
  

  الموجز
استخالصاً مما سبق يمكن تحديد أنواع المعلومات التى تحتاج الجماعات المستهدفة   

من الرجال والسيدات والشباب والشابات فى مختلف محافظات الدراسة إلى تلبيتها من خالل 

وسوف نتناول هذه المعلومـات فـى   ).  رادكون(شبكة معلومات التنمية الزراعية والريفية 

  .ت التى تضمنتها الدراسة وكذا المصادر التى يمكن االعتماد عليها فى توفيرهاإطار المجاال

  

  المصدر المعلومات  المجال

ــة  إقامـــــ

المشــــروعات 

  الصغيرة

إجراءات الحصول علـى القـروض إلقامـة      •

  .المشروعات الصغيرة

  .بنك التنمية واالئتمان الزراعي  •

  

الجهــات المتاحــة للتــدريب علــى إقامــة   •

  .لصغيرةالمشروعات ا

  .الوحدات المحلية  •

  

  الجمعيات األهلية المتاحة  • .خطوات تنفيذ المشروعات الصغيرة  •

المنظمات الحكومية في إطـار    •

  .تخصص المشروع

المعلومات التسويقية التي تساعد في تسويق   •

  .المنتجات

األسواق المركزيـة وأسـواق     •

  .الجملة

إجراءات ترخيص أماكن إقامة المشـروعات    •

  .غيرةالص

  .الوحدات المحلية  •

الجمعيات األهلية التي تسـاعد فـي إقامـة      •

 .المشروعات الصغيرة

إجراءات الحصول على قطعة أرض زراعيـة    •

  .بالمناطق الجديدة

ــالمركز أو   • ــة ب اإلدارة الزراعي

  .مديرية الزراعة بالمحافظة

الحلول العلمية للمشكالت الفنية التي تواجـه    •  النشاط الزراعي

  .اج الزراعياإلنت

  .محطات البحوث الزراعية  •

حلول المشكالت اإلدارية التي تواجه اإلنتـاج    •

  الزراعي

  .مديرية الزراعة بالمحافظة  •

  
  
  



  المصدر المعلومات  المجال

ــاط   ــابع النش ت

  الزراعي

التوصيات الفنية الزراعية الحديثة لمختلـف    •

  .الحاصالت الزراعية

  .الجمعية التعاونية الزراعية •

  ز اإلرشاد الزراعيمرك •

 . المطبوعات اإلرشادية الزراعية •

أماكن الحصول على أماكن مستلزمات اإلنتاج   •

  الزراعى الموثوق فيها

 الجمعية التعاونية الزراعية •

 .بنك القرية •

 .اإلدارة الزراعية بالمركز •

  .شركات بيع المستلزمات •

مواعيــد إقامــة النــدوات االرشــادية      •

  .اوموضوعاتها وأماكن عقده

 .الجمعية التعاونية الزراعية •

  .المركز اإلرشادي •

أضرار الري بمياه مخلوطة بميـاه الصـرف     •

  .الزراعي

 .مركز اإلرشاد الزراعي •

 .اإلدارة الزراعية بالمركز •

  .محطة البحوث الزراعية •

إجراءات الحصول على القـروض الزراعيـة     •

  .الميسرة

  .بنك التنمية واالئتمان الزراعي •

 .المركز اإلرشاد الزراعي • .ستخدام اآلمن للمبيداتكيفية اال  •

 .اإلدارة الزراعية بالمركز •

  .محطة البحوث الزراعية •

أضرار استخدام التقاوي من المصـادر غيـر     •

  .المعتمدة

 .المركز اإلرشاد الزراعي  •

 .محطة البحوث الزراعية •

إدارة التقاوى بمديرية الزراعـة   •

  .بالمحافظة

الزراعية عند بداية أسعار تسويق الحاصالت  •

  .الموسم

 .الجمعية التعاونية الزراعية •

 .اإلدارة الزراعية بالمركز •

  .مديرية الزراعة بالمحافظة •

كيفية صيانة التربة الزراعية والمحافظة على   •

  .خصوبتها

ــي    • ــين األراض ــاز تحس جه

  .بالمحافظة

 .الزراعيةالجمعية التعاونية  •  .أماكن تأجير اآلالت الزراعية بأسعار مناسبة  •

  .مركز اإلرشاد الزراعي •
  



  المصدر المعلومات  المجال

ــاط   ــابع النش ت

  الزراعي

أساليب تطهير المصارف الزراعية المكشوفة   •

  .والمغطاة

 .الجمعية التعاونية الزراعية   •

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

  .اإلدارة الزراعية بالمركز   •

ــات   • ــزين المنتج ــاليب الصــحيحة لتخ األس

  .الزراعية

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

ــاإلدارة     • ــويق ب ــم التس قس

  .الزراعية بالمركز

المنافذ التسويقية المناسبة لتسويق الحاصالت   •

  .الزراعية

 .الجمعية التعاونية الزراعية   •

 .الجمعيات األهلية المعنية   •

إدارة التســـويق بمديريـــة    •

  .الزراعة

االحتياطات الواجب مراعاتها عنـد إسـتخدام     •

  .رق الرى المطورط

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

  .محطة البحوث الزراعية   •

المواصفات الواجب توافرهـا فـي المنـتج      •

  .الزراعي الصالح للتصدير

شركات التصدير المتاحة على    •

  .المستوى المحلى واإلقليمي

شركات التصدير المتاحة على    • .إجراءات تصدير الحاصالت الزراعية  •

  .لى واإلقليميالمستوى المح

خطورة عدم االلتـزام بتنفيـذ بالتشـريعات      •

  الزراعية

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

 .اإلدارة الزراعية بالمركز   •

  .مديرية الزراعة بالمحافظة   •

األساليب الموصى بها لتقليل الفاقد فيما بعـد    •

  .الحصاد

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

الجمعيــات األهليــة المعنيــة    •

 .لمرأة الريفيةبتنمية ا

إدارة التســـويق بمديريـــة    •

  .الزراعة بالمحافظة

 .محطة البحوث الزراعية   •  .الخطوات الصحيحة لتصنيع منتجات األلبان  •

أقسام التصنيع الغذائي علـى     •

مســـتوى اإلدارة الزراعيـــة 

  .ومديرية الزراعة
  



  

  المصدر المعلومات  المجال

ــاط   ــابع النش ت

  الزراعي

ة لتصـنيع  المنتجـات   الخطوات الصـحيح   •

  .الغذائية مثل المربات والمخلالت

 .محطة البحوث الزراعية  •

أقسام التصنيع الغـذائي علـى     •

ــة   ــتوى اإلدارة الزراعي مس

  .ومديرية الزراعة بالمحافظة

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •  المواصفات الجيدة لتجهيز أماكن التخزين  •

ــاإلدارة     • ــويق ب ــم التس قس

  .الزراعية بالمركز

أساليب الوقاية مـن اإلصـابة بـاألمراض       •  الوعي الصحي

  .المتوطنة

 .الوحدة الصحية  •

  .المستشفى المركزي  •

األخطاء الشائعة في التعامل مـع األمـراض      •

  .المتوطنة

 .الوحدة الصحية  •

  .المستشفى المركزي  •

 .الوحدة الصحية  •  .أهمية إجراء التحاليل الطبية بصفة دورية   •

  .ركزيالمستشفى الم  •

األضرار الناجمة عن إتباع الوصفات البلدية    •

  .في عالج األمراض

 .الوحدة الصحية  •

  .المستشفى المركزي  •

مواصفات الغذاء الصحي المتـوازن ألفـراد      •

  .األسرة

 .الوحدة الصحية  •

  .المستشفى المركزي  •

أنواع ومواعيد التطعيمات الواجب االلتـزام     •

  .بها

 .الوحدة الصحية  •

  .ستشفى المركزيالم  •

أساليب وقاية الحيوانات المزرعية والدواجن    •  الوعي البيطري

  .من اإلصابة باألمراض

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

األضرار الناجمة عن إتباع الوصفات البلدية    •

  .في عالج الماشية والدواجن

 .بيطريةالوحدة ال   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة
  



  

  المصدر المعلومات  المجال

ــوعي   ــابع ال ت

  البيطري

أنواع ومواعيد التحصينات البيطرية  الواجب   •

  .االلتزام بها

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

الشروط الواجب توافرها فى امـاكن تربيـة     •

  .الماشية والدواجن

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

األساليب الصحيحة للتعامل مـع الحيوانـات     •

  . والدواجن المريضة

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــب    • ــة الط ــري  مديري البيط

  .بالمحافظة

التعامــل مــع  

  الجمعيات األهلية

ــى     • .أنواع الجمعيات المتاحة في المنطقة  • ــة عل ــات األهلي الجمعي

المستوى المحلـى واإلقليمـي   

  .والمركزي

ــى     •  .أهداف الجمعيات األهلية المتاحة بالمنطقة  • ــة عل ــات األهلي الجمعي

المستوى المحلـى واإلقليمـي   

  .والمركزي

دمات الجمعيات األهليـة المتاحـة   أنشطة وخ  •

  .بالمنطقة

ــى     • ــة عل ــات األهلي الجمعي

المستوى المحلـى واإلقليمـي   

  .والمركزي

شروط االنضمام لعضوية الجمعيات األهليـة    •

  .المتاحة بالمنطقة

ــى     • ــة عل ــات األهلي الجمعي

المستوى المحلـى واإلقليمـي   

  .والمركزي

األنشطة المولـدة للـدخل نتيجـة اسـتفادة       •

  . ريفيات من التعامل مع الجمعيات األهليةال

ــى     • ــة عل ــات األهلي الجمعي

المستوى المحلـى واإلقليمـي   

  .والمركزي
  



  المصدر المعلومات  المجال

المحافظة علـى  

البيئة الريفيـة  

  .من التلوث

أضرار اإلسـراف فـي اسـتخدام األسـمدة       •

  .الكيماوية

 .الجمعية التعاونية الزراعية   •

 .زراعيمركز اإلرشاد ال   •

جهاز شـئون البيئـة علـى       •

  .المستوى المحلى

المحافظة علـى  

البيئة الريفيـة  

  من التلوث

أضرار اإلسـراف فـي اسـتخدام المبيـدات       •

  .الزراعية

 .الجمعية التعاونية الزراعية   •

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

جهاز شـئون البيئـة علـى       •

  .المستوى المحلى

يوانـات  األساليب الصحيحة للتخلص مـن الح  •

  . النافقة

 .الجمعية التعاونية الزراعية   •

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

جهاز شـئون البيئـة علـى       •

  .المستوى المحلى

األضرار الناجمة عـن التبـول التبـرز فـى       •

  .المجارى المائية

 .الجمعية التعاونية الزراعية   •

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

جهاز شـئون البيئـة علـى       •

  .ىالمستوى المحل

األساليب الموصى بها لعمل كومات األسـمدة    •

  .واألعالف من المنتجات الزراعية الثانوية

 .الجمعية التعاونية الزراعية   •

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

جهاز شـئون البيئـة علـى       •

  .المستوى المحلى

 .الوحدة المحلية   • .أساليب المحافظة على نظافة القرية  •

جهاز شـئون البيئـة علـى       •

  .المستوى المحلى

تنميــة المــرأة 

  .الريفية

ــات    • ــزين المنتج ــحيحة لتخ ــاليب الص األس

  .الزراعية

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

ــاإلدارة     • ــويق ب ــم التس قس

  .الزراعية بالمركز
  
  
  
  



  المصدر المعلومات  المجال

األساليب الموصى بها لتقليل الفاقد فيما بعـد    • 

  .الحصاد

 .مركز اإلرشاد الزراعي   •

الجمعيــات األهليــة المعنيــة    •

 .بتنمية المرأة الريفية

إدارة التســـويق بمديريـــة    •

  .الزراعة بالمحافظة

 .محطة البحوث الزراعية   •  .الخطوات الصحيحة لتصنيع منتجات األلبان  • 

أقسام التصنيع الغذائي علـى     •

مســـتوى اإلدارة الزراعيـــة 

  .ومديرية الزراعة

منتجات الغذاية الخطوات الصحيحة لتصنيع  ال  •

  .مثل المربات والمخلالت

 .محطة البحوث الزراعية   •

أقسام التصنيع الغذائي علـى     •

ــة   ــتوى اإلدارة الزراعي مس

  .ومديرية الزراعة بالمحافظة

 .مركز اإلرشاد الزراعي   • المواصفات الجيدة لتجهيز أماكن التخزين  •

ــاإلدارة     • ــويق ب ــم التس قس

  .الزراعية بالمركز

الغذاء الصحي المتـوازن ألفـراد   مواصفات  •

  .األسرة

 .الوحدة الصحية   •

  .المستشفى المركزي   •

أساليب الوقايـة مـن االصـابة بـاألمراض        •

  .المتوطنة

 .الوحدة الصحية   •

  .المستشفى المركزي   •

األخطاء الشائعة في التعامل مـع األمـراض     •

  .المتوطنة

 .الوحدة الصحية   •

  .المستشفى المركزي   •

 .الوحدة الصحية   •  .ية إجراء التحاليل الطبية بصفة دوريةأهم   •

  .المستشفى المركزي   •

األضرار الناجمة عن إتباع الوصفات البلديـة    •

  .فى عالج األمراض

 .الوحدة الصحية   •

  .المستشفى المركزي   •

مواصفات الغذاء الصحي المتـوازن ألفـراد     •

  .األسرة

 .الوحدة الصحية   •

  .المستشفى المركزي   •



  المصدر المعلومات  المجال

ــة   ــابع تنمي ت

  المرأة الريفية

  .مركز تنظيم األسرة   • األساليب الموصى بها لتنظيم األسرة  •

أنواع ومواعيد التطعيمات الواجـب االلتـزام     •

  .بها

 .الوحدة الصحية   •

  .المستشفى المركزي   •

أساليب وقاية الحيوانات المزرعية والـدواجن    • 

  .اضمن االصابة باألمر

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

األضرار الناجمة عن إتباع الوصفات البلديـة    •

  .فى عالج الماشية والدواجن

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

ينات البيطرية الواجـب  أنواع ومواعيد التحص  •

  .االلتزام بها

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

الشروط الواجب توافرها فـى امـاكن تربيـة      •

  .الماشية والدواجن

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

األساليب الصحيحة للتعامل مـع الحيوانـات     •

  . والدواجن المريضة

 .الوحدة البيطرية   •

 .اإلدارة البيطرية بالمركز   •

ــري     • ــب البيط ــة الط مديري

  .بالمحافظة

أنواع الجمعيات األهلية المعنية بشئون المرأة   •

  في المنطقة

ــى     • ــة عل ــات األهلي الجمعي

المستوى المحلى واإلقليمـي  

  .والمركزي
  
  
  



  المصدر المعلومات  المجال

ــة   ــابع تنمي ت

  المرأة الريفية

أهداف وأنشطة الجمعيـات األهليـة المعنيـة      •

  .بشئون المرأة في المنطقة

ــى     • ــة عل ــات األهلي الجمعي

المستوى المحلى واإلقليمـي  

  .والمركزي

األنشطة المولدة للدخل التي توفرها الجمعيات   •

  .األهلية للريفيات

ــة    • ــات األهلي ــى  الجمعي عل

المستوى المحلى واإلقليمـي  

  .والمركزي

الجمعيــات األهليــة المعنيــة    •  .إيضاح أهمية دور المرأة فى التنمية للرجال  •

 .بشئون المرأة

  .مركز اإلرشاد الزراعي   •

  

  

توصى الدراسة بناء على تفضيل المجموعات المستهدفة المبحوثة بوضع جهاز حاسب آلـي  

  :األماكن المتاحة التالية بالقرية متصل بشبكة االنترنيت في أحد

 .مركز الشباب بالقرية •

 .المدرسة االبتدائية •

 .الجمعية التعاونية الزراعية •

 .جمعية تنمية المجتمع المحلي •

 .مركز االرشاد الزراعى •

  
  
  
  
  
  


