلك الوجبات 

واإلضافات التى يقرها أخصائيو التغذية 

  .لرفع القيمة الغذائية للوصفات 

لوحة ./ نقاط االتصال

إخباريين / اإلعالنات 

/ لخطابات ا/ شبكةاالتصال

االتصال الشخصى 

  .والتليفونى

  

  

  الثالث

  

  الثانى

  

  كفر الشيخ

أرشادات   

زراعية من 

  الفيركون

عن محصول 

  البنجر

  

  

  

  

  

زراع البنجر 

رجال (

  )ونساء

تعريف زراع البنجر بالمعامالت الزراعية -

الموصى بها فى هذا الوقت والموجودة على 

  .شبكة الفيركون 

على التردد ) ل ونساءرجا(حث زراع البنجر  -

على الشبكة لمعرفة التوصيات المتعلقة          

  . بتلك المعامالت

حث الزراع على عرض المشكالت اإلنتاجية -

  . لمحصول البنجر على الشبكة إليجاد الحلول

معرفة الباحثين والمسئولين لمشكالت إنتاج  -

  .البنجر لتقديم المعلومات التى تساعد علىالحل

  

قيادات  منازل

نقاط / ريفية 

االتصال 

/ المناسبة

المراكز 

  .اإلرشادية

  .اإلعالن عن اإلجتماع -

زراع الفاصوليا ( تحديد المدعوين _ 

وخبراء ، / مسئولين من االرشاد

  .والقيادات المحلية / واخصائيين 

  .االتصال بالمدعويين ودعوتهم -

واالستماع للبرنامج / عقد االجتماع-

  .يط اإلذاعى، أو الشر

مناقشة مفتوحة حول أنتاج محصول  -

  - الحلول-المشكالت –البنجر 

دوراإلرشاد  –اإلحتياجات المعلوماتية 

والبحوث فى توفير المعلومات على 

  .الشبكة

  .تسجيل رجع صدى  -

لوحة ./ نقاط االتصال

إخباريين / اإلعالنات 

الخطابات / شبكةاالتصال

االتصال التليفونى /

  .والشخصى

  



  

 

أماآن عقد   الهدف من االتصال الجمهور المستهدف  المحتوى االتصالى  القرية  المحافظة األسبوع  الشهر
حلقات 

االستماع 
  والمناقشة 

خطوات تنفيذ النشاط 
  االتصالى

 الوسائل المستخدمة فى االتصال

  
  

  الثالث

  
  
  
  الثالث

  
  آفر الشيخ

القرية 
  التجريبية

  
(        )  

  
  

التعريف بمشروع 

مشروع  أو/ تنموى 

بيئى بإحدى قرى 

  محافظة كفر الشيخ 

/ الريفيات/الزراع 

/ الشباب الريفى

المنظمات التنموية 

جمعيات / المحلية

قيادات / ريفية أهلية

/ محلية ورسمية 

مؤسسات تنموية 

  وخدمية ريفية

تقديم نموذج تنموى بإحدى -

القرى من خالل لقاءات مع 

  .قيادات وأهالى القرية

الخبرات  الحث على مشاركة-

من خالل  الشبكة فى مجال 

  .التنمية المجتمعية

الحث على التفاعل مع  –

األخرين من خالل الشبكة 

لتطبيق تلك النماذج بالجهود 

  .الذاتية 

عرض نتائج تلك الجهود  -

على الشبكة حتى يستفيد 

  .اآلخرين منها 

االتصال بالمنظمات  -

التنموية من خالل الشبكة 

ة لتنمية لدعم الجهود الذاتي

  المجتمعات الربفية

منزل العمدة 

منازل قيادات /

نقاط / ريفية 

االتصال 

/ المناسبة

المراكز 

  اإلرشادية

اإلعالم عن اإلجتماع،  -

/ مكانه/ مواعيده

  .مدته /موضوعاته

  .تحديد المدعوين _ 

إرسال الدعوات للقيادات  -

/ مسئولي التنمية / المحلية

  .ممثلى المنظمات المحلية

  .يد مكان االجتماعتحد -

  .إعداد مكان اإلجتماع -

  عقد االجتماع-

مناقشة مفتوحة مع األهالى  -

والقيادات المحلية حول النموذج 

  .التنموى المقدم

تسجيل رجع الصدى ، _

واإلحتياجات المعلوماتية 

  .المستقبلةلدعم الجهود الذاتية

/ لوحة اإلعالنات ./ نقاط االتصال

لخطابات ا/ إخباريين شبكةاالتصال

  /االتصال الشخصى والتليفونى/
  

  
  الثالث

  
  الرابع

  
  الدقهلية

    
  

تقديم ابتكارات الزراع 
لتربية دودة الحرير 

  التوتية  

  
مربوا دودوة الحرير 
التوتية من الزراع 

  والريفيات
   

  
عرض إبتكارات الزراع   -

  لتربية دودة الحرير التوتية
عرض آراء الخبراء فى  -

  .الخبرات صحة وسالمة تلك 
عرض ألساليب  تطوير تلك  -

  . الخبرات المحلية 
مناقشة آيفية استفادة  -

  .الريفيين من تلك الخبرات
االحتياجات المعلوماتية _

المقدمة  من خالل الشبكة 
  .لتطوير الخبرات وتصحيحها

  تسجيل رجع الصدى-

  

مركز الدعم /

منزل /اإلعالمى

منازل /العمدة 

/ قيادات ريفية 

تصال نقاط اال

/ المناسبة

المراكز 

  اإلرشادية

  

  اإلعالن عن اإلجتماع،  -

  .تحديد المدعوين _ 

خبراء /دعوة القيادات المحلية -

/ تربية دودة الحرير التوتية

  مسئولي اإلرشاد 

عقد االجتماع واالستماع -

مناقشة  -.للبرنامج اإلذاعى 

  مفتوحة وتسجيل رجع  الصدى

  

/  لوحة اإلعالنات./ نقاط االتصال

  قيادات  ريفيةمحلية/إخباريين 

االتصال /الخطابات / شبكةاالتصال/

   الشخصى



  

 

 


