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 ندوات ومؤتمرات

 الثالث للغذاء مؤتمز املنصىرة الذوىل

دٚس ايـٓاعات »ْعِ قظِ ايـٓاعات ايغزا١ٝ٥ به١ًٝ ايضساع١ فعايٝات َؤمتش املٓـٛس٠ ايذٚيٞ ايجايح يًغزا٤ ذبت عٓٛإ 

 .َـش -مبذٜٓت٢ املٓـٛس٠ ٚايغشدق١ 2018أنتٛبش  26-22خالٍ ايفرت٠ َٔ  MIFC2018 االقتـاد ايك٢َٛايغزا١ٝ٥ ف٢ ت١ُٝٓ 

/ أػشف ضبُذ أ.د/ أػشف ضبُذ عبذ ايباطط ايكا٥ِ بعٌُ س٥ٝع داَع١ املٓـٛس٠ ٚإػشاف ايظٝذ أ.دذبت سعا١ٜ ايظٝذ 

 .ه١ًٝاي/ ْاظِ عبذ ايشمحٔ ػًيب عُٝذ أ.دٚس٥اط١ ايظٝذ ، طًِٜٛ ْا٥ب س٥ٝع ازباَع١ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايعًٝا ٚايبشٛخ

مت خالٍ ازبًظ١ االفتتاس١ٝ تهشِٜ ايظاد٠ أعلا٤ ٦ٖٝ٘ ايتذسٜع بكظِ ايـٓاعات َٔ األطاتز٠ املتفرشني  ٚاسباؿرً    

ايـرٓاعات  األطرتار املتفرشب بكظرِ     -ع٢ً دٛا٥ض َٔ ازباَع١، ٚقذ أيك٢ ايظٝذ األطرتار ايرذنتٛس/ أمحرذ عبرذ ايعضٜرض ايشفراع٢      

  Nanotechnology in food processingايغزا١ٝ٥ ضباكشٙ عٔ

صباالت طبتًف١ َجرٌ األنيزٜر١ ايٛظٝفٝر١ ٚايتغزٜر١ ايعالدٝر١ ٚاالطرتفاد٠ َرٔ        ف٢ نُا تٓاٍٚ املؤمتش ايعذٜذ َٔ األحباخ 

كٓٝات ايٓاْٛ فر٢ صبراٍ   طبًفات املـاْع ايغزا١ٝ٥ ٚذبظ  ؿفات َٓتذات املخابض ٚذبظ  ؿفات َٓتذات األيبإ ٚاطتخذاّ ت

 :ٚاْتٗٞ املؤمتش جملُٛع١ َٔ ايتٛؿٝات ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل، املٓتذات ايذ١ٖٝٓ إْتاز

µ  أنيز١ٜ رات قُٝ٘ اقتـادٜ٘ َلاف٘ إْتازف٢ تععِٝ االطتفاد٠ َٔ طبًفات ايتـٓٝع ايغزا٥ٞ ٚاملخًفات ايضساع١ٝ. 

µ  األنيز١ٜ ايٛظٝف١ٝ باطتخذاّ َٓتذات نيزا١ٝ٥ طبٝع١ٝ َجٌ ايؼٛفإ ٚايؼعري إْتازف٢ ايتٛطع. 

µ تُٓٝ٘ ايٛعٞ ايغزا٥ٞ َٔ خالٍ ايرباَر ايتجكٝف١ٝ. 

µ  ٚاملشكٞ براألَشا  رات ايعالقر١    األؿشا٤تغز١ٜ ف٢ اعتُاد َٓتذات اسببٛب ايها١ًَ َٚٔ أُٖٗا ايؼعري نأنيز١ٜ ٚظٝف١ٝ

فر٢  هًٞ ٚايظهشٟ ملا هلا َٔ دٚس ٚقا٥ٞ ٚعالدٞ َجبت بايذساطات ايع١ًُٝ ٚايتٛطرع  ايكًب ٚايهبذ ٚاي أَشا بايغزا٤ َجٌ 

 .بعض أْٛاع املخبٛصاتف٢ بزٚس ايهٝٓٛا ٚصٜاد٠ اطتخذاَٗا نبذٌٜ يًكُح  إْتاز

µ       ازباَعرات ٚاملشانرض ايبشجٝر١ ٚبر  املـراْع ٚازبٗرات اةْتادٝر١        فر٢  تٛطٝذ ايتعإٚ بر  دٗرات ايبشرح ايعًُرٞ املتُجًر١

ِ االطتفاد٠ َٔ خربات ازباْب  مبا ٜعٛد بايٓفع ع٢ً تطٜٛش ايـرٓاعات ايغزا٥ٝر١ ٚايٓٗرٛ  بٗرا ٚنرزيو تطبٝرل       يتععٝ

ٜتطًرب َرذ دظرٛس ايجكر١ بر  ازباَعر١ ٚازبٗرات ايـرٓاع١ٝ          ٚاألَرش ايـرٓاع١  فر٢  صباالتٗا املتعذد٠ ف٢ األحباخ املٓؼٛس٠ 

 .سٌ َؼانٌ ٚايعكبات اييت تٛاد٘ املٓتذ  يًغزا٤ ف٢ٚتؼذٝع االطتعا١ْ بايباسج  ٚاالطتؼاسٜ  َٔ ازباَع١ 

µ  لُإ طالَ٘ األنيز١ٜ املظتخذّ فٝٗا تكٓٝ٘ ايٓاْٛيصباٍ ايٓاْٛتهٓٛيٛد٢ ف٢ املضٜذ َٔ ايذساط١. 

µ  ٙاطتخذاّ ٚتـٓٝع األنيز١ٜ يًشذ َٔ اهلذس َٓٗاف٢ االطتخذاّ األَجٌ يًُٝا. 

µ  باطتخذاّ ايباد٥ات ايطبٝع١ٝ األيبإذبظ  خٛاق َٓتذات. 

µ  أٖرذاف طٝام ٚاسرذ مبرا ٜلرُٔ ذبكٝرل     ف٢ ٚكع خط١ حبج١ٝ ق١َٝٛ دبُع ازباَعات َٚشانض ايبشٛخ املـش١ٜ ٚاملـاْع 

 .اجملاالت ايبشج١ٝف٢ ايتهشاس١ٜ  أٚصباالت ايتُٝض يهٌ َٓٗا ٚدبٓب ايفذ٠ٛ ف٢ ربف قلاٜا ضب١ًٝ ٚذبكٝل ايتعإٚ بٝٓٗا 

µ  املؤمتش ب  املشانض ايبشج١ٝ ٚايـٓاع١ْٝؼش ٚتعُِٝ تٛؿٝات. 

µ  ٌٖزا املؤمتش َٚا مت إظباصٙ عٓذ اْعكاد املؤمتش ايشابعف٢ يٝ٘ َٔ ْتا٥ر إَٓاقؼ١ َا تٛؿ. 
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 املؤتمز العاشز لإلرشاد الزراعً والتنمية الزيفية

فعايٝات املؤمتش ايعاػش يإلسػاد ايضساع٢ ٚايت١ُٝٓ ايشٜف١ٝ ايز٣ ٜكراّ ذبرت عٓرٛإ     2018ْٛفُرب 27اْطًكت ّٜٛ ايجالثا٤ 

ذبت سعا١ٜ نرٌ َرٔ أ.د. نُراٍ     (يًتٛع١ٝ َٚٛاد١ٗ املخاطش ايب١ٝ٦ٝ ايشٜف١ٝ اطرتاتٝذ١ٝبٓا٤ ايٓعاّ املعشف٢ ايب٢٦ٝ ٚتفعٌٝ )

ٛ  داد ػاسٚبِٝ ضبافغ ايذق١ًٝٗ ٚ أ.د. أػشف عبذ ايباطط س٥ٝع ضبُرٛد املًٝذر٢ ْا٥رب    أ.د. س٠ ٚسٜراد٠ نرٌ َرٔ    داَع١ املٓـر

أػرشف طرًِٜٛ ْا٥رب س٥رٝع ازباَعر١ يًذساطرات ايعًٝرا ٚايبشرٛخ         أ.د. س٥ٝع ازباَع١ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُرع ٚتُٓٝر١ ايب٦ٝر١ ،    

 .ْاظِ عبذ ايشمحٔ ػًب٢ عُٝذ ن١ًٝ ايضساع١ ٚس٥ٝع املؤمتش أ.د.ٚإػشاف 

ْراظِ ػرًب٢ عُٝرذ نًٝر١ ايضساعر١ داَعر١ املٓـرٛس٠         /، ا.د ْعرِٝ َـرًش٢ س٥رٝع َشنرض حبرٛخ ايـرششا٤       /حبلٛس ا.د

/ ضبُذ عبذ اجملٝذ سصم ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼر٦ٕٛ ايتعًرِٝ ٚايطرالب ،    أ.دٚس٥ٝع املؤمتش، ايظاد٠ ٚنال٤ ايه١ًٝ ْٛاب س٥ٝع املؤمتش : 

ًٝر١ يؼر٦ٕٛ خذَر١ اجملتُرع     ؿاحل ايظٝذ طرعذ٠ ٚنٝرٌ ايه   أ.د// أمئ ضبُذ ايغُش٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًذساطات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، أ.د

ؼبٝر٢ صٖرشإ   أ.د/ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ا.د/ ابتٗاٍ نُاٍ أبٛ سظ  أطتار ٚس٥ٝع قظِ اةسػاد ايضساع٢ ٚاجملتُع ايشٜف٢ بايه١ًٝ ،

أ.د/ إبشاِٖٝ طعفإ علٛ ايفشٜل ايبشج٢ يًُؼشٚع َٚٓظل عراّ املرؤمتش ،   أ.د/ أَ  عاّ املؤمتش ٚايباسح ايش٥ٝظ٢ يًُؼشٚع ، 

ايظٝذ اةَاّ علٛ ايفشٜل ايبشج٢ يًُؼشٚع َٚكشس املرؤمتش باةكراف١ إىل عرذد َرٔ أطراتز٠ اةسػراد ايضساعر٢ بعرذد َرٔ          ضبُذ 

 .ازباَعات املـش١ٜ َٚشانض ايبشٛخ ايضساع١ٝ

بٓرا٤ ايٓعراّ   )ؼب٢ٝ صٖشإ أَ  عاّ املؤمتش إىل إٔ ٖذف ٖزا املؤمتش ٜتُجٌ ف٢ عش  ْتا٥ر املؼرشٚع ايبشجر٢    أ.د.ٚأػاس 

ٚدساط١  ْتا٥ذَ٘ٚٓاقؼ١ طبشدات٘ ٚطًظ١ً  (َٚٛاد١ٗ املخاطش ايب١ٝ٦ٝ ايشٜف١ٝعشف٢ ايب٢٦ٝ ٚتفعٌٝ اطرتاتٝذ١ٝ يًتٛع١ٝ امل

فشق قٝاّ داَعات ٚضبافعات أخش٣ بتعُِٝ ايتذشب١ بعذ تطٜٛش آيٝاتٗا اطتٓادا يذسٚطٗا املظتفاد٠ باةكاف١ إىل حبح طربٌ  

إْؼا٤ َشنض يًتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ايشٜف١ٝ جباَع١ املٓـٛس٠ يلُإ االطتذا١َ ٚاالطتُشاس١ٜ ٚاطتهُاٍ بٓا٤ اآلي١ٝ ايزات١ٝ يًشُا١ٜ 

 .ايؼباب ازباَع٢ ف٢ ايكلاٜا ايب١ٝ٦ٝايب١ٝ٦ٝ باطتغالٍ دَر 

ٚسقر١ حبجٝر١ باةكراف١     11دًظات ع١ًُٝ ع٢ً َذاس ٢َٜٛ املؤمتش تكذّ خالهلرِ   6ٚأكاف صٖشإ إٔ ٖزا املؤمتش ٜتلُٔ 

ٚسؾ عٌُ ع٢ً ٖاَؽ املؤمتش تتُجٌ ف٢ : إدَاز ايؼباب ازبراَع٢ فر٢ ايكلراٜا ايب٦ٝٝر١ ايشٜفٝر١ ، اآليٝر١ ايزاتٝر١         3إىل اْعكاد 

 (.ُا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ ) كُإ يًذٛد٠ أّ ست١ُٝ ايبكا٤(، اشبشٜط١ اةيهرت١ْٝٚ يًُخاطش ايب١ٝ٦ٝ )آفام َظتذذ٠ يًُٛاد١ٗيًش

به١ًٝ ايضساع١ جباَعات املٓـٛس٠ ٚايكاٖش٠ ٚع  مشع ٚاملٓٛف١ٝ ٚاةطهٓذس١ٜ ٚنفرش ايؼرٝ     األطاتز٠حبلٛس عذد َٔ 

ٚدَٓٗٛس ٚأطٛإ ٚايفّٝٛ ٚايعشٜؽ ٚبٓٗا ٚدَٝاط ٚطٖٛاز ٚطٓطا ٚدٓٛب ايٛاد٣ ٚاألصٖش َٚـش ٚمبعٗذ٣ حبرٛخ ايـرششا٤   

 .ٚاةسػاد ايضساع٢ ٚخربا٤ َٔ ازبُع١ٝ ايع١ًُٝ يإلسػاد ايضساع٢

ْاظِ ػًب٢ عُٝذ ن١ًٝ ايضساع١ داَع١ املٓـٛس٠ إٔ ازباَع١ َٓٛط بٗا سٌ َؼهالت ايب١٦ٝ مما ٜرذفع ايهًٝر١   ٜٚش٣ ا.د 

إىل تٓعِٝ عذ٠ فعايٝات ع١ًُٝ ٚقٛافٌ صساع١ٝ يٛكع سذ هلزٙ املؼهالت باةكاف١ إىل ت١ُٝٓ َٗاسات طالب ايهًٝر١ َرٔ خرالٍ    

شاِٖ ٚإتاسر١ ايفشؿر١ يًطرالب يضٜراس٠ املؼرشٚعات ايتُٜٓٛر١       تذسٜب ايطالب ايرشٜفٝ  ةعرذادِٖ نُٝظرشٜٔ ب٦ٝرٝ  فر٢ قر      

ايضساع١ٝ ايك١َٝٛ ٚتطبٝل سٜاد٠ األعُاٍ َٔ خالٍ َؼشٚع ايتخشز ست٢ ٜـبح ايطالب َؤًٖ  يظٛم ايعٌُ ٚقادسٜٔ عًر٢  

َشنرض  ٚأنذ ع٢ً داٖض١ٜ نٛادس ايه١ًٝ يًُؼاسن١ ف٢ ا٣ َؼرشٚع حبجر٢ ؽبرذّ اظافعر١ ٚطايرب ب ْؼرا٤       ، خًل فشق عٌُ هلِ

 .يًٛع٢ ايب٢٦ٝ بازباَع١

متٝض دٗذ ايفشٜل ايبشجر٢ ايرز٣ متهرٔ َرٔ اشبرشٚز برذيٌٝ إسػراد٣ يًرٛع٢ ايب٦ٝر٢ ايشٜفر٢            إىلأػشف طًِٜٛ أ.د. ٚأػاس 

  .مبشافع١ ايذق١ًٝٗ َٔ املُهٔ ْؼش أدضا٤ َٓ٘ ف٢ عذد َٔ اجملالت ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ مما ٜظاِٖ ف٢ سفع تـٓٝف ازباَع١

عض ايذٜٔ أبٛ طتٝت ٚصٜش ايضساع١ يًكا٥ُ  ع٢ً ٖرزا  أ.د.  ًش٢ س٥ٝع َشنض حبٛخ ايـششا٤ ذبٝاتْعِٝ َـ أ.د.ْٚكٌ 

املؤمتش ايز٣ ٜٓراقؽ قلر١ٝ ٖاَر١ َرٔ قلراٜا ايب٦ٝر١ فراألس  ػبرب إداستٗرا باطرتذا١َ ستر٢ ميهرٔ تُٓٝتٗرا ٚصٜراد٠ قرذستٗا                

 .اةْتاد١ٝ

ختًف ضبافعات َـرش ممرا طٝظراِٖ فر٢ سرٌ عرذ٠       ٚأػاد َـًش٢ باملؼشٚع ايبشج٢ َؤنذا ع٢ً ؿالسٝت٘ يًتطبٝل مب

 .َؼهالت صساع١ٝ ف٢ ظٌ ايتشذٜات ايت٢ تٛاد٘ َـش ٚخاؿ١ ع٢ً املظتٜٛ  االقتـادٟ ٚايب٢٦ٝ
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أػشف عبذ ايباطط س٥ٝع داَع١ املٓـرٛس٠ عًر٢ َجرابش٠ ايفشٜرل ايبشجر٢ ٚايعُرٌ برشٚق ايفشٜرل َرٔ أدرٌ            أ.د.ٚأث٢ٓ 

 أٟع١ مما ٜظاِٖ ف٢ تُٓٝتٗا سٝح تعذ ايت١ُٝٓ ايضساع١ٝ َطًب عامل٢ عٓذ تٓراٍٚ  ايٛؿٍٛ ملؼه١ً َٔ َؼهالت ايشٜف ٚايضسا

 .َتعًل بايب١٦ٝ ٤ػٞ

نُا أػاد عبذ ايباطرط برذعِ نرٌ َرٔ ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ ٚٚصاس٠ ايتعًرِٝ ايعراىل َٚرذٜشت٢ ايضساعر١ ٚايرتبٝر١ ٚايتعًرِٝ             

 .ايطالببايذق١ًٝٗ ٚازبُعٝات األ١ًٖٝ يًُؼشٚع ايبشج٢ ايز٣ طاِٖ فٝ٘ بعض 

نُاٍ داد ػاسٚبِٝ ضبافغ ايذق١ًٝٗ ع٢ً إٔ ايعٌُ ازبراد ٜرؤد٣ إىل ْترا٥ر َجُرش٠ ربرذّ اجملتُرع ، فاملؼرشٚع         أ.د.ٚػذد 

ايبشج٢ اٖتِ بكل١ٝ ايٛع٢ ايب٢٦ٝ ايشٜف٢ ظافع١ ايذق١ًٝٗ ٚتٛؿرٌ إىل ديٝرٌ إسػراد٣ يًرٛع٢ ايب٦ٝر٢ باظافعر١ ايتر٢ تعرذ         

 .يتٛظٝف ايبشح ايع٢ًُ ف٢ سٌ َؼهالت اجملتُع اظٝط باملؤطظات األنادمي١ٝ ضبافع١ سٜف١ٝ مما ٜعذ منٛردا ععُٝا
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 القوافل اإلرشادية

ايعٌُ اةسػاد٣ ٖٛ سًك١ ايٛؿٌ ب  املضاسع ٚاملشانض ايبشج١ٝ ٜٓكٌ يًُرضاسع نرٌ َرا ٖرٛ دذٜرذ َرٔ ايتٛؿرٝات ايفٓٝر١         

نزيو ٜٓكٌ املؼانٌ ايت٢ تٛاد٘ املرضاسع إىل املشانرض ايبشجٝر١ يبشرح     ملختًف اظاؿٌٝ ٚاألْؼط١ ايضساع١ٝ َٔ املشانض ايبشج١ٝ ٚ

 إَها١ْٝ اسبٌ.

ادتُع ايظٝذ أ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ َع ايظٝذ املٗٓذغ/ ٚنٝرٌ ٚصاس٠  

ٚاةداسات ٚازبُعٝرات ايضساعر١، ٚريرو ٜرّٛ     ايضساع١ َٚذٜش عاّ اةسػاد ايضساع٢ حبلٛس ممج٢ً ايٛسرذات ٚاملشانرض اةسػراد١ٜ    

 .مبذٜش١ٜ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ 19/9/2018األسبعا٤ املٛافل 

ٚايتر٢ تٓفرزٖا نًٝر١ ايضساعر١، ٚطربٌ تطٜٛشٖرا يتًبٝر١         2018/2019مت َٓاقؼ١ خط١ ايكٛافرٌ اةسػراد١ٜ يًعراّ ازبراَع٢     

 .استٝادات اجملتُع املذ٢ْ ٚذبكٝل أفلٌ اطتفاد٠ ممه١ٓ

 

شْراَر  مبذٜشٜر١ ايضساعر١ بايذقًٗٝر١ كرُٔ ب     2018/2019( قٛافٌ إسػاد١ٜ صساع١ٝ يًعراّ ازبراَع٢   7تٓفٝز عذد ) ٚقذ مت

 ايكٛافٌ اةسػاد١ٜ ايظ١ٜٛٓ.

 ايظاد٠ املؼاسن  ايتاسٜ  َٛكٛع ايكاف١ً ّ

 16/10/2018 االطتفاد٠ َٔ املخًفات ايضساع١ٝ ٚخاؿ١ سطب األرس٠ 1

 أ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ

 / أمئ ايغُش٣أ.د

 أ.د/ إميإ سٓف٢ َكًذ 13/11/2018 عٌُ عال٥ل سبٝٛاْات املضسع١ َٔ املخًفات ايضساع١ٝ 2

3 

ؿٛب اشبٝاس ٚايطُاطِ َع ٚتفاد٣ املؼانٌ اشباؿ١ بضساعات ايـٛب 

 نٝف١ٝ تٓك١ٝ املٝاٙ باملغٓط١ ٚايت٢ تظتخذّ يش٣ ايـٛب

 د/ ٚال٤ ضبُذ طًِٜٛ 4/12/2018

4 

أثشٖا ع٢ً املٓاخ١ٝ َٔ بشٚد٠ ٚاستفاع دسدات اسبشاس٠ ٚايتغريات 

 ضباؿٌٝ اشبلش ٚايفان١ٗ

18/12/2018 

 أ.د/ يؤ٣ عبذ ايًطٝف

 أ.د/ ٚيٝذ ايظعذ٣

5 

 صساع١ بطٝ  ايًب ٚايًٛبٝا َٚؼانٌ إْتادُٗا

 صساع١ فٍٛ ايـٜٛا

12/2/2019 

 د/ ايظعٝذ املتٛىل

 د/ ٚيٝذ املعذا٣ٚ

6 

 صساعات اشبلش ايـٝف١ٝ 

 فًفٌ(  -خٝاس  -طُاطِ  -بارظبإ )

26/2/2019 

 د/ عبذ ايشمحٔ ايعتاب٢

 د/ ضبُذ َظعذ ْذا

 أ.د/ ٚيٝذ املعذا٣ٚ 12/3/2019 صساع١ ضبـٍٛ اةطتٝفٝا ةْتاز ايظهش 7
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 األوىلرشادية اإل قافلةال

 خًفات ايضساع١ٝ ٚخاؿ١ سطب األرس٠َٛكٛعٗا: االطتفاد٠ َٔ امل

 16/10/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ  ٙأطتار اظاؿٌٝ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ -أ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذ 

µ  أطتار األساك٢ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايعًٝا ٚايبشٛخ -أ.د/ أمئ ضبُذ ايغُش٣ 

µ  َذسغ املٝهشٚبٝٛيٛد٢ بايه١ًٝ -د./ عبذ ايشمحٔ ضبُذ ايعتاب٢ 

 : َٔ نٌٚحبلٛس 

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ  َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 

µ ملشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠         ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ ا

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

قاّ ايظٝذ املٗٓرذغ/ صبرذ٣ عبرذ ايرشاصم َاكر٢ َرذٜش عراّ ايضساعر١ بايذقًٗٝر١ بايرتسٝرب بايظراد٠ ايلرٝٛف ٚذبرذخ              

 ٚتكذِٜ خذ١َ دٝذ٠ يًُضاسع. طٝادت٘ عٔ دٚس بزٍ أقـ٢ ازبٗٛد يًٓٗٛ  باملظت٣ٛ املعشف٢ يًُٗٓذغ ايضساع٢

تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ ٚسسب بايظاد٠ اسبلرٛس ٚذبرذخ   ٚ

تذٜٚش املخًفات ايضساع١ٝ ٚأنرذ طرٝادت٘ عًر٢ إٔ ٖرزا املٛطرِ ال تٛدرذ        يفطٝادت٘ عٔ ازبٗذ املبزٍٚ َٔ قبٌ املٗٓذغ ايضساع٢ 

 ذ٠ سبشم قؽ األسص.ساي١ سشم ٚاس

ثِ تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب٦ٝر١ ٚأثٓر٢   

داَع١ املٓـٛس٠ ٚازبٗذ املبزٍٚ َٔ قبٌ ايظراد٠ ايبراسج     -طٝادت٘ ع٢ً ايتعإٚ ايٛثٝل ب  َذٜش١ٜ ايضساع١ ٚن١ًٝ ايضساع١ 

 سػاد ايضساع٢ ٚإٔ ٖذفِٗ ٚاسذ ٖٚٛ االستكا٤ مبظت٣ٛ اشبذ١َ اةسػاد١ٜ املكذ١َ يًُضاسع.ٚايظاد٠ َٗٓذط٢ اة

ايذنتٛس/ عبذ ايشمحٔ ضبُذ ايعتاب٢ َذسغ املٝهشٚبٝٛيٛد٢ بايه١ًٝ ٚذبذخ عٔ تذٜٚش املخًفات ايضساعٝر١   ثِ ذبذخ

ألس  ايضساعٝر١ َرٔ طبًفرات ٚيرٝع قاؿرشا       ٚذبًٜٛٗا إىل أمسذ٠ عل١ٜٛ عاي١ٝ ايك١ُٝ ٚاملخًف ايضساع٢ ٖٛ نٌ َا ؽبرشز َرٔ ا  

 فكط ع٢ً قؽ األسص َجال ٚذبذخ عٔ نٝف١ٝ عٌُ ايه١َٛ ايظُاد١ٜ .

تٓاٍٚ اسبذٜح أٜلا ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ أمئ ضبُذ ايغُش٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايعًٝا ٚذبذخ عٔ َؼشٚع 

ذاف املؼشٚع ٚاملٓتر ٖٚٛ تـرٓٝع نُبٛطرت َتهاَرٌ َلرغٛط     تك١ٝٓ اقتـاد١ٜ ٚط١ٝٓ ةعاد٠ تذٜٚش املخًفات ايعل١ٜٛ ٚأٖ

يًشـٍٛ ع٢ً َٓتر صساع٢ ؿذٜل يًب١٦ٝ ؿش٢ ٚنزيو اظافعر١ عًر٢ ايب٦ٝر١ َرٔ ايتًرٛخ ٚصٜراد٠ ايكرذس٠ اةْتادٝر١ يًرتبر١          

 ذ١ْٝ.  ٚنزيو ٜٛفش نُٝات نبري٠ َٔ َٝاٙ ايش٣ يكذست٘ ع٢ً االستفاظ باملٝاٙ يفرت٠ ط١ًٜٛ ٚتكًٌٝ إكاف١ األمسذ٠ املع
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 الثانيةالقافلة اإلرشادية 

 ات املضسع١ َٔ املخًفات ايضساع١َٝٛكٛعٗا: عٌُ عال٥ل سبٝٛاْ

 13/11/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار -طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ  /به١ًٝ ايضساع١ سٝٛا٢ْ إْتاز دنتٛس - َكًذ ضبُٛد سٓف٢ إميإأ.د 

µ اسبٝٛا٢ْ اةْتاز حبٛخ َعٗذ سٝٛإ تغز١ٜ -ايؼاف٢ ضبُذ سظ / د.أ 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ - املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ  َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش 

µ َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -بذ ايعضٜضاملٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ ع 

µ          ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ سظ  ضبُذ ايؼاف٢ أطتار تغز١ٜ سٝرٛإ ٚذبرذخ عرٔ َـرادس ايعًرف ٚتٓٛعٗرا       

ايربطِٝ ٜعترب أِٖ نيزا٤ يذ٣ املضاسع ًٜٝ٘ ضبـٍٛ أ٣ عًف ُٖا ايربٚت  ٚاأليٝاف، ٚإٔ  يفٚايك١ُٝ ايغزا١ٝ٥ هلا ٚإٔ أِٖ َادت  

ٚنٝف١ٝ اسبفاظ ع٢ً طٝكإ ٚأٚسام ايربطرِٝ يهر٢ عبـرٌ عًر٢      -عٔ َعاٌَ اهللِ  ٚذبذخ -األرس٠ ايؼا١َٝ ع٢ً ١٦ٖٝ طٝالز 

 % سظب ساي١ اظـٍٛ.60-20أع٢ً َعذا يالطتفاد٠ ٚتـٌ َٔ 

 يفنٝف١ٝ خًط ايربطرِٝ بكرؽ األسص ٚاملخًفرات ايضساعٝر١ ازبافر١ يتكًٝرٌ ايشطٛبر١ ٚسفرع ْظرب١ األيٝراف           نُا ذبذخ عٔ 

ن١ُٝ ايغزا٤ املكذ١َ يًشٝٛإ تعتُذ ع٢ً اسباير١ ايفظرٝٛيٛد١ٝ   ، ٚايعًٝك١ املعا١ًَ بايٝٛسٜا ٚاألَْٛٝا ٚػبب إٔ تهٕٛ تذسػب١ٝ 

 .عًٝك١ إْتاز ( -يًشٝٛإ ) عًٝك١ سافع١ 

٢ / إميإ سٓف٢ ضبُٛد َكًذ دنترٛس٠ إْتراز سٝرٛا٢ْ بايهًٝر١ عرٔ تغزٜر١ سٝٛاْرات املضسعر١ عًر         أ.دثِ تٓاٚيت اسبذٜح 

 ع١ٝ باشبًط َع األنيز١ٜ ايتكًٝذ١ٜ.املخًفات ايضسا

 الثالثةالقافلة اإلرشادية 

باملغٓطر١ ٚايتر٢   َٛكٛعٗا: تفاد٣ املؼانٌ اشباؿ١ بضساعات ايـٛب ٚخاؿ١ ؿٛب اشبٝاس ٚايطُاطِ َع نٝفٝر١ تٓكٝر١ املٝراٙ    

 تظتخذّ يش٣ ايـٛب

 4/12/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار -طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ ٚايض١ٜٓ اشبلش بكظِ ٙدنتٛس - طًِٜٛ ايظعٝذ ضبُذ ٚال٤/ د 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ - املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ  بايذق١ًٝٗ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ -املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش 

µ َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 
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µ          ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

 :داَع١ املٓـٛس٠ ٚذبذثت عٔ -طًِٜٛ بكظِ اشبلش به١ًٝ ايضساع١ / ٚال٤ ضبُذ ايظعٝذ داسبذٜح  تتٓاٚي

L  املًٛس١ (  -ْكف ٚمس١ٝ ايعٓاؿش  -ايتغشٜل  -ايتعطٝؽ  -دسد١ اسبشاس٠  -َؼانٌ اةْتاز ايضساع٢ ) اةدٗاد ايب٢٦ٝ 

L .املا٤ املُغٓط نٝف١ٝ اَتـاؿ٘ بٛاطط١ ايٓبات 

L  تأثري ايش٣ باملا٤ املُغٓط ٚاملا٤ ايعاد٣. -تطبٝكات َغٓط١ املٝاٙ  -اطتخذاَات املا٤ املُغٓط 

L  عذّ ايطشم ع٢ً ازبٗاص(. -األس   يفْظب١ املًٛس١  -دٗاص تٓك١ٝ املٝاٙ ػبب َعشف١ ) قطش ػبه٢ ايش٣ 

 

 الزابعةالقافلة اإلرشادية  

 ٚايفان١ٗثريٖا ع٢ً ضباؿٌٝ اشبلش َٛكٛعٗا: ايتغريات املٓاخ١ٝ َٔ بشٚد٠ ٚاستفاع دسدات اسبشاس٠ ٚتأ

  18/12/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار - طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش أطتار - ايظعذ٣ ٚيٝذ/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش أطتار - ايًطٝف عبذ ي٤٣ٛ/ د.أ  

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 

µ  أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠         ايظاد٠ سؤطا٤

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ املٗٓذغ/ أمحرذ ضبُرٛد أمحرذ دراد َرذٜش إداس٠ اةسػراد ايضساعر٢ بايذقًٗٝر١ ٚذبرذخ عرٔ ازبٗرذ            

َرا ٖرٛ دذٜرذ َرٔ تٛؿرٝات فٓٝر١ ملختًرف اظاؿرٌٝ ٚاألْؼرط١ ايضساعٝر١           تٛؿرٌٝ نرٌ    يفاملبزٍٚ َٔ قبٌ املٗٓذغ ايضساعر٢  

 املختًف١ يًُضاسع ٚاملشأ٠ ايشٜف١ٝ.
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 :داَع١ املٓـٛس٠ ٚذبذخ عٔ -ثِ تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ٚيٝذ ايظعذ٣ أطتار اشبلش به١ًٝ ايضساع١ 

L  تأثري املٓاخ ع٢ً املذ٣ ايبعٝذ  - ساي١ ازبٛ -ايفشم ب  ايطكع ٚاملٓاخ  -ايتغريات املٓاخ١ٝ. 

L     طبكر١   -تًرٛخ اهلرٛا٤ ٚتًرٛخ ايطعراّ      -تًرٛخ املرا٤   -تًرٛخ ايرتبر١    -األطباب املؤد١ٜ تغٝري املٓاخ ٖٚر٢ ) ايتًرٛخ ايب٦ٝر٢

 األٚصٕٚ (.

L  املكاّ األٍٚ املهافش١ ايهُٝٝا١ٜٚ ٜٚؤد٣ ريو إىل عذّ ايتٛصإ ايب٢٦ٝ. يفايرباَر ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ تظتٗذف 

L  طبٝع١ٝ ( -طشم تعكِٝ ايرتب١ ) نُٝا١ٜٚ -تعكِٝ ايرتب١  -ايضساع١ اظ١ُٝ. 

L  ٕٚأػرع١   -ايطرٍٛ املرٛد٢ يعػرع١     -َهْٛات أػع١ ايؼُع  -اطتخذاّ بشَٚٝذ املٝجٌٝ ٜٚؤد٣ إىل اتظاع ثكب األٚص ×- 

أخطشٖا أػع١ داَا تعٌُ عًر٢ ذبرٛالت ٚساثٝر١ داخرٌ      -األػع١ ذبت اسبُشا٤  -األػع١ فٛم ايبٓفظذ١ٝ  -أػع١ داَا 

 .أ١ْٜٛ اشبالٜا 

L ًُايضساعات اظ١ُٝ ( ١ٝ يًتغًب ع٢ً ايتغريات املٓاخ١ٝ ايتطبٝكات ايع (. 

L  طبكر١ نياصٜر١    يفاْبعاثرات ٚأخبرش٠ كراس٠ ترتانرِ     ايـشف ايـش٢ نٌ ريو ٜٓرتر   -املـاْع  -عٛادّ ايظٝاسات اظادش

 EM1 -املٓؼطات اسب١ٜٛٝ ٚاملخـبات  -عشٜل١ ٜؤد٣ ريو إىل استفاع دسدات اسبشاس٠ ٚاستفاع ايشطٛب١ ايٓظب١ٝ 
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 الخامسةالقافلة اإلرشادية 

 َٚؼانٌ إْتادِٗ ٚايبطٝ  ازبٛسَ٘ إْتاز ايًٛبٝا -َٛكٛعٗا: صساع١ ٚإْتاز فٍٛ ايـٜٛا 

 12/2/2019ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار - طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اظاؿٌٝ بكظِ َظاعذ أطتار - املعذا٣ٚ ٚيٝذ/ د 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش َذسغ-ْذا َظعذ ضبُذ/ د  

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  أخـا٢٥ املذٜش١ٜ  -املٗٓذغ/ عاطف تٛفٝل بٓذم 

µ  َٓظك١ اظـٍٛ -املٗٓذط١/ إٜٓاغ إبشاِٖٝ ايظٝذ 

µ طرا٤ أقظراّ اةسػراد ٚعرذد َرٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ         ايضساعٝر١ ٚايظراد٠ سؤ   َٗٓذط٢ اةسػاد باملذٜش١ٜ ٚاةداسات

 طبتًف َشانض ضبافع١ ايذق١ًٝٗ َٚٗٓذط٢ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

 ٚتٓاٚيت ايٓذ٠ٚ املٛكٛعات ايتاي١ٝ:

 إْتاز فٍٛ ايـٜٛا بٗذف إْتاز ايضٜت ٚطذ ايفذ٠ٛ ب  اةْتاز ٚاالطتٗالى أٚاًل: 

L  املهإ املٓاطب ٚاشبذ١َ ازبٝرذ٠ يرعس  ايضساعٝر١ ٚاالٖتُراّ جبُٝرع ايعًُٝرات        يفَٚٔ أِٖ ايتٛؿٝات صساع١ ايـٓف

 دٚس٠ صساع١ٝ(. -تظُٝذ  -ايضساع١ٝ )س٣ 

L  دٚد٠ ٚسق١ ايكطٔ( -ايبٝا  ايضنيب٢  -ايعٓهبٛت األمحش )اآلفات ايت٢ تـٝب اظـٍٛ َٔ أُٖٗا. 

 ثاْٝا: إْتاز ايًٛبٝا ٚايبطٝ  ازبٛسَ٘

L ٚاشبذ١َ ازبٝذ٠ يعس  ايضساع١ٝ ٚع١ االيتضاّ مبٛاعٝذ ايضسا 

L  دٚس٠ صساع١ٝ ( -س٣  -االٖتُاّ بايعًُٝات ايضساع١ٝ املختًف١ ) تظُٝذ. 

L .أْظب َٛعذ يضساع١ ايبطٝ  ازبٛسَ٘ )ايًب( ٖٛ ػٗش َاسغ 

L  ايبٝا  ايذقٝك٢ ٚتٛؿٝات مبكا١َٚ تًو اآلفات. -َٔ اآلفات ايت٢ تـٝب اظـٍٛ أُٖٗا ايعٓهبٛت 

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 12 

 

 
 

 

 

 السادسةالقافلة اإلرشادية 

 َٛكٛعٗا: صساع١ ٚإْتاز ضباؿٌٝ اشبلش ايـٝف٢

 26/2/2019ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار - طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش أطتار - َتٛىل ايظٝذ ايظعٝذ/ د.أ 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 

µ       ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠    ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

 :داَع١ املٓـٛس٠ عٔ -تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ايظعٝذ ايظٝذ َتٛىل أطتار بكظِ اشبلش به١ًٝ ايضساع١ 

L           ضبـٍٛ اشبٝاس ألٕ املؼانٌ ايت٢ ٜتعش  هلا بظرٝط١ َكاسْر١ ببراق٢ ضباؿرٌٝ اشبلرش ٚذبرذخ عرٔ َٝعراد ايضساعر١

أٍٚ َاسغ ٚعُشٙ أسبع١ أػٗش ٚنزيو طشٜك١ ايضساع١ ٚاس٣ ٚايتظُٝذ ٚاآلفات ايتر٢ تـرٝب اظـرٍٛ     يفسٝح ٜضسع 

 ـاد.ٚطشم َكاَٚتٗا ٚاألَشا  ايت٢ ٜتعش  هلا ٚطشم ايٛقا١ٜ ٚايعالز ٚاسب

L  دسدر١ ٦َٜٛر١    37ضبـٍٛ ايبارظبإ ٖٚٛ ضبـٍٛ ٜتشٌُ دسد١ اسبشاس٠ أنجش َٔ ضباؿٌٝ اشبلش األخش٣ تـٌ إىل

 ٚأنجش األؿٓاف ايت٢ تتشٌُ اسبشاس٠ ٢ٖ األؿٓاف املظتط١ًٝ ٚتضسع خًف ايكُح.

L             ايرش٣   يفضبـٍٛ ايفًفٌ ٚعٔ أٖرِ َرش  ٜٛادر٘ اظـرٍٛ ٖٚرٛ َرش  تظراقط ايبرادسات ٚؼبرذخ ْتٝذر١ اةفرشاط

 ٚايعطؽ ايفظٝٛيٛد٢ ٜؤد٣ إىل طكٛط األصٖاس.

L ٚ ٌَشا  ٚاآلفات ايت٢ تـٝب٘ نجري٠ . األضبـٍٛ ايطُاطِ سٝح أْ٘ َٔ اظاؿٌٝ ايت٢ تتعش  يهجري َٔ املؼان 

 السابعةالقافلة اإلرشادية 

 صساع١ ٚإْتاز ضبـٍٛ األطتٝفٝاَٛكٛعٗا: 

 12/3/2019ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار -طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اظاؿٌٝ بكظِ أطتار - املعذا٣ٚ ٚيٝذ/ د.أ 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ  َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -أمحذ عبذ ايعضٜضاملٗٓذط١/ ظبال٤ 

µ   ٚحبلٛس ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػذٜٔ ايضساعٝ  َٔ طبتًف َشانض ضبافع١ ايذق١ًٝٗ َٚٗٓذطر٢

 إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.
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خ عٔ ضبـٍٛ األطتٝفٝا ) ٚسق١ ايعظٌ ( سٝح قاّ بتعشٜف تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ٚيٝذ املعذا٣ٚ ٚذبذ

، ٜظتًٗو ٖزا اظـٍٛ ن١ُٝ ق١ًًٝ َٔ َٝاٙ ايش٣ ، ٚاظـٍٛ ٚأنذ أْ٘ ضبـٍٛ تها٢ًَ َع ضبـٍٛ قـب ايظهش ٚبٓذش ايظهش

 .إْتاد١ٝ نبري٠  ٜعط٢نُا 

ايضساع١ ألٕ ايبزس٠ سٖٝفر١   يفايك١ُٝ االقتـاد١ٜ يًُشـٍٛ ٚطشٜك١ ايضساع١ سٝح ؼبتاز ٖزا اظـٍٛ يذق١ نُا ٚكح 

 ذبذخ عٔ َٛعذ ايضساع١ ٚايتظُٝذ.  َؼتٌ، ٚ يفٚؿغري٠ اسبذِ ٚالبذ إٔ تضسع 

 

أعلرا٤ ٦ٖٝر١ ايترذسٜع كرُٔ  صبُٛعر١ َرٔ ايكٛافرٌ املتهاًَر١ ايتر٢          ػاسنت ن١ًٝ ايضساع١ َٔ خالٍ غبب١ َرٔ ايظراد٠   

 .2018/2019ْعُٗا قطاع ػ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ جباَع١ املٓـٛس٠ خالٍ ايعاّ ازباَع٢ 

 «جسىر الخري»مشاركة كلية الزراعة فً قافلة جامعة املنصىرة إىل وسط سيناء 

يرٞ ٚطرط طرٝٓا٤    إ( ٚايت٢ تٓعُٗا داَعر١ املٓـرٛس٠   1اْطًكت أٍٚ ٚأنرب قاف١ً َتها١ًَ بازباَعات املـش١ٜ )دظٛس اشبري 

 .أنتٛبشاطاس استفاالت ايذٚي١ باْتـاسات ف٢ ٚريو  2018 أنتٛبش 12سيت  7، ٚريو خالٍ ايفرت٠ َٔ )غبٌ ٚاسبظ١ٓ(

  ٔ فُٗرٞ ضبُرذ أطرتار ايفانٗر١ ٚأ.د/ أميرٔ ضبُرذ ايغُرشٟ أطرتار          ٚقذ ػاسنت ن١ًٝ ايضساع١ بٛفذ ٜلِ نٌ َرٔ أ.د/ ضبظر

 .ٝا ٚأ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ أطتار اظاؿٌٝ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُعًاألساكٞ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايع

 :( ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل1ٚناْت فعايٝات ايكاف١ً ايضساع١ٝ كُٔ ايكاف١ً املتها١ًَ )دظٛس اشبري 

 7/10ّٛ األٍٚ: األسذ ايٝ

µ      تٓظٝكٞ َٔ خالٍ ادتُاع أ.د. ضبُٛد املًٝذٞ ْا٥ب س٥ٝع داَع١ املٓـٛس٠ يؼ٦ٕٛ خذَر١ اجملتُرع ٚتُٓٝر١ ايب٦ٝر١ ّٜٛ

ٚس٥ٝع ايكاف١ً ٚفشٜل ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع ٚنٌٝ أٍٚ ٚصاسع١ ايضساع١ بؼُاٍ طٝٓا٤ املٗٓذغ/عاطف عبٝرذ ٚفشٜرل َرٔ    

 .تشذٜذ أَانٔ ايضٜاسات خالٍ َذ٠ ايكاف١ً ٚايفعايٝات األخش٣َذٜش١ٜ ايضساع١ بؼُاٍ طٝٓا٤، ي

 8/10ايّٝٛ ايجاْٞ: االثٓ  

µ       صٜاس٠ َضسع١ ايشٚام ٚعٌُ فشف سكًٞ هلا َٔ ْاس١ٝ املٝاٙ ٚايرتب١ ٚتغز١ٜ ٚتشبٝر١ ٚتكًرِٝ ايٓباترات ٚقرذ مت َٓاقؼر١

 .ناف١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات هلا

µ قؼ١ بعض ْكاط ايتعإٚ املُه١ٓ َٔ ايٓاس١ٝ ايضساع١ٝصٜاس٠ صبًع َذ١ٜٓ غبٌ، َٚٓا. 

µ ٚسػ١ عٌُ دبُع ب  أعلا٤ ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع فشٜل َذٜش١ٜ ايضساع١ سٍٛ ايضساع١ ايعل١ٜٛ. 

 9/10ايّٝٛ ايجايح: ايجالثا٤ 

µ صٜاس٠ صبًع َذ١ٜٓ اسبظ١ٓ، َٚٓاقؼ١ طبٌ ايتعإٚ املُه١ٓ َٔ ايٓاس١ٝ ايضساع١ٝ. 

µ  اسبظ١ٓ ٚقذ مت َٓاقؼ١ ناف١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات هلا بعذ إدشا٤ ايفشف اسبكًٞ هلاصٜاس٠ َضسع١ مبشنض. 

µ مت االدتُاع َع بعض املضاسع  مبشنض اسبظ١ٓ ملعشف١ املعٛقات اييت ٜٛادْٗٛٗا ٚطبٌ ايتغًب عًٝٗا. 

 10/10ايّٝٛ ايشابع: األسبعا٤ 

µ  املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات بعذ إدشا٤ ايفشف اسبكًٞ هلاصٜاس٠ َضسع١ ايٓظ١ًٝ مبشنض غبٌ، مت َٓاقؼ١ ناف١. 

µ  ٌمت َٓاقؼ١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات بعذ إدشا٤ ايفشف اسبكًٞ هلاٚصٜاس٠ َضسع١ ؿذس اسبٝطإ مبشنض غب. 

µ ًٗايكا٤ أعلا٤ ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع أعلا٤ َٔ َذٜش١ٜ ايضساع١ بٛسػ١ عٌُ ملٓاقؼ١ بعض املعٛقات ٚطبٌ س. 
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 11/10ايّٝٛ اشباَع: اشبُٝع

µ  مبشنض غبٌ، سٝح مت َٓاقؼ١ ناف١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات هلا بعذ إدشا٤  7صٜاس٠ َضسع١ أٖايٞ مبٓطك١ ب٦ش

 .ايفشف اسبكًٞ هلا

µ ٌمت صٜاس٠ َؼشٚع َعـش٠ ايضٜتٕٛ ةْتاز صٜت ايضٜتٕٛ مبذ١ٜٓ غب. 

µ  بٗا ايًٛص اسبًٛ ٚاملش بٓطام بظٝط يًٛقرٛف عًر٢ َرذ٣ إَهاْٝر١ ايتٛطرع      مت صٜاس٠ َٓطك١ ٜضسع بٗا ايفظتل ٚأخش٣ ٜضسع

 .صساعتٗا باملٓطك١ف٢ 

µ   ٖرزٙ  فر٢  يكا٤ أعلا٤ ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع أعلا٤ َٔ َذٜش١ٜ ايضساع١ بٛسػ١ عٌُ ملٓاقؼ١ طشم تشب١ٝ ٚتكًِٝ ايٓباترات

 .ااملٓاطل ٚإَها١ْٝ إدخاٍ ْباتات دذٜذ٠ تتشٌُ ايب١٦ٝ ٚدبٛد صساعتٗا فٝٗ

 

  بمحافظة جنىب سيناء« 2جسىر الخري »كلية الزراعة تشارك فً قافلة 

س٥ررٝع ازباَعرر١  ادتُررع ايظررٝذ أ.د. ضبُررٛد املًٝذررٞ ْا٥ررب   

يؼرر٦ٕٛ خذَرر١ اجملتُررع ٚتُٓٝرر١ ايب٦ٝرر١ بفشٜررل عُررٌ ايكافًرر١       

ضبافع١ دٓٛب طرٝٓا٤ )ساغ   ٚاملتذ١ٗ اىل 2املتها١ًَ دظٛس اشبري 

، 2019َرراسغ  13َرراسغ سترر٢  9ايطررٛس( خررالٍ ايفرررت٠ َررٔ  -طررذس 

حبلٛس ايظٝذ أ.د. ؿاحل ايظٝذ طعذٙ ٚنٌٝ نًٝر١ ايضساعر١ يؼر٦ٕٛ    

 .خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 األػررذتٗررذف ايكافًرر١ إىل خذَرر١ ايكررش٣ ٚاملٓرراطل ايٓا٥ٝرر١     

يتٛقٝررع استٝادررا، سٝررح تتلررُٔ ايكافًرر١ فشٜررل طبرر٢ َتهاَررٌ   

 إىلايهؼف ع٢ً أٖايٞ املٓطكر١ ٚتٛصٜرع األدٜٚر١ باجملرإ باةكراف١      

عالد١ٝ( يإلسػاد ايضساعٞ ٚايبٝطشٟ ألؿشاب املضاسع َٚشب  ايجش٠ٚ اسبٝٛا١ْٝ ٚايظُه١ٝ  - إسػاد١ٜفشم بٝطش١ٜ ٚصساع١ٝ )

 . باجملإ ٚ يعٌُ ايذساطات ايالص١َ ع٢ً ايرتب١ ٚاملٝاٙ األد١ٜٚٚيتٛقٝع ايهؼف ايبٝطشٟ ٚتكذِٜ 

تعذ ايكاف١ً كُٔ تٛدٗات ايذٚي١ يتفعٌٝ املؼاسن١ اجملتُع١ٝ يًذاَعات ٚايكٝاّ بايذٚس اجملتُعٞ يكطراع خذَر١ اجملتُرع    

 .ايذاخٌ ٚاشباسز ع٢ً اس  ايٛاقع يًٛقٛف ع٢ً استٝادات اظافعات ٚتًبٝتٗاف٢ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 
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 الزراعية بمذينة الطىر« 2قافلة جسىر الخري»أعمال  انتهاء

َذٜٓرر١ ايطررٛس مبشافعرر١ دٓررٛب طررٝٓا٤ ٚادبٗررت فرر٢ عًُررٗا  (2دظررٛس اشبررري)قافًرر١ داَعرر١ املٓـررٛس٠ ايضساعٝرر١  أْٗررت

 .2019َاسغ  13 -12 ايفرت٠َذٜٓ٘ ساغ طذس خالٍ ف٢ الطتهُاٍ أعُاهلا 

أطرتار بكظرِ اظاؿرٌٝ ٚٚنٝرٌ نًٝر٘ ايضساعر١ يؼر٦ٕٛ خذَر١          -ذٙ ػاسى ف٢ ايكاف١ً نال َٔ ايظٝذ أ.د. ؿراحل ايظرٝذ طرع   

 .األطتار بكظِ ايفان١ٗ به١ًٝ ايضساع١ -اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚايظٝذ أ.د. ضبظٔ فُٗٞ ضبُذ َـطف٢ 

َٛاقع تلُٓت ؿٛب صساع١ٝ َٚضاسع أمسراى ٚآبراس يًُٝراٙ ٖٚرزٙ      8ازبذٜش بايزنش أْ٘ قذ قاَت ايكاف١ً ايضساع١ٝ بضٜاس٠ 

 : ملٛاقع ٢ٖا

µ  فرذإ، َضسعر١ امحرذ     40فرذإ، َضسعر١ طرًُإ ابٛبشٜرو َراظبٛ       40ٚاد٣ ايطٛس: َضسع١ رنش٣ ابٛ بشٜو َاظبٛ مبظاس١

 .فذإ 30فذإ، َضسع١ ع٢ً عبذ ايٓب٢ امساى، بشطِٝ سذاص٣  30ايٓب٢ امساى، ؿٛب صساع١ٝ بشطِٝ ، ػعري عبذ

µ فذإ، املشنض  300اى طٌٗ ايكاع: َضسع١ طامل مسشإ صٜتٕٛ سَإ غبٌٝ امس ٟ ٛ ب٦رش   اةسػراد نرالّ صٜترٕٛ سَرإ بـرٌ      أبر

 .فذإ 50ايضساع١ جبٓٛب طٝٓا٤ صٜتٕٛ سَإ ؿٛب صساع١ٝ مبظاس١  َذٜش١ٜفذإ  50فذإ، َضسع١ اير  30امساى مبظاس١ 

µ  صساع١ٝبٗا عٓب صٜتٕٛ امساى ت  ػٛن٢ قُح فٍٛ بًذ٣ ؿٛب ، فذإ 350َضسع١ املغشب٢ بايطٛس: َضسع١ منٛرد١ٝ. 

 

  كلية الزراعة تشارك فً قافلة جامعة املنصىرة لقزية بذواي

ْعِ قطاع خذ١َ اجملتُع ٚتُٓٝر١ ايب٦ٝر١ جباَعر١ املٓـرٛس٠     

بٝطش١ٜ( يكش١ٜ بذٚا٣ مبشافع١  -صساع١ٝ  -قاف١ً َتها١ًَ )طب١ٝ 

ايذقًٗٝرر١، بايتعررإٚ َررع نًٝررات ايطررب ايبٝطررش٣، ايطررب ايبؼررش٣،   

 . األطٓإايضساع١، طب 

ٚقررذ ػرراسنت نًٝرر١ ايضساعرر١ فرر٢ ايكافًرر١ بًفٝررف َتُٝررض َررٔ  

ايظرٝذ أ.د/ ؿراحل طرعذٙ     إػشافايظاد٠ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ذبت 

ٚنٝررٌ ايهًٝرر١ يؼرر٦ٕٛ خذَرر١ اجملتُررع ٚتُٓٝرر١ ايب٦ٝرر١، يتكررذِٜ      

 اةسػراد ايذٚادٔ، األعالف،  إْتازف٢ ربــات ) ٚاةسػادايتٛدٝ٘ 

 (.ايضساع٢، اشبلش، ايض١ٜٓ
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 الطابع الخاص المراكز ذات

 قالبؼٛ ٚصٜإ -باملٓـٛس٠  به١ًٝ ايضساع١

 -)املٓـرٛس٠   ايضساعٝر١  ٚايبشرٛخ  ايتذراسب  َشنرض  ٜظرع٢  املٓـرٛس٠  داَعر١  ايضساعر١  نًٝر١  سطراي١  إطاس ف٢::  املشنض سطاي١

ِ  ب  ايشبط صباٍ ف٢ بشطايتٗا ايكٝاّ ف٢ ازباَع١ َعا١ْٚ إىل قالبؼٛ ٚصٜإ(  يتُٓٝر١  اجملتُرع  ٚسادرات  ازبراَع٢  ايتعًرٝ

 .ٚاسبٝٛا٢ْ ايٓبات٢ بؼكٝ٘ ايضساع٢ اةْتاز ٚتطٜٛش

 أهداف املركز
l إىل اهلادفر١  ٚايعًُٝر١  ايضساعٝر١  ٚايبشٛخ ايتذاسب إدشا٤  ٌ ٌ  سر ٞ  اةْتراز  ْؼراط  ٜٛادٗٗرا  ايريت  ايٛاقعٝر١  املؼران  ايضساعر

 . اظ٢ً اجملتُع يف ٚاسبٝٛاْٞ ايٓباتٞ

l ٚذبظٝٓ٘ ٚتعذدٙ اةْتاز ٚفش٠ عًٝٗا ٜرتتب اييت ايع١ًُٝ باألطايٝب ٚايظُهٞ ٚاسبٝٛاْٞ ايضساعٞ اةْتاز تطٜٛش . 

l ّعًر٢  ايعًٝرا  ٚايذساطرات  ايبهرايٛسٜٛغ  طالب تذسٜب يف اةطٗا  ّ  ظراٜش٠ مل اسبذٜجر١  ٚايفٓٝر١  ايعًُٝر١  األطرايٝب  اطرتخذا

  .ايضساع١ٝ املعشف١ صباٍ يف املتطٛس٠ األطايٝب

l ايضساع١ صباٍ يف ٚايعاملٞ ايعشبٞ ايـعٝذ ع٢ً ايع١ًُٝ ٚاهل٦ٝات ازباَعات َع ٚايع١ًُٝ ايجكاف١ٝ ايشٚابط تٛثٝل . 

l ايـررٝا١ْ بأعُرراٍ ٚايكٝرراّ باستٝادرراتِٗ ٚتضٜٚررذٖا ٚنًٝاتٗررا يًذاَعرر١ ايضساعٝرر١ املؼررشٚعات تٓفٝررز يف املظررا١ُٖ 

 . اختـاؿات٘ يف تذخٌ اييت ٚاةؿالسات

l ّاالطتؼاسات ٚتكذِٜ ٚايظُهٞ ٚاسبٝٛاْٞ ايضساعٞ اجملاٍ يف اةْتاد١ٝ باألعُاٍ ايكٝا . 

l َِٝٚٓتذاتٗا ٚايظُه١ٝ ٚاسبٝٛا١ْٝ ايضساع١ٝ اجملاالت يف ٚايعاًَ  املٗٓذط  نفا٠٤ يشفع تذسٜب١ٝ دٚسات تٓع . 

 املركز وحدات
l    ٚسرذ٠ اطتـررالق   - ٚسرذ٠ ايٓشررٌ ٚاسبؼرشات   - ٚسررذ٠ املخبرٛصات   - ٚسرذ٠ ايتـرٓٝع ايغرزا٢٥ ٞ ٙ  األساكر ٚسررذ٠  - ٚاملٝرا

ٌ    - ٚسذ٠ ايفانٗر١  -األيبإ ٚسذ٠ َٓتذات   - اسبٝٛا٢ْ ٚايظُه٢ اةْتازٚسذ٠  - اظاؿٌٝ  إْتراز ٚسرذ٠    - ٚسرذ٠ املؼرت

 .امله١ٓٝٚسذ٠  - ٚسذ٠ اشبلش ٚايض١ٜٓ - ايذٚادٔ
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ِ  إىل باملبٝرذات  ايب٦ٝر١  تًرٛخ  أحبراخ  َشنرض  داَعر١ املٓـرٛس٠ ٜظرع٢    ايضساعر١  نًٝر١  سطراي١  إطراس  ف٢::  املشنض سطاي١  تكرذٜ

 ايلراس٠  ايترأثريات  بذساط١ ٚاملظا١ُٖ ، هلا اآلَٔ ٚاالطتخذاّ باملبٝذات ايتًٛخ طباطش كذ اظٝط يًُذتُع ب١ٝ٦ٝ خذَات

 .ٚتذاٚهلا اطتخذاَٗا ع٢ً ٚايتذسٜب ٚايتٛع١ٝ  ، املختًف١ يًُبٝذات ٚاآل١َٓ

 أهداف املركـز

l           دساط١ ايتأثري ايظاّ يًُبٝذات ع٢ً اةْظرإ ٚاسبٝرٛإ ٚنا٥ٓرات ايرتبٝر١ ٚايٓباترات االقتـراد١ٜ َرٔ اظاؿرٌٝ ٚنيريٖرا

 ٚتضٜٚذ ازبٗات املختـ١ مبلُٕٛ ٖزٙ ايذساط١.

l .دساط١ تأثري تذاخٌ املبٝذات َع خٛاق ايرتب١ بايطشم ايطبٝع١ٝ ٚايهُٝا١ٜٚ ٚايبٝٛيٛد١ٝ 

l  ايتأثري االختٝاس٣ يًُبٝذات ٚايتٛع١ٝ باطتبعاد املشنبات األنجش خطٛس٠.دساط١ 

l  ايٓشٌ. -املفرتطات املتطفالت  -دساط١ تأثري املبٝذات ع٢ً ايها٥ٓات اسب١ٝ املفٝذ٠ 

l        َررا٤  -اهلررٛا٤  -تكذٜش َتبكٝات املبٝذات ع٢ً اظاؿٌٝ ٚاشبلشاٚات ٚايفان١ٗ ٚأٜلرا فر٢ َهْٛرات ايب٦ٝر١ نيرري اسبٝر١- 

 بر١ ٚريو يًتعشف ع٢ً دسد١ ايتًٛخ َٚرذ٣ خطٛست٘.ترش

l        تٓعِٝ بشاَر تذسٜب١ٝ ٚإسػاد١ٜ يًباسج  ٚايعاًَ  ف٢ صباٍ ؿرٓاعات ٚترذاٍٚ املبٝرذات تتٓراٍٚ ايٛطرا٥ٌ ايعًُٝر١

 يتذٓب أخطاس ايتًٛخ باملبٝذات.

l تٓعِٝ َؤمتشات ٚعكذ ْذٚات ٚادتُاعات ٚسًكات ْكاؾ سٍٛ قلاٜا تًٛخ ايب١٦ٝ باملبٝذات. 

l .إؿذاس دٚسات ْٚؼشات دٚس١ٜ ٚنيرري دٚس١ٜ 

l .تٓفٝز نٌ َا ٜٛنٌ إىل املشنض َٔ أعُاٍ ف٢ صباٍ اختـاؿ٘ َٔ ازباَع١ أٚ اهل٦ٝات ٚاملـاحل األخش٣ 

 

ٌ  ٚسرذ٠  تظرع٢  ايضساعر١  نًٝر١  سطراي١  إطراس  ف٢::  ايٛسذ٠ سطاي١ ٙ  فر٢  ايعًُر٢  بايبشرح  االستكرا٤  إىل ايذقٝكر١  ايتشايٝر  ادبرا

 ايعًٝرا  ايذساطرات  خذَر١  فر٢  ٚاملظرا١ُٖ  ايعًُٝر١  ٚاألدٗرض٠  ايتكٓٝرات  أسرذخ  عًر٢  ايطرالب  ٚترذسٜب  ايهُٝٝا١ٝ٥ ايتشايٌٝ

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع ٚخذ١َ

 نشأة الوحدة

l 30/4/1995 بتاسٜ  243 سقِ ازباَع١ صبًع بكشاس ايذقٝك١ ايتشايٌٝ ٚسذ٠ أْؼ٦ت  . 

 أهداف الوحدة

l ازباَع١ خاسز أٚ داخٌ َٔ باسج  َٔ املكذ١َ املختًف١ يًُٛاد ايذقٝك١ ايتشايٝرٌ إدشا٤ . 

l األنادميرٞ ايطابرع رات ايعًُٝرر١ ايبشرٛخ إدشا٤  ٞ ّ  ايريت  ٚايتطبٝكر ٌ  ايب٦ٝر١  ربرذ ٌ  عًر٢  ٚتعُر  بٛاطرط١  َؼرهالتٗا  سر

 .  خاسدٗا َٔ أٚ ازباَع١ داخٌ َٔ باسج 

l ّعًر٢  خاسدٗرا  َٔ أٚ ازباَع١ داخٌ َٔ ايبشٛخ طالب ٚتعًِٝ تذسٜب يف اةطٗا  ّ  ٚايفٓٝر١  ايعًُٝر١  األطرايٝب  اطرتخذا

 . اسبذٜج١

l ٚذبظٝٓ٘ اةْتاز ٚفش٠ عًٝٗا ٜرتتب دذٜذ٠ أطايٝب ٚخًل يتطٜٛشٙ  ايعًُٝر١ باألطايٝب اةْتررادٞ ايٓؼاط َعا١ْٚ . 

l ّاةْتاد١ٝ. نفا٤اتِٗ ٚسفع ٚتعًُِٝٗ اسبذٜج١ ٚايف١ٝٓ ايع١ًُٝ األطايٝب اطتخذاّ ع٢ً اجملتُع أفشاد تذسٜب يف اةطٗا 
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 اةسػرراد١ٜ َشنررض اشبذَرر١ ايعاَرر١ يًخررذَات  ٜظررع٢ املٓـررٛس٠ داَعرر١ ايضساعرر١ نًٝرر١ سطرراي١ إطرراس فرر٢::  املشنررض سطرراي١

 إىل بايه١ًٝ ايتطبٝك١ٝ ايبشٛخ ْتا٥ر خالهلا َٔ ٜٓكٌ ٚاجملتُع ايه١ًٝ ب  إػباب١ٝ عالقات بٓا٤ إىل ايضساع١ٝ ٚاالطتؼاس١ٜ

  .َٚتطًبات٘ اجملتُع مبؼهالت ايه١ًٝ باسج٢ ٜٚشبط ، ٜظتخذَٗا َٔ

 نشأة املركز

l  ًخذَات اةسػاد١ٜ ٚاالطتؼاس١ٜ ايضساعٝر١ نٛسرذ٠ رات طرابع    اشبذ١َ ايعا١َ يؿذس قشاس صبًع ازباَع١ ب ْؼا٤ َشنض

 . 30/4/1990خاق ف٢ 

l  2/6/1990املٛافك١ ع٢ً ال٥شت٘ ايذاخ١ًٝ ٚتؼهٌٝ أٍٚ صبًع ةداست٘ ف٢ ٚمتت. 

 أهداف املركـز

l  . ٝتٛدٝ٘ ايبشٛخ ايضساع١ٝ بايه١ًٝ شبذ١َ اةْتاز ايضساع٢ ٚاملٓتذ  ايضساع 

l  .تبظٝط ْتا٥ر ايبشٛخ ٚتعشٜف املٓتذ  بٗا ف٢ ناف١ صباالت اةْتاز ايضساع٢ 

l تؼاسات يعفشاد ٚاهل٦ٝات بازباَع١ ٚخاسدٗا. تكذِٜ اشبذَات اةسػادٜر١ ٚاالط 

l  .ّإعذاد األدي١ ايتذسٜب١ٝ ٚإْتاز املٛاد ايتع١ًُٝٝ َٔ ْؼرشات ًَٚـكات ٚأفرال 

l )إدشا٤ ايبشرٛخ ٚايذساطرات ٚاملؼشٚعات ايبشجٝر١ )بٝت خرب٠ صساع٢.  

l  .تٓعِٝ ٚعكذ ايرباَر ٚايذٚسات ايتذسٜب١ٝ املتخــ١ مبذاالت اةْتاز ايضساع٢ 

 


