
 

  ٢٣/٥/٢٠٠٥تقرير عن ورشة العمل المنعقدة بتاريخ 

  تحليل إحتياجات المعلومات عرض نتائج دراسةل

  *ر شبكة إتصال البحوث واإلرشادلجمهو
  

  ::نظرة عامةنظرة عامة

لتصـبح شـبكة اتصـال التنميـة     ) الفيركون(مع التوسع فى شبكة إتصال البحوث واإلرشاد 

مرار الفيركون فى القيام بوظيفته فـى الـربط بـين    فقد إتفق على است) الرادكون(الزراعية والريفية 

  .البحوث واإلرشاد الزراعى

وقد هدفت الدراسة الى تحديد معوقات العمل فى أنظمة الفيركون والتعرف علـى إمكانـات    

التوسع فى أنظمته لدعم العالقة بين البحوث واإلرشاد الزراعـى عـن طريـق تحديـد إحتياجـات      

بر هذه الدراسة أحد جزئى دراسة إحتياجات المشاركين فى شبكة التنمية وتعت .المشاركين ومقترحاتهم

  .الزراعية والريفية

  

  ::العينةالعينة
  من اإلدارة العليا والمتوسطة بمواقع الشبكة  12 •

 من اإلجمالى تقريبا% ٥٠من العاملين بمواقع الشبكة يمثلون   59 •

 من المستخدمين الذين زاروا الشبكة مرة واحدة فقط  589 •

  مشترك جديد يستخدم الشبكة بانتظام  330 •

  

  ::طريقة جمع البياناتطريقة جمع البيانات
  المقابلة الفردية بإستخدام دليل مقابلة •

  المقابلة الجماعية بإستخدام إستبيان •

  اإلستبيان البريدى اإللكترونى •

 تحليل الوثائق •

 جميع تقارير المتابعة الشهرية ألنشطة المواقع منذ بداية عمل الشبكة •

                                                 
  كونمستشار تحليل احتياجات المشاركين لمشروع شبكة الراد -  دكتور محمد حسن قاسم *



 

  )وثيقة ١٥٩(البحوث واإلرشاد  الوثائق المتبادلة بين •

  

  ::الفيركونالفيركون  تطوير أنظمةتطوير أنظمةمقترحات مقترحات 
األخبار وشارك فى مجتمع الفيركون الى شبكة الرادكـون مـع التوسـع فـى      نقل نظامى •

  .مجاالتهما

  :الحالية وهى نظمةاألتطوير  •

o نظام مشكالت الزراع وتتبع حلولها  

o نظام قاعدة بيانات النشرات  

o قتصاديةنظام قاعدة بيانات الشئون اإل  

o النظم الخبيرة  

o نظام متابعة أنشطة الفيركون  

  األنظمة المقترحة •

o نظام البرنامج اإلرشادى  

o نظام متابعة البرنامج اإلرشادى  

o نظام التدريب   

o نظام التجارة اإللكترونية  

  

  ::نظام تسجيل المستخدم لدخول الشبكةنظام تسجيل المستخدم لدخول الشبكةتطوير تطوير مقترحات مقترحات 
مل مع الشبكة يقتـرح أن يكـون   للتيسير على جمهور المستخدمين وإختصار خطوات التعا •

 :التسجيل إختيارى للمستخدم إال فى الحاالت اآلتية

o المستخدمين المصرح لهم رسميا بإدخال البيانات فى المواقع العاملة. 

o مستخدمى مجتمع الرادكون فى حالة رغبتهم فى إرسال رسائل. 

o مستخدمى النظام الخبير.  

o  طلب حل لمشكلةمستخدمى نظام المشكالت فى حالة رغبتهم فى.  

يجب عدم إتاحة بيانات المستخدم بإستثناء األسم والوظيفة إال بموافقة المستخدم للحفاظ على  •

 .خصوصية المشتركين

  :يجب أن تتضمن بيانات المستخدم •



 

o األسم بالكامل  

o  أخرى(بعد إضافة خيار  -العمل(  

o  أخرى(جهة العمل بعد إضافة خيار)  

o الجنس  

o  بعد إضافة خانة للدولة ترتبط بالمستخدمين خارج مصرمكان اإلقامة بالمحافظات  

o  إختيارى(عنوان البريد اإللكترونى)  

o  عدا األسم والوظيفة(تخيير المستخدم لنشر بياناته الشخصية.(  

يجب أن يقوم النظام بتأكيد األسم وكلمة المرور للمستخدم عن طريق البريد اإللكترونى مع  •

  .رسالة ترحيب

  .كلمة المرور فى حالة نسيانها إضافة آلية إلستعادة •

  

  مرتبة تنازليا تبعا لتكرار الحاجة اليها نظام مشكالت الزراعتطوير مقترحات 
تدعيم المراكز اإلرشادية ومواقع مديريات الزراعة ومواقع محطات البحـوث بماسـحات    •

   .ضوئية لتمكينهم من تدعيم وصف المشكلة أو الحل بالصور المتاحة

رشاد الزراعى بتحليل المشكالت التى تكررت فـى الموسـم السـابق    يقوم معهد بحوث اإل •

  . للتركيز عليها عند بناء البرنامج اإلرشادى المخطط مركزيا فى الموسم التالى

يجب تمكين المعاهد البحثية من الدخول الى النظام لمتابعة المشكالت وحل ما يتأخر منهـا   •

   .بالمحطات عن ثالثة أيام، أو المشكالت التى ليس لها حل

تسند مهمة المراجعة الموسمية لصياغة المشكالت وحلولها، وكذا تقرير صالحية المشكالت  •

  .إلستمرار النشر فى الموسم التالى للمعهد المختص

تمكين المستخدم العادى من إدخال مشكلته الى النظام مباشرة مع تحديد خياراتـه بوضـوح    •

   .بالنسبة للمنطقة ومجال المشكلة

ن تظهر رابطة نظام المشكالت أو نظام المتابعة فى الصفحة الرئيسـية للفيركـون   يفضل أ •

  . لمستخدمى النظام المسموح لهم بمجرد الدخول بكلمة المرور المخصصة

يقترح تدعيم النظام بإمكانية تبادل رسائل نصية قصيرة تسمح للمواقع بطلـب توضـيح أو    •

  .إستفسار أو غيره



 

ات البحوث بباحث مناوب فى التخصصات األكثر طلبـا مـن   يقترح تدعيم النظام فى محط •

   .فى ساعات العمل الرسمية on-lineالزراع لحل مشكالتهم مباشرة 

لمزيد (إيجاد وسيلة لربط المشكالت المنشورة بقاعدة بيانات النشرات اإلرشادية لتدعيم الحل  •

  ).من المعلومات إضغط هنا

أشـبه  (اإلستفسارات التى تحتاج الى مساحة كبيرة  إضافة إمكانية لنشر الحلول أو الرد على •

  ).بالمقالة

  

  :نظام النشرات
نشرة على شبكة الفيركون اآلن، إال أن تقارير متابعة العمـل تضـمنت    ١١٥رغم وجود  •

موضـوعا آخـر تـم     ٢٥موضوعا آخر، أضافة الى  ٣٨إحتياج المواقع الى نشرات فى 

   .التعرف عليهم أثناء الدراسة

حوثين تزويد المراكز اإلرشادية إما بكارت فيـديو لتوصـيل الحاسـب بجهـاز     إقترح المب •

ليمكنهم إستخدام أنظمـة الفيركـون أثنـاء     Data Showالتلفزيون أو جهاز عرض البيانات 

  .الندوات اإلرشادية خاصة النشرات وما تحتويه من صور توضيحية

  .وحدة الخدمات البستانية والتى تم طباعتها فى مطبعة ATUT يقترح تحميل نشرات مشروع •

يفضل تمكين المستخدم من تنزيل ملف متكامل عن النشرة بما فيه الصور داخل السياق من  •

   ،موقع النشرة

نظرا لتضخم الصفحة الرئيسية للنشرات فيقترح إضافة صفحة إفتتاحية للفهـرس تحتـوى    •

   .حالىعناوين النشرات فقط دون المقدمة على أن تتبع نفس أسلوب التصنيف ال

يمكن إضافة مجموعة من الروابط المفيدة لنشرات أو كتيبات من مواقع أخرى خاصة تلـك   •

  . المحتوية على صور أو رسوم، على أن يتم إجازة صالحيتها من الباحث المختص

  

  :نظام النشراتلالمجالت المقترح إضافتها 
  ) يناإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى كل شهر(مجلة اإلرشاد الزراعى  •

اإلدارة المركزية لإلرشـاد الزراعـى كـل    (مجلة اإلرشاد الزراعى فى األراضى الجديدة  •

  )شهرين

  )شهرية –المعمل المركزى للمناخ الزراعى (مجلة األرصاد الجوية  •



 

  ).شهرية –الثقافة الزراعية (الصحيفة الزراعية  •

  .مع إدارة المجلةويمكن بحث تحميل األعداد السابقة باإلتفاق ) قطاع خاص(مجلة شروق  •

  .عمل رابطة مع جريدة التعاون والمجلة الزراعية •

  

  

 :نظام النشراتلالخدمات الزراعية المقترح إضافته  دليل
استجابات المبحوثين على أن الزراع يستفسرون عن عناوين وأماكن وأسعار وبدائل الخـدمات   أفادت

  :التالية

  المعدات واألدوات الزراعية •

  المشاتل الزراعية •

  حدات الحقن باألمونياو •

  محطات إنتاج الدواجن واألرانب •

  مراكز تجميع األلبان •

  محطات تربية المواشى •

  التطوعية وما تقدمه من خدمات وأماكن عملها/الجمعيات األهلية •

  الباحثين والخبراء والمستشارين الزراعيين وتخصصاتهم وعناوينهم •

  شروط ومعايير اإلنتاج للتصدير •

  التقاوى والشتالت •
  

  النظام الخبير
  .أن يتم مراجعة وتحديث النظام الخبير موسميا •

ربط نتائج حل المشكلة فى جميع األنظمة الفرعية باألجزاء المقابلة فى النشرات أسوة بنظام  •

  .التشخيص

تحليل للمشكالت المتكررة على فترات متقاربة أثناء الموسم وعرض النتـائج علـى هيئـة     •

  .شكالت الشائعة فى هذه الفترةنداءات تحذيرية عن الم

  

  :المقترح نظام التجارة الزراعية اإللكترونية



 

  النظام كمكان يلتقى فيه المنتجين والتجار أو المصدرين وغيرهم يعمل •

  مكون لألسعار اليومية للخضر والفاكهة يضم •

  مكون لألسعار المزرعية للمحاصيل الحقلية طوال فترة تسويق اإلنتاج يضم •

  حليلية إلتجاهات السوق واألسعارمقاالت ت يضم •

  الفرص التصديرية يشمل •

  على أسعار وعناوين خدمات الشحن والنقل فى مختلف الوسائل يحتوى •

  آلية لتوضيح إتجاهات العرض والطلب إيجاد •

  األسواق الشائعة مثل البورصة الزراعية أخبار •

  

  نظام التدريب
  :خيارات تقديم المادة التدريبية •

o المدرب/بية كما يصيغها المحاضرنشر المادة التدري  

o  لتيسير التعلم الذاتى) موديول(برمجة المادة التدريبية فى صورة وحدات تعليمية  

o تخطيط برنامج تدريبى متكامل لكل موضوع بأسلوب التعلم الذاتى  

o بإستخدام أساليب التعليم عن بعد تخطيط وتنفيذ دورات تدريبية مباشرة  

  
  المقترحة موضوعات التدريب •

o بية ديدان الحريرتر  

o إنتاج عيش الغراب  

o تنمية المهارات األساسية للمرشد الزراعى  

o إجراء دراسات الجدوى  

o مهارات اإلتصال  

o تشغيل وصيانة المعدات الزراعية  

o تربية المواشى  

o تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية  

o المكافحة المتكاملة  

o الرى المطور  



 

o تحديد اإلحتياجات اإلرشادية  

o تربية األرانب  

o شغيل أنظمة الفيركونت  

o إستخدام أنظمة الفيركون فى العمل اإلرشادى  

o صيانة جهاز الحاسب  

o إستخدام وصيانة المعينات السمعية والبصرية  

o تدوير المخلفات الزراعية  

o تكنولوجيا األغذية  

o إنتاج األلبان  

o تربية النحل  

o إنتاج الدواجن  

o إستخدام برامج سطح المكتب ميكروسوفت  

  

  نظام األخبار
  .ظام األخبار الى الصفحة الرئيسية للرادكون بدال من كونه رابطة فى نظام الفيركوننقل ن •

  .تدعيم النظام بالصور فى الصفحة الرئيسية على األقل •

. فتح النظام لمواقع مختارة لتحميل ما يخصها من أخبار فى المسـتوى األول مـن النظـام    •

ين بمراجعة وتنسـيق ونشـر هـذه    ويستمر المستوى الثانى والثالث إلدارة النظام والخاص

  .األخبار تحت مسئولية معهد بحوث اإلرشاد

تمكين مدير النظام من حفظ بعض المقاالت أو األخبار فـى أرشـيف خـاص، وتيسـير      •

  .إستعراضها من للمستخدمين

  .التركيز على أخبار المستحدث فى الزراعة •

الى المحـرر   فيما يشبه باب فتح النظام للمستخدم العادى للتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم •

  .الصحف فى

على أن يتضمن هذا الباب أيضا خبرات وتجارب . إضافة صفحة للخبرات واألفكار الناجحة •

الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة، وأفكار خبراء التسويق، وأسـاليب تقليـل نفقـات    

  .وغيرها.. اإلنتاج



 

م تحميله بواسـطة مراكـز الـدعم    إضافة باب لجدول عمل السيارات المجهزة إرشاديا يت •

  .اإلعالمى

  

  :نظام األخبار إلتاحتها من خالل مجاالت اإلعالن التى يتكرر سؤال المزارعين عنها

  .أسعار وأماكن بيع منتجات المعاهد البحثية والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية •

  .صول عليه من سلع باألجلالخدمات البنكية لبنك التنمية واإلئتمان الزراعى وما ييسر الح •

  .نداءات وأخبار والتوصيات الدورية للحمالت القومية •

  .النداءات العاجلة والتحذيرية بصفة عامة •

  .اإلعالنات القومية مثل حمالت التطعيم والصحة الوقائية وغيرها •

منتجات وأسعار وأماكن بيع المبيدات والتقاوى والشـتالت واآلالت والمعـدات الزراعيـة     •

  .دة والدواجنواألسم

  .شركات التصدير وما تقدمه من خدمات •

  .مطبوعات اإلدارة العامة الثقافة الزراعية وما صدر حديثا عنها •

  .مشروعات المنظمات األهلية الخاصة بالشباب •

اإلعالنات التحذيرية من المنتجات غير المسموح بها أو غير المطابقة للمواصفات أو غيـر   •

  .الموثوقة

   .والريفية ومعارض األسر المنتجةالمعارض الزراعية  •

  

  :نظامال فى المواقع المقترح تمكينها من تحميل األخبار
  كليات الزراعة وحدة السياسة والتنسيق والنهوض بالمرأة الريفية •

  العالقات العامة بالوزارة •

  الثقافة الزراعية •

  المعمل المركزى للمناخ الزراعى •

  قطاع الخدمات بوزارة الزراعة •

  راعيةالمجالس الز •

  المراكز اإلرشادية •

  ).رئاسة المركز(مركز البحوث الزراعية  •



 

  مديريات الزراعة •

  قطاع الشئون اإلقتصادية •

  المعاهد البحثية •

  اإلدارة المركزية لإلرشاد •

  محطات البحوث •

 مراكز الدعم اإلعالمى •

  

  

  :نظام البرنامج اإلرشادى المخطط على مستوى المراكز اإلرشادى
  حدودية خطوط اإلتصال يقترح نشر البرنامج فى نظام األخبارنظرا لبساطة النظام وم •

 :ويمكن تمثيل نقاط التحكم فى إنساب المعلومات بين هذه الجهات كاآلتى •

o       يتم إدخال نتائج تحديد اإلحتياجات والخطـة الشـهرية للنـدوات بواسـطة المركـز

 .اإلرشادى

o يتم إقرار الخطة ونشرها بواسطة مديرية الزراعة بالمحافظة. 

o تتم المتابعة وكتابة تقرير اإلنجاز بواسطة الجهات الثالثة. 

o ينشر تقرير اإلنجاز نصف السنوى بواسطة اإلدارة المركزية لإلرشاد.  

  

  مصادر معلومات ونقاط التحكم فى نشر البرنامج اإلرشادى المخطط محليا
 جهة النشر المصدر المعلومات

 لزراعةمديرية ا المركز اإلرشادى تحديد اإلحتياجات

 مديرية الزراعة المركز اإلرشادى الخطة الشهرية للندوات

 مديرية الزراعة المركز اإلرشادى متابعة التنفيذ وكتابة تقرير اإلنجاز

المركز اإلرشادى ومديريات الزراعة  متابعة التنفيذ

 واإلدارة المركزية لإلرشاد

  غير منشور

  :نظام البرنامج اإلرشادى المخطط مركزيا
  :م بناء البرنامج اإلرشادى بالتعاون بين أربعة جهات هىيت •

o المعهد البحثى أو القسم المختص فيه.  

o اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى 



 

o مديريات الزراعة بالمحافظات المشاركة. 

o اإلدارات الزراعية بالمراكز اإلدارية. 

  . أو تقييمهوتختص كل جهة بإدارة المعلومات فى أحد جوانب البرنامج اإلرشادى  •

  :بالنسبة لبرامج التدريب فيقترح •

o  بواسطة المعهـد  ) أعداد المتدربين وأسماء المدربين(أن يتم تحميل البرنامج التدريبى

البحثى المختص، ثم يتم نشره بالكامل بواسطة اإلدارة المركزية لإلرشاد بعد إستكمال 

  .المواعيد وأماكن عقد الدورات

o امل فى نظام األخبار، مع إضافة رابطة أن يظهر جدول البرنامج بالكLink  فى نظام

  .البرنامج اإلرشادى

o القسم البحثى، أو بواسطة محطة البحوث /أن يتم تحميل المادة التدريبية بواسطة المعهد

 .على أن يكون المعهد المختص مسئوال عن النشر بعد مراجعة المادة العلمية

o  ،مع إضافة رابطة تظهر المادة التدريبية فى نظام التدريبLink   فى نظام البرنـامج

  .اإلرشادى

  :نظام متابعة البرنامج اإلرشادى المخطط مركزيا
إستخدام هذا النظام محدود لفئة اإلدارة أو من يصرح لهم بالمتابعة فقط كل حسب إختصاصه  •

 . ومستواه اإلدارى

لمتابعـة بمجـرد   يعمل النظام عن طريق إظهار جميع عناصر البرنامج اإلرشادى فى نظام ا •

  .إدخال بيانات هذا البرنامج

 .يقوم المتابعين بتسجيل نتيجة المتابعة على النظام حسب الجهة التابعين لها •

يجب أن يمكن النظام المسئولين المسموح لهم بإستخدام النظام من إستعراض حالة المحصول  •

 .فى أى وقت خالل الموسم أو خالل فترة زمنية محددة

تمكن المسئول من تجميع أو جدولة البيانات أو طلب تقرير مكتـوب قابـل    يجب تطوير آلية •

 .  للطباعة عن حالة المحصول

ال يسمح بحذف أو تعديل البيانات التى تم إدخالها للنظام إال للجهة األعلى من جهـة إدخـال    •

  . البيانات

  



 

  التوصيات النهائية للمشاركين فى ورشة العمل

  نظام األخبار
الجهة و إتاحة البحث فى  -التاريخ- بحث ألرشيف األخبار عن طريق الموضوعإضافة نظام ال •

 .األرشيف

 إضافة باب فى األخبار لمراكز الدعم اإلعالمي •

o البرامج التلفزيونية المختلفة المتخصصة فى مجال الزراعة 

o مواعيد خروج سيارات اإلرشاد 

 إضافة باب للمعارض الزراعية الريفية •

من إضافة األخبار الخاصة بهم على ان يتم مراجعة الخبر من قبل  تمكين الجهات المقترحة •

 .مدير الجهة قبل ارسالة للنشر بواسطة معهد اإلرشاد

 إضافة توصيات المؤتمر •

  

 نظام شارك فى مجتمع فيركون
إضافة زر لمساعدة األعضاء عن كيفية استخدام المنتـدى وكيفيـة فـتح منتـديات جديـدة       •

 .وصالحيات المستخدم

 شاشة الخبرات و األفكار الناجحة إضافة •

 إضافة مجموعة تناقش مشاكل الشباب فى مجال الزراعة •

 إضافة مجموعة تناقش مشاكل المرأة الريفية •

 إضافة مجموعات جديدة تناقش المحاصيل المختلفة •

  

 نظام التدريب
 اضافة برامج تدريبية فى تخصصات مختلفة •

 ساليب التعليم عن بعداضافة نظام جديد للتدريب عن طريق استخدام ا •

االهتمام بنشر الموضوعات التدريبية الهامة التي تقابل االحتياجات التدريبية الهامة لمستخدمي  •

 .الشبكة

نشر خطط البرامج التدريبية موضحا بها المحتوى التدريبي، والقائمين بالتدريب، والمتدربين  •

 .كلفة حضور الدورة إذا لزم األمرالمقصودين، ومكان التدريب، والفترة الزمنية للتدريب، وت



 

  

 نظام تسجيل الدخول
 على مقترحات الواردة بنظام تسجيل الدخول الموافقة •

  

 النظم الخبيرة
  :على مقترحات النظم الخبيرة باإلضافة الى  الموافقة •

o عراض المحتملة مع امكانية طباعتها لمساعدة المرشد اثناء عمل قائمة بكل األ

  .التشخيص فى الحقل

o المكافحة المتكاملة (ير نظم خبيرة فى مجاالت وليس محاصيل وذلك مثل تطو

 ).والتعرف على الحشائش

  

  نظام التجارة االكترونية
بدال من اسم التجارة  "نظام المعلومات التسويقية الزراعية"ليكون سم اال تعديل اقتراح •

  .االكترونية

  .دال من الفيركونب ان يكون نظام المعلومات التسويقية تحت شبكة الرادكون •

  

  :البرامج اإلرشاديةنظام 
يتم وضع البرنامج اإلرشادي كعنوان وأهداف عامة وأهداف تعليميـة إرشـادية، مـع عـدم      •

التعرض لمستويات تخطيط البرنامج، واالهتمام باألنشطة اإلرشادية التي توضح خطة تنفيـذ  

انات الميدانية لكل نشاط في البرنامج حتى يتمكن مسئول مركز اإلرشاد الزراعي من ملء البي

ضوء ما هو مخطط، ورفع التقرير إلكترونيا إلى المستويات األعلى من المستوى المحلي إلى 

المستوى المركزي؛ لعرض الموقف التنفيذي وسـير العمليـات اإلنتاجيـة للمحصـول فـي      

  .محافظات إنتاجه الرئيسية على السادة  متخذي القرار

الزراعي والتنمية الريفية بالمشاركة في هذه المتابعة حتـى يـتم   ويقوم معهد بحوث اإلرشاد  •

تحديد ردود أفعال المزارعين تجاه تنفيذ مختلف التوصيات الفنية التـي يسـتهدف البرنـامج    

وكذلك تتبع التوصيات التي تم تبنيها والتي لم يتم تبنيها لمراعاة ذلك .  اإلرشادي نشرها بينهم



 

هذا باإلضافة إلى موافـاة السـادة   .  اإلرشادي في الموسم التالي عند تحديد أولويات البرنامج

  .الباحثين المعنيين بموقف المنتجين الزراعيين من تنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بهم

  

  :نظام المشكالت
لكل مركز إرشادي حتى يتسنى تصوير أعراض اإلصـابة الحشـرية    Camera Digitalتدبير  •

وقع البحثي مع تشخيص المشكلة ليتسنى الحصول علـى الحـل   والمرضية وإرسالها إلى الم

 .السريع والدقيق لها من قبل السادة الباحثين

إضافة إمكانية البحث في قاعدة بيانات المشكالت عن المشكالت المكررة أو الملحة التي يشعر  •

 .بها الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين

كز اإلرشادية على المستوى المحلي، ويمكن للمنتجين قصر إدخال المشكالت على مواقع المرا •

 .الزراعيين أن يقوموا بعرض مشكالتهم عن طريق البريد اإللكتروني

دعم موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي بقائمة تفيد بيانات المزارع الذي يقوم بإدخـال   •

 .المشكلة

عم اإلعالمي وبثهـا أوال بـأول   االستمرار في إنتاج الشرائح المصورة عن طريق مراكز الد •

 .على الشبكة

قيام السيد الدكتور مدير المحطة البحثية بالتنسيق مع مسئولي األقسام البحثية بالمحطة بتحديـد   •

 .مناوب في كل قسم يساهم في حل المشكالت الواردة يوميا

  

  


