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 كلية الزراعة جامعة المنصورة - بالطلا ةياعرالسنوى عن أنشطة  التقرير

تعترب األنشطربربالاألباة ذربربلاهأليا باذربربلا  بنربربلاخربربةا لربرب بااملتربذلاألبا بربربتاألبتا طاربربلاارباربرب اتا ربربتاألبا بربربتاأل ربرب أليااا

وطربنابرب ألاااااألبتعددةاطناخةلاألبط رربلا  نشطالاألبملتافلاخهةاتتقلاألبوألبتاوتلاةاألبه رألياوألبقدرأليابربد األباربة اا

ا.دعما  ل ئه األباة اوحتفذزبمابااط رربلاخةاألنشطالاألبملتافلاألبلااقاحترصاألبااذلاعاة

اطربنااألبملتافربلااألنشطربالااألباربة اابااا رسربلااأل  صربلاات ربهذةياا ربجررألباا هرب ااألباربة اارع يلاخةلاطناألبااذلاتقوم

اابذربلاألنوبذااو  بقريربلااألجل طعربلااإسربت دااخةاألبةعتاحبجزاختقوماألبلتورةاجب طعلاألنوبذابذلاألبقريلاطعاألبتع قداخةل

اا .ألجلوألبلا شطالاعاةاوألإلارألفاألبري ضذلاألنشطالابا رسل

ا-:ألبت بذلا  نشطالا  بااذلاألباة ارع يلاتقوماربا 

l ا.ألباة ا نياط   ق ياوعالاألبثق خذلاألنشطالاعاةاألإلارألف

l ا.ع طلاخدطلاوطع ارألياتدريب يابعالاألبملذماوحجزاوألبرادأليا  جلوألبلاأل  صلاألنشطالاعاةاألإلارألف
l ارباذرب ياا ربنيااألنشطربالااتارب ااخذهرب ااتلفرب ااألبتربةااألنطرب ربنااإىلاألباربة ااوتورذرب ااألبعااذربلااألنشطربالااعاربةااارألفألإل

ا.ألجل طعل

l ا.وألبدورألياألبع ارألياخةاألالارتألك

l ا.خذ اطذبلاشت ئجاوحتقذقاألجل طعلارباذ يا نياألب لو األب رحةاألبهرر ناخةاألالارتألك

l ا. طع يألجلاط تو اعاةاألبق طلاألبري ضذلاألبدورألياخةاألالارتألك

األبااذربلاااطبرب شةاا ربنياابزألوبته ارببريةاط  ح ياإىلاحتت جاالاألبتةاألباة ذلاألنشطالابا رسلاألبت هذةياتقديمايتم

اصرب الياا  بااذربلاايتربوألخرااربا .ااألبطارشجابعبلابا رسلاحجرةاتورداورب ب األبا وبلاتلسابا رسلاص بلايتوألخراحذث

اطربنااألبعديربدااتلظربذمااخةاألبؤمترألياق علاألستملدألمايتماربا اااألبفلذلاضرب بع راألبفلذلاألنشطالابا رسلارببريةامب  ح ي

ا.ألب رحذلاوألبعروضاألبثق خذلاألنشطال

ا

 

ا
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ا

األبلط طام

اعدداألبطرتربنياطوعداألبتلفذ 

األالمج ىلاط بب اط بتاإىلاطن

ا73ا11ا12ا11/11ا11/11اطهرر ناري ضيا1

ا3ا-ا3ا12/11ا11/11اذ سذلدورياألجل طعلايفاربرةاألبقدماألبقا1

ا2ا-ا2ا-ا12/11ادورياألجل طعلايفاألب ب حلا7

ا4ا-ا4ا-ا12/11ادورياألجل طعلايفاتلساألبا وبلا4

ا11ا-ا11ا71/11ا1/11ادورياألجل طعلايفاربرةاألبذدا2

ا1ا-ا1ا-ا9/11ا اوبلاألجل طعلايفاألبع  األبقو ا2

ا12ا-ا12ا12/11ا12/11ا اوبلاألجل طعلايفاربرةاألبقدما3

ا4ا-ا4ا-ا13/11ااوبلاألجل طعلايفاألبةربال ا1

ا1ا-ا1ا-ا71/11ا اوبلاألجل طعلايفات ياوشدوا9

ا2ا1ا7ا-ا1/11ا دورياألجل طعلايفاألبا رألتذا11

ا1ا-ا1ا-ا3/11ادورياألجل طعلايفارودوا11

ا1ا-ا1ا-ا14/11ادورياألجل طعلايفاربا لاألنر  ما11

ا1ا-ا1ا-ا11/7اط رثونارر ا17

ا7ا-ا7ا-ا11/7اسب قاألبدرألر يا14

ا11ا-ا11ا71/7ا13/7امخ سذ ياربرةاألبقدماخةلا سبوعااب  األبااذ يا12

ا11ا11ا-ا71/7ا13/7ا ربرةاط ئرةا ل ياخةلا سبوعااب ا12

ا11ا-ا11ا71/7ا13/7اربرةايداطابلاخةلا سبوعااب  اابااذ يا13

ا14ا-ا14ا13/4ا17/4ادور اربرةاقدمامخ سةا11

ا114ا14ا191ا-األالمج ىل

األبلط طام

اعدداألبطرتربنياطوعداألبتلفذ 

األالمج ىلاط بب اط بتاإىلاطن

ا41ا12ا12ا11/11ا1/11اطهرر ناألنسراألباة ذلا1

ا9ا2ا7ا12/11ا14/11اط   قلادورياألبعاوط ياألبع طلا1

ا11ا11ا1ا-ا1/7ا رش طجاألب   ق ياألبتلوعلا نياألبااذ يا7

ا7ا-ا7ا1/7ا2/7اع طلاباة األسرارباذ ياألجل طعلدور األبعاوط ياألبا4

ا17ا1ا2ا-ا9/7اطهرر ناألنسراألباة ذلا2

ا41ا12ا12ا-ا17/7اطهرر ناألنسراألباة ذلا2

ا112ا22ا29ا-األالمج ىل
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ا

األبلط طام

اعدداألبطرتربنياطوعداألبتلفذ 

األالمج ىلاط بب اط بتاإىلاطن

ا11ا11ا-ا11/1ا11/1ا(رةاواري دةاألنعا لاإدأل)دورةاألبتلاذلاألببطريلاا1

ا21ا11ا71ا-ا12/11ا(إبق بااعرا)احفلاألبوألبتاا1

ا12ا-ا12ا-ا71/11ابق بابتعزيزاألبط رربلاألب ذ سذلايفاألالشتمل   يا7

ا11ا1ا14ا-ا11/11ا ربتو رايشدوةاثق خذلامبل سبلاألشتت رألا4

ا2ا7ا1ا-ا2/11اط   قلاألبقرألناألباريما  بااذلا2

ا11ا11ا11ا3/11ا1/11اعالايفاجمةياألحل ئطورالاا2

ا11ا11ا11ا11/11ا1/11اطعرضاجمةياألحل ئطاواألبطعرا3

ا7ا1ا1ا12/11ا3/11ادورياألبعاوط ياألبثق خذلا1

ا9

ألإلرب  اوربذفذ اطوألرهت اإعةطذ اوثق خذ ا)اط   قلاألببحوثا

ا(وألرتا عذ ا

ا1ا-ا1ا12/1ا12/11

ا71ا12ا17ا1/7ا3/7ا(طروع ياألبتنريةإدألرةاألب) رش طجاألبتلاذلاألبثق خذلا11

ا13ا12ا11ا12/7ا12/7ا(ربذفاحتتلاعاةاخرصلاعال) رش طجاألبتلاذلاألبثق خذلاا11

ا21ا77ا12ا11/7ا11/7ا(ري دةاألنعا لا)ا رش طجاألبتلاذلاألبثق خذلاا11

ا17

جمةياح ئطاطرألسلاتاذفزيوشةاخةلااا-اعراا-أل ته الياديلذل

ا سبوعااب  األبااذ ي

ا1ا1ا3ا71/7ا13/7

ا1ا1ا-ا-ا2/4اطهرر ناألبطهراوألبنل باخةلاألبؤمتراألباة األنولا14

ا114ا24ا21ا-ا13/4األبلتد األبع ماباحوألراألبوطلةا  جل طعلا12

ا112ا72ا11ا-ا14/4اسذل باو اوالياألبت عقلاألبتريلاخةاحر ا ربتو را12

ا11ا11ا11ا11/4ا12/4ادورةاإعدألداطرألسلاتاذفزيوشةا13

ا247ا121ا112ا-األالمج ىل

ا

األبلط طام

اعدداألبطرتربنياطوعداألبتلفذ 

األالمج ىلاط بب اط بتاإىلاطن

ا71ا11ا9ا1/11ا2/11اورالاعالايفاألبتل ع ياألبتنريةا1

ا11ا1ا11ا71/7ا13/7اطعرضاألبتل ع ياألبتنريةاخةلا سبوعااب  األبااذ يا1

ا92ا13ا39ا-ا19/4ا(تر ذلاألبدوألرن)ادورةاا7

ا71ا71ا-ا-ا14/4ا( طرألضادوألرنا)دورةااا4

ا71ا11ا91ا-األالمج ىل
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األبلط طام

اعدداألبطرتربنياطوعداألبتلفذ 

األالمج ىلاط بب اط بتاإىلاطن

ا421ا111ا121ا71/9ا13/9األستقب لاألباة األجلددا1

ا72ا12ا11ا-ا17/11اطهرر ناألنشطالاألباة ذلا  جل طعلا1

ا11ا17ا3ا-ا11/11اط   قلاألبا بتاواألبا ببلاألبث بذلا  بااذلا7

ا12ا3ا1ا-ا12/11ازي رةاإىلاط تطفةاألنطف لا4

ا11ا-ا11ا7/11ا19/11ادوريااارشجا  بااذلا2

ا2ا1ا2ا11/11ا2/11ا اوبلاألبطارشجا  جل طعلا2

ا77ا12ا11ا-ا2/11امحالاألبت عا  بدما3

ا1ا1ا1ا-ا14/11اط   قلاألبا بتاوألبا ببلاألبث بذلا1

ا9

تفعذلادوراألبطب  احنواط تقبلا)ط   قلاألببحوثاألالرتا عذلا

ا( خضلا

ا1ا1ا-ا12/1ا12/11

ا32ا72ا41ا12/1ا11/1امحالابا خحلاألإلدط نا11

ا14ا3ا3ا-ا12/1ازي رةاإىلاط تطفةاألنطف لا11

ا2ا2ا-ا12/7ا14/7اذلألباتقةاألنولاخةاجم لاألإلسع خ يااألنوبا11

ا7ا-ا7ا71/7ا13/7اط   قلاألبطارشجاخةلاألنسبوعاألنولابطب  ارباذ ياألجل طعلا17

ا172ا111ا72ا-ا13/4ادورةاألإلسع خ ياألنوبذلا14

ا71ا9ا11ا-ا11/4األحل نيا-رحالادريما  ركاا12

ا39ا22ا17ا-ا14/4ا(ألبفريوس ياألبابديل)دور األإلسع خ ياألنوبذلاا12

ا21ا41ا11ا-ا2/2ا(سمل )ربفراألبطذخاارحالاإىلا13

ا22ا21ا12ا-ا1/2ا(ألبملدرألياوألبتدخنيا)دورةاألإلسع خ ياألنوبذلاا11

ا1171ا222ا422ا-األالمج ىل

األبلط طام

اعدداألبطرتربنياطوعداألبتلفذ 

األالمج ىلاط بب اط بتاإىلاطن

ا71ا-ا71ا17/1ا1/1ا طع ارامجتا1

ا71ا11ا11ا-ا11/1ا(ورةاألحلذ ةاألباطفذلاو باذته اد)شدوةاا1

ا12ا2ا9ا71/7ا12/7ا12وألبدورةاألإلرا ديلاا77ألبدورةاألباطفذلاا7

ا17ا12ا23ا-األالمج ىل

ا
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األبلط طام

اعدداألبطرتربنياطوعداألبتلفذ 

األالمج ىلاط بب اط بتاإىلاطن

ا17ا1ا12ا11/11ا13/9ا روخ ياألبعالاألب رحيا1

ا21ا11ا71ا-ا12/11ا(غل باا-عزفا)افلاألبوألبتاحا1

ا7ا7ا-ا71/11ا1/11اورالاخناتطاذايا  جل طعلا7

ا4ا1ا1ا11/11ا13/11اط   قلايفاألبنل با4

ا2ا2ا1ا3/11ا1/11اورالاخناتطاذايا  بااذلا2

ا2ا2ا1ا11/11ا1/11اطعرضاخناتطاذايا  بااذلا2

ا17ا1ا12ا-ا17/11ا( ا.سذفادميوقاذسا )األبعالاألب رحياا3

ا17ا1ا12ا12/7ا1/7ا روخ ياألبعالاألب رحةا1

ا2ا4ا1ا71/7ا13/7اطعرضاخلةاتطاذاةاخةلا سبوعااب  األبااذ ي-غل با9

ا17ا1ا12ا-ا12/7ا(ألبلدما)ألبعرضاألب رحةا11

ا72ا12ا11ا-ا7/4احفلاخت ما سبوعااب  األبااذ يا11

ا4ا4ا-ا-ا4/4اطعرضاخلةاخةلاخع بذ ياألبؤمتراألباة ةاألنولا11

ا11ا11ا9ا-ا2/4احفلاألختت حاألبؤمتراألباة ةاألنولا17

ا112ا111ا114ا-األالمج ىل

األبلط طام

عددا

األب ألطج

ألمج ىلاألبباغاانعدداألب تفذدي

األبلترف

ارهلاألبترف

األالمج ىلاط بب اط بت

األحت داطة ا1711ا114ا14ا191ا11اةألبلط طاألبري ضا1

األحت داطة ا13221ا112ا111ا114ا17اةألبلط طاألبفلا1

األحت داطة ا741ا247ا121ا112ا12اةألبلط طاألبثق خا7

األحت داطة ا1111ا132ا33ا91ا4اةوألبتالوبوراةألبلط طاألبعااا4

ا-ا-ا112ا22ا29ا2اشط طاألنسراألباة ذلا2

احت داطة ألا2912ا1171ا222ا422ا11اوألبرحةياةألبلط طاألالرتا عا2

األحت داطة +حت نيا شطالاا9992ا17ا12ا23ا7اشط طاألجلوألبلاوأل دطلاألبع طلا3

ا-ا73121ا1793ا1111ا1119ا31األالمج ىل

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

اااااا

ارهلاألبتاويلاألبباغاألالمج ىلاط ببلاط بتاألببذ نام

اةألرتا عصلدوقاتا خلاا2411ا12ا14ا11الألبدرألسذايت ديداألبتروخ ا1

اةصلدوقاتا خلاألرتا عا4312ا11ا19ا7ات ديداألبترخ ياألبدرألسذلا1

اةصلدوقاتا خلاألرتا عا1311ا1ا1ا-ات ديداألبتروخ ياألبدرألسذلا7

ا4

األبعرضاأل ري ابااة س

ا( ح يلا-الطاا-طة سا)

ات ع يا بلاأل ريا-ا111ا11ا71

ا-ا11127ا122ا111ا44األالمج ىل

ا
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ا

 سفرياطط رربلارباذلاألبزرألعلاخةاألنشطالاألباة ذلاوألب   ق ياألبتةا قذاتاخةلاألبع ما

عناحتولاألبااذلاعاةاعدةاطرألربزاطناخةلا  ل ئه األباة ااوبربةااا1112/1112ألجل طعةا

ا-:عاةاألبلحواألببني

 

 رياضىالنشاط ال

األبرربزاجم لاألب   قلاألبفرقلاألالسمام

ا ولاألبع  اقو األبث شيا طتوبياألبهدا حماداطلا وا1

ا ولاألبع  اقو ا(بلدس ازرألعذل)ألنولا  سماي سرا شذسا  واألإلسع دا1

اث شياطةربالاألنولاعذداعب ساعذداعب سا7

ا ولارب رألتذ األبث بثاب رراألمحدااح تلا4

اث بثارب رألتذ اث بثألباوعداح ناعبداألبربوفا2

اث بثاربا لا ر  ماألنولا طرياحماداألب  شوسا2

ا ولاط رثونارر ا(بلدس ازرألعذل)ألنولاألإلسع دا  وا شذس  سماي سراا3

 النشاط االجتماعى

األبرربزاجم لاألب   قلاألبفرقلاألالسمام

ا-اط بتاطث ىلا(صل ع ي)ألبث بثااحماداألمحداألب عذداألمحدامج لا1

ا-اط ببلاطث بذلا(ةإشت جاحذوألش)ألبرأل عااعب سآالباعب ساعذداا1

 النشاط الثقافى

األبرربزاجم لاألب   قلاألبفرقلاألالسمام

ا وىلاطيا  واألبفتوحاألب عذدا  واألبعزا1

اس دسادورياطعاوط ياألبثق خذل ا وىلاخ بداحماداألب ذداحماداألب ذدا1

ا وىلاريماحماداعبداألبع لاعبداألهللا7

اةث شاةطرألسلاتاذفزيوشا(بلدس ازرألعذل)ةألبث شاحماداح خظاحماداحاايا4

اث بثااعراع طذلاةألبث شارش احماداحماداعبداألب ةما2

ا ولاةطرألسلاتاذفزيوشا(بلدس ازرألعذل)ألبث بثامسرةا  وخ طالاحماداطتافةاا2

ا شةثاةطرألسلاتاذفزيوشا(بلدس ازرألعذل)ةألبث شاحماداح خظاحماداحااةا3
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 كلية الزراعة جامعة المنصورة - بالطلا ةياعرالسنوى عن أنشطة  التقرير

 النشاط الفنى

األبرربزاجم لاألب   قلاقلألبفراألالسمام

ارأل عاط رحا-ا( .سذفادميوقاذسا )ط رحذلاا1

اث بثاطعرضا-اطعرضاخلوناتطاذاذلا1

 وتكنولوجى علمىنشاط 

األبرربزاجم لاألب   قلاألبفرقلاألالسمام

اث بثا-ا-اطعرضاألبتل ع ياألبتنريةا1

 نشاط اجلوالة

األبرربزاجم لاألب   قلاألبفرقلاألالسمام

اث شةاربط خلا-ا12وألبدورةاألإلرا ديلاا77األبدورةاألباطفذلا1

اااا

ا
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 توزيع المراكز التى حصلت عليها الكلية على األنشطة


