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الحظت الباحثة من خالل مشاھداتھا المیدانیة بقرى ومراكز محافظة البحیرة ، ومن خالل تعاملھا الوظیفى / ملخص، الخ 
یین فى محافظة البحیرة ، أن بالمرشدين الزراعیین المنوط بھم نشر الثقافة السكانیة والبیئیة والغذاء اآلمن بین السكان الريف

ً فى أداء المرشدين الزراعیین للمھام المتعلقة بدمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى األنشطة اإلرشادية الزراعیة  ً كبیرا ھناك تباينا
مھارية ، أو بمحافظة البحیرة ، وقد يرجع ذلك فى أحد جوانبه إلى تباين ھؤالء المرشدين الزراعیین فى مستوياتھم المعرفیة وال

ً من مسلمة أن  ً من التساؤالت البحثیة إنطالقا فى اتجاھاتھم نحو بعض قضايا السكان والبیئة والغذاء ، مما أثار لدى الباحثة عددا
فاقد الشىء اليعطیه ، ومن ھنا بادرت الباحثة بإجراء ھذه الدراسة لتقديراالحتیاجات التدريبیة للمرشدين الزراعیین المشاركین 

ً بالمؤشرات والنتائج فى أن شطة مشروع دمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى بمحافظة البحیرة ، إسترشادا
البحثیة المتعلقة بمدى قیام ھؤالء المبحوثین بالمھام والواجبات واألنشطة الوظیفیة المنوط بھم آداؤھا لدمج الثقافة السكانیة 



  .افظة البحیرة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى بمح
دراسة مھام المرشدين الزراعیین المتعلقة بدمج المفاھیم الثقافیة السكانیة : أجريت ھذه الدراسة لتحقیق ھدف رئیسى ھو 

  : والبیئیة فى أنشطة اإلرشاد الزراعى بمحافظة البحیرة ، ودراسة األھداف الفرعیة التالیة 
  التعرف على بعض الخصائص العامة للمبحوثین  - 1
  .حصر وتصنیف المشكالت السكانیة والبیئیة فى مناطق عمل المبحوثین والتى تم التعامل معھا من خالل أنشطة الدمج  - 2
تحديد المفاھیم الرئیسیة الخاصة بالثقافة السكانیة والبیئیة التى يحرص المرشدون الزراعیون على دمجھا فى األنشطة  - 3

  .اإلرشادية الزراعیة اإلشادية الزراعیة ودمجھا فى التوصیات 
  .توصیف أسالیب الدمج التى يمارسھا المرشدون الزراعیون فى مناطق عملھم  - 4
  . إستنباط االحتیاجات التدريبیة المعرفیة للمبحوثین فى مجال دمج الثقافة السكانیة فى اإلرشاد الزراعى  - 5

حافظات التى تم تنفیذ مشروع دمج الثقافة السكانیة فى تم اختیار محافظة البحیرة إلجراء ھذه الدراسة لكونھا من أولى الم
ً إلقامة الباحثة بالمحافظة  2007وحتى شھر مارس من عام  1994اإلرشاد الزراعى فیھا مع بداية عمل المشروع سنة  ، ونظرا

ارود ، ودمنھور، والمحمودية ، إيتاى الب: إلى جانب عملھا بإدارة اإلرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بدمنھور، فقد تم اختیار مراكز 
ً لخطة عمل مشروع  وأبوحمص إلجراء ھذه الدراسة ، وھى جمیع المراكز اإلدارية التى تم تدريب المرشدين الزراعیین بھا وفقا

  . 2007دمج الثقافة السكانیة والبیئیة بمحافظة البحیرة 
ً بمراكز الدراسة ا 67إنحصرت مفردات ھذا البحث فى  ً زراعیا ) 1(ألربعة المذكورة أعاله على النحو المبین فى الجدول رقم مرشدا

٪ من إجمالى عدد المرشدين الزراعیین ممن تم تدريبھم بواسطة 80الوارد فى متن ھذه الدراسة ، وھذه العینة تمثل قرابة 
عة حتى تاريخ جمع البیانات ، مشروع دمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى ومازلوا يعملون به فى المراكز األرب

من أول المراكز التى نفذت بھا أنشطة عديدة لمشروع دمج الثقافة السكانیة فى اإلرشاد الزراعى ومازالت - المراكز - ولكونھم 
اكز ، إضافة إلى كونھا تمثل باقى مر 2007ھذه األنشطة جارية بھذه المراكز حتى تاريخ جمع البیانات خالل الربع األخیر من عام 

ٍ من اإلدارات الزراعیة والقرى الريفیة    . المحافظة وبھم أكبر عدد من المرشدين الزراعیین على مستوى كل
ً باستخدام إستمارة استبیان بالمقابلة الشخصیة كأداة لجمع البیانات ، وقد مرت إستمارة االستبیان  تم جمع البیانات میدانیا

. جعة لتكون صالحة فى مضمونھا بشكلھا النھائى لألغراض التى تم تصمیمھا ألجله بالعديد من المراحل بغرض التعديل والمرا
  .وتم استخدام النسب المئوية والمتوسط الحسابى والجداول التكرارية 

ً ألھم النتائج البحثیة    :وفیما يلى موجزا
والدراسات العلیا ، مما قد يشیرإلى  ٪ تشملھم فئتى التعلیم العالى70.1غالبیة المرشدين الزراعیین المبحوثین وبنسبة  - 1

تفھمھم للمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة الموكلة إلیھم ، طالما كانوا من الحاصلین على فرص تعلیمیة أفضل من أقرانھم 
  .الحاصلین على فرص تعلیمیة متوسطة ، وقد يتفق ذلك مع منطق علوم اإلدارة الحديثة 

٪ تشملھم فئتى الشعبة العامة والتخصصات األخرى ، مما قد يشیرإلى 89.6المبحوثین وبنسبة غالبیة المرشدين الزراعیین  - 2
انخفاض درجة قیام غالبیة المبحوثین بالمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة الموكلة إلیھم ، طالما كانوا من غیر المتخصصین ، 

إلرشاد السكانى والبیئى وغیرھا من العلوم اإلرشادية األساسیة اللّھم إالّ إذا كانوا يحصلون على دورات تدريبیة فى مجال ا
  .لخريجى أقسام اإلرشاد الزراعى 

سنة كحد أقصى ،  35سنوات كحدأدنى ، و 4عدد سنوات عمل المبحوثین بالعمل فى مجال اإلرشاد الزراعى تراوحت بین  - 3
٪ مدة عملھم  48، وأن قرابة نصف المبحوثین ونسبتھم  ٪ من المبحوثین مدة عملھم باإلرشاد الزراعى قلیلة 30وأن قرابة 

٪ فقط من المبحوثین ، وعلى 22.3باإلرشا الزراعى متوسطة ، أما ذوى مدة العمل الكثیرة باإلرشاد الزراعى فقد بلغت نسبتھم 
انیة والبیئیة المنوط بھم ذلك فمن المتوقع أن يتباين المرشدون الزراعیون المبحوثون فى درجة قیامھم بالمھام اإلرشادية السك

  .تنفیذھا 
٪ من 5٪ من المرشدين الزراعیین المبحوثین حصلوا على عد قلیل من الدورات التدريبیة ، مقارنة بأقل من  71أكثر من  - 4

. عى إجمالى المبحوثین حصلوا على عدد كثیر من الدورات التدريبیة فى مجال دمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزرا
ً فى عدم قیامھم بالمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة فى إطار مشروع  وقد يكون قلة عدد الدورات التدريبیة للمبحوثین سببا

  .دمج الثقافة السكانیة فى اإلرشاد الزراعى 
 1996مرة خالل عام ٪ من المرشدين الزراعیین بمشروع دمج الثقافة السكانیة فى اإلرشاد الزراعى ، تم تدريبھم ألول 79 - 5

  .  1997٪ فقط ، تم تدريبھم ألول مرة فى عام 21وحده ، وأن باقى المبحوثین ونسبتھم قرابة 
وھى مدة طويلة قد تؤثرعلى قدرة  - عام  12أى لمدة  - 2007وحتى عام 1996٪ من المبحوثین لم يعاد تدريبھم منذ عام 25 - 6

دة لھذه الدورات ، وقد يترتب على ذلك فتورحماسھم للعمل وبالتالى قد تنخفض المبحوثین فى تذكرالموضوعات التدريبیة المتعد



قدراتھم على أداء المھام الخاصة بدمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى المنوط بھم إنجازھا ، خاصة وأن غالبیة 
ً ، ومن المعلوم أنه كلما تقدم اإلنسان ف ى عمره كلما تدھورت حواسه ممايؤثر على إدراكه وما المبحوثین من كبار السن نسبیا

  .يرتبط به من عوامل التذكر والنسیان 
٪ من المبحوثین كانت إستفادتھم بدرجة قلیلة من الدورات التدريبیة التى نفذھا مشروع دمج الثقافة السكانیة فى  72قرابة  - 7

بدرجة متوسطة ، أما المبحوثین الذين استفادوا بدرجة كبیرة من ٪ من المبحوثین كانت إستفادتھم 22.4اإلرشاد الزراعى ، وأن 
  .٪ فقط من إجمالى المرشدين الزراعیین المبحوثین 5تلك الدورات فقد بلغت نسبتھم 

٪ أفادوا بأنھم لم يحصلوا على أى مزايا من التدريب فى مجال دمج الثقافة 27أكثر من ربع المبحوثین ونسبتھم قرابة  - 8
٪ من المبحوثین بحصولھم على میزة واحدة فقط من التدريب فى مجال دمج  37.3اإلرشاد الزراعى ، بینما أفاد  السكانیة فى

٪ من المبحوثین بأنھم حصلوا على میزتین من ھذا التدريب ،  30الثقافة السكانیة فى اإلرشاد الزراعى ، فى حین أفاد قرابة 
بحصولھما على ثالث میزات من التدريب فى مجال دمج الثقافة السكانیة فى ٪ من المبحوثین الذين أفادوا 10مقابل قرابة 

  . اإلرشاد الزراعى
تشیر النتائج السابقة إلى انحصار المزايا التدريبیة فى ثالث مزايا فقط ، جاءت الحوافزالمادية الشھرية فى مقدمتھا ، خاصة  - 9

ز بصفة شھرية منتظمة ، وقد يؤثر ذلك فى درجة قیام المبحوثین ٪ من المبحوثین ھم الذين يحصلون على ھذه الحواف 14وأن 
  .بالمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة 

٪ فقط من المبحوثین ال تواجھھم أى صعوبات لدمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى فى القرى التى  6 -10
وقد تبین أن عدم توافر وسائل االنتقال . م يواجھون صعوبات كثیرة للدمج يعملون فیھا ، بینما أفاد أكثر من نصف المبحوثین أنھ

ً لھؤالء  ً رئیسیا والمواصالت للمرشدين الزراعیین المبحوثین بمشروع دمج الثقافة السكانیة فى اإلرشاد الزراعى ، يمثل تحديا
على قدرة ھؤالء المبحوثین على القیام بالمھام المبحوثین ، خاصة وأن غالبیتھم اليتم تحفیزھم كما سبق توضیحه وقد يؤثر ذلك 

ً إلحداث التغییر المنشود فى سلوك المسترشدين  ً كبیرا الموكلة إلیھم لتحقیق أھداف المشروع ، خاصة وأن ذلك يتطلب جھدا
اإلرشاد  الذين يتسمون بعدم الوعى وصعوبة االقتناع بما يوصى به المرشدون الزراعیون بمشروع دمج الثقافة السكانیة فى

  .الزراعى
التدريب المستمر ، وتوفیر وسائل االنتقال والمواصالت ، وتوفیرالحوافزالمادية للمبحوثین ، جاءت فى مقدمة االحتیاجات أو  -11

وقديؤثر ذلك على درجة قیام . المتطلبات التى تمكن المبحوثین من دمج األنشطة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى 
  .بالمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة المنوط بھم تنفیذھا المبحوثین 

ً فى بداية عمل  36قرابة  -12 ٪ من المبحوثین ذوى اتجاھات محايدة ، وقد يكون تحیید القوى المعارضة ألفكار المشروع مناسبا
إتجاھات ھؤالء المرشدين لتكون ، فإنه من الضرورى العمل على تحريك )  2007 – 1996( المشروع ، إالّ أنه وبعد ھذه المدة 

إيجابیة ، وذلك من خالل التدريب المستمر، وتوفیر وسائل االنتقال واالتصال ، والحوافزالمناسبة ؛ حتى ترتفع معنوياتھم ، ومن ثم 
  .القیام بالمھام اإلرشاديةالسكانیة والبیئیة والغذائیة الموكلة إلیھم بكفاءة وفاعلیة 

وزيادة عدد أفراد األسرة ، و البطالة وعدم توافر فرص للتوظیف ، و الزواج المبكر ، و تسرب ) ادة السكانیة الزي( كثرة اإلنجاب  -13
ً لما أفاد به أكثر من  ٪  31الفتیات من التعلیم ، جاءت فى مقدمة المشاكل السكانیة فى القرى التى يعمل بھا المبحوين وفقا

  . من المرشدين الزراعیین المبحوثین 
دم وجود صرف صحى ، و إلقاء القمامة فى المجارى المائیة والشوارع ، وإنتشار أكوام السمد البلدى وحظائرالمواشى ع -14

  .بجوار المساكن ، جاءت فى مقدمة المشاكل البیئیة فى مناطق عمل المبحوثین 
ار مستلزمات اإلنتاج الزراعى ، وعدم توافر اإلسراف فى استخدام الزراع لألسمدة الكیماوية والمبیدات الزراعیة ، وارتفاع أسع -15

التقاوى عالیة اإلنتاجیة ، جاءت فى مقدمة المشكالت التى تتعلق بإنتاج الغذاء الوافر والنظیف فى القرى التى يعمل فیھا 
دمج الثقافة المبحوثین ، وقد تؤثرتلك المشكالت على قدرة المبحوثین فى القیام بالمھام اإلرشادية الموكلة إلیھم الخاصة ب

  .السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى 
ثلثى المبحوثین قاموا بتنفیذ المھام اإلرشادية المرتبطة بأنشطة دمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى ، وأن  -16

  .م من القیام بھذه المھام ثلث المبحوثین لم يقوموا بھذه المھام ، وقد يرجع ذلك إلى عدم توافر المتطلبات التى تمكنھ
ً يقوم بعمل إتصال تلیفونى ، ومرشدا آخر يقوم بعمل إيضاح عملى من خالل يوم حقل ، مما  67مرشد واحد من كل  -17 مرشدا

يشیر إلى محدودية المرشدين الزراعیین المبحوثین الذين قاموا باألنشطة اإلرشادية ذات العالقة بالمھام الوظیفیة الخاصة بدمج 
ً لعدد مرات قیامھم . ثقافة السكانیة والبیئیة فى أنشطة اإلرشاد الزراعى ال ً بین المبحوثین وفقا ً وملحوظا ً ظاھريا ھناك تباينا

أى أن ھناك احتمال لتباين .  2007باألنشطة اإلرشادية المرتبطة بالمھام اإلرشادية الثقافیة السكانیة والبیئیة خالل عام 
بالمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة فى إطار أنشطة مشروع دمج الثقافة السكانیة فى اإلرشاد  المبحوثین فى درجة القیام



  . الزراعى 
الرجال ھم أكثر الفئات المستھدفة من أنشطة الثقافة السكانیة والبیئیة فى القرى التى يعمل بھا المرشدون الزراعیون  -18

لثانى من حیث االستھداف بالمشروع ، وجاء الشباب فى الترتیب الثالث ، وأن النساء جئن فى المركز ا 2007خالل موسم 
  .واألخیرفى قائمة الفئات المستھدفة من أنشطة الثقافة السكانیة والبیئیة 

أعلى كثافة حضور للمسترشدين تكون فى أيام الحقل ، يلیھا االجتماعات اإلرشادية ، وتأتى الزيارات المنزلیة فى مؤخرة  -19
اإلرشادية التى يقوم به المرشدون الزراعیون العاملون فى مشروع دمج الثقافة السكانیة فى اإلرشاد الزراعى ، بینما األنشطة 

تمثل الندوات اإلرشادية النشاط األول بین األنشطة التى يقوم بھا المبحوثین لتأدية المھام اإلرشادية الخاصة بدمج الثقافة 
  .راعى السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الز

مشكالت الصرف الصحى ، وإلقاء المخلفات الزراعیة والحیوانات النافقة والقمامة وفوارغ المبیدات والطیور المیتة والمجارى  -20
فى الترع وتلويث میاه الرى ، تأتى فى مقدمة المشكالت التى تم طرحھا من قبل المبحوثین على الفئات المستھدفة فى 

  .القرى التى يعملون بھا 
٪ من المبحوثین أفادوا بعدم وجود موضوعات ذات أھمیة تذكر فیما يتعلق بالثقافة السكانیة ، وتعكس ھذه النتیجة 18قرابة  -21

مدى سلبیة ھذه النسبة من المبحوثین ، وقد يتفق ذلك مع ماسبق توضیحه فیما يتعلق بالمبحوثین ذوى االتجاھات السلبیة 
  . المبحوثین يرون أن ھناك موضوعات كثیرة لھا أھمیتھا فیما يتعلق بالثقافة السكانیة والبیئیة ٪ من 18كما أن قرابة . والمحايدة 

موضوع تنظیم األسرة وخفض معدل الزيادة السكانیة ، جاء فى مقدمة الموضوعات الخاصة بالثقافة السكانیة من وجھة نظر  -22
البطالة وتجريف التربة الزراعیة فى نھاية قائمة أھم الموضوعـــات وجاء موضوع . ٪ 70أكثر من ثلثى المبحوثین ونسبتھم قرابة 
  . ٪ من المبحوثین  1.5الخاصة بالثقافة السكانیة من وجھة نظر 

جاءت موضوعات التلوث البیئى والمخاطر على البیئة من التلوث ، وأضرار الصرف الصحى وإلقاء المخلفات والقمامة فى  -23
عدم غسیل المالبس وغیرھا فى میاه الترع من أھم الموضوعات الخاصة بالثقافة البیئیة من وجھة  المجارى المائیة ، وموضوع

  .نظر المبحوثین 
٪ من المبحوثین 58كیفیة إعداد وجبة غذائیة متكاملة تعتبرمن أھم الموضوعات الخاصة بالثقافة الغذائیة من وجھة نظر قرابة  -24

أما . ٪ 45صحى والعناصر الغذائیة حیث افاد بذلك قرابة نصف المبحوثین ونسبتھم قرابة ، ويلیه فى األھمیة موضوع الغذاء ال
٪ فقط من المبحوثین 3موضوع بدائل مكونات الغذاء ، فقد جاء فى مؤخرة أھم الموضوعات الخاصة بالثقافة الغذائیة من وجھة نظر 

 .  
فاھیم التى تعلمھا المبحوثین من خالل مشروع دمج الثقافة جاء مفھوم المشكلة السكانیة وتنظیم األسرة فى مقدمة الم -25

وجاء مفھوم التعلیم السكانى فى مؤخرة . السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى ، تاله مفھوم الغذاء المتكامل واألمن الغذائى 
  .اد الزراعىالمفاھیم التى تعلمھا المبحوثون من خالل مشروع دمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرش

، و الزراعة فى المیعاد المناسب ، و إنتظام وأحكام الرى والصرف ) الكثافةالنباتیة المناسبة ( الخف المناسب للنباتات  -26
، جاءت فى مقدمة أھم التوصیات اإلرشادية التى ) التغذية المناسبة فى المیعاد المناسب ( ومواعیده ، و التسمید المناسب 

  . لرسائل السكانیة والبیئیة من وجھة نظر المبحوثین يمكن تحمیلھا با
جاءت رسالة تنظیم األسرة وتحديد عدد الموالید فى مقدمة أھم الرسائل السكانیة ، و جاء عدم تلويث الماء والھواء  -27

لغذائى السلیم فى بالمخلفات وحرقھا والحفاظ على البیئة من التلوث فى مقدمة الرسائل البیئیة ، وجاء التوازن والتكامل ا
  .مقدمة الرسائل الغذائیة

 - معظم المبحوثین فى حاجة إلى تعريفھم بالتوصیات اإلرشادية التى يمكن تحمیلھا بالمفاھیم السكانیة والبیئیة المناسبة  -28
ٍ عام    . لمناطق عملھم ، والتى يمكنھم تضمینھا فى المھام اإلرشادية الزراعیة الموكلة إلیھم  - بشكل

٪ من المرشین الزراعیین المبحوثیین فى حاجة لتنمیة مھاراتھم الذھنیة لمعرفة أھم التوصیات اإلرشادية 79كثر من أ -29
الزراعیة التى يمكنھم تحمیلھا بالمفاھیم السكانیة فى مناطق عملھم ، مما ينعكس على نجاحھم فى القیام بالمھام 

  .إلرشادية الزراعیة األساسیةاإلرشادية السكانیة الموكلة إلیھم بجانب مھامھم ا
٪ من المرشدين الزراعیین المبحوثیین فى حاجة لتنمیة مھاراتھم الذھنیة لمعرفة أھم التوصیات اإلرشادية 90أكثر من  -30

الزراعیة التى يمكنھم تحمیلھا بالمفاھیم البیئیة فى مناطق عملھم ، مما ينعكس على نجاحھم فى القیام بالمھام اإلرشادية 
  .ئیة الموكلة إلیھم بجانب مھامھم اإلرشادية الزراعیة األساسیة البی
٪ من إجمالى المرشدين الزراعیین المبحوثیین فى حاجة لتنمیة مھاراته الذھنیة لمعرفة أھم التوصیات 86.5أكثر من  -31

فى مناطق عملھم ، مما ينعكس  اإلرشادية الزراعیة التى يمكنھم تحمیلھا بالمفاھیم والرسائل الخاصة بإنتاج غذاء وافر وآمن
  .على نجاحھم فى القیام بالمھام اإلرشادية الغذائیة الموكلة إلیھم بجانب مھامھم اإلرشادية الزراعیة األساسیة 



٪ من إجمالى المرشدين الزراعیین المبحوثیین إما أنھم اليعرفون أى طريقة إرشادية مناسبة لتحقیق دمج 62.7أكثر من  -32
( انیة والبیئیة فى الرسائل اإلرشادية الزراعیة فى مناطق عملھم ، أو أنھم يعرفون بدرجة قلیلة بعض ھذه الطرق الرسائل السك

ً على نجاحھم فى القیام بالمھام اإلرشادية الموكلة إلیھم بجانب مھامھم اإلرشادية ) طريقة  2 - 1 ، مما قد ينعكس سلبا
ً كبیراً . الزراعیة األساسیة  ٍ  ويعد ھذا قصورا يحتاج إلى تعريف ھؤالء المبحوثین بالطرق اإلرشادية المختلفة ، وممیزات وعیوب كل

منھا ، وكذا خطوات اإلعداد لھا والقیام بھا بما يتناسب وظروف المناطق التى يعمل بھا المبحوثین ، وبما يحقق لھم النجاح فى 
الندوات جاءت فى مقدمة أنسب الطرق اإلرشادية لتحقیق دمج . ا القیام بالمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة المنوط بھم تنفیذھ

  .الرسائل السكانیة والبیئیة فى اإلرشادية من وجھة نظر المرشدين الزراعیین المبحوثین 
٪ من المرشدين الزراعیین المبحوثین بمشروع دمج الثقافة السكانیة والبیئیة فى اإلرشاد الزراعى ، تشملھم 81قرابة  -33

ذوى المعارف المنخفضة والمتوسطة بالمفاھیم السكانیة والبیئیة ، وقد يتطلب ذلك عمل برامج تدريبیة مبنیة على أساس فئتى 
  .االحتیاجات التدريبیة لھؤالء المبحوثین فى ھذا المجال

والغذاء اآلمن فى غالبیة المرشدين الزراعیین المبحوثین المشاركین فى أنشطة مشروع دمج الثقافة السكانیة والبیئیة  -34
اإلرشاد الزراعى ، يحتاجون بشدة أو بدرجة متوسطة للتدريب المعرفى فى مجال المفاھیم السكانیة والبیئیة وكیفیة دمجھا فى 
أنشطة اإلرشاد الزراعى ، بما يحقق لھم الكفاءة فى القیام بالمھام اإلرشادية السكانیة والبیئیة المنوط بھم تنفیذھا فى مناطق 

 .عملھم 
 .النص بالعربیة والمستخلصات بالعربیة واالنجلیزية/ اللغة  تبصرة اللغة

رءوس 
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  ,زكريا محمد, الزرقا/ اسم شخصي 
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مدخل إضافى 
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  .كلیة الزراعة/ الھیئة التابعة 
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