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ABSTRACT: Agricultural extension personnel are responsible for the development 

processes in the agricultural sector as a step on the road to comprehensive development, so 

the development of professional competence is a necessary requirement.  .  

Therefore, this study was to identify the effect of the development of extension personnel 

abilities in Minoufiya governorate on their     professional competence through the following 

objective: 

1-Identify the cognitive competence of agricultural extension personnel in minoufiya governorate      

2- Identify the operational competence of agricultural extension personnel in Minoufiya  

governorate. 

3- Identify the professional competence of agricultural extension personnel in Minoufiya  

governorate 

This was done through a search form designed specifically for this purpose, has been filled 

through personal interviews of respondents work after preliminary tests on them had been 

reached, that each of the following variables positively affect on the efficiency of agricultural 

extension personnel:  

1-The degree of benefit from the information sources. 

2-The degree of development of emotional aspects  

3.  number of years of work at the ministry of agriculture. 

4.  number of years of work at the agricultural extension 

5-original place of origin. 

The study recommended also further studies to identify the capabilities that affect on the 

competence of agricultural extension personnel and means of development it. 
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 أثر تنمية قدرات العاممين باإلرشاد بمحافظة المنوفية عمي كفاءتهم المهنية ة:عنوان الرسال
 موسي أبو الحسن سميمان بركات اسم الباحـث :

 فى العموم الزراعية دكتور الفمسفة الدرجة العممية:

 قسم االرشاد الزراعى والمجتمع الريفى القسم العممى :
 7152 نوفمبر 51تاريخ موافقة مجمس الكمية : 

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية أستاذ اإلرشاد الزراعي ،    رىـــــــــــــــــــدرية محمد خي / د.أ لجنة اإلشراف:
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ اإلرشاد الزراعي     أحمد الهنيدى رضوان / د.أ  

 جامعة المنوفية مية الزراعة،، كأستاذ اإلرشاد الزراعي    عصام سيد أحمد شاهين / أ.د 

 
 الممخص العربى

حداث العمميـات التنمويـة بالاطـاع الزراعـي كخطـوة عمـي طريـي التنميـة الشـاممة إباإلرشاد الزراعي هم المنوط بهم  العاممون
 هتم المهنية تعد مطمبا ضروريا.ءن تنمية كفاإلذلك ف

المهنيــة  مكفــاءتهرشــاد الزراعــي بمحافظــة المنوفيــة عمــي إلاممين باثــر تنميــة قــدرات العــأهــذا الدراســة لمتعــر  عمــي  جــاءتلــذلك 
 ى مستوى كل من:لتعر  عممتمثمة في اهدا  الوذلك من خالل تحايي األ

 .الزراعي بمحافظة المنوفية باإلرشادالكفاءة المعرفية لمعاممين  .1
 .الزراعي بمحافظة المنوفية باإلرشادلمعاممين  األدائيةالكفاءة  .2
 .الزراعي بمحافظة المنوفية باإلرشادلمعاممين  هنيةالم الكفاءة .3

هـا  مـن خـالل الماـابالت الشخصـية لممبحـوثين بعـد ؤ تـم مم ،وتم ذلك من خـالل إسـتمارة بحـث صـممت خصيصـا لهـذا ال ـر  
معــاممين ل المهنيــة كفــاءة اليجابيــا عمــي إتيــة يــؤثر ن كــل مــن المت يــرات اآألــي إ، وتــم التوصــل  اوليــة عميهــختبــارات األعمــل اإل

 : بمحافظة المنوفية باإلرشاد الزراعي
 ستفادة من مصادر المعمومات.إلادرجة  .1

 درجة تنمية الجوانب الشعورية. .2

 مدة الخدمة في العمل بوزارة الزراعة. .3

 مدة الخدمة في العمل باإلرشاد الزراعي. .4

 موطن النشأة االصمي. .5

الادرات األخري التي يتطمبها العمل اإلرشادي وأثر تنميتها  متعر  عميل بحاثوقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من األ
 عمي الكفاءة المهنية لمعاممين باإلرشاد الزراعي بمحافظة المنوفية.

 

 

 
 


