
المراجعالمراجع

    والتنميةوالتنمية  الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  بحوثبحوث  معهدمعهد  ،،وتطبيقوتطبيق  علمعلم  الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  ،،))دكتوردكتور((  الرافعيالرافعي  كاملكامل  أحمدأحمد••
..١٩٩٣١٩٩٣//٩١٩١  األراضي،األراضي،  واستصالحواستصالح  الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  الزراعية،الزراعية،  البحوثالبحوث  مركزمركز  الريفية،الريفية،

  المنصورة،المنصورة،  جامعةجامعة  الزراعة،الزراعة،  كليةكلية  الريفي،الريفي،  والمجتمعوالمجتمع  الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  بقسمبقسم  التدريسالتدريس  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء••
..٢٠٠٦٢٠٠٦//٢٠٠٥٢٠٠٥  ،،الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  فيفي  محاضراتمحاضرات

    الطبعةالطبعة  ،،  والزراعةوالزراعة  لألغذيةلألغذية  المتحدةالمتحدة  األمماألمم  منظمةمنظمة  مرجعى،مرجعى،  دليلدليل  ::الزراعىالزراعى  اإلرشاداإلرشاد  ::بيرتونبيرتون  ،،  سوانسونسوانسون••
      ..١٩٩٠١٩٩٠  ،،  الثانيةالثانية

  ،،  االسكندريةاالسكندرية  الجديدة،الجديدة،  المطبوعاتالمطبوعات  داردار  ،،  الزراعىالزراعى  اإلرشاداإلرشاد  علمعلم  أساسياتأساسيات  ::  ))دكتوردكتور((  السيدالسيد  أحمدأحمد  ،،  العادلىالعادلى••
١٩٧٣١٩٧٣..

  والتوزيع،والتوزيع،  والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الوفاءالوفاء  داردار  ،،  الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  ،،  ))دكتوردكتور((  محمدمحمد  بهجتبهجت  ،،  المقصودالمقصود  عبدعبد••
..١٩٨٨١٩٨٨  ،،  المنصورةالمنصورة

..١٩٩٢١٩٩٢  ،،  القاهرةالقاهرة  ،،  العلميةالعلمية  للخدماتللخدمات  مصرمصر  ،،  المعاصرالمعاصر  الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  ::  ))دكتوردكتور((  محمدمحمد  أحمدأحمد  ،،  عمرعمر••
    ،،  البصرةالبصرة  جامعةجامعة  ،،  خفاجىخفاجى  المحسنالمحسن  عبدعبد  عباسعباس  ترجمةترجمة  ،،  الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  ::  هـهـ  أديسونأديسون  ،،  ماوندرماوندر••

١٩٨٣١٩٨٣..
  كليةكلية  الزراعي،الزراعي،  االقتصاداالقتصاد  قسمقسم  ،،الزراعيالزراعي  اإلرشاداإلرشاد  أساسياتأساسيات  فيفي  محاضراتمحاضرات  ،،))دكتوردكتور((  الالالال  عبدعبد  محمدمحمد  مختارمختار••

..١٩٩٧١٩٩٧//٩٦٩٦  طنطا،طنطا،  جامعةجامعة  بطنطا،بطنطا،  الزراعةالزراعة
    ،،الناميةالنامية  الدولالدول  فيفي  الزراعيةالزراعية  اإلرشاديةاإلرشادية  النظمالنظم  لكفاءةلكفاءة  المحددةالمحددة  العواملالعوامل  ،،))دكتوردكتور((  زهرانزهران  علىعلى  يحيىيحيى••

    عينعين  جامعةجامعة  والسكانية،والسكانية،  االجتماعيةاالجتماعية  والبحوثوالبحوث  العلميةالعلمية  والحساباتوالحسابات  لإلحصاءلإلحصاء  السادسالسادس  الدوليالدولي  المؤتمرالمؤتمر
  صص  صص  ،،١٩٨١١٩٨١  إبريلإبريل  ٢٢  --  مارسمارس  ٢٩٢٩  ،،))الزراعيالزراعي  اإلحصاءاإلحصاء  فيفي  تطبيقاتتطبيقات((  الخامسالخامس  المجلدالمجلد  شمس،شمس،
٣٠٣٣٠٣--٢٨٧٢٨٧..  

::مراجع  باللغة العربيةمراجع  باللغة العربية: : أوالًأوالً••
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§§ BlackBlack Burn,Burn, DD..JJ.. (ed(ed..)):: ExtensionExtension Handbook,Handbook,
UniversityUniversity ofof Geulph,Geulph, Canada,Canada, 19841984..
§§ Swanson,Swanson, BB..EE..,, RR..PP.. BentzBentz && AA..JJ.. SofrankoSofranko (Eds(Eds..),),

ImprovingImproving AgriculturalAgricultural ExtensionExtension:: AA ReferenceReference
Manual,Manual, FoodFood andand AgricultureAgriculture OrganizationOrganization ofof thethe
UnitedUnited Nations,Nations, RomeRome [On[On--line]line].. AvailableAvailable atat::
httphttp:://www//www..faofao..org/docrep/Worg/docrep/W75417541E/wE/w75417541ee0404..htmhtm
##22..
§§ VanVan denden Ban,Ban, AA..WW && Hawkins,Hawkins, HH..SS ((19901990))::

AgriculturalAgricultural Extension,Extension, LongmanLongman ScientificScientific andand
Technical,Technical, NewNew YorkYork..

::نجليزيةنجليزيةمراجع  باللغة اإلمراجع  باللغة اإل: : اًاًثانيثاني  ••
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§§ Food and Agricultural Organization of the United Nations. Food and Agricultural Organization of the United Nations. 
        ((http://www.fao.orghttp://www.fao.org).).
§§ Institute of Applied Agriculture. (Institute of Applied Agriculture. (http://www.agnr.umd.eduhttp://www.agnr.umd.edu).).
§§ Journal of Extension (http://Journal of Extension (http://www.Joe.orgwww.Joe.org).).
§§ Journal of Agricultural Education and Extension. Journal of Agricultural Education and Extension. 

((http://www.library.wur.nl/ejae/http://www.library.wur.nl/ejae/).).
§§ Journal of Agricultural Education Journal of Agricultural Education 

((http://www.pubs.aged.tamu.edu/jae/http://www.pubs.aged.tamu.edu/jae/).).
§§ Journal of Extension Systems (Journal of Extension Systems (http://www.jesonline.org/http://www.jesonline.org/).).
§§ Journal of International Agricultural and Extension Journal of International Agricultural and Extension 

Education (JIAEE)Education (JIAEE) ((http://www.aged.tamu.edu/aiaee/jiaeehttp://www.aged.tamu.edu/aiaee/jiaee).).
§§ Virtual Extension and Research Communication Network. Virtual Extension and Research Communication Network. 
          ((http://vercon.sci.eghttp://vercon.sci.eg).).
§§ World Bank. (World Bank. (http://www.worldbank.orghttp://www.worldbank.org).).

::دوريات ومواقع علي شبكة اإلنترنتدوريات ومواقع علي شبكة اإلنترنت: : ثالثاًثالثاً••
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