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كيفية  التسجيل
برنامــج  ىف  التســجيل  للموؤسســات  �كــن 

األســايس  الربنامــج   خــالل  مــن    AGORA

قــراءة  .برجــاء  الحيــاة»  أجــل  مــن  «األبحــاث 

: التــاىل  الرابــط  عــىل   التســجيل  تعليــ�ت 

http://agora-journals.fao.org 

ال  الربامــج  مؤسســة.  لــكل  فقــط  واحــد  تســجيل 

ــة  ــاء عملي ــراد. أثن ــل األف ــن قب ــجيالت م ــل التس تقب

القا£ــة،   ضمــن  البلــد  تكــن   ¥ إذا  التســجيل، 

ــجيل  ــة للتس ــت مؤهل ــا ليس ــك أنه ــي ذل فيعن

ىف «برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة». 

إذا ²ــت املوافقــة عليــه، ســيتم االتصــال 

ــه  ــة باملؤسســة وإعطائ µســؤول املكتب

كيفيــة  مفصلــة حــول  تعليــ�ت 

النظــام. واســتخدام  الوصــول 

الكامــل  للوصــول   ºمؤهلــ الغــ« 

لربنامــج AGORA وبرامــج « األبحــاث 

�كنهــم  يــزال  ال   « الحيــاة  أجــل  مــن 

الوصــول   مللخــص جميــع الدوريــات، وكذلــك 

النــص الكامــل املجــاÃ للدوريــات املوصولــة مــن 

.AGORA برنامــج 

ليســت هنــاك حاجــة الســم املســتخدم للوصــول إىل 

«املجموعــات  عــن  القا£ــة  ىف  ابحــث  املصــادر.  هــذه 

املجانيــة» وعالمــات تبويــب املحتــوى الــذي �كــن الوصــول 

http://agora-journals.fao.org  إليــه مــن البوابــة يف الرابــط

حتــى إذا كانــت املؤسســة ليســت مؤهلــة للتســجيل يف برامــج 

األبحــاث مــن أجــل الحيــاة، �كــن أن تســاعد يف نــرش املعلومات إىل 

املؤسســات األخــرى املؤهلــة مثــل الجامعــات، 

ــوزارات، ومعاهــد البحــوث. وال

قم بزيارة الرابط التاىل

http://www.fao.org/agora/  

 من خالل AGORA  أو اتصل بفريق

 الربيد االلكرتوÃ التاىل

AGORA@fao.org

كيف �كنني الوصول إىل 
املعلومات  عند العيش يف 

بلد غ« مؤهله الستخدام 
برنامج AGORA ؟

الوصول إىل 
األبحاث الزراعية 

العاملية عرب 
(AGORA) اإلنرتنت
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الوصول إىل األبحاث الزراعية 
(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت

AGORA (أغــورا) هــو برنامــج رشاكــة عامليــة يوفــر الوصــول عــرب اإلنرتنــت 

مجانــاً أو بتكلفــه منخفضــه للمجــالت ,واملراجــع البحثيــة الحديثــة واملتقدمــة 

ــة  ــة واالجت�عي ــة والبيئي ــا البيولوجي ــة به ــوم املرتبط ــة والعل ــوم الزراعي يف العل

  AGORA  ــم تَُنســق برنامــج ــة ذات الدخــل املنخفــض. ويت إىل أكــ± مــن ١٠٠ دول

مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، نيابــة عــن العديــد مــن 

الــرشكاء مــن القطاعــ¹ العــام والخــاص.

الهــدف مــن برنامــج AGORA هــو دعــم االســتخدام الفعــال لألبحــاث الزراعيــة والتعليــم 

والتدريــب مــن قبــل األكادÃيــ¹ والطــالب وامل�رســ¹ والعاملــ¹ يف الحكومــة  والوصــول  إىل 

املعلومــات الزراعيــة  القيمــة وذات الصلــة يف وقــت املناســب عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت. 

ــالل  ــن خ ــض م ــل املنخف ــدان ذات الدخ ــت يف البل ــي أجري ــادرة الت ــم املب ــام ٢٠٠٣، تدع ــذ ع من

الوصــول عربشــبكة اإلنرتنــت مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة إىل مجموعــة غنيــة مــن املنشــورات العلميــة 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تتضمــن مصــادر مجانيــة أو باالشــرتاك، يف املناطــق املوضعيــة التــى تدعــم تحســ¹ 

نوعيــة الحيــاة.

 برامج األبحاث من أجل الحياة
”research4life”

ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية

 .واملكتبات

 عموما، آهلية البلد تعتمد عىل عوامل أساسية متعلقة ب±وة البالد

 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت
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ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية

 .واملكتبات

 عموما، آهلية البلد تعتمد عىل عوامل أساسية متعلقة ب±وة البالد

 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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الوصول إىل األبحاث الزراعية 
(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت

AGORA (أغــورا) هــو برنامــج رشاكــة عامليــة يوفــر الوصــول عــرب اإلنرتنــت 

مجانــاً أو بتكلفــه منخفضــه للمجــالت ,واملراجــع البحثيــة الحديثــة واملتقدمــة 

ــة  ــة واالجت�عي ــة والبيئي ــا البيولوجي ــة به ــوم املرتبط ــة والعل ــوم الزراعي يف العل

  AGORA  ــم تَُنســق برنامــج ــة ذات الدخــل املنخفــض. ويت إىل أكــ± مــن ١٠٠ دول

مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، نيابــة عــن العديــد مــن 

الــرشكاء مــن القطاعــ¹ العــام والخــاص.

الهــدف مــن برنامــج AGORA هــو دعــم االســتخدام الفعــال لألبحــاث الزراعيــة والتعليــم 

والتدريــب مــن قبــل األكادÃيــ¹ والطــالب وامل�رســ¹ والعاملــ¹ يف الحكومــة  والوصــول  إىل 

املعلومــات الزراعيــة  القيمــة وذات الصلــة يف وقــت املناســب عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت. 

ــالل  ــن خ ــض م ــل املنخف ــدان ذات الدخ ــت يف البل ــي أجري ــادرة الت ــم املب ــام ٢٠٠٣، تدع ــذ ع من

الوصــول عربشــبكة اإلنرتنــت مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة إىل مجموعــة غنيــة مــن املنشــورات العلميــة 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تتضمــن مصــادر مجانيــة أو باالشــرتاك، يف املناطــق املوضعيــة التــى تدعــم تحســ¹ 

نوعيــة الحيــاة.

 برامج األبحاث من أجل الحياة
”research4life”

ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية

 .واملكتبات

 عموما، آهلية البلد تعتمد عىل عوامل أساسية متعلقة ب±وة البالد

 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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الوصول إىل األبحاث الزراعية 
(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت

AGORA (أغــورا) هــو برنامــج رشاكــة عامليــة يوفــر الوصــول عــرب اإلنرتنــت 

مجانــاً أو بتكلفــه منخفضــه للمجــالت ,واملراجــع البحثيــة الحديثــة واملتقدمــة 

ــة  ــة واالجت�عي ــة والبيئي ــا البيولوجي ــة به ــوم املرتبط ــة والعل ــوم الزراعي يف العل

  AGORA  ــم تَُنســق برنامــج ــة ذات الدخــل املنخفــض. ويت إىل أكــ± مــن ١٠٠ دول

مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، نيابــة عــن العديــد مــن 

الــرشكاء مــن القطاعــ¹ العــام والخــاص.

الهــدف مــن برنامــج AGORA هــو دعــم االســتخدام الفعــال لألبحــاث الزراعيــة والتعليــم 

والتدريــب مــن قبــل األكادÃيــ¹ والطــالب وامل�رســ¹ والعاملــ¹ يف الحكومــة  والوصــول  إىل 

املعلومــات الزراعيــة  القيمــة وذات الصلــة يف وقــت املناســب عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت. 

ــالل  ــن خ ــض م ــل املنخف ــدان ذات الدخ ــت يف البل ــي أجري ــادرة الت ــم املب ــام ٢٠٠٣، تدع ــذ ع من

الوصــول عربشــبكة اإلنرتنــت مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة إىل مجموعــة غنيــة مــن املنشــورات العلميــة 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تتضمــن مصــادر مجانيــة أو باالشــرتاك، يف املناطــق املوضعيــة التــى تدعــم تحســ¹ 

نوعيــة الحيــاة.

 برامج األبحاث من أجل الحياة
”research4life”

ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية

 .واملكتبات

 عموما، آهلية البلد تعتمد عىل عوامل أساسية متعلقة ب±وة البالد

 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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الوصول إىل األبحاث الزراعية 
(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت

AGORA (أغــورا) هــو برنامــج رشاكــة عامليــة يوفــر الوصــول عــرب اإلنرتنــت 

مجانــاً أو بتكلفــه منخفضــه للمجــالت ,واملراجــع البحثيــة الحديثــة واملتقدمــة 

ــة  ــة واالجت�عي ــة والبيئي ــا البيولوجي ــة به ــوم املرتبط ــة والعل ــوم الزراعي يف العل

  AGORA  ــم تَُنســق برنامــج ــة ذات الدخــل املنخفــض. ويت إىل أكــ± مــن ١٠٠ دول

مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، نيابــة عــن العديــد مــن 

الــرشكاء مــن القطاعــ¹ العــام والخــاص.

الهــدف مــن برنامــج AGORA هــو دعــم االســتخدام الفعــال لألبحــاث الزراعيــة والتعليــم 

والتدريــب مــن قبــل األكادÃيــ¹ والطــالب وامل�رســ¹ والعاملــ¹ يف الحكومــة  والوصــول  إىل 

املعلومــات الزراعيــة  القيمــة وذات الصلــة يف وقــت املناســب عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت. 

ــالل  ــن خ ــض م ــل املنخف ــدان ذات الدخ ــت يف البل ــي أجري ــادرة الت ــم املب ــام ٢٠٠٣، تدع ــذ ع من

الوصــول عربشــبكة اإلنرتنــت مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة إىل مجموعــة غنيــة مــن املنشــورات العلميــة 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تتضمــن مصــادر مجانيــة أو باالشــرتاك، يف املناطــق املوضعيــة التــى تدعــم تحســ¹ 

نوعيــة الحيــاة.

 برامج األبحاث من أجل الحياة
”research4life”

ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية
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 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 
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  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)
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.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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الوصول إىل األبحاث الزراعية 
(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت

AGORA (أغــورا) هــو برنامــج رشاكــة عامليــة يوفــر الوصــول عــرب اإلنرتنــت 

مجانــاً أو بتكلفــه منخفضــه للمجــالت ,واملراجــع البحثيــة الحديثــة واملتقدمــة 

ــة  ــة واالجت�عي ــة والبيئي ــا البيولوجي ــة به ــوم املرتبط ــة والعل ــوم الزراعي يف العل

  AGORA  ــم تَُنســق برنامــج ــة ذات الدخــل املنخفــض. ويت إىل أكــ± مــن ١٠٠ دول

مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، نيابــة عــن العديــد مــن 

الــرشكاء مــن القطاعــ¹ العــام والخــاص.

الهــدف مــن برنامــج AGORA هــو دعــم االســتخدام الفعــال لألبحــاث الزراعيــة والتعليــم 

والتدريــب مــن قبــل األكادÃيــ¹ والطــالب وامل�رســ¹ والعاملــ¹ يف الحكومــة  والوصــول  إىل 

املعلومــات الزراعيــة  القيمــة وذات الصلــة يف وقــت املناســب عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت. 

ــالل  ــن خ ــض م ــل املنخف ــدان ذات الدخ ــت يف البل ــي أجري ــادرة الت ــم املب ــام ٢٠٠٣، تدع ــذ ع من

الوصــول عربشــبكة اإلنرتنــت مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة إىل مجموعــة غنيــة مــن املنشــورات العلميــة 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تتضمــن مصــادر مجانيــة أو باالشــرتاك، يف املناطــق املوضعيــة التــى تدعــم تحســ¹ 

نوعيــة الحيــاة.

 برامج األبحاث من أجل الحياة
”research4life”

ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية

 .واملكتبات

 عموما، آهلية البلد تعتمد عىل عوامل أساسية متعلقة ب±وة البالد

 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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الوصول إىل األبحاث الزراعية 
(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت

AGORA (أغــورا) هــو برنامــج رشاكــة عامليــة يوفــر الوصــول عــرب اإلنرتنــت 

مجانــاً أو بتكلفــه منخفضــه للمجــالت ,واملراجــع البحثيــة الحديثــة واملتقدمــة 

ــة  ــة واالجت�عي ــة والبيئي ــا البيولوجي ــة به ــوم املرتبط ــة والعل ــوم الزراعي يف العل

  AGORA  ــم تَُنســق برنامــج ــة ذات الدخــل املنخفــض. ويت إىل أكــ± مــن ١٠٠ دول

مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، نيابــة عــن العديــد مــن 

الــرشكاء مــن القطاعــ¹ العــام والخــاص.

الهــدف مــن برنامــج AGORA هــو دعــم االســتخدام الفعــال لألبحــاث الزراعيــة والتعليــم 

والتدريــب مــن قبــل األكادÃيــ¹ والطــالب وامل�رســ¹ والعاملــ¹ يف الحكومــة  والوصــول  إىل 

املعلومــات الزراعيــة  القيمــة وذات الصلــة يف وقــت املناســب عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت. 

ــالل  ــن خ ــض م ــل املنخف ــدان ذات الدخ ــت يف البل ــي أجري ــادرة الت ــم املب ــام ٢٠٠٣، تدع ــذ ع من

الوصــول عربشــبكة اإلنرتنــت مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة إىل مجموعــة غنيــة مــن املنشــورات العلميــة 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تتضمــن مصــادر مجانيــة أو باالشــرتاك، يف املناطــق املوضعيــة التــى تدعــم تحســ¹ 

نوعيــة الحيــاة.

 برامج األبحاث من أجل الحياة
”research4life”

ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية

 .واملكتبات

 عموما، آهلية البلد تعتمد عىل عوامل أساسية متعلقة ب±وة البالد

 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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الوصول إىل األبحاث الزراعية 
(AGORA) العاملية عرب اإلنرتنت

AGORA (أغــورا) هــو برنامــج رشاكــة عامليــة يوفــر الوصــول عــرب اإلنرتنــت 

مجانــاً أو بتكلفــه منخفضــه للمجــالت ,واملراجــع البحثيــة الحديثــة واملتقدمــة 

ــة  ــة واالجت�عي ــة والبيئي ــا البيولوجي ــة به ــوم املرتبط ــة والعل ــوم الزراعي يف العل

  AGORA  ــم تَُنســق برنامــج ــة ذات الدخــل املنخفــض. ويت إىل أكــ± مــن ١٠٠ دول

مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، نيابــة عــن العديــد مــن 

الــرشكاء مــن القطاعــ¹ العــام والخــاص.

الهــدف مــن برنامــج AGORA هــو دعــم االســتخدام الفعــال لألبحــاث الزراعيــة والتعليــم 

والتدريــب مــن قبــل األكادÃيــ¹ والطــالب وامل�رســ¹ والعاملــ¹ يف الحكومــة  والوصــول  إىل 

املعلومــات الزراعيــة  القيمــة وذات الصلــة يف وقــت املناســب عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت. 

ــالل  ــن خ ــض م ــل املنخف ــدان ذات الدخ ــت يف البل ــي أجري ــادرة الت ــم املب ــام ٢٠٠٣، تدع ــذ ع من

الوصــول عربشــبكة اإلنرتنــت مجانــاً أو بتكلفــة منخفضــة إىل مجموعــة غنيــة مــن املنشــورات العلميــة 

عــىل شــبكة اإلنرتنــت، تتضمــن مصــادر مجانيــة أو باالشــرتاك، يف املناطــق املوضعيــة التــى تدعــم تحســ¹ 

نوعيــة الحيــاة.

 برامج األبحاث من أجل الحياة
”research4life”

ويعــد برنامــج AGORA جــزءا مــن برامــج األبحــاث  مــن أجــل 

الحيــاه، االســم املجمــع ألربــع رشكاء ىف القطاعــ¹ العــام 

ــي  ــاص [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] الت والخ

ــ�ت  ــالت املحك ــت إىل مج ــبكة اإلنرتن ــول عربش ــر الوص توف

ــات.  ــدة لغ ــات بع ــد البيان ــب وقواع ــة والكت ــة العلمي الدولي

برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة هــي رشاكــة بــ¹ القطاعــ¹ 

العــام والخــاص بــ¹ منظمــة الصحــة العامليــة (WHO)، ومنظمة 

ــم  ــج األم ــاو)، برنام ــدة (الف ــم املتح ــة لألم ــة والزراع األغذي

املتحــدة للبيئــة (UNEP)، جامعــات كورنيــل و ييــل، 

ــ¹  ــن الطبي ــ¹ والنارشي ــوم ،التقني ــة للعل ــة الدولي والرابط

ــ¹ ــن النارشي ــك م ــن ٢٠٠ رشي ــ± م ــة إىل أك باإلضاف

والبلــدان  املؤسســات 
املؤهلة للمشــاركة ىف 

AGORA برنامــج
 املؤسسات املؤهلة التي يتمكن املوظفون والطالب من

 خاللها من الوصول إىل املجالت هي: الجامعات والكليات

 ومعاهد البحوث ومراكز اإلرشاد الزراعي واملكاتب الحكومية

 .واملكتبات

 عموما، آهلية البلد تعتمد عىل عوامل أساسية متعلقة ب±وة البالد

 بالدخل القومي للبالد، وبالتايل إذا كانت  تنتمي لبلدان مجموعة»أ» أو

.«بلدان مجموعة» ب

بلدان مجموعة «أ» تتمكن من الوصول إىل محتوى AGORA  مجانا.

ــاç إىل  ــون الث ــر/ كان تكلفــة االشــرتاك الســنوي ىف برنامــج AGORA  (مــن يناي
ديســمرب/ كانون األول) ١٥٠٠  دوالر أمريê  للمؤسســات التى تنتمى للمجموعة 

ــات  ــادرات التدريب ــتث�رالدخل يف مب ــم اس ــض) ويت ــل املنخف «ب» (ذات الدخ
املحليــة. هــذا ااالشــرتاك الســنوي يشــمل الوصــول إىل جميــع برامــج األبحــاث من 

أجــل الحيــاة [ HINARI، AGORA ، OARE ، ARDI ] األربعــة ولكــن يتــم 
التســجيل ىف كل برنامــج عــىل حــده.

 جميع املؤسسات املؤهلة واملسجلة واملقبولة من

 املجموعة ب سيكون لها حق الوصول ملدة ستة

 أشهر مجاناً. إذا كانت احدى املؤسسات التي

  تنتمى لبلدان املجموعة ب (منخفضة التكاليف)

 غï قادرة عىل دفع الرسوم السنوية، فإن هذه

 املؤسسة ال تزال مؤهلة للحصول عىل حرية الوصول إىل عدد

قليل من مصادر املعلومات

املواد املتاحة ىف 
AGORA برنامج

    

علم الزراعة
علم الحيوان

علم األحياء الدقيقة التطبيقية
العلوم املائية

علم الكيمياء الحيوية
علم األحياء

علم الفيزياء الحيوية
علم التكنولوجيا الحيوية

علم الكيمياء
علم البيئة

علم الحرشات
علوم البيئة

علم ال±وة السمكية
علوم األغذية

علم الغابات
علوم املوارد الطبيعية

علم التغذية 
علم مكافحة الحرشات 

 علوم النبات 
 العلوم االجت�عية 

علوم الرتبة 
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كيفية  التسجيل
برنامــج  ىف  التســجيل  للموؤسســات  �كــن 

األســايس  الربنامــج   خــالل  مــن    AGORA

قــراءة  .برجــاء  الحيــاة»  أجــل  مــن  «األبحــاث 

: التــاىل  الرابــط  عــىل   التســجيل  تعليــ�ت 

http://agora-journals.fao.org 

ال  الربامــج  مؤسســة.  لــكل  فقــط  واحــد  تســجيل 

ــة  ــاء عملي ــراد. أثن ــل األف ــن قب ــجيالت م ــل التس تقب

القا£ــة،   ضمــن  البلــد  تكــن   ¥ إذا  التســجيل، 

ــجيل  ــة للتس ــت مؤهل ــا ليس ــك أنه ــي ذل فيعن

ىف «برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة». 

إذا ²ــت املوافقــة عليــه، ســيتم االتصــال 

ــه  ــة باملؤسســة وإعطائ µســؤول املكتب

كيفيــة  مفصلــة حــول  تعليــ�ت 

النظــام. واســتخدام  الوصــول 

الكامــل  للوصــول   ºمؤهلــ الغــ« 

لربنامــج AGORA وبرامــج « األبحــاث 

�كنهــم  يــزال  ال   « الحيــاة  أجــل  مــن 

الوصــول   مللخــص جميــع الدوريــات، وكذلــك 

النــص الكامــل املجــاÃ للدوريــات املوصولــة مــن 

.AGORA برنامــج 

ليســت هنــاك حاجــة الســم املســتخدم للوصــول إىل 

«املجموعــات  عــن  القا£ــة  ىف  ابحــث  املصــادر.  هــذه 

املجانيــة» وعالمــات تبويــب املحتــوى الــذي �كــن الوصــول 

http://agora-journals.fao.org  إليــه مــن البوابــة يف الرابــط

حتــى إذا كانــت املؤسســة ليســت مؤهلــة للتســجيل يف برامــج 

األبحــاث مــن أجــل الحيــاة، �كــن أن تســاعد يف نــرش املعلومات إىل 

املؤسســات األخــرى املؤهلــة مثــل الجامعــات، 

ــوزارات، ومعاهــد البحــوث. وال

قم بزيارة الرابط التاىل

http://www.fao.org/agora/  

 من خالل AGORA  أو اتصل بفريق

 الربيد االلكرتوÃ التاىل

AGORA@fao.org

كيف �كنني الوصول إىل 
املعلومات  عند العيش يف 

بلد غ« مؤهله الستخدام 
برنامج AGORA ؟

الوصول إىل 
األبحاث الزراعية 

العاملية عرب 
(AGORA) اإلنرتنت
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كيفية  التسجيل
برنامــج  ىف  التســجيل  للموؤسســات  �كــن 

األســايس  الربنامــج   خــالل  مــن    AGORA

قــراءة  .برجــاء  الحيــاة»  أجــل  مــن  «األبحــاث 

: التــاىل  الرابــط  عــىل   التســجيل  تعليــ�ت 

http://agora-journals.fao.org 

ال  الربامــج  مؤسســة.  لــكل  فقــط  واحــد  تســجيل 

ــة  ــاء عملي ــراد. أثن ــل األف ــن قب ــجيالت م ــل التس تقب

القا£ــة،   ضمــن  البلــد  تكــن   ¥ إذا  التســجيل، 

ــجيل  ــة للتس ــت مؤهل ــا ليس ــك أنه ــي ذل فيعن

ىف «برامــج األبحــاث مــن أجــل الحيــاة». 

إذا ²ــت املوافقــة عليــه، ســيتم االتصــال 

ــه  ــة باملؤسســة وإعطائ µســؤول املكتب

كيفيــة  مفصلــة حــول  تعليــ�ت 

النظــام. واســتخدام  الوصــول 

الكامــل  للوصــول   ºمؤهلــ الغــ« 

لربنامــج AGORA وبرامــج « األبحــاث 

�كنهــم  يــزال  ال   « الحيــاة  أجــل  مــن 

الوصــول   مللخــص جميــع الدوريــات، وكذلــك 

النــص الكامــل املجــاÃ للدوريــات املوصولــة مــن 

.AGORA برنامــج 

ليســت هنــاك حاجــة الســم املســتخدم للوصــول إىل 

«املجموعــات  عــن  القا£ــة  ىف  ابحــث  املصــادر.  هــذه 

املجانيــة» وعالمــات تبويــب املحتــوى الــذي �كــن الوصــول 

http://agora-journals.fao.org  إليــه مــن البوابــة يف الرابــط

حتــى إذا كانــت املؤسســة ليســت مؤهلــة للتســجيل يف برامــج 

األبحــاث مــن أجــل الحيــاة، �كــن أن تســاعد يف نــرش املعلومات إىل 

املؤسســات األخــرى املؤهلــة مثــل الجامعــات، 

ــوزارات، ومعاهــد البحــوث. وال

قم بزيارة الرابط التاىل

http://www.fao.org/agora/  

 من خالل AGORA  أو اتصل بفريق

 الربيد االلكرتوÃ التاىل

AGORA@fao.org

كيف �كنني الوصول إىل 
املعلومات  عند العيش يف 

بلد غ« مؤهله الستخدام 
برنامج AGORA ؟

الوصول إىل 
األبحاث الزراعية 

العاملية عرب 
(AGORA) اإلنرتنت
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