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القسم المسئول عن مكان التنفيذ األنشـــطة 
التنفيذ 

 

موعد التنفيذ 
الدعم 

المطلوب 
: أوال: المؤتمرات 

لم يحدد بعد اكتوبر- نوفمبر الصناعات الغذائية كلية الزراعة- جامعة المنصورة - مؤتمر المنصورة العربى السابع لعلوم وتكنولوجيا األلبان 1

ثانيا: الندوات: 
 500لم يحدد الموعد الصناعات الغذائية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة Functional Foods and Neutra Cuticles- ندوة عن األغذية الوظيفية1

 500لم يحدد الموعد الصناعات الغذائية  جامعة المنصورة –كلية الزراعة Genetically Modified Foods- ندوة عن األغذية المعدلة وراثيَا 2

خالل الفصل الدراسى قسم الداوجن كلية الزراعة-جامعة المنصورة - ندوة بعنوان " المشاريع الصغيرة فى اإلنتاج الداجنى 3
 500األول 

 500لم يحدد الموعد فسم الدواجن كلية الزراعة-جامعة المنصورة - ندوة بعنوان " التقنيات الحيوية الحديثة وتطبيقاتها فى اإلنتاج الحيوانى " 4

- ندوة بعنوان " دور التعاونيات فى ظل المتغيرات اإلقتصادية الحالية ( الواقع 5
خالل األسبوع األول قسم اإلقتصاد الزراعى كلية الزراعة-جامعة المنصورة والمأمول " 

 500من نوفمبر 

 500لم يحدد الموعد قسم اإلقتصاد الزراعى كلية الزراعة-جامعة المنصورة - ندوة بعنوان " األمن االغذائى فى ضوء التغيرات السياسية واإلقتصادية الراهنة" 6

 500لم يحدد الموعد قسم أمراض النبات كلية الزراعة-جامعة المنصورة - ندوة بعنوان " المقاومة البيولوجية للحشائش فى النظم البيئية المتبادلة " 7

 500لم يحدد الموعد قسم أمراض النبات كلية الزراعة-جامعة المنصورة - ندوة بعنوان " مشاكل ما بعد الحصاد واألساليب الحديثة لتقليل الفاقد منها " 8
 



 
 

القسم المسئول عن مكان التنفيذ األنشـــطة 
الدعم موعد التنفيذ التنفيذ 

المطلوب 
 

 ثالثا: الحلقـــــات النقاشيــة:

خالل الفصلين الدراسيين إنتاج دواجن كلية الزراعة- جامعة المنصورة حلقات نقاشية أسبوعية تشمل طالب الدراسات العليا 
تمول من الكلية  األول والثانى

 وورش العمل رابعا: الدورات التدريبية

- ورشة عمل بعنوان" التلقيح الصناعى فى الدواجن واألرانب بهدف تحسين األداء 1
خالل الفصل الدراسى إنتاج الدواجن كلية الزراعة- جامعة المنصورة اإلنتاجى لكل منهما " 

تمول من الكلية الثانى 

تمول من الكلية لم يحدد الموعد قسم اإلقتصاد الزراعى كلية الزراعة- جامعة المنصورة - ورش عمل بعنوان " التقييم اإلقتصادى للمشروعات الزراعية " 2
 

 خامسا: القوافل العلمية واإلرشادية:

 إلى اإلدارات الزراعية بمحافظة الدقهلية وهى كالتالى2013/2014)  قافلة إرشادية خالل العام الجامعى 12سوف يتم تنفيذ (
- زراعة القمــح 

المحاصيل-ميكربيولوجى-ميت غمر  أعالف غير تقليدية –
 500 10/10/2013إنتاج حيوانى 

- توصيات فنية للقمح 
 –المحاصيل ميت غمر  أمراض دواجـن –

 500 24/10/2013الطب البيطرى 

- زراعة بنجر وفول وأمراضهما 
 أمراض –المحاصيل المنزلة  صحة حيـــوان –

 500 7/11/2013نبات الطب البيطرى 

- زراعة البصـــل 
الخضر بلقاس  تصنيع البان –

 500 21/11/2013األلبان 

- زراعة البصـــل 
 –الخضر منية النصر  تربية حيوان –

 500 5/12/2013إنتاج حيوانى 

- تصنيع ألبــــــان 
 –ألبان ميت سويد  أمراض محاصيل شتوية –

 500 6/2/2014أمراض نبات 

- زراعة البطاطــس 
 –الخضر تمى األمديد  تربية دواجن –

 500 20/2/2014انتاج الدواجن 

- مقاومة حشائش شتوية 
 –المحاصيل شربين - زراعة البطاطــــس 

 500 6/3/2014الخضر 



 2013/2014تابع أنشطة القوافل اإلرشادية خالل العام الجامعى 
 

الدعم موعد التنفيذ القسم المسئول عن التنفيذ مكان التنفيذ األنشـــطة 
المطلوب 

- تنمية ريفيــــة 
 500 20/3/2014 أمراض نبات –إجتماع ريفى دكرنس - أمراض محاصيل شتوية 

- زراعة الذرة 
 500 3/4/2014المحاصيل- اجتماع ريفى المنصورة  تنمية ريفية –

- زراعة العنـــب 
 500 17/4/2014 ميكروبيولوجى –الفاكهة أجا - تدوير مخلفات 

- أمراض الخضر 
 500 1/5/2014الميكروبيولوجى –أمراض نبات السنبالوين  تدوير المخلفات –

 
 

 


