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 عميد الكلية

 ياسر مختار صالح الحديدى/ د.أ
 األستاذ بقسم الهندسة الزراعية

 وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 محمد على محمد على شطا/ د.أ
 األستاذ بقسم اإلقتصاد الزراعى

 وكيل الكلية لشئون الدراسبت العليب والبحوث

 ياسر محمد نورالدين شبانه/ د.أ
 األستاذ بقسم أمراض النبات

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالة

 عادل حسن عبد السالم/ د.أ
 األستاذ بقسم الحشرات االقتصادية
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  نبذة عن الكليةنبذة عن الكلية
  
  
  



 

 

  

 

 نبذة تاريخية عن الكلية

إىشواٛ املعَود    مت فقود . املعَد العالٕ الصزاعٕ بامليصْزٗ ٍوْ ىوْاٗ يةٔو٘ الصزاعو٘     

ّشازٗ التعةؤه العوالٕ لٔأودم عنةوُ اعتأوازا      بقساز مً  العالٕ الصزاعٕ بامليصْزٗ

 .5691/5699مً العاو الدزاضٕ 

الصزاع٘ بصدّز القساز اجلنَْزٖ  ٘يةٔاىضه املعَد إىل جامع٘ امليصْزٗ ّمصأح 

 يةٔووا  ٚحوودت الكةٔوو٘ االوورٖ تقتضوواِ مصووأ    52/4/5694بتووازٓ   145زقووه 

  .اجلامع٘

 .5692/5694بدم  الدزاض٘ بكةٔ٘ الصزاع٘ اعتأازًا مً العاو اجلامعٙ 

 رؤية الكلية

تطعٙ يةٔ٘ الصزاع٘ جامع٘ امليصوْزٗ مٌ  

تصوووأح ّاحووودٗ موووً مفضووو  م ضطوووا   

التعةووؤه العووواىل التعةٔنٔووو٘ ّالأ  ٔووو٘    

ّاخلدمٔووو٘ إقةٔنٔوووا فوووٙ إيازٗ ّتينٔووو٘  

املوووْازي العأٔعٔووو٘ ّالأشوووسٓ٘ ملْاجَووو٘  

  .حتدٓا  التينٔ٘ املطتدام٘

 رسالة الكلية

يةٔ٘ الصزاع٘ جامع٘ امليصْزٗ م ضط٘ تعةٔنٔ٘ 

حب ٔووو٘ يدمٔووو٘ تعنووو  ّفوووة معوووآ  اجلوووْيٗ  

القْمٔ٘ فٙ تقدٓه بسامخ إلعداي يْايز شزاعٔ٘ 

متنٔصٗ قايزٗ عةٙ االضتحاب٘ الحتٔاجا  ضْق 

العن  ّمتعةأا  تينٔ٘ اجملتنع فٙ إطاز شساي٘ 

 .دلتنعٔ٘ فعال٘ باضتخداو تقئا  معاصسٗ

 الغايات واألهداف اإلستراتيجية

G  ّالأ و   التعةؤه  تطَ  ّجراب٘ فعال٘ بٔٝ٘ تْف  عةٕ قايزٗ بالكةٔ٘ مايٓ٘ حتتٔ٘ بئ٘ تْف  ٛ ٘  ألعضوا  التودزٓظ  ٍٔٝو

 .ّالعالب ّمعاّىَٔه

G َ٘ٝٔتعوْٓس  ّ العالو   ليحوا   مالٜن٘ جامعٔ٘ بٔٝ٘ ت  ٘ ٘  األىشوع ٘  ّيودما   العالبٔو ٘  السعآو  تقودمَا  الو   االجتناعٔو

 .لةعالب الكةٔ٘

G ّغآاتَوا  ّزضوالتَا  زؤٓتَا مع ٓتفة تا ّتعْٓسٍا امليصْزٗ جامع٘ الصزاع٘ لكةٔ٘ ّالتيظٔنٔ٘ اإليازٓ٘ القدزا  تعْٓس 

 .اإلضرتاتٔحٔ٘

G ٗالكةٔ٘ مىشع٘ متْٓ  يف الرا  عةٙ الكام  ّاالعتناي الكةٔ٘ مْاشى٘ يف التْاشٌ حيقة تا الراتٙ التنْٓ  مْازي شٓاي. 

G ٗاخلوا   العوابع  ذا  الْحودا   يّز ّتفعٔ  ّالأٔٝ٘ اجملتنع ّيدم٘ السٓفٔ٘ التينٔ٘ يف املطاٍن٘ عةٙ الكةٔ٘ قدزٗ شٓاي 

 .ّاالضتشازٓ٘ ّالتعأٔقٔ٘ ّالأ  ٔ٘ التعةٔنٔ٘ الكةٔ٘ يدما  ّتطْٓة

G العةٔا ّالدزاضا  العةنٕ الأ   تعْٓس. 

G ّْ٘ٓيسجئَا الكةٔ٘ بني العالق٘ تق. 

G اجلْيٗ ّضأط االعتناي معآ  تعأٔة يالل مً األيايمئ٘ الربامخ جْيٗ ّحتقٔة االعتناي عةٕ احلصْل. 

G  ٘ ٘  املوْازي  تينٔو ٘  الأشوسٓ ً  لةكةٔو ٘  القٔوايا   تودزٓ   يوالل  مو ٘  األيايمئو ٛ  ّاإليازٓو ٘  ّمعضوا  ّمعواّىَٔه  التودزٓظ  ٍٔٝو

 .ّالعامةني ّاإليازٓني

G ٗالعةٔوا  الدزاضوا   ّطالب ّمعاّىَٔه التدزٓظ ٍٔٝ٘ معضاٛ حبْث مً الياجت٘ التكيْلْجٔا ّاضتخداو ىق  معدال  شٓاي 

 .احملافظ٘ ضكاٌ التٙ تْاجُ لةقضآا ّالتصدٚ االقتصايٓ٘، التينٔ٘ لدعه بالكةٔ٘
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 الربامج الدراسية بكلية الزراعة
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ارحية   )يف شأن إصدار الالئحة  الداليةة  لييةة  العراجة  ةااملة  اة  ة ر         9002 /7 /5بتاريخ ( 5841)صدر قرار وزاري رقم 

وذلة  لعيةا   عاجيةة  الملميةة  التمليةمةة  ول  صةا زيةا   لةدريك المتةال   مةا             .  ب ظام الساجات اةملتمد ( البيال ري س

بةراان عطةو وذلة      4إىل  51التةعا  جةد  الةجاان اة         وعةهةا لمت ير الئح  اليية  إىل الالئح  اجلديد  بالساجات اةملتمد  

وا ا بة   احتةاةةات    و ذا التمت ر المليمي واةملريفلي عاء مبتمتيبات الت مة  االقت ا ي  واالةتماجة  احملية  ا ها واإلقيةمة  

  .س ق الململ

  :  رة  بيال ري س اهل دس  العراجة  يف: أوال 

 اهل دس  العراجة  وال ظم احلة ي  .5

جيى الثان ي  الملاا  شملب  الرياضةات، ولبدأ الدراس  به اجتبارا ا  اةسةت     احلاصينييطبل بهذا الجناان المتال  

 . األو 

  :  رة  بيال ري س الملي م العراجة  عى إحد  براان التخ ص التالة : ثانةا 

 اإلنتاج ال بالي .9

 اإلنتاج احلة اني والداة ى والسميي .1

 وقاي  ال بات .8

 جي م ولي  ل ةةا األغذي  .1

 التط ة  احلة ي  العراجة  .6

 العراجة  واالةتماجة  االقت ا ي الملي م  .7

 األراضي واةةاه .4

، ولبةدأ  (  4إىل رقةم   9الةجاان اة  رقةم    ) ولي ن الدراس  باةست يني األو  والثاني ا حد  جبمةع الةجاان السةابط    

اةطررات اةؤهي  هلةا عةى الل ةل الدراسةي الثةاني       اةتةازالدراس  بهذه الجاان اجتبارا ا  اةست   الثالث ب اءا جيى 

 .ا  اةست   الثاني

ب ظةةام السةةاجات اةملتمةةد  سةةابط  الةةذ ر جيةةى الملديةةد اةة  اةطةةررات االلتةاريةة  سةة اء اةة   الةةل   تةة   الةةجاان الدراسةةة حت

ا  لارةه مما جيملل الجاان لت ة  باةرونة  ولتةةل ليمتالةك حرية  التةةار اةطةررات اة ا بة  لتمتيملالةه عةى            التخ ص أو

ت المتةال  اةتلة قني ممةا يسةاجد جيةى ثطةل        ما حتت   الجاان الدراسة  ب ظةام السةاجات اةملتمةد  جيةى سةي  اطةررا      . س ق

 .اهارالهًم و جمهم ليتمةع وليم اعس  عى س ق الململ 

عهى براان جااة  عةى   ( 4)و( 6)يضم  ل برناان ا  الجاان الثمانة  السابط  التخ  ات اللرجة  التالة  جدا الجاان أرقام 

 .التخ ص اةذ  ر  ما ه  ا ضل باجلدو  التاىل
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 (الساجات اةملتمد )بالجاان اخلاص  باليية  بةان 

 األقسام التى يتبملها الجناان التخ  ات اللرجة  التى يضمها  ل برناان الجناان

اهل دس  العراجة  

 وال ظم احلة ي 
ه دس    -ه دس  ال ظم احلة ي    -آالت وق   زراجة  

 الري وال رف احلطيي
 اهل دس  العراجة 

 جام == == البسالني احملاصةل اإلنتاج ال بالي
 احملاصةل -5

 اللا ه  -9

 اخلضر والعي   -1

اإلنتاج احلة اني 

 والداة ى والسميي
إنتاج 

 احلة ان
إنتاج 

 الدواة 
إنتاج 

 األمساك
 جام ==

 إنتاج احلة ان -5

 إنتاج الدواة  -9

 وقاي  ال بات
أاراض 

 ال بات
 جام == اةبةدات احلشرات

 أاراض ال بات -5

 احلشرات -9

 اةبةدات -1

جي م ولي  ل ةةا 

 األغذي 

 األلبان
ال  اجات 

 الغذائة 
 جام == ==

 األلبان -5

 ال  اجات الغذائة  -9

التط ة  احلة ي  

 العراجة 
 جام == == == ==

 ال راث  -5

 اليةمةاء العراجة  -9

 اةةيروبة ل ةي -1

 االقت ا ي الملي م 

 واالةتماجة 

 العراجة 

 االقت ا 

 العراجي

إ ار  أجما  

 زراجة 

اإلرشا  

 العراجي

 االةتماع

 الريلي

 جام

 العراجي االقت ا  -5

 واجملتمعاإلرشا  العراجى  -9

 الريلي

 األراضي جام == == == == األراضي واةةاه

 

 

 

اهل دس  العراجة  

 وال ظم احلة ي 

 اإلنتاج ال بالى

 ىاإلنتاج احلة ان

والداة ى 

 ىوالسمي
 وقاي  ال بات

جي م ولي  ل ةةا 

 األغذي 

الملي م االقت ا ي  

واالةتماجة   

 العراجة 

التط ة  احلة ي  

 العراجة 

 األراضى واةةاه
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لتشةخةص اةشةيالت العراجةة  اةت  جة ، والملمةل      لهدف اليية  إىل االرلطاء مبست   طال  الدراسات المليةا، مبةا يؤهيةهم   

جيى حيها ، وإةراء البح ث المليمة  عى جمااللها، وختمتةو واتابمل  ل لةذ السةاس  العراجةة  عةى نة احي اإلنتةاج واخلةداات      

 ولط م اليية  بدور ة هري عى التملرف جيةى حاةةات اجملتمةع العراجةي عةى إقيةمهةا ولشةارك عةى        . العراجة  ولدا  اجملتمع

  .حتطةق أهداعه واالرلطاء به

ال ا ر  ج  اهلةئ   -قاات اليية  بتمت ير براان الدراسات المليةا عى إطار اةملايري األ ا مية  الطةاسة  اةرةملة  اةتب ا  

، والملمةةل جيةةي إجيةةا  ايةةان ليييةةة  جيةةى اخلريمتةة  الت اعسةةة  المليمةةة  اة ةةري     واالجتمةةا الط اةةة  لضةةمان ةةة    التمليةةةم 

 .يةمة  ، ومبطررات  راسة  لتماشي اع لي  التحديات والتغريات الملاةة  اةتالحط واإلق

ا  ه ا ةاءت عير  اليية  عى لمت ير الئحتها الدالية  ةرحي  الدراسات المليةةا حتةى ليحةق بر ةك التطةدم اة  لةال         

وقةد لمتيةك ذلة  التمتة ير إضةاع       لمت ير الالئح  لتملمةل ب ظةام السةاجات اةملتمةد  ، واةمتبةق عةى املظةم ةااملةات الملةا  ،          

، عى إطار اللاقة  ب ل نةا ، اع وة   ل  ع عى  رةات اةاةستري  ي للي باحتةاةات س ق  اطررات و رةات جيمة  ةديد 

 . الململ جيى اةست يني احمليي واإلقيةمي

 -:التى مت حها اليية  (نظام الساجات اةملتمد )الدرةات المليمة  بالدراسات المليةا 

 ستري البحثي و  ت راه الليسل  يف الملي م العراجة اةاة -أ 

 اةاةستري اةهين -  

  رة  اةاةستري عى جي م البذور  -ج 

  رة  اةاةستري عى اإل ار  اةتيااي  لألراضى -  

  رة  اةاةستري عى اإل ار  اةتيااي  ليمةاه -ه 

  رة  اةاةستري عى احلماي  اةستداا  ليمحاصةل -و 

 ودكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعيةاملاجستري البحثى ( أ)

 التخ  ات اليت مت ل عةها  رةات اةاةستري البحثي و  ت راه الليسل  يف الملي م العراجة 

l  اهل دس  العراجة l ال بات العراجي 

l احملاصةل l االقت ا  العراجي 

l  ال راث l جي م األراضي 

l  اليةمةاء العراجة l األلبان 

l  ال  اجات الغذائة l  ال باتأاراض 

l  اةةيروبة ل ةةا العراجة l إنتاج احلة ان ، إنتاج األمساك 

l  إنتاج الدواة l اإلرشا  العراجي ، االةتماع الريلي 

l  اللا ه l   جي م اخلضر ، جي م العي 

l  احلشرات اإلقت ا ي l احلة ان العراجي 

l اةبةدات  
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 املاجستري املهنى فى العلوم الزراعية( ب)

اهلدف ا  إنشاء اةاةستري اةهين هة  لعويةد المتةال  بةةتأسةم جيمةي عةى اسةت   أ ةا ميي ولمتبةطةي جةا ن لشةتى اةهة  عةى              

اجملاالت اةختيل  اةرلبمت  بالطمتاع العراجي وعطا ةتمتيبات س ق الململ احمليي واإلقيةمي ، مبا خيةدم اةهة  اةختيلة  عةى قمتةاع      

 . ئمني جيةهاالعراج  وإنتاج الغذاء ولدريك الطا

 -:التخ  ات اليت مت ل عةها  رة  اةاةستري اةهين يف الملي م العراجة 

l  ه دس  اآلالت والط   العراجة l  ه دس  املااالت اا بملد احل ا 

l  ه دس  ا انع األغذي l  استعراع األراضي اجلديد 

l التس يق العراجي l التمةع ال راثي ةمليمي األحةاء عى ه دس  اجلة ات 

l   الملض ي العراج l  لدوير خميلات اةعرج  وا انع األغذي 

l لي  ل ةةا األلبان l  سالا  األغذي 

l  التحالةل اةةيروبة ل ةة l اإلنتاج احلة اني 

l اإلنتاج السميي l  الت مة  الريلة 

l  إ ار  اعارع اللا ه l  إنتاج اخلضر عى األراضي اةست يح 

l ل سةق البةئ  واحلدائق l  العراجة  احلشري اإل ار  اةتيااي  لآلعات 

l لي  ل ةةا وقاي  اةعروجات  

 (بنظام الساعات املعتمدة األوروبي )ماجستري علوم البذور (  ج)

ير ع ااةستري البذور أساسًا جيى  ةلة  لمت ير اإلنتاج العراجى عةى هه رية  ا ةر الملربةة  اة  لةال  لي  ل ةةةا        

 .ال ه ض بالدلل الط اى بهدفإنتاج التطاو  ليمحاصةل االقت ا ي  وجالج األاراض ال بالة  اة احب  ليبذور 

عةى جمةا  لي  ل ةةةا إنتةاج البةذور بغةرض اإلةةام         رعةع  لةاء  اخلةرجيني الةذي  يملمية ن     ويهدف ااةسةتري البةذور إىل   

إ سةةا  المتةةال  الطةةدر  جيةةى اسةةاير  التمتةة رات عةةى جمةةا  لي  ل ةةةةا إنتةةاج التطةةاو  ، وذا اجملةةا ھبالتط ةةةات احلديثةة  عةةى 

 .ا  لال  زيا   املدالت ال  احى الملمية  والتمتبةطة  والتدريبة  ج د  راس  اةطررات اةمت ر  وأاراضها

 اةاةسةتري هلةذه  االستلا   ا  لجات اجلااملات األوروبة  اةشار   عى لمت ير واستحداث اطررات ةديد  إىل  ما يهدف 

 .بغرض لمت ير قمتاع إنتاج التطاو  والتى لساجد جيى لمت ير اجملتمع ول مةته تهاالمليمى ون جة اهاا  حةث حمت 

 (ظام الساعات املعتمدة باللغة االنجليزية بن)ماجستري اإلدارة املتكاملة لألراضى ( د)

راضى ذات أهمة  لاص  عى اة اطق اجلاع  وشبه اجلاع  ا  بيدان ا اطق ح ض اةت سةو ، واة    األ إ ار لملتج قضايا 

اة متطى أن استخدام األراضى بمتريط  أ ثر  لاء  أقل لييل  اة  است ةالا اجلديةد ، حةةث أنةه اة  اةمية  اقت ةا يا زيةا            

 . لاء  استخدام األراضى

راضى نتةج  الستمتالع احتةاةات سة ق الملمةل وذلة  حتةى ختةدم      اةتيااي  لأل اإل ار  رة  ااةستري عى  إنشاءوةاء 

ولمتة ير لي  ل ةةةا املرعةة      إنتةاج لمت  الت مة  ليدولة  وختيةق عةرل ليملمةل وحتسةني اسةت   الةدلل،  مةا لسةاهم عةى           

 .ةديد  عى جما  الطمتاع العراجى 

 -:ى تيااي  لألراضأهداف ااةستري اإل ار  اة

l  العراجةى ولعيةد اة      اإلنتةاج والتمتبةطات اة اسب  التى لطدم حية ال ليملديةد اة  اشةا ل      باألعيارلرين ايم  إجدا

 .راضى والتي ث البةئىاأل بإ ار لاص  عةما يتمليق  اإلنتاج لاء  

l  ل مة  ولمت ير الرية    إسرتالةجة اع اتمتيبات س ق الململ وحيطق  ويتالءميت ا ك  أنأن يي ن اخلرين قا را جيى

 .اة ر  وا اطق االست الا واالستعراع والتملمري اجلديد 
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 (باللغة االنجليزية بنظام الساعات املعتمدة )ماجستري اإلدارة املتكاملة للمياه ( هـ)

ت سةو ، حةةث   اةةاه ذات أهمة  لاص  عى اة اطق اجلاع  وشبه اجلاع  اة  بيةدان ا ةاطق حة ض اة     إ ار لملتج قضايا 

ا  اة ا ر اةائة  وا  اة متطى أن اسةتخدام اةةةاه بمتريطة  أ ثةر  لةاء  أقةل لييلة  اة          % 40يستهي  الطمتاع العراجى ح اىل 

 .البحث ولااني ا ا ر اائة  ةديد  ، حةث أنه ا  اةمي  اقت ا يا زيا    لاء  استخدام اةةاه

ليمةاه لت مة  الي ا ر البشري  ا  لال  برناان  راسةى يملتمةد جيةةه     اةتيااي  اإل ار  رة  ااةستري عى  إنشاءوةاء 

الةدلتا الطدمية  أو    أراضةى واحملاعظة  جيةى الرتبة  سة اء عةى       وإ ارلهةا لرتشةد اةةاه وةدول  الر  لعيا    لاء  اسةتخدام اةةةاه   

 .راضى اةست يح  اجلديد األ

 -: أهداف ااةستري اإل ار  اةتيااي  ليمةاه

l  العراجةى ولعيةد اة      اإلنتةاج والتمتبةطات اة اسب  التى لطدم حية ال ليملديةد اة  اشةا ل      باألعيارلرين ايم  إجدا

 .اةةاه والتي ث البةئى بإ ار لاص  عةما يتمليق  اإلنتاج لاء  

l  ل مة  ولمت ير الرية    إسرتالةجة اع اتمتيبات س ق الململ وحيطق  ويتالءميت ا ك  أنأن يي ن اخلرين قا را جيى

 .اة ر  وا اطق االست الا واالستعراع والتملمري اجلديد 

l   الة ظم احلديثة  ليةر  وال ةرف ليمحاعظة        إ ار أن يي ن اخلرين قا را جيى لدا  جماالت لمتبةطة  جديد  اثةل

 .راضى العراجة  ول عري المتاق جيى اةةاه وة    األ

 (بنظام الساعات األوروبية املعتمدة )صيل ماجستري فى الحماية املستدامة للمحا( و)

يهدف إنشاء ااةستري احلماي  اةستداا  ليمحاصةل إلةي اةشةار   يف لمتة ير التمليةةم الملةالي ة ا بة  اتمتيبةات اةرحية          

الطا ا  عةما خيص احلماي  اةستداا  ليمحاصةل مبا يتماشى اةع التمتة رات اجلديةد  يف الملةا  ، والمتيةك جيةى لرجيةي هةذا         

 .التخ ص يف الس ق احمليي واإلقيةمي ، ووعطا الللاقة  ب ل نةا واةملايري الدولة  ا  لال  التملاون اع اجلااملات األوروبة 

اة اهن اجلديد  بهذه الدرة  المليمة  لية  احلاةة  اةيحة  ليمه ةةني والتطةدم ب جةاا إمتة ات إىل األاةام يف الطمتاجةات          

وس ف يسهم الجناان يف متةع التمليةم الملالي العراجي يف جي م أاراض ال بات، واةياعح  . ة اةت ااة  ول ا ك اةتغريات العراج

 .البة ل ةة ، جيم احلشرات ، البةئ  العراجة  وسالا  األغذي  والعراج  والملديد ا  الملي م األلر 

ج  اةستداا  مبا ميي  اخلرين ا  إنشاء وحتديث اة اهن الدراسة  يف جما  جي م وقاي  ال بات بسةاس  العراولهدف إىل 

احل    جيى لمليةم شةاال واتملمةق يف جمةا  ةاية  احملاصةةل جيةى اسةت   أ ةا ميي وان يية ن اخلةرين قةا ر جيةى حتيةةل              

 . الملميةات يف هذا اجملا  ، واصلا إياها  مةا ، ولي ن له الطدر  جيى اةشار   يف جميةات ص ع الطرار

جلااملات يف اخلارج ولبا   اةملي اات أو اةملرع  عةى اة ضة جات اةتمليطة  بتمتة ير ا ةاهن      لبا   اخلجات اع ا ما حتطق 

التمليةم الملالي ا  لال  لبا   وسلر الي ا ر ا  أجضاء التةدريم والمتةال  والل ةةني بةني اجلااملةات اةشةار   عةى الدرةة          

 . المليمة  اجلديد 

  لي سائل احلديثة  لالسةتداا  يف ةاية  احملاصةةل ولمتبةةق      رعع است   ال جي حن  االحتةاةات اةتعايدولململ جيى 

ا  شةأنها لمتبةةق الهة م وق اجةد البةئة  اآلا ة  حلماية  احملاصةةل وهةذا سةريعع اة  الةدلل             .لدابري صحة  زراجة  سيةم 

  . الط اي ويململ جيي حتسني لأهةل اخلرجيني مبملايري جاةة  اع الرت ةع جيى ذل  يف أهداف رسال  اةاةستري
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 الدرجة العلمية التى تمنحها كلية الزراعة بربامج التعليم املفتوح

l برنةاان  يف العراجةة   الملية م  يف البيةال ري س   رةة   العراجة    يةة   جميةم  طيةك  جيي ب اًء مشم جني ةاامل  مت ل 

 اةطةررات   راسة   ب جةاا  المتالةك  اةتةةاز  بملد وذل  اةلت ا التمليةم ب ظام (العراجة  اةشروجات وإ ار  لي  ل ةةا)

 .الملميي والتدريك جيةه اةطرر  وااللتةاري  اإلةباري  الدراسة 

l (العراجة  احلة ي  ال ظم) اسمى حتت العراجة  الملي م بيال ري س  رة  اة   ر  ةاامل  العراج   ية  مت ل. 

 أهداف نظام التعليم املفتوح

 -:التالة  يهدف نظام التمليةم اةلت ا إىل إلاح  اللرل

l    التمليةم اةستمر ليمتال  والملاايني والذي  يرغب ن عى رعةع اسةت اهم

 .المليمى

l التمليةم ة  ال لست جبهم الدراس  ال ظااة  بالتمليةم الملاىل حالةا. 

l   جمةا  هةام اة  جمةاالت     إايانة  احل    جيى  رة  البيال ري س عةى

المليةة م العراجةةة  وهةة  جمةةا  العراجةة  احلة يةة  واإلنتةةاج اآلاةة  ليغةةذاء  

 .لذو  التخ  ات األلر ( ال ظم احلة ي  العراجة )

l الملاايني عى خمتي  جماالت ل مة   تلمت ير وحتديث املي اات واهارا

 .اإلنتاج العراجى  ون اضمترارهم ليتلرغ ليدراس 

l اا ليم ريني وغةري اة ةريني ليح ة   جيةى     إلاح  اللرص  ليدراس  إ

 رة  البيال ري س اع بطةائهم عةى حمةل إقةااتهم اتةابملني ألجمةاهلم       

 .ولدراستهم

l  إجةةدا ا لةةرين قةةا ر جيةةى إنشةةاء اةةعارع بةةالمترق احلديثةة  لةةتالءم اةةع

اتمتيبات إنتاج الغذاء بمتريط  آا   عى ظل بةئة  نظةلة  لالةة  اة      

 .ائة التي ث باةبةدات واألمسد  اليةمة

l     إادا  س ق الململ إرين اؤهل إيلة  اتمةع  ج  العراجة  احلة ية

و ةلة  احملاعظ  جيةى نظاعة  البةئة  وسةالا  الغةذاء وحتطةةق األاة         

 .الغذائى

l      إ سا  المتال  اهارات خمتيل  عى الملي م التي  ل ةة  احلديث  اةرلبمت  بالعراج  احلة ية  وةاية  البةئة  والتةى

ستلا   ا  الملية م العراجةة  احلديثة  ولمتبةطالهةا عةى جمةا  العراجة  وإنتةاج الغةذاء وةاية            متي ه ا  لملظةم اال

 .البةئ  ا  اةي ثات التى لتمليق بالملميةات العراجة  اةختيل 

l          إحداث نطي  ن جة  عى برناان الملي م العراجة  باليية  حتةى ي ا ةك اةةتغريات المليمةة  الملاةةة  عةى جمةا  لمتة ير

 .حلة ي  عى اإلنتاج العراجى بغرض اإلنتاج اآلا  ليغذاء ا  لال  العراج  ال ظةل نظم العراج  ا

l   راس  ولمتبةق االجتاهات احلديث  عى جما  العراج  احلة ي  مبا يلى بالت  ع اليبري عى جما  ةاي  البةئ  لي عةاء 

 .مبتمتيبات ورغبات اةستهييني س اء ليت دير أو ليس ق احمليى

l  ةهةارات الل ةة  ليمتةال  مبةا يسةاجدهم جيةى اة اعسة  عةى األسة اق احمليةة  واإلقيةمةة  اة  أةةل              لمت ير الطةدرات وا

 .احل    جيى عرل ليململ
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  أعضاء هيئة التدريسأعضاء هيئة التدريس
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 أجدا  أجضاء هةئ  التدريم الملام اجلااملى

9059 581 

9051 585 

9058 580 

9051 511 

9056 511 
 

 

 

 
 

 اإلهاىل ادرس اساجد.أ أستاذ البةان
 511 70 10 11 الملد  الييى

 550 17 98 92 الطائمني جيى رأس الململ

 %41 %45 %40 %44 نسب  الطائمني جيى رأس الململ

G  57=    9051/9056نسب  أجضاء هةئ  التدريم عى أةازات واجارات% 
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 هةئ  التدريم املاونى أجدا  الملام اجلااملى

9059 70 

9051 60 

9058 11 

9051 10 

9056 11 
 

 

 

 
 

 اإلهاىل املةد ادرس اساجد البةان
 11 99 15 الملد  الييى

 10 99 94 الطائمني جيى رأس الململ

 %28 %500 %20 نسب  الطائمني جيى رأس الململ

G  6=    9051/9056نسب  املاونى أجضاء هةئ  التدريم عى أةازات% 
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 اتلرغ أستاذ الملام

9059 74 

9051 594 

9058 594 

9051 511 

9056 519 
 

 

 

 الملد  ال ظةل 

 519 اتلرغ أستاذ

 11 أستاذ

 10 أستاذ اساجد

 70 ادرس

 15 ادرس اساجد

 99 املةد
 

 

 البيال ري س إىل طال  نسب  أجضاء هةئ  التدريم

 (بدون اةتلرغني)

 البيال ري س إىل طال  نسب  أجضاء هةئ  التدريم

 (باألجضاء اةتلرغني)

5  :52 5  :50 

 الدراسات المليةا إىل طال  نسب  أجضاء هةئ  التدريم

 (بدون اةتلرغني)

 الدراسات المليةا إىل طال  نسب  أجضاء هةئ  التدريم

 (باألجضاء اةتلرغني)

5  :6 5  :1 
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 تعيينات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 الملام اجلااملي

األسالذ  

 اةتلرغ ن

 املاون  هةئ  التدريم أجضاء هةئ  التدريم

 ىلاإلها املةد اساجد.م اإلهاىل ادرس اساجد.أ أستاذ

9051/9056 0 4 55 6 91 1 4 51 

9058/9051 7 1 8 1 59 9 8 6 

 تسكني الحاصلني على اللقب العلمى
 وظةل  أستاذ اساجد أستاذوظةل   الملام اجلااملى

9051/9056 0 0 

9058/9051 0 5 

 تعيني قيادات

 جمةد اليية  الملام اجلااملي

 و الء اليية 

 رؤساء األقسام

 البةئ  لمليةم وطال   راسات جيةا

9051/9056 0 0 5 5 0 

9058/9051 0 0 0 0 57 

 إنهاء الخدمة
 ال عا  انطمتاع االستطال  اةملاش الملام اجلااملى

9051/9056 8 0 0 1 

9058/9051 7 0 5 6 

 الملام اجلااملى

 إحال  إىل جميم التأ يك ةعاءات

 املاون  هةئ  التدريم أجضاء هةئ  التدريم حم  ةعاءات ل قةع ةعاءات

9051/9056 5 0 5 0 

9058/9051 8 9 8 0 

 بملثات ن ع األةازات

 اإلهاىل

 إشراف اشرتك لارةة   الية  اهم  جيمة  اراعق لاص  إجار 

59 59 7 1 0 0 0 18 
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 الملد  اجله  ن ع االنتدا 

 9 بيية  العراج التمليةم اةلت ا  لدريم

 5 اةملهد ال حى باة   ر  لدريم

 7  ية  السةاح  والل ا ق ةاامل  اة   ر  لدريم

 8  ية  الرتبة  ةاامل  اة   ر  لدريم

 1  ية  رياض األطلا  ةاامل  اة   ر  لدريم

 9  ية  الرتبة  ال  جة  ةاامل  ط متا لدريم

 4 ةاامل  ط متا ية  العراج   لدريم

 5 الطاهر  ية  العراج  ةاامل   لدريم

 5 ب هاةاامل   - ية  زراج   لدريم

 17  ية  العراج  ةاامل   اةاط لدريم

 1  ية  السةاح  والل ا ق ةاامل  اة   ر    رتو 

 62 اهاىل
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  العالقات الثقافيةالعالقات الثقافية
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البملثات 

 اخلارةة 

 البملثات

 الدالية 

اإلشراف 

 اةشرتك

أةاز  هع اا    األةازات الدراسة 

 شخ ة ا ح   أة بة  ا ح  جيمة 

0 0 0 0 1 0 

 الطسم

 ل لةذ اةهمات المليمة  الرتشةل جيى اهمات جيمة 

 مم ل  ا  البملثات لاص  مم ل  ا  البملثات لاص 

     ىالعراجال بات 

  5  5 أاراض ال بات

     اةةيروبة ل ةةا العراجة 

  5  5 االقت ا ي احلشرات 

     ىالعراجاحلة ان 

     اةبةدات

  5  5 إنتاج احلة ان

  5  5 إنتاج الدواة 

     ىالريلواجملتمع  ىالعراجاإلرشا  

     ىالعراج االقت ا 

 9 1 9 1 ال  اجات الغذائة 

     األلبان

  5  5 اليةمةاء العراجة 

     ىاألراض

     ال راث 

     اهل دس  العراجة 

     احملاصةل

  5  5 اخلضر والعي  

     اللا ه 

 9 2 9 2 االهاىل
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  ورات لدريبة  جملورش  ندوات اؤمترات
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ز
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6 0 5 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 1 

58 0 0 55 1 

  واخلارج بالدالل اة عدي  التدريم هةئ  أجضاء السا   أجدا 

 المليمة  األقسام جيى ا زجني

 الطسم

  ورات لدريبة  ورش جمل ندوات اؤمترات

 
ة
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     5                 ال بات العراجى

 1 9            5     5  5 أاراض ال بات

                      اةةيروبة ل ةةا

احلشرات 

 االقت ا ي 
                     

                      احلة ان العراجى

  5                    اةبةدات

                     9 إنتاج احلة ان

  5 5                   إنتاج الدواة 

اإلرشا  العراجى 

 واجملتمع الريلى
                     

 االقت ا 

 العراجى
5      5 5              

ال  اجات 

 الغذائة 
   5             5    9 

                      األلبان

اليةمةاء 

 العراجة 
5                1   5  

              5       5 األراضى

                      ال راث 

اهل دس  

 العراجة 
                     

                      احملاصةل

                  9    اخلضر والعي  

                      اللا ه 

 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 0 6 االهاىل
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 اسم الجناان

 اةرشحني جيى الجناانجد  

 احتةاطى أصيى

بني هه ري  ا ر الملربة   ىالجناان الت لةذ ليتملاون الثطاع

 9054-9051وحي ا  ال ني الشملبة  لألج ام 

ياسر خمتار  / .أ

  احلديد

0 

 0 5 االهاىل

 الملد  البةان الملد  البةان

 8 اؤمترات لارةة  50 اؤمترات  الية 

 6  ورات لدريبة  لارةة  1  ورات لدريبة   الية 

 1 زيارات جيمة  55 جيمة اهمات 

 0 بملثات لارةة  0 بملثات  الية 

 0 ورش جمل باخلارج 0 ورش جمل بالدالل

 0 إشراف اشرتك 1 األةازات الدراسة 

 0 ا ح  انتماء وشرا   5 براان ل لةذي 

 0 اتدربني ا  اخلارج 0 أةاز  هع اا   جيمة 

 

 

 

 

  

  مؤتمرات داخلية
(10) 

مؤتمرات خارجية 
(4) 

دورات تدريبية 
 (5)داخلية 

دورات تدريبية 
 (6)خارجية 

مهمات علمية 
(11) 

 (5) زيارات علمية

 (0)بعثات داخلية 

بعثات خارجية 
(0) 

ورش عمل 
 (0)بالداخل 

ورش عمل 
 (0)بالخارج 

األجازات الدراسية 
(3) 

إشراف مشترك  
(0) 

 (1)برامج تنفيذية 

منحة انتماء 
 (0)وشراكة 

أجازة جمع مادة 
 (0)علمية 

متدربين من 
 (0)الخارج 
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  البحوثالبحوث
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 اجلائع 

 الملام

 التطديري 

التل ق 

 المليمى

 التشجةملة 

اإلبداع  أحس  رسائل

 المليمى

 اهاىل

 اةسترياة د ت راهال

9051 0 0 5 5 5 0 1 

9058 0 0 9 9 5 0 1 

9051 0 0 9 5 0 5 8 

 

 

 

 

 

0 
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2 

2013 2014 2015 

0 

2 

4 
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 الباحث الرئةسى ج  ان اةشروع اجله  اةم ل 

 اد  اةشروع

 إىل ا 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عاجية  ابةدات اللمتريات 

اةستخدا  ةياعح  أاراض األرز 

 مبحاعظ  الدقهية 

أمي  حس  أب  /  

 طبل

5/5/9051 15/59/9051 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عاجية  ابةدات اللمتريات 

ةياعح  أاراض   اةستخدا

احملاصةل البط لة  الشت ي  

 مبحاعظ  الدقهية 

الشربة ى جبد /  

 اة ملم الشربة ى

5/5/9051 15/59/9051 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عملالة  اةبةدات جيى آعات 

 األرز احلشري  مبحاعظ  الدقهية 

جيى جيى جبد /  .أ

 اهلا  

5/5/9051 15/59/9051 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عاجية  اةبةدات احلشري  

ضد  يدان الثمار وصانملات األنلاق 

مبحاعظ  (   ) جيى اة احل 

 الدقهية 

جبد البديع  /  .أ

 غامن

5/5/9051 15/59/9051 

ص دوق الملي م والت مة   

 STDFالتي  ل ةة  
ل مةم ول  ةع جمل  ليمل ك 

 اةعارع ال غري  واةت سمت  ي اسك

أةد حمم   /  .أ

 املت ق

5/8/9051 10/1/9057 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عاجية  ابةدات اللمتريات 

اةستخدا  ةياعح  أاراض األرز 

 مبحاعظ  الدقهية 

 

أمي  حس  أب  /  

 طبل

 

5/5/9056 

 

15/59/9056 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عاجية  ابةدات اللمتريات 

ةياعح  أاراض   اةستخدا

احملاصةل البط لة  الشت ي  

 مبحاعظ  الدقهية 

الشربة ى جبد /  

 اة ملم الشربة ى

5/5/9056 15/59/9056 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عاجية  اةبةدات احلشري  

ضد  يدان الثمار وصانملات األنلاق 

مبحاعظ  (   ) جيى اة احل 

 الدقهية 

جبد البديع  /  .أ

 غامن

5/5/9056 15/59/9056 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

لطةةم عملالة  اةبةدات جيى آعات 

 األرز احلشري  مبحاعظ  الدقهية 

جيى جيى جبد /  .أ

 اهلا  

5/5/9056 15/59/9056 

وزار  العراج  واست الا 

جل   حسا  لطةةم  -األراضي 

ولسجةل ابةدات اآلعات 

 العراجة 

البيرتي  لطةةم عملالة  اةبةدات 

ةياعح  أاراض حماصةل اخلضر 

واللا ه  مبحاعظ  الدقهية  رقم 

(651) 

ياسر حممد ن ر /  .أ

 الدي  شبانه

5/5/9056 15/59/9056 
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اةم ل  ا  ةهات حمية  و ولة 

 الباحث الرئةسى ج  ان اةشروع اجله  اةم ل 

 اد  اةشروع

 إىل ا 

عي ريدا بال اليات ةاامل  

 اةتحد  األاريية 

اللحم احلة    مرشل ا خلض 

التييل  لت طة  وإجا   استخدام 

 اةةاه عى العراج 

 6/2/9056 6/1/9051 أةد جيى ا سى/  .م.أ

وزار  العراج  واست الا 

 ىاألراض

جل   حسا  لطةةم ولسجةل 

 ابةدات اآلعات العراجة 

لطةةم عاجية  ابةدات 

اةستخدا  ةياعح  اللمتريات 

 أاراض األرز مبحاعظ  الدقهية 

 15/59/9056 5/5/9056 أمي  حس  أب  طبل/  

وزار  العراج  واست الا 

 ىاألراض

جل   حسا  لطةةم ولسجةل 

 ابةدات اآلعات العراجة 

لطةةم عاجية  ابةدات 

ةياعح    اللمتريات اةستخدا

أاراض احملاصةل البط لة  

 الشت ي  مبحاعظ  الدقهية 

الشربة ى جبد اة ملم /  

 الشربة ى

5/5/9056 15/59/9056 

وزار  العراج  واست الا 

 ىاألراض

جل   حسا  لطةةم ولسجةل 

 ابةدات اآلعات العراجة 

لطةةم عاجية  اةبةدات احلشري  

ضد  يدان الثمار وصانملات 

(   ) اة احل األنلاق جيى 

 مبحاعظ  الدقهية 

 15/59/9056 5/5/9056 جبد البديع  غامن/  .أ

وزار  العراج  واست الا 

 ىاألراض

جل   حسا  لطةةم ولسجةل 

 ابةدات اآلعات العراجة 

لطةةم عملالة  اةبةدات جيى آعات 

األرز احلشري  مبحاعظ  

 الدقهية 

جيى جيى جبد /  .أ

 اهلا  

5/5/9056 15/59/9056 

وزار  العراج  واست الا 

 ىاألراض

جل   حسا  لطةةم ولسجةل 

 ابةدات اآلعات العراجة 

لطةةم عملالة  اةبةدات البيرتي  

ةياعح  أاراض حماصةل اخلضر 

 واللا ه  مبحاعظ  الدقهية  

 (651)رقم 

ياسر حممد ن ر /  .أ

 الدي  شبانه

5/5/9056 15/59/9056 

ص دوق الملي م والت مة   

 STDFالتي  ل ةة  

ل مةم ول  ةع جمل  ليمل ك 

ي اسك اةعارع ال غري  

 واةت سمت 

أةد حمم   /  .أ

 املت ق

5/8/9051 10/1/9057 
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اةشاريع الت اعسة  -وحد  البح ث -ةاامل  اة   ر 

 الرئةسى الباحث ج  ان اةشروع

 اد  اةشروع

 إىل ا 

اةطاوا  اةتيااي  وغري اليةماوي  ةرض الملل  األبةض يف 

 الب ل اةتسبك ج  اللمتر يف حماعظ  الدقهية 

حممد الششتاو  جبد /  .أ

 ربه

58/4/9055 10/6/9056 

 4/1/9056 4/9055/ 58 جبد الملا  حجازي حس /  .أ إنتاج مثار ج ك وا احل لالة  ا  آثار اةبةدات

لي ة  ةديد إلنتاج شتالت طماطم لتحمل اإلصاب  

 بال ةمال  ا
 5/9/9057 58/4/9055 أاةمه حممد جبد اليايف/  .أ

لطيةل االحتةاج اةائي حملاصةل الملي  باألراضي حديث  

 االست الا

 51/5/9057 58/4/9055 جيي السملةد شري /  .أ

الراية  باستخدام الملميةات إجا   ليسةه اةراجي عى األراضي 

 المتبةملة  وال  اجة 

 51/5/9057 58/4/9055 أةد أب  ال جا ق ديل/ .أ

 51/5/9057 58/4/9058 أةد نا ر جمتة /  .أ سد اللج   الغذائة  ا  الطمل واألجالف احلة انة 

 

ةهات 

 التم يل

جد  اةشروجات 

 اةم ل 

 6 اجلاامل  

 6 هةئات حمية 

 5 هةئات  ولة 

 51 االهاىل

 

 

 

 

 الجامعة 
6 

 هيئات محلية
14 
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  العاملونالعاملون
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اجملم ج  

 ال ظةلة 
 اجملم ج  ال  جة 

ادير 

 جام
 السا س  اخلااس  الرابمل  الثالث  الثانة  األوىل

 اإلهاىل
 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 
ة

 
 

خ
ت

ل
ا

 

 1                 5 5 5       اهل دس  

 55             5 1 5 1 5   5 5 التم يل و احملاسب  

 5               5             اإلح اء واحلاسبات 

 5               5             اإلجالم 

 7             5 9 5   5   9   التمليةم 

 6                 9 5 9   5   التغذي  والتدبري اة عىل

 95             8 1 8 5 1   9 8 الت مة  اإل اري  

 1               9 5       5 5 اخلداات االةتماجة  

 5                 5           الل  ن 

 9             5             5 اةيتبات وال ثائق 

 2             6 9           5 الملي م 

 1             9 1             وظائ  األا  

 12             2 4 7 1   1 1 8 العراج  

 1             5 5           5 المتك البةمتر  

 558             91 96 54 2 4 1 59 51 اهاىل التخ  ة 

 
ة

 
ل

ل
ا

 

 90           9 9 58   5       5 اهل دس  اةساجد  

 59             6 6             الل  ن و الملمار  

 97           1 9 7       59   5 العراج  والتغذي  

 5                     5       عين اململ 

 7 50 97   5 5 59   9 اهاىل الل ة 
     

60 

 65         9   54 58 5 9 54 8 9   اةيتبة 

 8           8                 وظائ  األا 

 61         9 8 54 58 5 9 54 8 9   اهاىل اةيتبة 

 
ة

ع
ر

حل
ا

 

 1       5   9   9             احلر   و ال طل 

 8           5       9   5     ال رش واآلالت 

 9           9                 الل  ن و الملمار  

 5               5             العراج  والتغذي  

 59       5   1   1   9   5     اهاىل احلرعة 

 25   1 55 91 4 2 90 51             لداات املاونه 

 25   1 55 91 4 2 90 51             اهاىل اةملاون 

 189 1 17 11 514 11 87 92 اهاىل

 
 



 

 

 

3377  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 اجملم ع اجملم ج  ال ظةلة 

 558 التخ  ة 

 60 الل ة 

 61 اةيتبة 

 59 احلرعة 

 25 لداات املاونه

 189 اجملم ع

 
 

 

 اجملم ع الدرة  ال ظةلة 

 92 ادير جام

 87 الدرة  األوىل

 11 الدرة  الثانة 

 514 الدرة  الثالث 

 11 الدرة  الرابمل 

 17 الدرة  اخلااس 

 1 الدرة  السا س 

 189 اجملم ع
 

  

 الملد  ال  ع

 544 ذ ر

 518 أنثى

 189 اجملم ع
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3388  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 ال عا  االنطمتاع االستطال  اةملاش الملام اجلااملى

9051/9056 94 0 0 0 

 5 ع ل 5 0 96 9058/9051

 الملام اجلااملى

 جد  اة تدبني إىل اليية  جد  اة تدبني ا  اليية 

 انتدا  ةعئى انتدا   يى انتدا  ةعئى انتدا   يى

9051/9056 1 0 5 0 

9058/9051 1 0 9 0 

 الملد  ن ع األةاز 

 8 ليململ باخلارج

 8 لرجاي  األسر 

 6 رجاي  المتلل

 5 اراعق

 5 لاريخ اإلحال  5/59/9052حتى  15/9/9059ججع  اال ا  

 56 اهاىل

 ن ع اجلعاء

 حم  ةعاءات ل قةع ةعاءات

 اؤقتني  ائمني اؤقتني  ائمني

 0 0 0 5 ل م ثالث  أيام ا  األةر

 0 0 0 8 ل م ي اان ا  األةر

 0 0 0 5 ل م ي م ا  األةر

 0 0 0 5 إنذار

 0 0 0 7 اهاىل

 

 

 

 



 

 

 

3399  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 ايان الت لةذ اسم الدور  التدريبة  م

 جد  اةتدربني

 اؤقتني  ائمني

 0 8 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  اجل    الشااي  5

 0 9 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  الت مة  البشري  9

1 

ل مة  اهارات الملاايني عى جما  التلتةش اةاىل 

 واإل ار 

 0 1 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار 

 0 5 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  الشئ ن الطان نة  8

 0 1 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  الدراسات المليةا 1

 0 1 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  التملاال االليرتونى 6

 0 8 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  اة ار  البشري  7

 0 9 واإل ار اإل ار  الملاا  ليت ظةم  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  اإل ار  اإلشراعة  4

 0 9 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  اةملاشات 2

 0 5 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  رجاي  الشبا  50

 0 9 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  اةشرتيات 55

 0 9 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار  ل مة  اهارات الملاايني عى جما  إ ار  ال قت 59

51 

ل مة  اهارات الملاايني عى األسي   المليمى لييتاب  

 اإل اري 
 0 5 اإل ار  الملاا  ليت ظةم واإل ار 

 0 10 اهاىل

 الطسم

 جد  الل ةني

 ( ائمني)

 الطسم

 جد  الل ةني

 ( ائمني)

 0 قسم ال  اجات الغذائة  0 قسم أاراض ال بات

 0 قسم األلبان 0 قسم ال بات العراجى

 0 قسم اليةمةاء العراجة  0 قسم اةةيروبة ل ةةا العراجة 

 0 قسم األراضى 0 قسم احلشرات االقت ا ي 

 5 ال راث قسم  0 قسم احلة ان العراجى

 0 قسم اهل دس  العراجة  0 قسم اةبةدات

 0 قسم احملاصةل 0 قسم إنتاج احلة ان

 0 قسم اخلضر والعي   0 قسم إنتاج الدواة 

 0 قسم اللا ه  0 قسم اإلرشا  العراجى واجملتمع الريلى

 7 اةململ اةر ع  0 قسم االقت ا  العراجى

 4 اهاىل

 
  



 

 

 

4400  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

طالب مرحلة طالب مرحلة 
  البكالوريوسالبكالوريوس



 

 

 

4411  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  

 أجدا  المتال  الملام اجلااملى

9059/9051 5711 

9051/9058 5701 

9058/9051 9910 

9051/9056 9614 

 

 

 

  

 الملد  ال  ع

 5565 ذ ر

 5827 أنثى
 

 

 

 الملد  اةست  

 5551 األو 

 689 الثانى

 810 الثالث

 111 الرابع
 

 

 

 الملد  اةست   األو 

 5111 الجناان الملام

اهل دس  العراجة  وال ظم 

 احلة ي 

147 
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4422  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 ب ظام الئح  الساجات اةملتمد ل زيع المتال  جيى الجاان 

 الجناان م
 اهاىل رابمل  ثالث  ثانة  أوىل

االهاىل 

 الملام
 ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ ث ذ

5 
 دس  العراجة  وال ظم اهل

 147 914 182 0 0 504 77 19 559 74 560 احلة ي 

9 
 اهل دس  العراجة  

 502 19 17 19 17 0 0 0 0 0 0 (ال ظم احلة ي )

1 
 اهل دس  العراجة  

 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 (ىاحلطيوال رف   الر)

8 
  اهل دس  العراجة 

 49 94 18 94 18 0 0 0 0 0 0 (وق   آالت )

 5111 450 181 0 0 0 0 152 512 825 148 الملام 1

6 

االقت ا ي  الملي م 

 العراجة  واالةتماجة 
0 0 0 0 9 51 0 52 9 19 18 

 558 21 95 61 55 94 50 0 0 0 0 جي م ولي  ل ةةا األغذي  7

 44 74 50 82 1 92 1 0 0 0 0 التط ة  احلة ي  العراجة  4

 19 90 59 58 7 6 1 0 0 0 0 وقاي  ال بات 2

50 

ى والداة  ىاإلنتاج احلة ان

 ىوالسمي
0 0 0 0 98 58 91 92 82 81 29 

 19 56 16 50 52 6 57 0 0 0 0 ىاإلنتاج ال بال 55

 21 76 52 18 58 99 1 0 0 0 0 واةةاه ىاألراض 59

 اهاىل

188 162 975 175 581 996 521 190 5511 5846 
9612 

5551 689 175 151 9612 

 



 

 

 

4433  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 بةان اةطب لني احلال 

احلد األ نى 

 ليطب  

 اإلهاىل جد  المتالبات جد  المتال  ال سب  اةئ ي 

 أ

 708 856 944 %66786 97971 ثان ي  جاا  جيمى جي م

 570 68 506 %76718 151 ثان ي  جاا  جيمى رياض 

 91 4 51 --- --- اؤهالت ألر 

 22 18 81 --- --- احمل ل ن إىل اليية   

 46 10 16 --- --- احمل لني ا  اليية  ج

 250 159 124 --- --- صاعى اةستجدي  *

 ج -  + أ =  صاعى اةستجدي * 

  

 الدول 

 إهالي جام رابمل  ثالث  ثانة  أوىل

 إهاىل

 طالب  طالك طالب  طالك طالب  طالك طالب  طالك طالب  طالك

 55 6 1 0 9 0 1 1 0 5 0 س ريا

 55 55 9 1 1 5 اإلهاىل

 

 الملد  الملام اجلااملى

9051/9058 1 

9058/9051 55 

9051/9056 55 
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4444  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  

  التعليم املفتوحالتعليم املفتوح



 

 

 

4455  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

l  حتى متت اة اعط  جيةى الئحة  التمليةةم اةلتة ا       9001   إجدا  الئح  ليتمليةم اةلت ا حتت اسم العراج  الملض ي  ا ذ

 .50/6/9059بتاريخ  5111باسم ال ظم احلة ي  العراجة   بالطرار ال زاري رقم 

l 9055/9059 ىالثان ىالململ عى برناان  التمليةم اةلت ا الشرا   اع ةاامل  جني مشم بالل ل الدراس أبد. 

l طالبا 9057بملد    9059/9051الململ عى برناان التمليةم اةلت ا ال ظم احلة ي  العراجة  عى الملام اجلااملي أ بد. 

 بةان بأجدا  المتال  اةستجدي  واةطةدي  بالتمليةم اةلت ا 

 الجناان الدراسى اسم

 9051/9056اةطةدي   اةستجدي 

 ذ  ر إناث

 رابمل  ثالث  ثانة  أوىل

 ذ  ر إناث ذ  ر إناث ذ  ر إناث ذ  ر إناث

لي  ل ةةا وإ ار  

 اةشروجات العراجة 

- - - - - - - - 58 68 

 511 18 995 74 956 61 510 14 510 14 ال ظم احلة ي  العراجة 

 961 922 972 564 564 اهاىل

 ل زيع طال  برناان الشرا   اع ةاامل  جني مشم 

 ل ةةا وإ ار  اةشروجات العراجة لي  

 اإلهاىل اةست   الرابع اةست   الثالث اةست   الثانى اةست   األو  الملام اجلااملى

9055/9059 49 - - - 49 

9059/9051 - 40 -  40 

9051/9058 - - 72 - 72 

9058/9051 - - 8 77 45 

9051/9056 - - - 74 74 

 ل زيع المتال  عى برناان ال ظم احلة ي  العراجة 

 اإلهاىل اةست   الرابع اةست   الثالث اةست   الثانى اةست   األو  الملام اجلااملى

9059/9051 957 - - - 957 

9051/9058 111 907 - - 180 

9058/9051 111 190 520 - 461 

9051/9056 564 972 922 547 211 

 



 

 

 

4466  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

 أجدا  المتال  الملام اجلااملى

9055/9059 49 

9059/9051 927 

9051/9058 652 

9058/9051 212 

9051/9056 5055 

 

 

 

 

 الملد  ال  ع

 768 ذ ر

 987 أنثى

 5055 اهاىل
 

 

 

 الملد  اةست  

 564 األو 

 972 الثانى

 922 الثالث

 961 الرابع

 5055 اهاىل
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  رعاية الطالبرعاية الطالب



 

 

 

4488  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

لملتج األنشمت  المتالبة  ذات أهمة  بالغ  عةى ب ةاء شخ ةة  المتالةك     

اخلجات اةتملد   ا  لال  اةشار   باألنشمت  اةتيااي ،  ما ليسك المتالك 

واة    ،اةختيل  عهى ل طل اة اهك ول مى اةهارات والطدرات لةد  المتةال   

هذا اة متيق حترل اليية  جيى  جم أب ائها المتال  وحتلةعهم ليمشةار    

 .عى األنشمت  اةختيل 

 اخلاصة   لسةهةالت  بةإةراء  بهةا  المتةال   رجاي  لال  ا  اليية  لط م

 الطريةة  اةةع التملاقةةد لةةال  اةة  اةختيلةة  األنشةةمت  المتةةال  ليممارسةة 

 اجلااملةة  إسةةتا  عةةى اةالجةةك حبجةةع عتطةة م اة  ةة ر  جبااملةة  األولةمبةةة 

   .اجل ال  أنشمت  جيى واإلشراف الرياضة  األنشمت  ةمارس   األولةمبة  وبالطري 

 -:التالة  باألنشمت  باليية  المتال  رجاي  لط م  ما

l المتال  بني اسابطات وجمل الثطاعة  األنشمت  جيى اإلشراف. 

l جاا  لدا  واملسيرات لدريبات لململ اةخةم وحجع واةرشدات باجل ال  اخلاص  األنشمت  جيى اإلشراف. 

l اجلاامل   يةات بني األنشمت  لي  عةها ل لذ التى األاا   إىل المتال  ول ةةه المليمة  األنشمت  جيى اإلشراف. 

l والدورات اةملسيرات عى االشرتاك. 

l عةه طةب  نتائن وحتطةق اجلاامل   يةات بني الس    اةسرحى اةهرةان عى االشرتاك. 

l اجلااملات است   جيى اةطاا  الرياضة  الدورات عى االشرتاك. 

 حةةث  الييةة ،  ابةانى  بةني  ةعاولتهةا   ةبري   اساحات إىل حتتاج ال التى المتالبة  األنشمت  ةمارس  التسهةالت لطديم يتم

 مبسةاحات  صةاالت  بالييةة   يتة اعر   مةا .  الشةمترنن  لملبة   ةمارسة   حجةر   ل ةةد  و ذل  المتاول  ل م ةمارس  صال  يت اعر

 الثطاعةة   األنشةمت   اة   الملديد ل ظةم عى اةؤمترات قاج  استخدام يتم  ما ، الل ة   اةملارض الل ة  األنشمت  ةمارس   بري 

 .اةسرحة  والملروض
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

 ال شاط م

 جد  اةشرت ني ا جد الت لةذ

 االهاىل طالبه طالك إىل ا 

 17 59 91 59/50 55/50 اهرةان رياضي 5

 7 - 7 91/50 54/50  وري اجلاامل  يف  ر  الطدم الطةاسة  9

 6 - 6 - 96/50  وري اجلاامل  يف السباح  1

 8 - 8 - 96/50  وري اجلاامل  يف ل م المتاول  8

 50 - 50 10/55 9/55  وري اجلاامل  يف  ر  الةد 1

 9 - 9 - 2/55 بمت ل  اجلاامل  يف الملا  الط   6

 51 - 51 56/59 51/55 بمت ل  اجلاامل  يف  ر  الطدم 7

 8 - 8 - 57/55 بمت ل  اجلاامل  يف اةال م  4

 5 - 5 - 10/55 بمت ل  اجلاامل  يف لايي ندو 2

 1 9 1 - 5/59 هاليارالة وري اجلاامل  يف  50

 9 - 9 - 7/59  وري اجلاامل  يف ة  و 55

 9 - 9 - 58/59  وري اجلاامل  يف  ما  األةسام 59

 9 - 9 - 55/1 اارث ن ةر  51

 1 - 1 - 99/1 سباق الدراةات 58

 50 - 50 15/1 97/1 مخاسةات  ر  الطدم لال  أسب ع شبا  الييةات 51

 50 50 - 15/1 97/1  أسب ع شبا ر  طائر  ب ات لال   56

 50 - 50 15/1 97/1  ر  يد طيب  لال  أسب ع شبا   لييةات 57

 48 - 48 97/8 91/8  ور   ر  قدم مخاسى 54

 958 98 520 - االهاىل

 ال شاط م

 جد  اةشرت ني ا جد الت لةذ

 االهاىل طالبه طالك إىل ا 

 80 51 91 59/55 9/55 المتالبة  اهرةان األسر 5

 2 6 1 96/55 98/55 اسابط   وري اةملي اات الملاا  9

 90 59 4 - 9/1 برناان اةسابطات اةت  ج  بني الييةات 1

 1 - 1 4/1 6/1  ور  اةملي اات الملاا  لمتال  اسر  يةات اجلاامل  8

 51 4 1 - 2/1 اهرةان األسر المتالبة  1

 80 51 91 - 51/1 المتالبة اهرةان األسر  6

 591 16 62 - االهاىل



 

 

 

5500  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

 ال شاط م

 جد  اةشرت ني ا جد الت لةذ

 االهاىل طالبه طالك إىل ا 

 99 99 - 59/4 55/4 (إ ار  و ريا   األجما  ) ور  الت مة  البشري   5

 10 90 10 - 91/50 (إلطاء شملر ) حلل اة اهك  9

 51 - 51 - 15/50 لتملعيع اةشار   السةاسة  يف االنتخاباتلطاء  1

 99 4 58 - 50/55 أ ت بر تندو  ثطاعة  مب اسب  انت ارا 8

 1 1 9 - 1/59 اسابط  الطران اليريم باليية  1

 99 50 59 7/59 5/59 ورش  جمل يف جمالت احلائو 6

 99 50 59 50/59 4/59 املرض جمالت احلائو و الشملر 7

 1 9 5 56/59 7/59  وري اةملي اات الثطاعة  4

2 

اإلرها  و ةلةه ا اةهته إجالاةا وثطاعةا ) اسابط  البح ث 

 (واةتماجةا 

96/59 96/5 9 - 9 

 14 91 51 4/1 7/1 (إ ار  اةشروجات ال غري )برناان الت مة  الثطاعة  50

 97 51 59 56/1 51/1 ( ة  حت ل جيى عرص  جمل)برناان الت مة  الثطاعة   55

 14 11 91 95/1 90/1 (ريا   األجما  ) برناان الت مة  الثطاعة   59

51 

جمالت حائو اراسل ليةلعي نى لال    -شملر  -ابتهاالت  ي ة 

 أسب ع شبا  الييةات

97/1 15/1 7 5 4 

 9 9 - - 6/8 اهرةان الشهر والغ اء لال  اةؤمتر المتال  األو  58

 508 18 10 - 57/8 ليح ار ال ط ى باجلاامل اة تد  الملام  51

 551 11 40 - 98/8 سة اء وبمت الت ال اجط  اة ري  عى حر  أ ت بر 56

 94 54 50 94/8 96/8  ور  إجدا  اراسل ليةلعي نى 57

 181 914 941 - االهاىل

 

 ال شاط م

 جد  اةشرت ني ا جد الت لةذ

 االهاىل طالبه طالك إىل ا 

 10 95 2 4/59 1/59 ورش  جمل يف ال  اجات ال غري  5

 54 4 50 15/1 97/1 املرض ال  اجات ال غري  لال  أسب ع شبا  الييةات 9

 26 57 72 - 52/8 (لربة  الدواة )  ور   1

 15 15 - - 98/8 (أاراض  واة  ) ور    8

 10 95 24 - االهاىل



 

 

 

5511  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 ال شاط م

 جد  اةشرت ني ا جد الت لةذ

 االهاىل طالبه طالك إىل ا 

 810 900 910 15/2 97/2 استطبا  المتال  اجلد  5

 11 51 90 - 51/50 اهرةان األنشمت  المتالبة  باجلاامل  9

 90 51 7 - 99/55 اسابط  المتالك و المتالب  اةثالة  باليية  1

 51 7 4 - 96/55 األطلا زيار  إىل استشلى  8

 55 - 55 1/59 92/55  وري شمترنن باليية  1

 6 5 1 50/59 1/59 بمت ل  الشمترنن باجلاامل  6

 11 51 54 - 6/59 ةي  التجع بالدم 7

 9 5 5 - 58/59 اسابط  المتالك والمتالب  اةثالة  4

2 

للملةل  ور الشبا  حن  استطبل )اسابط  البح ث االةتماجة  

 (أعضل 

96/59 96/5 - 5 5 

 71 11 80 91/9 90/9 ةي  ةياعح  اإل اان 50

 58 7 7 - 91/9 زيار  إىل استشلى األطلا  55

 6 6 - 51/1 58/1 اةيتطى األو  عى جما  اإلسملاعات  األولة  59

 1 - 1 15/1 97/1 اسابط  الشمترنن لال  األسب ع األو  لشبا   يةات اجلاامل  51

 516 500 16 - 57/8 اإلسملاعات األولة  ور   58

 10 2 95 - 95/8 احلسني -رحي   ريم بارك  51

 72 66 51 - 98/8 (اللريوسات اليبدي ) ور  اإلسملاعات األولة   56

 10 80 50 - 1/1 (سخا)رحي  إىل  لر الشةخ  57

 66 10 56 - 4/1 (اةخدرات والتدلني ) ور  اإلسملاعات األولة   54

 5019 166 866 - االهاىل

 ال شاط م

 جد  اةشرت ني ا جد الت لةذ

 االهاىل طالبه طالك إىل ا 

 10 - 10 51/4 4/4 هاملسير ه  5

 14 90 54 - 94/9 ( ور  احلةا  اليشلة  وأهمةتها )ندو   9

 51 6 2 15/1 91/1 91والدور  اإلرشا ي   11الدور  اليشلة   1

 41 96 17 - االهاىل

 



 

 

 

5522  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 ال شاط م

 جد  اةشرت ني ا جد الت لةذ

 االهاىل طالبه طالك إىل ا 

 91 4 51 59/59 97/2 بروعات الململ اةسرحي 5

 10 90 10 - 91/50 (غ اء  -جعف ) حلل اة اهك  9

 1 1 - 10/55 5/55 ورش  ع  لشيةيي باجلاامل  1

 8 9 9 54/55 57/55 اسابط  يف الغ اء 8

 6 1 5 7/59 5/59 ورش  ع  لشيةيي باليية  1

 6 1 5 50/59 4/59 املرض ع  لشيةيي باليية  6

 91 4 51 - 51/59 (  .سة   مي قيةم أ) الململ اةسرحي  7

 91 4 51 91/1 5/1 بروعات الململ اةسرحى 4

 1 8 5 15/1 97/1 الييةاتاملرض ع ى لشيةيى لال  أسب ع شبا  -غ اء 2

 91 4 51 - 96/1 (ال دم )الملرض اةسرحى 50

 11 51 90 - 1/8 حلل لتام أسب ع شبا  الييةات 55

 8 8 - - 8/8 املرض ع ى لال  عملالةات اةؤمتر المتالبى األو  59

 90 55 2 - 1/8 حلل اعتتاا اةؤمتر المتالبى األو  51

 991 505 598 - االهاىل

 ال شاط م

جد  

 الجاان

اهاىل اةبيغ   جد  اةستلةدي

 اة  رف

 ةه  ال رف

 االهاىل طالبه طالك

 احتا  طال  5194 958 98 520 54 ىال شاط الرياض 5

 احتا  طال  57160 991 505 598 51 ىال شاط الل  9

 احتا  طال  180 181 914 941 56 ىال شاط الثطاع 1

 احتا  طال  9000 571 77 24 8 ىوالتي  ل ة ىال شاط المليم 8

 - - 591 16 62 6 نشاط األسر المتالبة  1

 احتا  طال  1296 5019 166 866 54 والرحالت ىال شاط االةتماج 6

 احتا  طال +حتسني أنشمت   2226 41 96 17 1 نشاط اجل ال  واخلدا  الملاا  7

 - 17510 9127 5504 5942 74 االهاىل

 

 

 

 

 



 

 

 

5533  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

      

 ةه  التم يل اةبيغ االهاىل طالب  طالك البةان م

 ىاةتماجص دوق لياعل  1800 91 58 55 الدراسة  تلسديد اة روعا 5

 ىلياعل اةتماج ص دوق 8791 99 52 1 لسديد اة رعات الدراسة  9

 ىص دوق لياعل اةتماج 5794 4 4 - لسديد اة روعات الدراسة  1

8 

 اةملرض اخلري  ليمالبم

 (أحذي  -ش و  -االبم )

 لججات أهل اخلري - 550 40 10

 - 55411 561 595 88 االهاىل
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5544  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

أسلرت اشار    ية  العراج  عى األنشمت  المتالبة  واةسابطات التى أقةمت لال  الملام 

ج  ح    اليية  جيى جد  ارا ع ا  لال  أب ائها المتال ، وهةى   9051/9056اجلااملى 

 -:جيى ال ح  اةبني

 

 النشاط الرياضى

 اةر ع جما  اةسابط  اللرق  االسم م

 أو  الملا  ق   الثاني  ات لي اةهد  حممد ط متاو 5

 أو  الملا  ق   (ه دسه زراجة )األو  باسم ياسر أنةم أب  اإلسملا  9

 ثاني اال م  األو  جةد جباس جةد جباس 1

 أو   ارالةه الثالث هاةر اةد شحال  8

 ثالث  ارالةه الثالث وجد حس  جبد الرءوف 1

 ثالث  ما  أةسام األو  أاري حممد السان س 6

 أو  اارث ن ةر  (ه دسه زراجة )األو  اإلسملا  أب  أنةمباسم ياسر  7

 النشاط االجتماعى

 اةر ع جما  اةسابط  اللرق  االسم م

 - طالك اثاىل (ص اجات)الثالث  حممد اةد السملةد اةد ها  5

 - طالب  اثالة  (ىإنتاج حة ان)الرابع  آالء جباس جةد جباس 9

 النشاط الثقافى

 اةر ع جما  اةسابط  اللرق  االسم م

 أوىل اي أب  اللت ا السملةد أب  الملع 5

 أوىل لالد حممد السةد حممد السةد 9 سا س  وري املي اات الثطاعة 

 أوىل ريم حممد جبد الملا  جبد اهلل 1

 ىثان ىاراسل ليةلعي ن (ه دسه زراجة )ىالثان حممد حاعظ حممد حيمي 8

 ثالث شملر جااة  ىالثان جبد السالمرنا حممد حممد  1

 أو  ىاراسل ليةلعي ن (ه دسه زراجة )الثالث مسر  أب عاطم  حممد ا متلى  6

 انىث ىاراسل ليةلعي ن (ه دسه زراجة )ىالثان حممد حاعظ حممد حيمى 7

 

 



 

 

 

5555  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 النشاط الفنى

 اةر ع جما  اةسابط  اللرق  االسم م

 رابع اسرا - ( .سة   مي قيةم أ)اسرحة   5

 ثالث املرض - املرض ع  ن لشيةية  9

 وتكنولوجى علمىنشاط 

 اةر ع جما  اةسابط  اللرق  االسم م

 ثالث - - املرض ال  اجات ال غري  5

 نشاط اجلوالة

 اةر ع جما  اةسابط  اللرق  االسم م

 ثانى  شاع  - 91والدور  اإلرشا ي   11الدور  اليشلة   5
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5566  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  مرحلةمرحلةطالب طالب 
  الدراسات العلياالدراسات العليا



 

 

 

5577  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 الملد  الملام اجلااملى

9055/9059 140 

9059/9051 159 

9051/9058 185 

9058/9051 691 

9051/9056 721 

 

 

 

 الملد  ال  ع

 899 ذ ر

 171 أنثى

 721 اهاىل
 

 

 الملد  الدرة 

 102 ااةستري

 946   ت راه

 721 اهاىل
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5588  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 أجدا  المتال  الملام اجلااملى
واعدون 

 لرجي ن

9055/9059 44 1 

9059/9051 518 9 

9051/9058 555 5 

9058/9051 41 58 

9051/9056 505 16 

 

 

 

 الملد  ال  ع

 61 ذ ر

 16 أنثى

 505 اهاىل
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 70 ااةستري

 15   ت راه
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5599  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 الدول 

 ارحي  الدراسات المليةا

 إهاىل جام

   ت راه ااةستري  بي م اإلهاىل

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 57 1 59 5 5 8 55 - - لةبةا

 51 5 59 0 5 5 55 - - الملراق

 4 0 4 0 9 0 6 - - س ريا

 5 0 5 0 0 0 5 - - األر ن

 5 0 5 0 5 0 0 - - الةم 

 80 6 18 5 1 1 92 - - االهاىل

 80 80 6 18 - االهاىل الملام

 

 الملد  الملام اجلااملى

9055/9059 1 

9059/9051 19 

9051/9058 76 

9058/9051 79 

9051/9056 80 

 

 

   ت راه ااةستري
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6600  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

9051/9058 9058/9051 9051/9056 

 ا  اخلارج ا  الدالل ا  اخلارج ا  الدالل ا  اخلارج ا  الدالل
92 159 59 655 4 747 

 

 

9051/9058 9058/9051 9051/9056 

 ا  اخلارج ا  الدالل ا  اخلارج ا  الدالل ا  اخلارج ا  الدالل

90 25 6 72 6 21 
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6611  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

   ت راه ااةستري

9002/9050 9050/9055 9055/9059 9002/9050 9050/9055 9055/9059 

* ** * ** * ** * ** * ** * ** 

21 61 49 64 552 11 68 84 24 41 61 91 

66% 41% 81% 71% 47% 12% 

 هذا الملام جد  اةسجيني* 

 جد  الذي  انته ا ا هم ا  رسائيهم عى ا اجةدها** 

 

 

 اةساجدي اةدرسني  اةملةدي 

9002/9050 9050/9055 9055/9059 9002/9050 9050/9055 9055/9059 

* ** * ** * ** * ** * ** * ** 

58 58 57 56 2 - 50 2 51 55 4 - 

500% 21% 0% 20% 41% 0% 

 هذا الملام جد  اةسجيني* 

 جد  الذي  انته ا ا هم ا  رسائيهم عى ا اجةدها** 
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6622  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  الوافدونالوافدون



 

 

 

6633  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  -:مهام املكتب فى تتمثل 
l             ل عري اةملي اات اخلاصة  بياعة  الةجاان الدراسةة  عةى الييةة  سة اء باةرحية  اجلااملةة  األوىل أو ارحية  اةاةسةتري

 .والد ت راه وشروط االلتحاق بهم

l       لةةدجةم الملالقةةات بةةني هه ريةة  ا ةةر الملربةةة

 .والدو  األعريطة  واآلسة ي  والملربة 

l       اإلسراع بتطةديم خمتية  اخلةداات لي اعةدي  سة اء

  .أ انت اةتماجة  أو إنسانة  أو أ ا مية 

l      إجيا  حي   أل  اشيي  يتملةرض هلةا المتالةك ابتةداء

  .ا  اةطابي  عى اةمتار وحتى لسيني المتالك

l الطةام ببملض الرحالت مبختي  ادن ا ر وذل  لت شةو السةاح  ولملري  المتال  ال اعدي  ببيدهم الثانى. 

 -: 5102إىل مايو  5102أهم أنشطة وانجازات مكتب الوافدين من أغسطس 

l  طالةك( 51)ارللع جد  المتال  يف اةرحي  اجلااملة  األوىل باةطارن  بالملام اةاضي وبيغ جد  المتال . 

l         بة مةا  % 500برناان اةاةستري والد ت راه البحثي اازا  الرغبة  األوىل واألساسةة  ةملظةم المتةال  ال اعةدي  ب سةب

طالةك  (  89)ا  حةث جد  المتةال  باةطارنة  بالملةام اةاضةي وبيةغ اهةةةةاىل جةد  المتةال           الملراقلطدات لةبةا ج  

   -:ارلب   التالي

o جةةد  المتةةال حتتةةل اةرلبةة  األوىل اةة  حةةةث   لةبةةةا  

 .خت ةص ( 6)طالك يف ( 57)

o حتتل اةرلب  الثانةة  ا  حةث جةد  المتةال     الملراق

 .خت  ات ( 2)طالةةك يف ( 51)

o       س ريا حتتل اةرلب  الثالثة  ا  حةةث جةد  المتةال

 .خت ةص ( 1)طالةةك يف (  4)

o خت ةص ( 5) ىةك عطالة(  5) ا   ل  ول   ا  حةث جد  المتال  الرابمل اةرلب  والةم    األر ن. 

l  طالك   ييتحق بها أي   ىاألورب برناان اةاةستري اةهين وبراان اةاةستري اةهين ب ظام الساجات اةملتمد. 

l   طال  ( 1)ا اعط  استمتاع ا  بة هم ( 2)اهاىل جد  اة اعطات اةبدئة  لجنةاان اةاةستري البحثي ساجات املتمد

 .واالنتظام عى الجناان احل    جيى عةعا ليدراس  

l   ا اعط( 0)اهاىل جد  اة اعطات اةبدئة  لجناان الد ت راه البحثي ساجةةات املتمد . 

l   وجمةةل اسةةتبةان لل ةةةيي بأهةةةةةةةم اةشةةا ل   94/50/9051  جمةةل اةتمةةاع ليمتةةال  ال اعةةدي  يةة م األربملةةاء اة اعةةق

                                                 .         واالحتةاةات لد  المتال  ال اعدون باليية  

 

 

 

 العراج  بيية  ال اعدي  ليمتال  ايتك إنشاء  

 عى واثةيتها اليية  بني الرتابو لملمةق بهدف

 لاص  وأسةا وبأعريطةا جاا  الملا  أحناء هةع

 باةرحي  ال اعدي  المتال  اع بالت اصل وذل 

  المليةا الدراسات أو األوىل اجلااملة 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 الطالب الوافدون املقيدين باملرحلة الجامعية األوىل

 9051/9056جام ةااملى األوىلاملة  أجدا  المتال  اة تظمني عى اةرحي  اجلا

  ول  اإليلا  جد  المتال  اللرق  الدراسة  م

 س ريا 1 األوىل 5

 س ريا 1 الثانة  9

 س ريا 1 الثالثة  1

 - 0 الرابملة  8

 سة ريا 51 االهاىل

 الطالب الوافدون املقيدين بمرحلة الدراسات العليا

 9051/9056 أجدا  المتال  اة تظمني عى ارحي  الدراسات المليةا جام ةااملى

 برناان م

جد  

 المتال 

  ول  اإليلا 

 16 اةاةستري حبثى ساجات املتمد  5

 الملراق / لةبةا / س ريا

 األر ن/ 

 6 الد ت راه حبثى ساجات املتمد  9

لةبةا /  الملراق / س ريا

 الةم / 

 ال ي ةد اةاةستري اةه ى نظام ساجات املتمد  1

8 

 :اةاةستري اةه ى ب ظام الساجات اةملتمد  األوربى 

 (باليغ  اإلجنيةعي )ااةستري جي م البذور  -5
 (باليغ  اإلجنيةعي )لألراضى ااةستري اإل ار  اةتيااي   -9
 (باليغ  اإلجنيةعي )ااةستري اإل ار  اةتيااي  ليمةاه  -1
 (باليغ  اإلجنيةعي )ااةستري احلماي  اةستداا  ليمحاصةل  -8

 ال ي ةد

 89 اإلهاىل

 المتال  ال اعدون ا زجني حسك  و  اإليلا 

 اإلهاىل الد ت راه اةاةستري الدول 

 57 9 51 لةبةا

 51 5 58 الملراق

 4 9 6 س ريا 

 5 0 5 األر ن

 5 5 0 الةم 

 89 6 16 اإلهاىل
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

 جد  اة اعطات اةبدئة  إىل جد  المتال  الذي    انتظااهم عى الدراس  

 مد  عى برناان اةاةستري البحثى الئح  ساجات املتباةطارن  باألج ام السابط  

 الملام اةةال   التخ ص

اة اعطات جد  

 اةبدئة 

جد  المتال  الذي  ح ي ا 

جيى عةعا الدل   

 وانتظم ا عى الدراس 

 نسب  اإلجناز

ااةستري حبثى 

 ساجات املتمد 

9059 14 91 1277% 

9051 507 17 1876% 

 (أغسمتم -ي اير )   9058

   (ااي  -أغسمتم )

9051 

9056 

75 

 

18 

2 

4 

 

1 

1 

5571% 

 

5877% 

1171% 

 %9272 74 972 الملاماإلهاىل 

 جد  اة اعطات اةبدئة  إىل جد  المتال  الذي    انتظااهم عى الدراس 

 مد  عى برناان الد ت راه البحثى الئح  ساجات املتباةطارن  باألج ام السابط  

 الملام اةةال   التخ ص

جد  اة اعطات 

 اةبدئة 

جد  المتال  الذي  ح ي ا 

جيى عةعا الدل   

 الدراس  وانتظم ا عى

 نسب  اإلجناز

  ت راه حبثى 

 ساجات املتمد 

9059 56 1 5474% 

9051 51 9 5178% 

 (أغسمتم -ي اير )   9058

  (ااي  -أغسمتم )

9051 

9056 

6 

 

4 

0 

0 

 

9 

0 

0% 

 

91% 

0% 

 %5679 7 81 اإلهاىل الملام
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32 
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44 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 أجدا  المتال  اة تظمني طبطًا لدول  اإليلا  

 عى برناان اةاةستةةر والد ت راه البحثي الئح  ساجات املتمد  

 إهاىل جد  المتال   ول  اإليلا  الجناان م

5 

 برناان ااةستري حبثى 

 ساجات املتمد 

 6 س ريا

16 

 51 لةبةا

 58 الملراق

 5 األر ن

9 

 برناان الد ت راه حبثى 

 ساجات املتمد 

 9 س ريا

6 

 9 لةبةا

 5 الملراق

 5 الةم 

 89 89 اإلهاىل

 أجدا  المتال  اة تظمني عى برناان اةاةستري البحثى 

 الئح  ساجات املتمد  

 إهاىل  ول  اإليلا  جد  المتال  التخ ص م

 اهل دس  العراجة  5

 الملراق 9

8 

 لةبةا 9

 4 لةبةا 4 جي م األراضى 9

 5 الملراق 5 اإلرشا  العراجى واجملتمع الريلى 1

 االقت ا  العراجى 8

 الملراق 1

6 

 س ريا 1

 1 الملراق 1 احلشرات االقت ا ي  1

 5 لةبةةةةةا 5 إنتاج احلة ان 6

 5 الملراق 5 إنتاج الدواة  7

 جي م العي   4

 الملراق 5

8 

 س ريا 1

 5 الملراق 5 اللا ه  2

 ال  اجات الغذائة  50

 الملراق 5

9 

 األر ن 5

 5 الملراق 5 احملاصةل 55

 8 لةبةا 8 ال بات العراجى 59

 16 اإلهاىل
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 أجدا  المتال  اة تظمني عى برناان الد ت راه البحثى 

 جات املتمد الئح  سا

 اإلهاىل  ول  اإليلا  جد  المتال  التخ ص م

 5 س ريا 5 جي م العي   5

 5 س ريا 5 اللا ه  9

 5 لةبةةا 5 جي م اخلضر 1

 احملاصةل 8

 الملراق 5

9 

 لةبةةا 5

 5 الةم  5 ال  اجات الغذائة  1

 6 االهاىل

 المليمة  األقسام حسك ا زج ن اةطةدون ال اعدون المتال 

 هاىلاإل الد ت راه اةاةستري الطسم

 8 0 8 العراجة  اهل دس 
 4 0 4 األراضي جي م

 5 0 5 الريلي واجملتمع العراجي اإلرشا 

 6 0 6 العراجي االقت ا 
 0 0 0 ال بات أاراض

 1 0 1 االقت ا ي  احلشرات

 0 0 0 العراجي احلة ان
 5 0 5 احلة ان إنتاج

 0 0 0 األمساك إنتاج

 5 0 5 الدواة  إنتاج
 5 5 0 اخلضر جي م

 1 5 8 العي   جي م

 9 5 5 اللا ه 
 1 5 9 الغذائة  ال  اجات

 1 9 5 احملاصةل

 0 0 0 العراجة  اةةيروبة ل ةةا
 8 0 8 العراجي ال بات

 0 0 0 ال راث 

 89 6 16 اإلهاىل
 

 

 



 

 

 

6688  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 والد ت راه اةاةستري برناان عى اة تظمني المتال  ل زيع

  املتمد  ساجات الئح 

 

 التخ ص

 الةم  األر ن الملراق لةبةا س ريا

   ت راه ااةستري   ت راه ااةستري   ت راه ااةستري   ت راه ااةستري   ت راه ااةستري

      9  9   اهل دس  العراجة 

        4   ألراضيجي م ا

      5     اإلرشا  العراجي 

      1    1 االقت ا  العراجي

           أاراض ال بات

احلشرات 

      1     قت ا ي اال

           ىاحلة ان العراج

        5   إنتاج احلة ان

           إنتاج األمساك

      5     إنتاج الدواة 

       5    اخلضرجي م 

      5   5 1 جي م العي  

      5   5  اللا ه 

ل  اجات ا

 5   5  5     الغذائة 

     5 5 5    احملاصةل

           اةةيروبة ل ةةا 

        8   ال بات العراجي

           ال راث 

 اإلهاىل

6 9 51 9 58 5 5   5 

4 57 51 5 5 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  املكتبةاملكتبة
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

G الملميةةةتني إجنةةاا عةةى األساسةةة  وأ الهةةا الييةةة  قيةةك اةيتبةة  متثةةل 

 .والبحثة  التمليةمة 

G  إاةةةدا  اةيتبةةة  باحلةةةديث اةةة  اليتةةةك والةةةدوريات الملربةةةة    يةةةتم

 .واألة بة  عى اجملاالت المليمة  والثطاعة 

G  إلطالع المتال   الل اةيتب ل عري اة اخ اة اسك. 

G  لسجةل االستملارات الدالية  واخلارةة. 

G  ل  ة  وعهرس  اليتك والدوريات والرسائل المليمة  عى اةيتب. 

G  لسجةل بةانات اة ا  اةمتب ج  وغري اةمتب ج  جيى شبي  اجلاامل. 

G    اجلااملة  لتسةهةل جميةة  البحةث جيةى      إ لا  اةراةع واليتك واألحباث اة ة    باةيتب  جيى قاجد  بةانةات ايتبةات

 .المتال  والباحثني ا  لال  االنرتنت

اةةعانة  اةخ    

 (6/9ب د )ليميتب  

 اة  رف ا  ب د ألر

اة  رف اللمليى 

 جيى شراء اليتك

 جد  اليتك اةشرتاه

ص دوق لداات 

 لمليةمة 

ص دوق حب ث 

 و راسات

 األة بة  الملربة  ألر 

547000 - - - 547000 64 14 

 ال جاء

 اليتك

ت
ا
ي

ر
و

د
ل
ا

 

 اة ا  السمملة  والب ري  الرسائل المليمة 

 هدايا أة بة  جربة 

   ت راه ااةستري

C
D

 

D
is

ke
tt

es
 

Sl
id

es
 V

id
eo

 

 اةتبى جربى اةتبى جربى

اةضاف عى 

9051/9056 

64 14 6 - 4 68 1 10 - - - - 

 - - - - 294 596 5102 577 11 191 4252 51820 الملد  الييى

 الت  ير ات سو اةستملريي  ات سو اةرت  ي  اةطاجد قاجات اةمتالمل  اخلدا 

 5900 164 692 11 9 الملد 

 اة س جات  وائر اةملارف الط ااةم اةستخي ات اليشاعات ق ائم بمل اوي  اليتك اخلدا 

 8 9 950 - - 41 الملد 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 حر   االستملار   الل اةيتب 

 جد  اةستملريي  اللئ 

 0 هةئ  التدريم

 5467 طال 

 9987  راسات جيةا

 1812 ا  اجلاامل 

 0 ا  اخلارج

 7111 اهاىل

 
 

 

 حر   االستملار  لارج اةيتب 

 جد  اةستملريي  اللئ 

 551 هةئ  التدريم

 25 طال 

 26  راسات جيةا

 109 اهاىل

 
 

 طباج  نسخ أسمت انات اةسل الض ئي البحث عى شبي  االنرتنت احلال 

 - - - (جد  اةستخداني )  290 الملد 

 الملد  اةؤهل

 1 جاىل

 1 ات سو

 9 لداات املاون 

 50 اهاىل

 

 

 جد  اةشار ني التاريخ اةيان ورش  الململ/ اسم الدور  التدريبة  

 الشااي  ل مة  اهارات الملاايني يف جما  اجل   

اإل ار  الملاا  ليت ظةم 

 إل ار او

7-55/9/9056 5 

الدور  التدريبة  الستخدام ق اجد البةانات ليسا   أجضاء 

 اةيتبات ىهةئ  التدريم و اهلةئ  اةملاون  و أل ائ

 9 92/1/9056 اإل ار  الملاا  ليميتبات
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  جملة العلوم الزراعيةجملة العلوم الزراعية
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

H  ألحبةاث التةى   يةتم وضةع ايخ ةات ا   و  ،شهريا الملي م العراجة  ل در جمي

جيى قاجد  بةانات اجملةالت المليمةة  جيةى اة قةع االليرتونةى      ل شر باجملي  

 .جلاامل  اة   ر 
H        ل در اجملي  عى أجدا  ا ل ةي  اتخ  ة  ات اعطة  اةع لطسةةم اليجةان

 .السا   الباحثنيالمليمة  ليح    جيى لطةةم أجيى لألحباث للائد  
H    ل شر اجملي  األحباث المليمة  األصةي  والدراسات اةرةملة  يف سةبع جمةالت

 . ليتخ  ات اةختيل 

H جم   بةدال اة  جمة       9ص ر  عى ال ص  صبللملديل ع راات اجملي  حبةث أ

 .بدال ا  الطمتع ال غري  A4صبل اطاس ال لح واحد وأ
H   جيى شبي  االنرتنت الستطبا  األحباث وحتيةمها اليرتونةاإنشاء ا قع ليمجي. 
H  س ف يتم إ لا  حميمني أةانك لي ه ض مبست   اجملي. 

 الرقم الدوىل رقم اإليداع اسم اجملي  م

5 

J .of Agricultural  Chemistry and Biotechnology, 

Mansoura University 

 العراجة  والتي  ل ةةا احلة ي اليةمةاء 

54566 ISSN 2090-3626 

9 
J .of Agricultural Economics and Social Sciences , 

Mansoura University 

 االقت ا  العراجي والملي م االةتماجة 

54561 ISSN 2090-3634 

1 
J .of Animal and Poultry Production , Mansoura 

University 

 احلة انى والدواة اإلنتاج 

54568 ISSN 2090-3642 

8 J .of Food and Dairy Sciences , Mansoura University 

 ال  اجات الغذائة  واأللبان

54561 ISSN 2090-3650 

1 
J .of plant Protection and Pathology , Mansoura 

University 

 وقاي  وأاراض ال بات

54569 ISSN 2090-3677 

6 J .of plant Production, Mansoura University 

 اإلنتاج ال بالى

54565 ISSN 2090-3669 

7 
J .of Soil Sciences and Agricultural Engineering , 

Mansoura University 

 جي م األراضى واهل دس  العراجة 

54560 ISSN 2090-3685 
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 األحباث اة ش ر جد   س   ال شر

األحباث اة ش ر  ا   الل 

 ا ر

األحباث اة ش ر  ا  لارج 

 ا ر

9051 600 166 18 

9058 645 616 91 

9051 622 640 52 

9056 961 917 4 

 .5/1/9056حتى لاريخ  9056إح ائة  األحباث اة ش ر  جام ** 
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 اح ائة  ال شر باجملي  ا   الل ولارج ا ر

 األبحاث المنشورة من خارج مصر األبحاث المنشورة من داخل مصر
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  املعمل املركزىاملعمل املركزى
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

واةملدات اليت ليلي ليطةةام بأنشةمت  البحةث المليمةى والتةدريم ب ةةه جةام، ولاصة  بملةد قةةام             باليية  األةهعلت عر 

 .بأغيك األةهع  واةملدات احلديث بدجم اليية   CIQAP)) لالجتما اشروع التمت ير اةستمر والتأهةل 

األةهةع  جةج اةشةروجات اةم لة  اة  ةهةات لةارج         ما استلا ت بملض األقسام والتخ  ات المليمة  باليية  ا  شةراء  

 .حمية  و ولة  اليية 

أاا عةما يت ل باألةهع  اخلاص  بأنشمت  التمليةم عهى ات عر  بشيل ةةةد حةةث أن قاجةات التةدريم بالييةة  اةعو         

وابانى  .يمتال ، وأةهع  ليةة  لتسهةل جمل الملروض التطدمية  لوةهاز اليمبة لر اةت ل بشبي  اإلنرتنت جرض بأةهع 

 .اليية  اغمتا  بشبي  اإلنرتنت الالسيية 



 

 

 

7777  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

 

بيية  " و"وحد  اةةيروسي   اإلليرتوني والت  ير اجلعيئى جباامل  اة   ر  وحد  ذات طابع لال  ائ   مبب ى 

ايةة ن ة ةةه، لتملةد     7بتييل  بيغت  1/50/9051العراج ، وقد   اعتتاحها عى 

ال حد  األحدث جيى است   اجلااملات اة ري  ، والتى ختدم البحةث المليمةى   

باجلاامل  ولارةها و ذل  اةؤسسات ال  اجة  عى ا ر واة متطة  الملربةة    

عى جماالت اتملةد   لشةمل ال ةان لي  ل ةى واللةعيةاء وجيةم اةة ا  وأشةباه        

روجةةه اةختيلةة  اثةةل جيةةم  اة صةةالت ، باإلضةةاع  إىل جيةة م البة لةة ةى بل 

 راس  اليائ ات الدقةط   اللريوسةات والبيرتيةا ولاليةا األنسةج  اةختيلة       

 .بييةات العراج  والمتك والملي م والمتك البةمتر  وطك األس ان وال ةدل 

لت  ير الملة ات اةختةج  اة     SEMولشتمل ال حد  جيى ةهازي  رئةسةني أحدهما اةةيروسي   اإلليرتونى اةاسل 

السمتل ويملمتى ص ر جمسم  جالة  اجل    وال ضة ا وميي ةه الملمةل حتةت للريةغ ويسةتخدم عةى هةةع التمتبةطةات اةا ية            

والبة ل ةة  وال  اجة  والتملدي  وحتيةل الرتب  واخلااات وعحص البي رات و ذل  األنسج  ال بالة  واحلة انة  وه  اعو  

ر باستخدام األشةمل  السةة ة  والةذ  يسةمل بةإةراء اطارنة  بةني نسةك المل اصةر عةى الملة ة  اةع الرسةم              جبهاز حتيةل المل اص

لت ة ير الملة ةات    TEMالت ضةحى ، والثانى ه  اةةيروسي   اإلليرتونةى ال اعةذ   

ا  الدالل بتيبري ي ل ل احد ون   اية ن ار  والذ  ميي  الباحث ا  عحةص  

ةهةةاز ليمةيةةي ليمةيروسةةي    90ضةةال جةة  للاصةةةل الملة ةة  بشةةيل جةةاىل الدقةة ، ع

والةةذ  يسةةتخدم لطةةةاس حجةةم    Zeta Analyzerإضةةاع  إىل ةهةةاز  . األساسةةي 

اجلعيئةةات ووزنهةةا والشةةح   اليهربةةة  اة ةةة    جيةهةةا اةة  اخلةةارج واخل ةةائص      

الري ل ةة  ويلةد ذل  عى احبةاث الةدواء بييةةات ال ةةدل  وعةى جمةاالت اهل دسة         

 .والملي م والعراج 

 :وحدة امليكروسكوب اإللكرتوني إىل تهدف
l      ل ظةةةم  ورات لدريبةةة  جااةة  واتخ  ةة  ليمتةةال  والبةةاحثني

والملاايني يف ال  اج  ا   الل اجلاامل  ولارةها ، وجيةى اةسةت     

 .اإلقيةمى

l  ص ال حد اإلسهام يف  جم الملمية  التمليةمة  يف جماالت خت. 

l ل عري اخلداات الالزا  ليشر ات واة انع. 

l   اةساهم  اللملال  يف  جم ولمت ير البحث المليمي باجلااملات وارا ةع

 .البح ث اة ري  واإلقيةمة 

l  احملية  والدولة  ا  أةةل ال هة ض بملمةل ال حةد       االللاقاتل قةع

 . يل

l       جيةى   الريا   والطةةا   يف عحةص وحتيةةل الملة ةات اةت اهةة  ال ةغر

اسةةةت   ال ةةةان  وعةةةى التخ  ةةةات المليمةةةة  البة ل ةةةةة  وغةةةري    

 .البة ل ةة 

l   لطديم اخلداات االستشاري  جلمةع عئات اجملتمع المليمى ا   الةل

 .ولارج ا ر عى جما  ال حد 
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 والطةةاس  واةملةاير   التحالةةل  عةى  رائةد   اة  ة ر   ةااملة   العراجة   بيية  اةر عي ليمململ  التابمل  اةملاال لي ن أن : الرؤيةةة 

 . ولةًا واملتمد 

 بهةةا واالرلطةةاء والتحالةةةل البحةة ث إلةةةراء اآلا ةة  البةئةة  بتةة عري اةر عيةة  اةملااةةل لطةة م الييةةة  رسةةال  اةة   جةةعء : الرسةةال 

 البحثة  اخلداات ولطديم وجيمائها اليية  ألقسام المليمة  اإلايانةات ولدجةم وإنتاةها اةملارف ولمتبةق بالتدريك واالهتمام

 .األ اء وة    اة ار  إ ار  حس  اراجا  اع البةئ  ول مة  اجملتمع لدا  بهدف واالستشاري 

 ىأهداف املعمل املركز
l  إةراء الطةاسات والتحالةل اةملمية  ألجضاء هةئ  التدريم وطال  الدراسات المليةا

 .اخلارةة  واألعرا والباحثني مبرا ع البح ث واةؤسسات 

l        لدريك طال  ارحي  البيال ري س والدراسةات المليةةا وأعةرا  الطمتاجةات البحثةة

 .لارج اجلاامل 

l        لطديم اخلداات البحثة  واالستشةاري  ليمؤسسةات وال حةدات اإلنتاةةة  واألعةرا

 .بهدف لدا  اجملتمع واالرلطاء به

l  ةهةع  احلديثة  ة اةهة     إ لا  التط ةات احلديث  عى نظم التحالةل واسةتخدام األ

 .التمت رات اةستحدث  عى الملي م العراجة 

l           نشر ثطاع  ال ح  والسةالا  اةه ةة   الةل املااةل الييةة  وا هةا الةتخيص اآلاة

 . ليمخيلات واةتبطةات اليةمةائة  والبة ل ةة 

 تطوير املعمل املركزى
 :للملةل  ور اةملاال اةر عي  ا  لال 

l   ووضع الئح  االة  املتمد لمت ير اةملاال اةر عي 

o  ال ةان  الدوري  ليمملاال اةر عي 

o لعويد اةملاال بأحدث األةهع  واليت لعيد ا   لاء  اةململ وزيا   اإليرا ات. 

o  إجدا  ولمتبةق الئح  االة  املتمد. 

l  لس يق لداات اةملاال اةر عي 

o جطد اللاقةات اع اجلهات اةرلبمت  باخلداات اليت لطداها اةملاال 

o ةالت لروين 

o  لملاقدات لتحيةل الملة ات البحثة 

o   جطد  ورات لدريبة 
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 املعامل التابعة للمعمل املركزي
l  (لابع ةشروع العراج  الملض ي )اململ حتيةل الرتب  واةةاه وال بات 

Lab of Soil, Water and Plant analysis 
l   (لابع ةشروع العراج  الملض ي )اململ لربة  األجداء المتبةملة 

Lab of Rearing of Natural Enemies 
l   (لابع ةشروع اجتما  اةملاال)اململ التبارات ل  ب  الرتب  ولطةةم ة    األمسد 

Lab of Soil Fertility tests and Quality Fertilizer Evaluation 

l   لابع اشروع اجتما  اةملاال(اململ أاراض البذور وزراج  األنسج) 

Lab of Seeds Diseases and Tissue Culture Laboratory 

l   لابع اشروع العراج  احلة ي (وحد  األرصا  اجل ي) 

Meteorology Unit 
l  اململ ة    وسالا  األغذي 

Food Safety Control Lab 
l  ( مململ ن جي) 5اململ احلاسك اآللي 

Specific Lab of Computer 
l  ( مململ لدري  ولداي) 9اململ احلاسك اآللي 

Training and Service Lab of Computer 

  معمل أمان األغذية وفسيولوجيا امليكروباتمعمل أمان األغذية وفسيولوجيا امليكروبات
Food Safety and Microbial Physiology Laboratory

يهتم اةململ مبجاالت ات  ج  ولي ها ارتابمت  يف جيم األحةاء اجملهري  مبا يف ذلة   

اةملرع  األساسةة   ولملد . سالا  األغذي ، واستجابات الت لر البيتريي  وابتدئات األلبان

يف جيم األحةاء اجملهري  ضرور  الستغال  أعضل اليائ ات الدقةط  اةلةد  والطضاء جيةى  

 .لي  الضار 

 األجهزة املتاحة
l  ةهازreal-time PCR 

l  ةهازThermal Cycler 

l  نظام ل  ير اجللGel Documentation System 

l   ةهاز طر  ار عي جيي اة ضدBench Centrifuge 

l  حضانIncubator 

l  ةام اائيWater bath 

l  حضان لسخني ةافThermal Block Incubator 

l  ةهاز رجVortex 
l 9 اةيروسي   ض ئي 
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  معمل حتليل األغذيةمعمل حتليل األغذية
Food Analysis laboratory

 -:يهدف املعمل إىل 
l      الطةام بالتحالةل اليةماوي  واةةيروبة ل ةةة  لشةر ات األغذية  لي قة ف

 .األغذي  جيى اد  سالا  وة    

l      التأ د ا  سالا  وة    األغذي  الة ار   ليمةدن اجلااملةة  واستشةلةات

 .اجلاامل  ج د احلاة  إلةراء اثل هذه اللح صات

l       إةةةراء الطةاسةةات والتحالةةةل اةملميةةة  ألجضةةاء هةئةة  التةةدريم وطةةال

 .الدراسات المليةا والباحثني وارا ع البح ث واةؤسسات اخلارةة 

l ةةة  واالستشةةاري  ةؤسسةةات وال حةةدات اإلنتاةةةة  لطةةديم اخلةةداات البحث

 .واألعرا  بهدف لدا  اجملتمع 

 التحاليل التى يجريها املعمل
l  التطديرات اليةماوي  الرئةسة  عى األغذي. 

l لطدير بملض اللةتااة ات الذائب  عى الده  والذائب  عى اةاء. 

l  لطدير بملض اة ا  اللملال  واضا ات األ سد. 

l اليش  ج  البيرتيا اةمرض ، واليش  ج  السم م اللمتري ، ةبةداتاليش  ج  بطايا ا. 

l  اليش  ج  بطايا اةملا ن الثطةي. 

l الطةام ببملض التملديالت ال راثة  ليمةيروبات، وع ل ول طة  الجولني. 

  معمل حتليل الرتبة واملياه واألمسدة والنباتمعمل حتليل الرتبة واملياه واألمسدة والنبات
Lab of Soil, Water and Plant analysis 

 املعملالهدف من إنشاء 
l   الربو بني اجلاامل   بةت لجه والملاايني مبجا  العراج  جيى هةع اةست يات 

l   الململ  جه  حتيةل حمايد  ال لطع حتت أ  لأثري ليجهات العراجة  اةت ازج 

l  لدريك طيب  الدراسات المليةا وارحي  البيال ري س جيى الطةام بتحيةل الملة ات 

 األجهزة الرئيسية باملعمل
ةهةاز   -ةهاز  قةةاس الية ن عةى اليةهك      -وحد  لطمتري ال ةرتوةني -وحد  هضم ليملة ات  - إنتاج اةاه ا عوج  األي ناتوحد  

 ةهاز لطدير اة ا  ال يب  عى الس ائل  - ةهاز لملطةم جة ات - ةهاز رج - أعران جتلة  - عرن احرتاق - اإلسبيرتوع ل اةرت

 ملعمليقوم بها االتحاليل التى 
لطدير اليرب ن الملضة      -لطدير ال رتات احلره  -ال ةرتوةني الغري برولة ى   -ال ةرتوةني اةةسر  -لطدير ال ةرتوةني الييى 

لطةةدير  -لطةةدير األاةةالا الييةةة  الذائبةة  ورقةةم احلم ضةة     -لطةةدير الل سةةل ر الييةةى واةةسةةر والملضةة     -واةةةا   الملضةة ي  

لطةدير السةمل      -لطةدير السةمل  التشةبملة  باةةاء     -لطةدير الب لاسةة م الييةى واةةسةر والةذائك        -اليالة نات واألنة نات الذائب  

لطةدير اليرب نةات ال شةمت       -لطدير نسب  ال   ي م اةتبا   ونسب  اةتبا   اة  اليالة نةات األلةر      -التبا لة  اليالة نة  

 .لطدير نسب  ال   ي م الطابل لإل ا ال   - ي م اةتبطة  لطدير  رب نات ال    -لطدير ةهد اةي ح  ليماء   -عى الرتب  
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  واألنسجةواألنسجة  البذورالبذور  أمراضأمراض  معملمعمل
Lab of Seeds Diseases and Tissue Culture Laboratory  

 .إةراء التبارات صح  البذور والبة لي  ل ةي واةةيروبة ل ةي خلدا  اجملتمع العراجى : مهام املعمل

 :املتوفرة باملعملاالختبارات والقياسات 
التبةارات صةةح  البةةذور و شةة  ولملريةة  اةسةةببات اةرضةةة  اة ةةاحب  ليبةةذر   

و ةذل  لشةخةص أاةراض    ( عسةة ل ةة   -نةمال  ية  -عريوسةة    -بيتريية   -عمترية  )

ل ةة ير و راسةة  أهةةم األاةةراض  -جةةع  اةةيروبةةات ال بالةةة  والتملةةرف جيةهةةا  -ال بةةات

وعحةةص -لملريةة  اةسةةببات اةرضةةة  ولطسةةةمها -ال بالةةة  و ةةذل  اسةةببالها اةرضةةة  

شةةرائل اللمتريةةات واألنسةةج  ال بالةةة  واحلة انةةة  اةةع ألةةذ صةة ر هلةةا باسةةتخدام         

اةةيروسي   اةر ك اةعو  ب ظام ل ة ير  جيةتةا ،  ةذل  عحةص السةمتل اخلةارةي       

وميية   ةذل    . اب  والسيةم  واةعارع اللمتري  اع ألذ صة ر هلةا  ليملة ات ال بالة  اة 

 90ويت عر باةململ أيضا  يك عريعر حللظ الملة ات جيى  رةة  حةرار    .لشخةص األاراض اللريوسة  باستخدام ةهاز اإللةعا

ةيروبةة  أو  لت مةة  اةةعارع اة   Growth Chamber  ما يت عر باةململ ةهاز. ائ   حتت ال لر 41ائ   حتت ال لر أو 

 .البا رات حتت ظروف اتحيم عةها ا  حرار  وإضاء  ورط ب  نسبة 

واةر بةات الي نةة    ( اليي روعةةل واليارولة ةات  ) ما يطدم اةململ التبارات ألر   ثري  اثل لطدير ال بغات ال بالةة   

تخدام الل ةل اليرواةال ةراعى   ذات األطةاف باستخدام ةهةاز االسةبيرتوع ل اةرت، و ةذل  ع ةل اةي نةات اليةمةائةة  باسة       

وقةاسةات ال صة  اجلة ةى     DNA ، ويطةدم اةملمةل أيضةا هةةع التبةارات البة ل ةةةا اجلعيئةة  وجةع  الةة         HPLC  جبهةاز 

 .الذ  يستخدم يف نسخ اجلة ات وقةاسه  مةا يف ال قت احلطةطى Real Time PCR و PCR باستخدام أةهع  الة

قةاس  رة  احلم ض  يف السة ائل  - باستخدام ةهاز المتر  اةر ع  حتت لجيدميي  لرسةك اةمليطات وع ل الرواسك 

 pH meter باستخدام ةهاز

 ..(: الشركات،املصانع،املزارع)الجهات املستفيدة من الخدمات التي يقدمها املعمل 

الشةروق بال  بارية     -طةبة    -سةةيم  -مشا  أعريطةةا ليتي  ل ةةةا احلة ية      -اةغربى )الشر ات العراجة  والت ديري  

 -ةري  ة لد ليمشروجات العراجةة  بالملاشةر اة  راضةان      -الشرقة  ليت مة  العراجة  بال احلة  و اةاط  -وال ا   اللارغ 

أةروعاىل ليمشةروجات العراجةة     -ةري  الي  ليت مة  العراجة  بال احلة  اجلديد  

 (.اخل.....اعارع  ي ا  -باة ةا 

البةذور وزراجة  األنسةج  جالقة  جمةل اب ةة  جيةى         اةراض أجالق  الشةر ات مبملمةل   

. الثطةة  بة هةةا وبةةني اةملمةةل اةة  لةةال  االلتبةةارات واالستشةةارات الل ةةة  والتحالةةةل  

و ذل  اشرتاك اةململ اع بملض اجلهات األة بة  اثل املهد أاةراض البةذور بي ب هةاة     

 ثالثة  أجة ام عةى جمةا  أاةراض البةذور و ةذل         الذ  قام بتدريك أربمل  ا  أجضاء هةئ  التدريم بالطسةم ةةد  اة  جةام إىل    

 .ةاامل  عي ريدا بال اليات اةتحد  األاريية  عى إةراء حب ث اشرت   عى جما  لشخةص األاراض ال بالة 
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 :فى املجال التعليمى والتدريبى 

برنةاان التط ةة     لمتةال   PCR قام اةململ حديثا بت ظةم  ور  لدريبة  يف جما  البة ل ةةا اجلعيئة  ولمتبةطات الةة 

وقةد قةدم   . احلة ي  والمتال  ال اعدي  وبملض طال  الدراسات المليةا واهلةئ  اةملاون  بيية  المتك البةمتر  جباامل  اة  ة ر  

اةململ األم قك انتطاله إىل اةب ى اجلديةد الملديةد اة  الةدورات التدريبةة  ليمه دسةني الةعراجةني والبةاحثني بةإ ار  التطةاو            

العراج  بالدقهية  وجد  غري قيةل ا  اةه دسني العراجةني لد  بملض الشر ات العراجة  بال احلة  والملاشةر   التابع ةديري 

ا  راضان و اةاط وال  باري  وغريها وذل  عى جمةا  التبةارات صةح  البةذور ولملرية  اةسةببات اةرضةة  احملم لة  جيةى          

اةستري و  ت راه عى جما  أاراض البةذور الغالةك اة هم يملمةل اآلن     طالك ا 91البذر  ،  ما قام اةململ بتخرين اا ال يطل ج  

 .عى ارا ع البح ث العراجة  وغريها

 -وقاية  ال بةات    -ال بةات  -البسةالني  -أاةراض ال بةات   )هذا باإلضاع  إىل أن هةذا اةملمةل خيةدم الملديةد اة  أقسةام الييةة         

و يةة  المتةك   ( قسةم ال بةات  )وبملةض األقسةام اة  الييةةات األلةر  اثةل  يةة  الملية م          ،(اةةيروبة ل ةى -ال راث   -احملاصةل

 .البةمتر 

 الصوب

 

 أجهزة ومعدات
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. 

  معمل الزراعة العضويةمعمل الزراعة العضوية
Lab ofOrganic Agriculture 

l أحةد  االست ةالا  حديثة   األراضى عى(  احلة ي ) الملض ي  العراج  بأسي   اخلضر أن اع بملض إنتاج اشروع يملتج 

 عةى  واليةماويةات  اةملدنةة   األمسةد   اسةتخدام  عةى  اةسةتمر  التعايةد  جة   ال الن األلةم ال اقع أاالها التى الضروريات

 باالسةتخدام  وثةطة   صةي   ذات أنهةا  المليمةاء  أوضةل  التةى  األاةراض  اة   جديد انتشار اع لعاا  والذ  العراجى اجملا 

 .اليةماوي  األمسد  عى اةلرط

l ال قةت  نلةم  عةى  وهةى  بهةا  ال بةأس   مةة   ا هةا  اإلنسةان  ويت او  لستهي  التى احملاصةل أ ثر  ا  اخلضر حماصةل 

 اة   غريهةا  جة   اةا ميية    أجيةى  يية ن  احملاصةةل  لتية   اليةمةاو   احلمةل  عإن لذا ط يي  ختعي  للرتات إىل لتتملرض

  اليةماويات ا  اإلايان قدر أو متااا لالة  إنتاةها جميةات  لي ن بأن احملاصةل أوىل ا  عهى لذا.  احملاصةل

l  عةت ةةك  لةذا  العراجة   عةى  لسةتخدم  التى اليةماوي  اةر بات لبملض(  اةتبطى األثر) الملمر ن   عرت  لمت   نتةج 

 عةى  إنتاةهةا   يية ن  أن البحثةى  اللريق آثر وقد اةي ث  اإلنتاج ا اطق ج  التام االبتملا  جض يا اخلضر ا تجى جيى

 . االست الا حديث  اة اطق أحد

l ليمحاصةةل  الملضة    باإلنتةاج  الملةا    اةسةتهي   لةد   الة جى  از يا  األو  الملام لال  اجلمه ر اع التملاال ا  الضل 

 اةةعارجني  لةد   الة جى  زيةا   و.  ليم ةتن  الظاهرية   اجل    شروط بملض ل عر جدم رغم الملض   ليم تن وللضةيه

 . المتبةملى احلة   والت  ع الرتب  ل  ب  جيى احللاظ عى وأثره الملض   التسمةد بأهمة  قالبش  ا متط  عى

 -:األهداف اإلسرتاتيجية قصرية املدى إلنشاء هذا املعمل يف النقاط التالية
l  إةراء حتيةالت الرتب  لتشخةص ادي ل  بتها وادي االءاتها ةشاريع العراج  الملض ي  وحتديد احملاصةل اةثيي

 .ر  الرتب  اة اسب  ليل ن ع ا  هذه احملاصةلاةمي  زراجتها وجميةات إ ا

l إةراء حتيةالت األمسد  الملض ي  ليتحطق ا  ة  لها وامتابطتها ليمملايري الطةاسة  ولي ها ا  اةي ثات. 

l   إةراء التحيةالت اخلاص  باةخيلات العراجة  اليت لستخدم يف ص اج  األمسد  الملض ي  ليتملرف جيي نسك المل اصةر

الغذائةةة  بهةةا وطةةرق الت ةة ةع اةثيةةي إلنتةةاج أمسةةد  جضةة ي  جالةةة      

 .اجل   

l  لملمية  الري وإايانة  إةراء حتيةالت اةةاه لتحديد ة  لها واالءاتها

 .استخدااها يف اشاريع العراج  الملض ي 

l   إةراء حتيةالت ال بات لتشخةص احتةاةها ليمل اصر الغذائة  وحتديةد

أسةةةي   التغذيةةة  اةالئةةةم و ةةةذل  حتديةةةد اةةةدي امتابطتهةةةا ليمملةةةايري 

 .الطةاسة  اليت ا  لالهلا ميي  لس يطها جيي أنها ا تن جض ي

l تحيةالت اةملمية  اخلاص  باةعارع الملضة ي   لدريك طيب  اليية  جيي ال

حةيت يية ن اةؤهال ليم اعسة  يف سة ق      ( أمسةد   -نبةات   -اةةاه   -لربة  )

 .الململ اخلارةي

l      لةةدريك الملةةاايني مبةةعارع العراجةة  الملضةة ي  جيةةي المتةةرق الطةاسةةة  اةملميةةة  اخلاصةة  مبملةةايري اجلةة    يف العراجةة

ورا ب  جة  ااء الري واألمسد  الملض ي  اةستخدا  وانتهاء ب  جة  الملض ي  بداي  ا  ن جة  الرتب  اةستخدا  ار

 .اة تن ال بالي وادي االءاته ليمملايري الطةاسة 
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 -:وهى املدىلهذا املعمل له العديد من األهداف اإلسرتاتيجية بعيدة  أنكما 
l  العراج  الملض ي  اةختيل  واةملتمةد   نشر طرق إنتاج احملاصةل اةختيل  ولاص  اخلضر وال بالات المتبة  بأسالةك

 ولةةةًا ممةةا يةةؤ ي لعيةةا   ل ةةديرها بأسةةملار ممةةةع ، ويةةؤ ي اسةةتخدام هةةذا األسةةي   إلةةي للةةض  مةةةات اةبةةةدات    

 .اةستخدا  يف البةئ  اة ري 

l  جمل  ورات لدريبة  ألصحا  اةعارع يف  ةلة  حت يل اعارجهم لتط ة  العراج  الملض ي. 

l رتالةص ةعارع العراج  الملضة ي  يف حماعظة  الدقهيةة  ةراقبة  أجماهلةا مبةا يضةم  حسة  إ ار          إصدار الشها ات وال

 .اإلنتاج الملض ي واحللاظ جيي مسمل  ا ر يف األس اق الملاةة 

l      لطديم االستشارات الالزا  ليمعارع الملض ي  و ذل  إادا هم باخلج  الل ة  واةستيعاات واةة ا  الالزاة  ليعراجة

 .ثل بدائل اةبةدات وبدائل األمسد  اليةماوي الملض ي  ا

 األجهزة املتاحة

l   ا ازيBalances l   أعران التجلةOvens 

l   عرن لراةدMuffle furnace l   ةهاز قةاس احلم ضpH meter 

l  ةهاز قةاس الي نSpectrophotometer  l  ةهاز قةاس الي ن يف اليهكFlame photometer  

l  ةهاز التملطةمAutoclave  l  اطيك اغ اطةسيMagnetic stirrer  

l  (اةرحي   أحا  ) ةهاز لطمتري اةاه l  ةهاز نعع األي نات ا  اةاءHuman power system  

l ةهاز لطدير ال رتات l  وحد  هضم ليملة ات ال بالة  وجة ات اةةاه واألمسد 

l  وحد  لطمتري  يداهل اججم l  ةهاز طر  ار ع 

l   الذائب ةهاز لطدير اة ا  ال يب  
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 تجهيز معمل الزراعة العضويةجزء من 

 التجارب الزراعيةجزء من 
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  وحدة إنتاج  األعداء الطبيعيةوحدة إنتاج  األعداء الطبيعية
Lab of Rearing of Natural Enemies 

يتمتيك اإلنتاج ال عري ليمحاصةل اةختيل  براان اتيااي  حلماي  هذه احملاصةل 

احلشري  الرئةسة  وغريها ا  اآلعات الثان ي  التى لةع ا  لمت رلهةا   ا  أضرار اآلعات 

عةةى السةة  ات األلةةري  أو ليةة  اآلعةةات التةةى ل ط ةةت عةةى البةئةة  اة ةةري  عةةى السةة  ات  

وحتى اآلن لرليع اةياعح  جيى استخدام اةبةةدات احلشةري  جيةى أسةاس أنهةا      . األلري 

آلعةات ولية  هةذا االسةتخدام لةه      أ ثر سرج  عى إحداث ضبو الت اةد الملةد   لتية  ا  

 .آثاره اجلانبة  السةئ  جيى  ل ا  احمل    والبةئ  

ولذل   ان االجتاه عى الس  ات األلري  إىل استخدام وسائل بديي  آا   ةياعح  

وضةةبو الت اةةةد الملةةد   لآلعةةات احلشةةري  و ةةان هةةذا االجتةةاه هةةةةةة  ا ظ اةةةةةةة     

ولملتةج اةياعحة  احلة ية  الملمة       .  Integrated Pest Managementاةسةمى بةة    السةةمتر  اةتيااية  لآلعةات احلشةةري     

اللطر  لجاان اةياعح  اةتيااي  لآلعات احلشري  ل  صا جيى احملاصةل التى يتغذ  جيةها اإلنسان  اخلضر واللا ه  وذل  

ن در إىل اخلارج هذه اة تجات عى ظةل  ليمحاعظ  جيى صح  اإلنسان ولرشةد استخدام اةبةدات احلشري  وحتى نستمتةع أن 

 . اللاقة  التجار  الدولة 

لذا  ان اهلدف ا  إنشاء ال حد  ه  اإلنتةاج اليمةى أو الرتبةة  اةيثلة  لألجةداء      

احلة يةة  بالملةةد  الةةذ  ييلةةى لتحطةةةق أهةةداف اةياعحةة  احلة يةة  اةرلبمتةة  ب سةةب    

  .اطب ل  بني التييل  والملائد 

 -:رئيسني هما  املكافحة الحيوية على هدفنيحيث تستند برامج 
l إنتاج اةلرتسات بالتملدا  اةمتي   عى ال قت اة اسك. 

l        عاجية  إطالق هذه األجداء المتبةملة  والةدور الةذ  ليملبةه لتحطةةق اهلةدف

  .اة ش   ا  إلباع هذه ال سةي  ا  اةياعح  لآلعات 

  ((الكمبوستالكمبوست))وحدة تصنيع السماد العضوي املصنع وحدة تصنيع السماد العضوي املصنع 
ال حد  إلي جتمةع خميلات حدائق اجلااملة  ال اجتة  اة  جميةة  لطيةةم عةروع األشةجار وال جةةل ونةالن األسة ار            لهدف

ال بالة ، ثم لطمتةع هذه اةخيلات وليمتها أحةانا ببملض اةخيلات احلة انة   مخيلات األغ ام واألرانةك ال اجتة  اة  اعرجة      

لتح يل هذه اةخيلات اة  اة ا  اي ثة  ليبةئة  إىل اة ا  ذات اةر و        ( ستاليمب ) ية  العراج  وذل  لت  ةع السما  اةيم ر 

 .اقت ا   بإنتاج اليمب ست والذ  يتم استخدااه  سما  جض   غ ى عى ج اصره الغذائة  ولاىل ا  اسببات األاراض
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وحدات التطوير وحدات التطوير 
  واخلدماتواخلدمات
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. 

. 

لضمان اجل    والتمت ير اةسةتمر لتحسةني  لةاء  األ اء لييةة  العراجة  بال سةب  ألنظمتهةا وبراجمهةا ومبةا           أنشأت وحد 

ب اءا جيى آلةات لط يم املةرتف بهةا جاةةةا اة        ذل  ا تسا  ثط  اجملتمع يف لرجيةها. يتلق اع رسال  اليية  وأهداعها اةملي  

 .لال  إطار جمل استطل وحمايد

  للوحدة يجيةاإلسرتاتاألهداف 
l       هةئة  التةدريم   )لطةةم الملمية  التمليةمة  ا  لال  قةاس اؤشرات األ اء ةةدلالت وخمرةةات الملميةة  التمليةمةة- 

 اخل …اخلرجي ن  -المتال   -الملااي ن 

l    إنشةةاء قاجةةد  املي اةةات وايلةةات اتياايةة  جلمةةةع الةةجاان

واةطةةررات الدراسةةة  ليةةل الةةدرةات المليمةةة  الةةيت مت حهةةا    

 .اليية 

l    ل مةم وإجدا  مناذج االستبةانات ولطديم األ وات الالزاة

ئةة   ليتطةةةةم حبةةةث لتضةةم  حتطةةةق آلةةةات واملةةايري اهلة     

 .الط اة  لضمان اجل   

l  نشر ثطاع  اجل    ، وال جي بأهمة  لمتبةق براان التطةةم

 . بني  اع  الملاايني باليية  وأقسااها اةختيل 

l   إجةةةالء قةةةةم التمةةةةع وحتلةةةةع الطةةةدر  الت اعسةةةة  يف  اعةةة

التخ  ةةات التابملةة  ليييةةة   جةةم جميةةة  ضةةمان اجلةة         

 .الشااي  واالجتما 

l المليمة  يف اةشار   يف هةع اتمتيبةات   لشجةع  اع  األقسام

 . االجتما 

l    جةةم جميةةةات التحسةةني اةسةةتمر اةة  لةةال  ل ةةةةه الطةةائمني جيةةي أنشةةمت  التمتةة ير اةختيلةة   ةةل يف جمالةةه ة ا بةة 

 . است يات اجل    اةتغري 

l   ولي بهةدف احل ة     إقاا  جالقات لبا لة  اع هةئات وا ظمات ضمان اجل    واالجتما  جيى اةست   اإلقيةمةي والةد

 . جيي االجتما 

l             إجدا  واتابمل  الجاان التدريبة  اليت لسةهم يف لمتبةةق آلةةات ضةمان اجلة    الداليةة  وال مة  اةهةين ألجضةاء هةئة

التدريم وب ل  لاص  براان التدريك اليت لهدف إلي استيما  ايلات الةجاان واةطةررات الدراسةة  والتي  ل ةةةا     

 .التمليةمة اةتمت ر  يف الملمية  
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 -: تختص وحدة ضمان الجودة بالكلية بما يلي
l            التملاون اع ار ع ضمان اجل    واالجتمةا  باجلااملة  اة  أةةل لطةةةم األ اء وضةمان ةة    التمليةةم بالييةة  يف ضة ء

 .واالجتما الليسل  اليت حد لها اهلةئ  الط اة  لضمان ة    التمليةم 

l  والةيت لشةمل الرسةال  والرؤية  والغايةات       اسةت   الييةة    ىاجلاامل  عةما خيتص جب    التمليم جية  إسرتالةجة لمتبةق

واتابمل  البةانات ال ا ر  ج  ار ع ضمان اجلة      واألهداف،

 . واالجتما  باجلاامل  يف هذا الشأن

l          إنشاء نظام املي اةات اتيااةل لتطةةةم األ اء وضةمان ةة

ةةةم األ اء وضةمان ةة       التمليةم باليية  اتابمل  أنشةمت  لط 

 .باليية التمليةم 

l       حتيةل نتائن أنشةمت  لطةةةم األ اء وضةمان ةة    التمليةةم

بالييةةةة  ولطةةةديم لطريةةةر سةةة  ي إلةةةي اةر ةةةع الرئةسةةةي  

 .باجلاامل 

l      لطةةديم أ لةة  إرشةةا ي  ولةةداات استشةةاري  لألقسةةام المليمةةة  واإل ارات اةختيلةة  بالييةةة  عةمةةا يتمليةةق بضةةمان ةةة

 .التمليةم

l مل اع و الء الييةة  وأجضةاء هةئة  التةدريم باألقسةام المليمةة  والملةااي ن بةاإل ارات اةختيلة  جيةي لهةئة  الييةة              المل

 .وإجدا ها ليح    جيى االجتما 

l               إجدا  الدراس  الذالةة  لبملةا ةملةايري اهلةئة  الط اةة  لضةمان ةة    التمليةةم واالجتمةا  وجرضةها جيةى السةةد األسةتاذ

 .الد ت ر جمةد اليية 

l  لأهةل ولطديم الدجم الل ى للرق اةراةمل  الدالية  ليطةام بأجما  اةراةمل  الدالية. 

l    الطةام ب شاط إجالاي واسع  الل اليية  واجملتمع لرتسةخ اله م لطةةم األ اء وضمان اجل. 

 5102/5102وحدة ضمان الجودة لعام  إنجازات
l 98/4/9051ة    التمليةم واالجتما  بتاريخ  ح    اليية  جيى االجتما  ا  اهلةئ  الط اة  لضمان. 

l   الدالية  لألقسام المليمة  لال  ال    األو  والثانى ا  الملام الدراسىاةراةمل  ل لةذ لمت. 

l  رؤساء اةملايريالسا   والدراس  الذالة  لطاءات اتملد   بلريق جطد. 

l   واالجتما  الط اة  لضمان ة    التمليةم حض ر  ورات اهلةئ. 

l  لطاءات اتملد   اع األقسام اةختيل جمل. 

l ليتطةةم وقةاس رضا األطراف اةمل ة  و راس  االحتةاةات إةراء الدراسات واالستبةانات. 

l  رؤي  اليية   حتديثVision  : وهى لملج ج  لمتيملات اليية  عى اةستطبل ا  لال  جمم ج  الطةم التى لتب اها . 

l رسال  اليية   حتديثMission  : وهى متثل الغرض الرئةسى لييية . 

l   وضع أهداف اليية  ا  لال  لره  رسال  اليية  ورؤيتها إىل جمم ج  ا  األهداف الملاا  واألهداف احملد . 

l تاب  ا اصلات الجناان التمليةمى  . 

l  (. ا سق اةطرر) تاب  ا اصلات اةطرر الدراسى 

l  الدراسىلطرير الجناان و تاب  لطرير اةطرر الدراسى. 

l تاب  لطرير اليية  الس    ليتطةةم الذالى  . 
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 أهداف الوحدة
l واساندلهم يف لمت يع لط ةةات االل ةاالت    يية  جم أجضاء هةئ  التدريم والمتال  بال

 .واةملي اات لالرلطاء مبست ي اخلدا  التمليةمة 

l  ا  األنشمت  األ ا مية لشجةع التمةع يف جماالت التدريم والتمليم وغريها. 

l  جم التمليةم االليرتوني ةا له ا  أهمة  يف ج ر اةملي اات والثطاع  الرقمة . 

 5102-5102 ىخالل العام الجامع أنشطة الوحدة
l   جم است  ع ااتحانات المتال (Exam Bank)  

l   إلاح  اةطررات الدراسة  باليية  يف ص ر  اليرتونة 

l شرتاك أجضاء هةئ  التدريم واهلةئ  اةملاون  يف قاجد  بةانات اGoogle Scholar ليت اصل المليمي. 

l ل مة  اهارات الملاايني بال حد  يف جما  التملاال االليرتوني . 

l  9056-9051وعةما ييي وصلًا لل ةيةًا ألنشمت  ال حد  لال  الملام اجلااملي 

 :دعم مستودع امتحانات الطالب: أواًل 

   جم است  ع ااتحانةات المتةال  بياعة  اةسةت يات والةجاان اةختيلة  بالييةة  وذلة  ب ضةع نسةخ اليرتونةة  اة  هةةع              

جيةي    9051 -9058االاتحانات اإلةباري  وااللتةاري  لال  الل ل الدراسي األو  والل ل الدراسي الثةاني اة  الملةام اجلةااملي     

 ا قع است  ع االاتحانات باليية  

http://tempus.mans.edu.eg/exams 

 اتحانات اجلاامل   قع است  ع ا ذل  عطد   إنشاء الرابو التالي ليدل   جيي هذه االاتحانات ا  جيي ا

http://exams.mans.edu.eg/index.php?faculty_id=18 

، 9050/9055، 9002/9050وقد   وضع هذه االاتحانات لت ضم ةةا سةبق وضةمله يف اسةت  ع االاتحانةات جة  األجة ام اجلااملةة          

9055/9059 ،9059/9051 ،9051/9058. 

 :إتاحة املقررات الدراسية بالكلية يف صورة الكرتونية: ثانيًا

  االستمرار يف إلاحة  اةطةررات الدراسةة  الةيت قةام أجضةاء هةئة  التةدريم بالييةة  بتمت يرهةا يف صة ر  اليرتونةة  لةال               

 :الس  ات السابط  جيي ا قع اليية 

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-courses-ar 

 -:اجلدو  التاىل ىاطرر ا  خمتي  األقسام المليمة  باليية  وذل   ما ه  ا ضل ع 67وقد بيغ جد  هذه اةطررات االليرتونة   
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 اةختيل ةدو  ل زيع إنتاج اة ا  التمليةمة  اإلليرتونة  جيى أقسام اليية  

 قسم اةةيروبة ل ةةا العراجة  قسم اهل دس  العراجة 
 األراضي الملمية  اةيروبة ل ةةا 5 العراجة   اجلرارات والط  5

 الملاا  الملمية  اةيروبة ل ةةا 9 اةملدات العراجة  التةار و لشغةل 9

 قسم ال راث  (ه دس ) العراجة  اطدا  اهل دس  1
 واجملتمع ال راث  5 واةةاه اةيانةيا الرتب  8

 ال راث  اطدا  لمليم 9 (جام) العراجة  اطدا  اهل دس  1

 األو  اجلعء -وراث  لاص  1 قسم جي م األراضي

 ىلثاناجلعء ا -وراث  لاص  8 اللةعياء واألرصا  اجل ي  5

 ى واجملتمع الريلىقسم اإلرشا  العراج لي ي  األراضي 9

 ىالعراج اإلرشا  5 الري وال رف العراجي 1

 اإلرشا ي  المترق 9 جالق  اةاء بالرتب  وال بات 8

 العراجة  ال ظم اإلرشا ي  1 غرويات األراضي الملمية  1

 ىاطدا  يف جيم االةتماع الريل 8 غرويات األراضي 6

 ألالقةات اةه   ليملاايني يف جما  الت مة  العراجة  1 اللةعياء 7

 قسم اخلضر والعي   صةان  األراضي 4

 إنتاج لضر 5 جميي -است الا األراضي  2

 ىإنتاج لضر جمي 9 جميي -حتيةالت الرتب  واةةاه  50

 قسم جي م األلبان جميي -ل  ب  الرتب  واألمسد   55

 ىوا تجالها جمي لي  ل ةةا ألبان 5 عةعياء الرتب  59

 ىألبان جمي اةيروبة ل ةةا 9 نظري -ل  ب  الرتب   51

 قسم إنتاج احلة ان است الا األراضي 58

 جميي -تاج ااشة  لنب إن 5 ا رع ل ةةا األراضي 51

 قسم ال بات العراجي قسم احملاصةل

 ولشريل نبات شيل ظاهر  5 واةراجي حماصةل الملي  5

 عسة ل ةي نبات 9 احلب   والبط   إنتاج حماصةل 9

 نبات زراجي 1 ألةاف وزي ت حماصةلإنتاج  1

 اذ ر  اةةيرولي ة  8 ي السير واحملاصةل غري التطيةد إنتاج حماصةل 8

 قسم إنتاج الدواة  سيرالحماصةل إنتاج  1

 ىجمي إنتاج  واة  5 يراحلب   والس حماصةل إنتاج 6

 ىالملمي لغذي  الدواة  9 قسم اللا ه 

 9 حة اني و واة  ةعء إنتاج أساسةات 1 بسالني أساسةات 5

 قسم أاراض ال بات 9اتساقمت  األوراق إنتاج عا ه  9
 بيتريي  أاراض نبات 5 عا ه  إنتاج 1

 ال بات أساسةات أاراض 9 اتساقمت  األوراق إنتاج عا ه  8

 عا ه  أاراض 1  

 ال بات اطاوا  أاراض 8  

 

http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1202
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=564
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1161
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=387
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1204
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1203
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1192
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1204
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1164
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1147
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=48
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=34
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=46
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=566
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=565
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=514
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=448
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=30
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=446
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=439
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=447
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1209
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=568
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=402
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1199
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=1198
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=890
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=31
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=438
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=131
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=32
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=47
http://mansvu.mans.edu.eg/moodle/course/view.php?id=33
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 قسام اليية  اةختيل أةدو  ل زيع إنتاج اة ا  التمليةمة  اإلليرتونة  جيى  :لابع 

 قسم احلشرات االقت ا ي 
 عسة ل ةي حشرات 6 حشرات جام 5

 حشرات اقت ا ي  7 حشرات حماصةل احلطل 9

 نظري -اياعح  حة ي   4 لربة  حنل و يدان احلرير 1

 جميي -اياعح  حة ي   2 لطسةم حشرات 8

 اتطدم -اياعح  حة ي   50 لغ  1

 

  ىليتمليةةةةم االليرتونةةة  ىاطةةةررات اليرتونةةةة  اتاحةةة  جيةةةي ا قةةةع اةر ةةةع الطةةة ا       8باإلضةةةاع  إلةةةي ذلةةة  عةةةإن ه ةةةاك     

(National E-learning Center)          التابع ليمجيم األجيةى ليجااملةات قةام بتمت يرهةا أجضةاء هةئة  لةدريم بطسةمي

 .األراضي واهل دس  العراجة  

 -:جيى هذه اةطررات ولشمل

l طبةمل  األراضي. 

l ا رع ل ةةا األراضي. 

l جالق  األرض باةاء وال بات. 

l   (.أساسةات)ه دس  زراجة 

والةذي قةام بتمتة يره أجضةاء هةئة  لةدريم        (نظم املي اات واتمتيبةات ل ةمةم أنظمة  الةري    ) ذل  عإن اةطرر االليرتوني 

 . باجلاامل  (TEMPUS)بطسم اهل دس  العراجة  اتاا جيي سريعر أحد اشروجات برناان التمبم 

 :ىللتواصل العلم Google Scholarقاعدة بيانات  ىأعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ف اشرتاك: ثالثًا

ات األحباث ولطدير حجم ا  أهم ق اجد الت اصل المليمي اليت يتم عةها جرض بةان Google Scholarلملد قاجد  بةانات 

ستخدم جيي نمتاق واسةع يف لطةةةم اليلةاء  البحثةة      ، والذي ُيH-indexنتاج المليمي ليباحثني ا  لال  اطةاس و لاء  اإل

 . جيمةهليباحثني ج د لطداهم ليح    جيي ا ل حبثة  أو ة ائع 

 .ليجااملات ول  ةلها ىيف لطةةم األ اء البحث استخدااهاميي   Google Scholarاألحباث اةتاح  جيي ذل  عإن بةانات 

حن  لشةجةع وإرشةا  أجضةاء     9056-9051لذل  عطد سملت وحد  التمليةم االليرتوني اللرجة  بيية  العراج  لال  الملام اجلااملي 

اثةةةل    األلةةةر وغريهةةةا اةةة  الط اجةةةد    GoogleScholarيف  لالشةةةرتاكهةئةةة  التةةةدريم واهلةئةةة  اةملاونةةة  بالييةةةة     

ResearchGate  وMendely  وAcademia  وScopus ، 

جضة  هةئة  لةدريم وأجضةاء اة  اهلةئة  اةملاونة          567ووعطًا ليبةانات ال ار   لي حد  ا  األقسةام المليمةة  بالييةة  عطةد قةام      

 -:التاىلوذل   ما ه  ا ضل يف الشيل  Google Scholarبالتسجةل يف 
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 Google Scholarقاجد  بةانات  ىأجضاء هةئ  التدريم واهلةئ  اةملاون  ا  أقسام اليية  ع اشرتاك

 

 : ىمجال التعامل االلكرتون ىتنمية مهارات العاملني بالوحدة ف: رابعًا

بتحسني أ اء الملاايني بها ورعع  لةاءلهم يف الطةةام بأجمةا  ال حةد  وذلة  اة         9056-9051اهتمت ال حد  لال  الملام اجلااملي 

 Googleلال  حض ر ورش الململ والدورات التدريبة ، حةث قام الملااي ن بال حةد  حبضة ر ورشة  جمةل حة   قاجةد         

Scholar  (.ىجما  التملاال االليرتون ىارات الملاايني عل مة  اه)و ذل   ور  لدريبة  حتت ج  ان
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.

 . 

ن جا ا  أن اع ال شاط اةط    واةخمتو يف أي اؤسس ، حةث يملمةل جيةي إ سةا  الملةاايني بهةا جمم جة  اة          يملتج التدريك

 . اخلجات بهدف حتسني أ اء  ل ا هم 

إحةداث لغةةريات يف اةتةدربني     عالتدريك ه  نشاط خممتو يهدف إلةي 

مبةةا   اةة  ناحةةة  املي اةةالهم، واملةةارعهم، واهةةارالهم، وسةةي  ةالهم     

 .جيمليهم اتط ني أل اء أجماهلم بيلاي  وإنتاةة  ارللمل 

وليتدريك جمم ج  ا  اةبا ئ ا ها أن يي ن التةدريك ها عةا ويتمةةع    

ت باالستمراري ، والشم لة  حبةث يشمل هةةع اجملم جةات واةسةت يا   

ال ظةلةةة ، واتمةةةعا بالتةةدرج يف لطةةديم اةةةا   التدريبةةة ، وأن ييةة    

 .واقملةا، ويتمةع بالتمت ير اةستمر يف اةا   واألسي  

تهــدف الوحــدة إىل تقــديم خــدمات التــدريب للفئــات املســتهدفة  

داخل وخارج الكلية لألفراد والهيئات التى تعمل فى املجال الزراعـى  

  :من خالل
l  االحتةاةات التدريبة  ليمتال  واخلرجيني ا  اليية  عى اجملاالت اةختيل حتديد. 

l  حتديد االحتةاةات التدريبة  ألجضاء هةئ  التدريم واملاونةهم عى اجملاالت اةختيل. 

l  حتديد االحتةاةات التدريبة  ليهةئ  اإل اري  والل ة  باليية  عى اجملاالت اةختيل . 

l   ةختي  اللئات اةستهدع  ا  اليية  اع بداي  الملام الدراسىلطديم لمت  لدريبة  اطرتح . 

l الت سةق واإلشراف ولطةةم الدورات التدريبة  التى لط م بها اليية  ةختي  اةستهدعني. 

l       ل ثةق ولطةةم الجاان التدريبة  التى لطداها اهلةئات واةشروجات اةختيل  ا   الةل ولةارج الييةة  ليسةا   أجضةاء

 . التدريم واملاونةهم واهلةئ  اإل اري  و ذا المتال هةئ  

l  الت سةق اع إ ار  شئ ن المتال  باليية  عى ختمتةو ول لةذ واتابمل  جميةات لدريك المتال  ا  لال :- 

 .ح ر المتال  اةؤهيني ليتدريك وجتهةع بةانالهم وسريلهم الذالة 

  . ب اء قاجد  بةانات التدريك اةةدانى

 (.بالت سةق اع ةهات التدريك)التدريك اةتاح  اإلجالن ج  عرل 

 . ل سةق ل زيع المتال  جيى ةهات التدريك

 .ل سةق اإلشراف واةتابمل  اةةدانة 

 .لطةةم أ اء المتال  والتدريك

l  إصدار ال شرات واأل ل  التى ا  شانها أن لساجد جيى التملري  إداات وإايانةات ال حد  اةختيل. 

l عى لملديل الي ائل اخلاص  بتةدريك المتةال  بالييةة  بالت سةةق اةع إ ار  شةئ ن المتةال  مبةا خيةدم الملميةة             االشرتاك

 . التمليةمة 
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 :مهام وحدة التدريب عند تنفيذ برنامج تدريبى

l      وضع لمت  التدريك الس  ي  ليجاان التدريبةة  ليلئةات اةسةتهدع

ي ن والمتةال   أجضاء هةئ  التدريم واملةاونةهم، اإل ارية ن، الملةاا   )

ب اءا جيي  راس  االحتةاةةات التدريبةة  الةيت لهةدف إلةي      ( باليية 

 .رعع است ي و لاء  اللئات اةختيل 

l     حتديد اللرتات العا ة  اةالئم  حسك طبةمل  اللئةات اةسةتهدع

 .ليتدريك وحتديد ايان إقاا  الجاان التدريبة 

l       اةطةرتا إلرسةا    خماطب  اللئةات اةسةتهدع  ليجنةاان التةدري

 .الرتشةحات اة اسب 

l        اتابمل  الرتشةةحات والتأ ةد اة  أن الرتشةةحات االئمة  هلةدف

 . ا  ذل  الجناان  الجناان التدري  اةطرتا لتحطةق االستلا   الط  

l التأ د ا  إجدا  اةا   التدريبة  لت زيملها جيي اةتدربني يف الة م األو  ليجناان. 

l ان التدري  والململ جيي حل اةمل قات اليت لملرتض سبل ل لةذه ج  طريق ا سق الجنااناتابمل  ل لةذ الجنا. 

l اتابمل  إصدار شها ات اةتةاز براان التدريك. 

l  اتابمل  لطةةم الجاان التدريبة  وإجدا  التطارير اخلاص  بذل. 

l      قةات الجنةاان الةيت   ل لةةذه     لط يم الجاان التدريبة  واختاذ اإلةراءات الت ةحةحة  الةيت اة  شةأنها اراجةا  امل 

 .والململ جيي حل لي  اةمل قات أو احلد ا ها ج د ل لةذ الجاان اةستطبية 

 

 5102/5102 ىتم تنفيذها خالل العام الجامع ىالتدريبية الت الدورات

 اةتدرب ن عرت  االنملطا  اةدر  أسم الدور  م

جد  

 اةتدربني

5 

لمت ير اةهارات الل ة  

 (اةيتب )ليملاايني 

 ادحت إمساجةل الملةد/ أ

 ىحيةي حممد ضح/أ

 شري  حجاج/أ

 1 ا ظلي اةيتب  1/9051/ 52:57

 91 لرجينيو طال  51/7/9051: 95/6 قاسم حمم   ايرم/   ل سةق احلدائق 9

 51 لرجينيو طال  92/6/9051  حممد رأعت اجل ةر/   لربة  الدواة  1

 1 لرجينيو طال  52/4/9051:  51/7 اةد ةا و/ م.م اةساح  8

1 

التداو  بال بالات 

 المتبة  والملمتري 

 90 لرجينيو طال  10/7/9051 أةد السةد/  

 91 لرجينيو طال  59/4/9051: 8/4 حمم   ايرم  قاسم/   شبيات الري 6

 1 الدراسات المليةاطال   52/4/9051 حمم   ايرم  قاسم/   التحيةل اإلح ائي 7

 2 لرجيني 97/4/9051: 56/4 اةد ةا و/ م.م األول  ا  4

 56 لرجينيو طال  92/50/9051: 8/50 حمم   ايرم قاسم/   ل سةق احلدائق 2

50 

اهارات التملاال اع 

 احلاسك اآللي

 50 اليية ا ظلي  52754757/55/9051 الباسو اه د حممد جبد/ 
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 5102/5102 ىتم تنفيذها خالل العام الجامع ىالتدريبية الت الدورات: تابع

 اةتدرب ن عرت  االنملطا  اةدر  أسم الدور  م

جد  

 اةتدربني

 51 طال  52/55/9051 حممد رأعت اجل ةري/   أاراض الدواة  55

 58 ا ظلني وطال  5/59/9051 رشا حسان/   أجما  اإلسملاعات األولة  59

 51 طال  90/59/9051: 1/59 اةد ةا و/ م.م األول  ا  51

 50 طال  57756/59/9051 ات لي اب  سريع/   ص اجات األلبان  58

 98 لرجينيو طال  55/9/9056: 10/5 حمم   ايرم قاسم/   ل سةق احلدائق 51

56 

اة هن اةتياال لضمان 

 سالا  األغذي 

 98 لرجينيو طال  55/59/9056 ولةد الشارو /  .أ

 56 لرجينيو طال  1/1/9056: 56/9 حمم   ايرم قاسم /  شبيات الري 57

54 

التداوي بال بالات 

 المتبة  والملمتري 

 59 لرجينيو طال  91/9/9056 أةد السةد/  

52 GHP-GMP-GAP   / 91 لرجينيو طال  91/9/9056 رانةا اجلما 

90 

الس  ي   إجدا  التطارير

 واخلمت  الس  ي 

 91 أجضاء هةئ  التدريم 90/9/9056 أاري ناةي شملالن/  

95 

ل صة  اةطررات 

 ول مةم اة هن الدراسي

 أاري ناةي شملالن/  

97/9/9056 

 1/1/9056إلي 

 51 أجضاء هةئ  التدريم

99 

اة هن اةتياال لضمان 

 سالا  األغذي 

 رانةا اجلما /  

 حممد مسري/  

 94 لرجينيو طال  50/1/9056

91 

اة هن اةتياال لضمان 

 األغذي سالا  

 99 لرجينيو طال  م7/8/9056 ولةد الشارو /  .أ

 57 لرجينيو طال  94/8/9056: 50/8 حمم   ايرم قاسم/   ل سةق احلدائق 98

 51 لرجينيو طال  56/8/9056و  59/8 حممد جبد الدايم/   ل مة  بشري  91

 26 طال  52/8/9056 زيا  حممد المل ضي/   لربة  الدواة  96

 15 طال  98/8/9056 زيا  حممد المل ضي/   الدواة أاراض  97

 بيان بالدورات التى تم تنفيذها من الخطة للفئات املختلفة

 خطة التدريب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
 :هما% 10  ل لةذ  ورلان ا  أربمل  ب سب  

l ل صة  اةطررات و ل مةم اة هن الدراسي  

l  التطرير الس  ي واخلمت  الس  ي  إجدا  

 و املوظفني  ىالجهاز اإلدار
 :هى% 71  ل لةذ ثالث   ورات ا  أربمل  ب سب  

l لمت ير اةهارات الل ة  ليملاايني 

l  اآلىلاهارات التملاال اع احلاسك 

l األولة  اإلسملاعاتجما  أ 
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 والخريجنيالطالب 
 : ور  هى 57  ورات ا  اهاىل 55  ل لةذ جد  

   لدريبه  الملد  الذ الملد  اةت قع لدريبه الدور أسم 

 49 590 األول  ا  باستخدامل مةم و ل سةق احلدائق 

 98 ----- األول  ا 

 12 80 ل مةم شبيات ري

 ISO/HASSP   اة هن اةتياال لضمان سالا  األغذي 
 الت  ةملة  اجلةد  تليممارساأشار  

90 78 

 1 ---- اةساح 

 1 ---- إح ائيحتيةل 

 94 ---- التداو  بال بالات المتبة  والملمتري 

 50 ---- (اآليم  ريم)ص اجات األلبان 

 51 ---- الت مة  البشري 

 559 ---- لربة  الدواة 

 86 ---- أاراض الدواة 

  ورات   أضاعتها خلمت  التدريك( ----** )

 م5102/5102خالل أسماء الدورات التى تم تنفيذها وعدد مرات انعقادها 
 

 جد  ارات االنملطا  اسم الدور 

 8 ل سةق احلدائق

 9 اهارات التملاال اع احلاسك اآلىل

 5 أجما  اإلسملاعات األولة 

 5 األول  ا 

 5 (أيم  ريم)ص اجات األلبان

 1 اة هن اةتياال لضمان سالا  األغذي 

 9 شبيات الر 

 9 التداو  بال بالات المتبة  والملمتري 

GHP-GMP-GAP 5 

 5 إجدا  التطارير الس  ي  واخلمت  الس  ي 

 5 ل صة  اةطررات ول مةم اة هن الدراسى

 9 اساح  األراضةى

 5 ل مة  بشري 

 9 لربة  الدواة 

 9 أاراض الدواة 

 96 االهاىل
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 م 5102/5102جدول بأسماء الدورات التى تم تنفيذها وعدد املتدربني خالل 
 

 اسم الدور 

 جد  اةتدربني

 ا ظ  لرين طالك

جض  هةئ  

 لدريم

 0 0 16 86 ل سةق احلدائق

 0 90 0 0 اهارات التملاال اع احلاسك اآلىل

 0 51 0 5 أجما  اإلسملاعات األولة 

 0 0 0 57 األول  ا 

 0 0 0 50 (أيم  ريم)ص اجات األلبان

 0 0 4 66 اة هن اةتياال لضمان سالا  األغذي 

 0 0 56 99 الر شبيات 

 0 0 7 95 التداو  بال بالات المتبة  والملمتري 

GHP-GMP-GAP 99 5 0 0 

 91 0 0 0 إجدا  التطارير الس  ي  واخلمت  الس  ي 

 58 0 0 0 ل صة  اةطررات ول مةم اة هن الدراسى

 0 0 0 66 اساح  األراضى

 0 0 50 1 ل مة  بشري 

 0 0 0 559 لربة  الدواة 

 0 0 0 86 الدواة أاراض 

 17 11 74 818 االهاىل
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 رسم بيانى يوضح العالقة بين أسماء الدورات 
 2016/2015وعدد المتدربين خالل 
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 رسم بيانى يوضح العالقة بين أسماء الدورات 
 2016/2015وعدد مرات إنعقادها خالل 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 اشةةيي  اة   احلةةد يف اةسةاهم  ::  اةيتةةك رؤية  

 خمرةةةات بةةني اة ائمةة  لةةال  اةة  البمتالةة 

 طريةةق جةة  الملمةةل سةة ق واتمتيبةةات الةةتمليم

 لتطةةديم الملمةةل سةة ق جةة  اةملي اةةات  راسةة 

 الةجاان  وحتسةني  لتمتة ير  الب ةاء   الت صةات

 اتمتيبةةات اةةع لتت اعةةق الييةةة  يف األ ا ميةةة 

 .واإلقيةمي احمليي الململ س ق

 و الييةةة  رسةةال  اةةع متشةةةا::  اةيتةةك رسةةال 

 جيةى  قةا ري   اؤهيني طيب  بتخرين اجلاامل 

 خمتيةةة  اةةة  اةختيلةةة  االحتةاةةةةات ليبةةةة 

 اخلةةةرجيني اتابملةةة  ايتةةةك يهةةةتم. األنشةةةمت 

 الييةةةة  بةةةني وعملالةةةه ق يةةة  جالقةةة  بإجيةةةا 

 .واجملتمع اليية  وبني ولرجيةها

 : لهدف اللير  الرئةسة  ا  إنشاء وحد  إ اري  ةتابمل  اخلرجيني بيية  العراج  إىل

l اساجد  طيب  ولرجيي اليية  يف احل    جيى عرل جمل. 

l   باليية  واجلاامل ، وألةر   لطديم قاجد  بةانات اتخ    باة ار  البشري  لاص

 .حلاةات س ق الململ احمليي واإلقيةمي والدولي

l     راس  ال ضع ال ظةلي خلرجيي اليية  وأاا   جميهم وا اءاة  خت  ةالهم لسة ق 

الململ ولمتة ر اهةارات البحةث جة  ال ظةلة  مبةا يسةاهم يف لسة يق لرجيةي الييةة            

 .وإجيا  ال ظةل  اةالئم  هلم

l   وجل   الي ائل باليية  بالتخ  ات اةرغ ب  بس ق الملمةل  لطديم اةملي اات ليمتال

والرا ةةد  جةة  طريةةق التغذيةة  الراةملةة  لملعيةةعًا ليم اءاةة  بةةني خمرةةةات الةةتمليم     

 .واتمتيبات س ق الململ

 األهداف اإلسرتاتيجية
l              م اةساجد  يف لةأاني عةرل جمةل ةعئةة  أو اؤقتة  أو  ائمة  ليمتيبة  بملةد التخةرج مبةا يتة اءم وخت  ةالهم واةة هل

 .وقدرالهم

l  اةةة ار  البشةةري  يف الييةةة   ب ةةاء نظةةام املي اةةات ل مةةة

وس ق الململ ا  لال  ب ةاء قاجةد  بةانةات اتخ  ة      

بةةاة ار  البشةةري  خلرجيةةي الييةةة  واجلااملةة  وطالبهةةا   

 .وةمليها اتاح  ليمتيب  واخلرجيني وطال  الململ

l     ب اء قاجد  بةانات حمية  وإقيةمة  و ولةة  اتخ  ة

حباةةةةات سةةة ق الملمةةةل واللةةةرل اةتاحةةة  ليخةةةرجيني  

 .ب والمتي

l     اتابملةة  أوضةةاع لرجيةةي الييةةة  ال ظةلةةة  اةة  لةةال

إجدا  اؤشرات رقمة  و راسات حبثةة  لةدجم اة اءاة     

بني خمرةات التمليةم الملالي واتمتيبات س ق الململ ا  

حةث التخمتةو واةتابمل  والتطةةم والتغذية  الراةملة    

 .لس ق الململ

l    إجةةدا   راسةةةات جةةة  التخ  ةةةات اةمتي بةةة  واةشةةةبمل

 .والرا د 

l جمتاء المتيب  اةهارات الالزا  لي ظةلة  الةيت لت اسةك اةع خت  ةالهم واةة هلم جة  طريةق إجةدا   ورات لدريبةة            إ

 .مب اعط  اليية  اةمثي  وال حدات ذات المتابع اخلال

l  الت سةق اع اؤسسات اجملتمع اةدني ذات الملالق  بدراسات ول مة  اة ار  البشري  ول ظة  واتابمل  لرجيي اليية. 
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 داف العامةاأله
l        ب اء خمتي  ق  ات االل ا  والت اصل لتملعيع جالق  اخلرين بييةتةه وةااملتةه، والتملةاون اهلةا ف خلداة  اخلةرجيني

 . واليية  واجملتمع احمليي

l االل ا  اللملا  اع الشر ات واةؤسسات. 

l  سةر والتةةار اخلةرين    اساجد  الشر ات واةؤسسات اليت لبحث ج  ا ظلني يف ال ص   إىل لرجيي اليية  بسةه ل  وي

 .اة اسك

l اةساجد  يف لأاني عرل جمل ليخرجيني لت اسك وخت  الهم واة هلم. 

l  اتابمل  أوضاع لرجيي اليية  ال ظةلة  ا  حةث االئم  طبةمل  ال ظةل  ليتخ  ات اةت عر  يف اليية. 

l ب اء نظام املي اات اليرتوني ا  لال  ب اء ق اجد بةانات لاص  باخلرجيني. 

l ة قع االليرتوني ليخرجيني، وذل  لتسهةل جمية  لسجةل السري الذالة  يف قاجد  البةاناتإجدا  ا. 

l  اإلجالن ج  ال ظائ  اةمتي ب  واستطبا  المتيبات ا  الشر ات الراغب  بالت ظة. 

l إصدار جمي  أو نشر   وري  حتت ي جيى األلبار اليت لهم اخلرجيني. 

l االلهم وخت  الهم لتمت ير است اهملعويد اخلرجيني باستمرار باجلديد يف جم 

l  واهارالهم المليمة  واةه ة. 

l إقاا  ي م س  ي ليخرجيني يدجى حلض ره هةع اخلرجيني.  

 اختصاصات املكتب

l  إجيا  صي  وثةط  بني اخلرين واليية  ب ل  استمر  لتدجةم انتمائه لييية  و ليجاامل. 

l  است اهم واهارالهم المليمة  ب ل  استمر  ج  طريق ادهم إلاح  اللرص  ليخرجيني لتجديد املي االهم ولمت ير

باجلديةةد يف جمةةاالت خت  ةةالهم وذلةة  جةة  طريةةق ال سةةائل 

 -:اآللة 

l      ل شةةةو بةةراان التمليةةةم اةسةةتمر اةة  قبةةل الييةةة  إلقااةة

 .براان و ورات لدريبة  ليخرجيني

l  إصدار جمي  أو نشره س  ي  أو ن   س  ي. 

l ة  وبراان نشاطالها ج   اخلرجيني يف ا اسبات اليي . 

l إقاا  ي م ليخرجيني ب ل  س  ي  وذل  بغرض ربو اخلرين بعاةي  اخلرين. 

l     اساجد  اخلرجيني الذي    حي ي ا جيى وظائ  ا اسب  وذل  مبدهم باحتةاةات اةؤسسةات واهلةئةات ليتخ  ةات

  .ة واؤسسات الت ظ( ا  لال  اخلرجيني ) اةختيل  ج  طريق عتل ق  ات بني اليية  
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 5102/5102أنشطة مكتب متابعة الخريجني خالل العام الدراسى 

 اإلعالن عن الوظائف

l   اليية  ا قعجيى عى اجملا  العراجى باة قع اخلال باةيتك ال ظائ  وعرل الململ إجالنات يتم وضع الملديد ا 

 -:ى االليرتون

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar 

l  ايتةك اتابملة    )ا قع الت اصل االةتمةاجى اخلةال باةيتةك جيةى اللةةم بة ك       يتم رعع اإلجالنات بانتظام جيى

 .(اة   ر ةاامل    عراج  ية  ال -اخلرجيني 

l اإلجالنةات ون جةةه التخ ةص اةمتي بة  اة       تم االل ا  بني اةيتك وبني الشر ات لي قة ف جيةى اةد  حطةطة      ي

 .اخلرجيني

 خلق فرص العمل

l             يتم ذل  باالل ا  اةستمر باةؤسسةات اةختيلة  التةى هلةا لملةااالت اةع اةيتةك جة  طريةق االل ةا  التيةلة نى أو

 .اةرسالت االليرتونة  وذل  لي ق ف جيى حاةه هذه الشر ات ا  اخلرجيني واد  ل اعر عرل الململ لديهم

l هةذه   ووضةع حبث ي اى عى ال ح  الرمسة  واة اقع االليرتونة  ج  ل اعر عرل جمل ليخرجيني إةراء ا يتم  م

 .جيى اة اقع اخلاص  باةيتك  اإلجالنات

 5102/5102 التدريب لعام

l       ج هةا شةهريا ةة  يرغةك      اإلجةالن   جمل لمت  لتدريك اخلرجيني بالتملاون اةع وحةده التةدريك بالييةة   ويةتم

 .باالشرتاك بها ا  اخلرجيني

 السادسولقاء التوظيف  5102دفعة حفل الخريجـيـن 

l    يطةاء  ،  مةا سةةتم التجهةةع ل    9051السةابع خلرجيةى الييةة    عملة      حلةل اخلةرجيني    قااة  اا يةعا  اإلجةدا  ةةار  إل

 .السا سالت ظة  
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  الوحدةأهداف وغايات 
l   جةةم وللملةةةل اإلرشةةا  األ ةةا ميي ليمتةةال  والت سةةةق اةةع اةرشةةدي  األ ةةا ميةني بالييةةة  لضةةمان لةةداات إرشةةا ي 

 .أ ا مية  ذات ة   ، ل ك عى صاحل ا اةه  التألر الدراسى و جم اللائطني

l             اتابملةة  المتةةال  اةتةةألري   راسةةةًا ولةةدجةم اللةةائطني اةة هم بياعةة  األسةةالةك اةة  لةةال  اللحةة ل ال ةةحة

واالةتماجةةة  والملةةالج اةملةةريف وب ةةاء الثطةة  وحتسةةني     

 .اخل.. ولمت ير البةئ  التمليةمة  

l ول لةةةذ  راسةةات وحيطةةات نطاشةةة  وأنشةةمت      مل ظةةة

ثطاعةةة  لتحيةةةل الظةة اهر المتالبةةة  ورصةةد االجتاهةةات 

واالحتةاةات المتالبة  والملالقات المتالبة  اع أجضةاء  

 .اهلةئ  والملاايني وزاالئهم المتال 

l      الت سةةةةق بةةةني اجلهةةةات اةمل ةةةة  بتطةةةديم اخلةةةداات

المتالبةةةة   شةةةئ ن المتةةةال  ورجايةةة  الشةةةبا  وإحتةةةا  

 .واةرشدي  األ ا ميةني وال حد  المتبة  باليية  وممثيي اجملتمع احمليي ا  أولةاء األا ر المتال 

l  جم اساهم  المتال  عى األنشمت  واللملالةات السةاسة  وأنشمت  لدا  اجملتمع  الل ولارج اليية . 

l          مبشةار   اجلااملةات   ل ظةم جد  ا  اةيتطةات الثطاعة  لب ةاء رؤية  وط ةة  عةى جمةا  اإلرشةا  والت ةةةه المتالبةى

  .اة ري 
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 والدراسات الربامج

l  ليمتال  الدراسى التألر لظاهر  حتيةية   راس 

l بيمتجةه بال الدقهية  برناان 

l  المتالبى والت ةةه اإلرشا  وحد 

l  العراجى المليمى البحث أزا  إ ار 

l الليري  االنتماءات 

l العراجى اإلرشا   اإلصالا حتديات 

l المتالبى والت ةةه لإلرشا  ق اة  رؤي  برناان 

l المتالبى ال جى برناان 

l  اجلااملى الطةمى الب ةان  راس 

l  الط اى اةملرعى األا 

l الريلى البةئى ال جى 

l  باألر ن العراجى اإلرشا  واقع  راس 

l  العراج   ية  طال  لد  اجلااملى لألستاذ الذه ة  ال  ر 

l اجلااملة  المتالبة  الملاطلة  الملالقات 

l الط اى اةملرعى واألا  الملاىل والتمليةم البحث اؤسسات 

l اة ر  والريلي العراجي ال ظام ةشيالت حتيةيي ادلل 

l المتالبة  األهداف لشجر  وعطا السي  ة  ليمهارات الذالى المتال  لطةةم 

l اة ري  باجلااملات المتالبي والت ةةه لإلرشا  ق اة  رؤي  غةا  خماطر 

l  (اةسجد و ور ال جا  واهارات اإلسالاة  الثطاع ) اةملجع  ج ري ا  قمتر 

l الط اى اةملريف واألا  الملاىل والتمليةم البحث اؤسسات 

l   والطب   والرغب  الطدر  بني الريلة  الطةا 

 

 -:ا  لال  الرابو التاىل والدراسات الجاانميي  اإلطالع جيى حمت   

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/students/student-counseling-

guidance?showall=&start=4 
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 برنامج التنشئة اجلامعية: اوال

 :أهداف الجناان

l  حتيةل وللسري أثر الت شئ  األسري  والتمليةمة  جيى الب ةان الليري وال لسي واإلةتماجي ليمتال. 

l   اجلااملة  اجلديد  ، وأثر الت شئ  اجلااملة  الراه   جيى المتال التملرف جيى البةئ. 

l  إ سا  المتال  اهارات اإلندااج التمليةمي والت اعق اجلااملي اع البةئ  اجلااملة  اجلديد. 

l   (.التملايش الليري -وثةط  اإللتعااات  -وثةط  اةمتالك)ممارس  المتال  ألنشمت  للاجية 

l   األهداف السي  ة  المتالبة  اجلااملة بي ر  وللهم ولبين المتال  لشجر . 

l  إ سا  املاوني أجضاء هةئ  التدريم املارف واهارات ب اء الشخ ة  المتالبة  الس ي  . 

 :إةراءات الجناان

l  إجدا  اا   جيمة  ليجناان ، باإلستملان  بملد  ا  أجضاء اليج   المليمة  لجناان الرؤي  عى التخ  ات اةرلبمت. 

l ب ظام إجدا   ورات لدريبة  (T.O.T )ليمملةدي  واةدرسني اةساجدي   مةسري  ليجناان وب اه ليمستطبل. 

l  إجتما  جد  ا  الض ابو لضمان لملرض وإةتةاز المتال  اجلد  ليجناان وللهم اضااة ه و عملالةاله. 

l  إجدا   ورات ليمتابمل  والتطةةم وإستخالل الدروس اةستلا   إلجا   ال ظر وحتسني اةدلالت. 

   إجدا  من ذج إلستمتالع أراء اساجد  أجضاء هةئ  التدريم باليية  لتدريبهم جيى الجناان  :إستمتالع الرأ 

 وحدات لدريبة  ( 8)ضم الجناان   :وحدات الجناان التدري 

 لال  الجناان التدري   : لمتبةطات ( 1)  إجدا   :التمتبةطات

طالةك وطالبة    ( 150)  طةال  ال ة  الثةاني الجنةاان الملةام بالييةة  وجةد ها          هع البةانةات اة  جة ة  اة     :هع البةانات

 .وةار  إجدا  التطرير ج  نتائن الجناان

 32/3/3102( عيشها صح)املشاركة فى  ندوة عن ظاهرة  اإلدمان حتت عنوان : ثانيًا 

برنةاان الت شةئ    : )حيةةى جيةى زهةران جة  اإل اةان حتةت ج ة ان        /  .شار ت ال حد  مبحاضةر  جة  اإل اةان ألطاهةا السةةد أ     

بييةة  المتةك لةال     ( جةشةها صةل  )وذلة  ضةم  عملالةةات ةية      ( اجلااملة    مدلل ة اةه  اإلحنراعات السةي  ة  المتالبةة   

  احلر  اخللة ... ااناةخدرات واإل: ولضم ت احملاضر  91/9/9056-95اللرت  

إسةملاف  )اةةدلل الملالةةي    - (اجلةاني هة  الضةحة    )ةةدلل اةملةريف   ا -  (امتةار   اجلةاني  ) اةةدلل الطةان ني   - ادالل اة اةهة  

 (اةدلل اةؤسسي )ادلل اة اةه  اةتيااي   -(  الضحة 

 برناان الت شئ  اجلااملة 

جيةى جة ة  اة  طةال  ال ة  الثةاني        9056 /9051الملةام اجلةااملي    لةال  برناان ل لذه  يةة  العراجة  ةااملة  اة  ة ر      وه  

 .طالك وطالب  150جيى جد  ( الجناان الملام)

 اةراحل -اخل ائص  - اآللةات - األهمة  - اةله م الت شئ  االةتماجة ل ائص برناان 

 أسبا  التح الت -التح الت  -اةخرةات -اخل ائص  الت شئ  األسري 

 (اةدرسة )التمليةمة  الت شئ  

 ج اصر اجل    اةلرتض  عى الت شئ  اةدرسة  -أ
 اةشيالت اةرلبمت  بالت شئ  التمليةمة  - 

 اةشيالت الرئةسة  ليت شئ  اةدرسة  -ج

 اإلنرتنت والمل ة  -اهام  ور الملبا    -أهمة   ور الملبا    -اهام  ور الملبا    الملبا  ( ور)الت شئ  الدي ة  

 ال تائن اةت قمل  ليجناان -أهداف الجناان  -اةلرتض األساسى ليجناان  الت شئ  اجلااملة 
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 دراسة من اإلحتواء إىل اإلندماج: ثالثا

وهى  راس  إستيشاعة  ةمتالك وإحتةاةات طال   يةة  العراجة  ةااملة     ( ا  اإلحت اء إىل اإلندااج)  إجدا   راس  بمل  ان  

 .اة   ر 

، وجيى أهمة  التملةرف جيةى  يةهمةا    (اإلحتةاةات)وبني ( اةمتالك)عير  هذا البحث جيى أهمة  وار عي  التلرق  بني ولط م 

 .واإلست ا  إلةهما عى ل ةةه الململ المتالبي التمليةمي واأل ا ميي مبله اه ال اسع

 :ولملرض هذه الدراس  جد  أبملا  هى 

l  اشيي  الدراس  وأهمةتها التمتبةطة 

l  الاهةم الدراس  وال م ذج الت  ري ليممتالك واإلحتةاةات 

l ا هن حتديد وحتيةل اةمتالك واإلحتةاةات 

l ال تائن الرئةسة  ألبملا  وج اصر اةمتالك واالحتةاةات 

l  اإلست تاةات الرئةسة  واإلةراءات ال اةب 

 :واأللى خمت ر هلذه الدراس  وعيرلها األساسة 

ليةة  ال اقةةع أن اةشةةيي  احلطةطةةة  هةةى بةةني اةمتالةةك   . بةةني المتةةال  واإل ار  اجلااملةةة  لبةةدو اةشةةيي  عةةى ظاهرهةةا ا اةهةة   

 :واالحتةاةات حةث أن اإل ار  اجلااملة  لديها ثالث بدائل اتاح  

أن لستجةك ليممتالك اةباشر  ليمتةال  ، عةى ل قةةت يةتالءم و ةمةةاء الشةبا  ، واة  ثةم لطة م اإل ار  بملميةة  إحتة اء            : األو 

 .حلراك آلر يتجد انتظارًا 

أن لسملى اإل ار  ليتملرف جيى اساحات ألر  حلاةات المتال  ، لتسةتجةك هلةا اة  لةال  اآللةةات اجلااملةة  لتيتسةك        : الثاني

 .أرضة  ا  االحت اء ميضي بها حن  حتطةق الت اعق المتالبي اةؤقت

اإل ارية  والت ظةمةة  و التمليةمةة  واأل ا ميةة      أن لسملى اإل ار  إىل حتيةل جيمي لالحتةاةةات المتالبةة  عةى اجملةاالت     : الثالث

وهة  حتيةةل حيتةاج إىل لةجاء عةى الملية م       . واخلداات المتالبة  والملالقات اإلنسانة  وا ظ ا  احلطة ق وال اةبةات المتالبةة    

لسةملى  اإل اري  والرتب ي  والسي  ة  ليتملرف جيى است   رضا المتال  ج  هذه اجل انك وجيى ج اصرها اةختيل  ، واة  ثةم   

اإل ار  لإلستجاب  اة ظم  ات سمت  وبملةد  اةد  عةى حتطةطهةا وعطةًا لإلايانةات لت تطةل بةالمتال  إىل ارحية  اتطداة  اة           

 .اإلندااج المتالبي

والملالج عى رأي الباحث ه  أهمة  البدء ا  اآلن عى اإلجدا  برناان ل شئ  ةااملة  يط م جيةى ب ةاء وجةى المتةال  عةى شةتى       

لملريلهم باللروق بني اةمتالك الملاةية  واالحتةاةةات اةسةتداا  بةني اةؤقةت واةسةتطر وذلة  لضةمان بةئة           اجملاالت ، وا ها 

 .ولي  هى أهم  واعع إصدار هذه الدراس  التى أرة ا اهلل أن ي لع بها . ةااملة  استطر  وعملال  

 :الاهةم الدراس  وال م ذج الت  ري ليممتالك واإلحتةاةات 

اةات حمس  يستشملر لالهلا المتال  نط ًا ح   اا يملتجونه حط قًا جيك أن حي ي ا جيةها حتى يةعو   يط د بها ح: اةمتالك

 .    الطيق والت لر 

ضةرورات ولة ازم ي بغةي اسةتةلائها لضةمان ال عةاء باةهةام واأل وار اللر ية  واةؤسسةة  ضةمانًا لتحطةةق الرضةا             : اإلحتةاةات

 .واالرلةاا وحس  األ اء

 أخرى مقدمة للطالبخدمات : رابعًا

طالك وطالب  عى احل    جيى اذ رات ليمطررات الدراسة  وذل  بالتملةاون اةع  اعة  أقسةام     ( 90)  لطديم اساجدات لملد  

 .اليية  بتطديم جد  ا  اليتك عى  ل اطرر ةساجد  المتال  احملتاة ن 
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 -:املجاالت اآلتية ىإىل تحقيق أهداف الكلية ف تهدف قاعات الحاسب اآلىل
l       ل ظةم وجطد  ورات لدريبةة  جيمةة  وجميةة  يف جمةاالت لشةغةل

أةهةةع  احلاسةةك اآللةةي ولغةةات احلاسةةك ول ةةمةم الةةجاان وحتيةةةل  

الةةة ظم وحبةةة ث الملميةةةةات واألسةةةالةك الرياضةةةة  واإلح ةةةائة     

لةدريك   ىول مةم ولشغةل نظم اةملي اات واسةتخدام احلاسةك عة   

 .الجنيةعي ولمليم اليغ  ا

l     هع اةا   المليمة  لمتال  الدراسات المليةةا وارحية  البيةال ري س

 .لاصً  أث اء إجدا  اشروع التخرج

l       لطةةديم االستشةةارات المليمةةة  والتمتبةطةةة  ليسةةا   أجضةةاء هةئةة

  التدريم وطةال  الدراسةات المليةةا وطةال  ارحية  البيةال ري س      

 . احلاسك اآللي لألغراض اةختيل استخدامجما  ى ع

l       اةساهم  يف لمت ير أسةالةك التمليةةم والةتمليم باسةتخدام احلاسةبات

 .اإلليرتونة  واألسالةك الرياضة  واإلح ائة  ونظم اةملي اات

l     صةان  أةهع  احلاسك وايحطالها واة ة    بأقسام  يةة  العراجة

 .اةختيل  اع االستملان  إجات ار ع احلسا  المليمي باجلاامل 

 -:الحاسب اآلىل فى األنشطة التاليةتستخدم قاعات 
l        يستلةد طال  ارحيتةى البيةال ري س والدراسةات المليةةا اة

 -هةةع اةةةا   المليمةةة  لملمةةل األحبةةاث    )املااةةل احلاسةةك عةةى   

احل ةة    -اإلطةةالع جيةةى اةطةةررات االليرتونةةة   -االسةةتبةانات 

 ..(.جيى الدورات التدريبة  اةختيل 

l ريم واملاونةهم اة  قاجةات   يستلةد السا   أجضاء هةئ  التد

استخدام شبي  االنرتنت جلمع اةا   المليمةة   )احلاسك اآلىل عى 

 -شرا احملاضرات والدروس الملميةة  اليرتونةةا    -لململ األحباث 

جطةد   -جطد االاتحانات الملمية  التى لستدجى وةة   حاسةك   

 ..(.الدورات التدريبة  اةختيل 

 5102/5102 ىما تحقق من أهداف خالل العام الجامع
l      استطبا  طال  ارحي  البيال ري س جلمع اةا   المليمة  وإةراء األحباث واألنشمت  اليت لمتيةك ليمطةررات الدراسةة

 . اةختيل  و ذل  إجدا  اشروع التخرج 

l استطبا  طال  ارحي  الدراسات المليةا إلةراء التحيةل اإلح ائي وهع اةا   المليمة  ألحباثهم. 

l  ج  اتابمل  األةهع  مبساجد  المتال  ولطديم االستشارات الل ة  هلم يط م اةسئ لني. 

l         اة  لةال  ل لةةذ األةةعاء اةتمليطة       بالييةة   اةساهم  يف إةراء الةدورات التدريبةة  الةيت لطة م بهةا وحةد  التةدريك

 . باحلاسك اآلىل

l لمتال  اليية  ىاةساهم  عى التدريك ال ةل.       
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l         هي هملة  جيمة  طالبة  اتخ    لهةتم بيةل اة ةاحي المليمةة  الةيت اة

شأنها ليق ا اخ جيمي اتمتة ر  الةل ولةارج اجلااملة  ولهةدف اجلمملةة  إىل       

نشر وبث روا البحةث المليمةي وحماولة  االبتيةار اة  لةال  أنشةمته ميارسةها         

أجضاؤها أو يمتيملة ا جيةهةا اة  أةةل إجيةا  ةةةل ةديةد يطة م مبهةام البحةث           

ويتي ن أجضائها ا  المتةال  اةتمةةعي  بالييةة  واة      . مي والتي  ل ةيالملي

ذو  االهتمااةةات المليمةةة  ويطةة م باإلشةةراف جيةةةهم جةةد  اةة  أجضةةاء هةئةة    

 . جمةد اليية .  .التدريم يط م بالتةارهم أ

l  يتم ل عري الدجم اةالي ليجمملة  ا  لال  ا ار  اليية  واجلاامل  والطمتاع اخلال واة ل اليت لر  ليجمملة . 

l             الشئ ن الدالية  ليجمملةة  المليمةة   ال ةدوات واةملةارض والةرحالت واةسةابطات لطةع حتةت اإلشةراف اليااةل لرائةد

 . اجلمملة 

l ساسهةا ج  ري أو سةاسي أو  يين اجلمملة  لسملى لتحطةق أهداعها بملةد ج  أي للرق  أ. 

 أهداف الجمعية
l  لسملى اجلمملة  إىل حتطةق األهداف التالة: 

l   ل مة  التليري المليمي واالبتيار لد  المتال . 

l  التبا   المليمي بني اجلمملةات اةثةي  باجلاامل  واجلااملات األلر . 

l لأهةل طالبها ليبحث المليمي بملد التخرج . 

l  التملرف جيى وا تشاف المتال  ذوي االهتمااات المليمة . 

l ل عر اجلمملة  اة اخ المليمي اة الي لالبتيار ا  لال  ل عري اة ار  إلةراء الدراسات وحتطةق االلرتاجات . 

 نشاط الجمعية
l  ل ظم اجلمملة  اؤمترات وندوات طالبة  جيمة. 

l  اة ري  والييةات واةؤسسات المليمة  ذات ال ي  ل ظم اجلمملة  لطاءات طالبة  ا  طال   يةات العراج . 

l ل ظم اجلمملة  رحالت جيمة  ألجضائها . 

l  ي ظم المتال  باجلمملة  ق اعل إرشا ي  ليمجتمملات احملةمت  باليية . 

l  يط م أجضاء اجلمملة  بت عري اةطاالت المليمة  احلديث  ول زيملها جيى المتيب . 

l ت المليمة  اةهم يط م أجضاء اجلمملة  برته  بملض اةطاال . 

l  لط م اجلمملة  بإصدار نشرات  وري  جيمة . 

 : تضم الجمعية العلمية ستة لجان رئيسية وهى
l جل   اإلجالم واةملي اات . 

l جل   الملالقات الملاا  واالل االت . 

l  جل   الدراسات واالبتيارات المليمة . 

l جل   التبا   المتالبي والرحالت . 

l جل   اةؤمترات وال دوات . 

l  جل   الط اعل اإلرشا ي . 
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.

. 

ةاي  ا شآت اليية  بأ ميها ا  قاجات حماضةرات وايتبةات وخمتةجات، و ةذا هةةع حمت يةات لية          :: عير  إنشاء ال حد 

 .اة شآت ا  أةهع  جيمة  واملمية  و تك وأحباث ووثائق وأ وات خمتيل 

 :حدة الكوارث واألزمات إىل تحـقيقتسعى و

l         ةاي  المل  ةر البشةر  اة  اإلصةابات ال اهة  جة  خمةاطر

بةئةةة  الملمةةةل وذلةةة  مب ةةةع لملرضةةةهم ليحةةة ا ث واإلصةةةابات  

 .واألاراض اةه ة 

l    اة شةآت واةا   احللاظ جيى اط اات المل  ر اةا   اةتمثةل عةى

حتت يةةه اةة  أةهةةع  واملةةدات اةة  التيةة  والضةةةاع نتةجةة       

 .ليح ا ث

l السةالا  وال ةح  اةه ةة  التةى      تل عري ول لةذ  اع  اشرتاطا

ليلل ل عري بةئ  آا   حتطق ال قاي  ا  اةخةاطر ليمل  ةري    

 .البشر  واةا  

l  لستهدف السالا  وال ح  اةه ة   م هن جيمى لثبةت اآلاان

عى قي   الملاايني أث اء قةةااهم بأجمةاهلم واحلةد     والمتمأنة  

ا  ن بات الطيةق واللعع الذ  ي تابهم وهم يتملايشة ن حبيةم   

ضةةروريات احلةةةةا  اةةع أ وات وآالت واةة ا  وآالت ييمةة  بةةني   

ث اياهةةا اخلمتةةر الةةذ  يتهةةد  حةةةالهم وحتةةت ظةةروف غةةةري     

 .اأا ن  لملرض حةالهم بني وقت وآلر أللمتار عا ح 

 السالمة والصحة املهنيةلجنة 
l  وضع لمتو المت ارئ واإللالء - إجدا  لمتو احلماي  ة شآت اليية 

l إجدا  الدراسات اةتمليط  بت لةذ الشروط ولمتبةق اة اصلات ال ار   بي ائل الدعاع اةدني ةختي  اة شآت 

l التحطةق اللين يف احل ا ث بغرض  ش  الط  ر يف ن احي السالا  ولالعةه 

l  جيى نظم احلماي  واياعحة  احلريةق يف اة شةآت ليتأ ةد اة  امتابطتهةا ليم اصةلات وأنهةا لملمةل باليلةاء            التلتةش

 . وأن ا  يملمي ن جيةها باة شآت جيى  راي  واملرع  لاا  مب اقملها وطريط  لشغةيها، اةمتي ب  

 



 

 

 

111100  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 لجنة األمن الداخلى
l  ع وق ع احل ا ث ، واملاجلتها ج د ال ق ع إ ار  هةع جميةات السالا  واألا  باليية  ، والململ جيى ا. 

l    اراقبةة  اةةدالل وخمةةارج الييةةة  واراعطهةةا األلةةر  ولةةدقةق

 ه يات األشخال إذا لعم ذل 

l  حراس  اةباني واحملاعظ  جيةها ة ع لملرضها ألجما  التخريك

 أو سرق  حمت يالها

l     التأ ةةد اةة  ه يةةات ول ةةاريل األشةةخال واراقبةة  إلةةراج

 بالت سةق اع اجله  اةخت  األثاث واألةهع  

l     اختةةاذ اإلةةةراءات الضةةروري  لي قايةة  اةة  وقةة ع احلةة ا ث

 واملاجلتها ولاليف استلحا  األضرار

l  الطةام جبمةع أجما  السالا  وأجما  اياعح  احلريق والتحطق ا  ل عر شروطهما يف ا شآت اليية 

l  ه  اةمل ة أةهع  اإلطلاء بالت سةق اع اجلوالتأ د ا  صالحة  أةهع  اإلنذار 

l  التملاون اع وحد  الدعاع اةدني باجلاامل 

 لجنة التطوير والتوعية واإلعالم
l  إقاا  الدورات التدريبة 

l إجمتاء حماضرات لثطةلة  ول ةةهة  يف ن احي السالا  واتمتيبالها 

l التملاون اع اليجان واةؤسسات ذات الملالق   الل اجلاامل  ولارةها 

l  السالا  واألا الململ جيى نشر الت جة  بأا ر 

l   الململ جيى لمت ير  لاء  الملاايني بال حد  ج  طريق التدريك بالت سةق اع اجلهات اةخت 

 :أهم األعمال التى تقوم بها الوحدة
l      رعع  لاء  أعرا  األا  باليية  ج  طريق التحاقهم بدورات لدريبة  لاص  بأجما  الةدعاع اةةدنى ولةأاني اة شةآت

 .إ ار  األا  اجلااملى باجلاامل والتى جطدت حتت إشراف 

l    رعع  لاء  أةهع  اإلطلاء وحساسات اإلنذار بإةراء ال ةان  الدورية

 .الشهري 

l  ى و مببإطلاء لاص  أةهع  استيما  شراء . 

l      لر ةك  ااريات اراقب  ليةلعي نة  جيى اةدالل اةبةانى الرئةسةة

 .ساج  98لط م بالملرض والتسجةل ط ا  

l  السةةةييى وربمتهةةةم بالشةةةبي  الرئةسةةةة  إل ار  األاةةة   أةهةةةع شةةةراء

 .ساج  98اجلااملى ط ا  

l   ساج  الستدجاء اإلسملاف عى حال  المت ارئ 98ربو أةهع  السييى اليية  اع استشلى المتيب  اجلااملى ط ا. 

l  ل جة  عريق اإللالء باليية  جيى التملاال اع التجمملات المتالبة. 

l  إرشا ات السالا  باةملاال واةدرةاتو ى اليية  الل ابان الملالاات اإلرشا ي ل ق. 
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  ندوات ومؤمتراتندوات ومؤمترات
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 للتقدم واإلقتصادية الفلسفية األسس( األمم تقدم سر)

 واالقت ةا ي   الليسةلة   األسم - األام لطدم سر) بمل  ان ندو  92/55/9051 اة اعق األحد ي م العراجى االقت ا  قسم جطد

  .باليية  االقت ا  أستاذ ج يض  السالم جبد حممد الد ت ر األستاذ عةها حاضر( ليتطدم

 

 

 الثدى سرطان ضد التوعية

 جيةى  اليشة   إىل لهةدف  والتةى ( اةةرأ   ل ةح   الطة اى  اةشروع) ال ح  وزار  اع بالتملاون اة   ر  ةاامل  ةي  إطار عى

   تة ر  برئاس  العراج  بيية  البةئ  ول مة  اجملتمع لدا  شئ ن قمتاع نظم. باجلاامل  الملااالت والسةدات المتالبات هةع

 سةرطان  جة   اةبيةر  اليشة   أهمةة   جة   ابسةو  شةرا  لتطةديم  ل جة  ندو  المتك  ية  اع بالتملاون اليية  و ةل شمتا حممد

 .2/59/9051 اة اعق األربملاء ي م وذل  المتك، بيية  األستاذ عا   لاار   ت ر عةها حاضر الثد 

 اإلصةاب   إىل لةؤ    الةيت  المل ااةل  شةرا  و  وحميةةا،  جاةةةا  بةه  اإلصاب  واملدالت الثد  بسرطان التملري  ال دو  لضم ت

 اة   ال قاية   لمتةرق  احملاضةر   لمترقت  ما الذالى، اللحص وطرق اةريض  لالحظها أن ميي  اليت واألجراض الثد  بسرطان

 .الثد  سرطان
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 للرتبة العاملى باليوم باإلحتفال مواكبة( املناخية التغريات مشكالت)

 وخماطرهةا  اة الة  التغريات) بمل  ان جمل ورش  العراج  بيية  البةئ  شئ ن قمتاع اع باالشرتاك األراضى قسم نظم

 .1/59/9051 ي م وذل  ليرتب  الملاةى بالة م الطسم احتلالة  هااش جيى (جمابهتها و ةلة 

 حممةد .  .وأ الييةة   جمةةد  احلديةد   ياسةر .  .أ ورئاسة   اجلاامل  رئةم الط او  حممد.  .أ برجاي  الململ ورش  أقةمت

 .األراضى قسم رئةم الغمر  أمي .  .وأ البةئ  ول مة  اجملتمع لدا  لشئ ن اليية  و ةل شمتا

 اجليس  اةملاطى، أب  حممد شا ر/   عةها حاضر العراجى، والطمتاع اة الة  التغريات بمل  ان الململ ل رش  األوىل اجليس 

 اةت ةي   العراجةة   اةملرع  وانسةا  لدعق عاجية  بمل  ان العراجى اإلرشا  بطسم األستاذ زهران حيةى/  .أ عةها حاضر الثانة 

 األسةتاذ  الملجةرو    وةةدي /  .أ اجليسةات  أ ار ،(اجملهة    وانتظةار  اةخةاطر  ا اةه ) احملية  الظروف حتت اة الة  بالتغريات

 .اةمتروح  اة ض جات ح   اة اقش  با  وعتل األراضى بطسم

 :منها النقاط بعض املناخية التغريات حول العمل ورشة توصيات وشملت
l  وختعي ها األامتار اةاه ا  االستلا    ةلة   راس. 

l اجلديد  اجل ي  الظروف ل اسك ةديد  أص اف است باط. 

l  ا ها احلد وحماول  ال بات جيى اجلديد  األاراض  راس. 

l احملاصةل زراج  ا اجةد يف ال ظر. 

l جض ي  ألمسد  ال بالة  اةخيلات حت يل. 

l  لطيةيها جيى والململ احلرار  االحتباس غازات انبملاثات اراقب. 

l اخلضراء اةساحات زيا   جيى والململ العراجة  الرقمل  جيى احللاظ. 

l اة الة  المل ارض اع التأقيم إىل األحباث ل ةةه. 

l اليةماوي  األمسد  جيى االجتما  ا  واحلد واحلة   الملض   ليتسمةد الت ةه.  
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  املتخمرة واأللبان البادئات فى Biotechnology الحيوية التقنيات

 اسةتخدام ) بمل ة ان  جمةل  ورش  العراج  بيية  البةئ  ول مة  اجملتمع لدا  شئ ن قمتاع اع بالتملاون األلبان قسم نظم

 (.اةتخمر  واأللبان البا ئات جما  عى ليبة لي  ل ةى احلة ي  التط ةات

 ية م  وذلة   اإلسةي دري ،  ةااملة   العراج  بيية  األلبان جي م أستاذ ج ض حممد جيى ساال الد ت ر األستاذ عةها حاضر

 .95/59/9051 اة اعق االث ني

 :العمل ورشة محاور

l واجلديد الطديم بني البة لي  ل ةى. 

l احلديث  البة لي  ل ةى لمتبةق ناجتات أهم. 

l احلة ي  البة لي  ل ةى جما  عى احلديث.  

 :اآلتية التوصيات إىل النقاش حلقات خلصت
l ا تجةات  إنتةاج  عةى  ا هةا  ال ةاعع  اة   واإلسةتلا    اةةيروبةات  صلات  راس  عى الت سع إىل البحثة  اإلهتمااات ل ةةه 

 .والدواء الغذاء ابا ر  عى للةد حديث  غذائة 

l الة اثل احلديث  التمتبةطات استخدام جيى التدريك عى الت سع Realti PCR  الدقةط  احلة  اليائ ات صلات لدراس 

 .الملاا  ال ح  لدا  عى ولمت يملها

l  الة اثل احلة ي  البة لي  ل ةى ناجتات جيى االجتما Protective startersعةى  احلاعظة   اةة ا   أسةتخدام  اة   ليحد 

  .الغذاء لي  ل ةةا جما 
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  الغذائية الصناعات مجال فى تكنولوجى النانو تطبيقات

 بمل ةة اننةةدو   العراجةة  بييةةة  البةئةة  ول مةةة  اجملتمةةع لداةة  شةةئ ن قمتةةاع اةةع بالتملةةاون الغذائةةة  ال ةة اجات قسةةم نظةةم

 بطسةةم األسةةتاذ ريشةة  حسةة  حممةةد عيةةر  الةةد ت ر األسةتاذ  عةهةةا حاضةةر، (الغذائةةة  ال ةة اجات جمةةا  عةةى ال ةان لي  ل ةى )

 .م55/8/9056 اة اعق االث ني ي م وذل  اة   ر ، ةاامل  الملي م بيية  اللةعياء

 :التاليه النقاط الندوة محاور وتناولت

l  بال ان لي  ل ةى التملري. 

l  ال ةةدل   - الملية م  - المتةك  - العراج ) جما  عى األلر  التمتبةطة  بالملي م وجالقته الة اة  حةال ا عى ال ان  أهمة - 

 (. اهل دس - البةمتر  المتك

l  اةختيل  اة ا  ا  ال ان  ةعئةات جيى احل     ةلة. 

l الغذائة  ال  اجات جما  عى لي  ل ةى ال ان  ااتاالستخد الملمية  التمتبةطات. 

 أكتوبر حرب فى املصرية الصاعقة وبطوالت سيناء

 بملةةد  احتلةاال  وال ةةدل   العراجة   بييةتى والمتال  التمليةم وشئ ن البةئ  ول مة  اجملتمع لدا  شئ ن قمتاجى نظم

 اة اعق األحد ي م (أ ت بر حر  عى اة ري  ال اجط  وبمت الت سة اء) بمل  ان لثطةلة  ندو  لال  ا  وذل  سة اء حترير

 االسةةرتالةجى واخلةةبري الملسةةير  احمليةةل لالهلةةا حاضةةر ،( ) اب ةةى العراجةة  بييةةة  اليةةج  اةةةؤمترات بطاجةة  9056 ابريةةل 98

 جمم ج  أو  واؤسم الدقهية  حماعظ  أب اء وا  ال اجط   عاع حربة  15  عمل  لرين ال جا أب  سيةمان حممد نبةل/الي اء

 .اجلحةم جج رحي  بمل  ان عةيم إىل وحت لت 9002 ةه م إىل رحي   تا  ا ها اؤللات وله 222 قتالة 

 - الباسةو  جبةد  أشةرف / الةد ت ر  واألسةتاذ  اجلاامل  رئةم - الط او  حممد/ الد ت ر األستاذ رجاي  حتت ال دو  أقةمت

 اجملتمةع  لداة   لشةئ ن  اجلااملة   رئةةم  نائةك  - زيةدان  ز ي/ الد ت ر واألستاذ والمتال  التمليةم لشئ ن اجلاامل  رئةم نائك

  يةة   جمةةد  - المل ةانى  ناهةد / الد ت ر واألستاذ العراج   ية  جمةد - احلديد  ياسر/ الد ت ر وحبض راألستاذ البةئ  ول مة 

 جيةى  حممةد / الةد ت ر  واألسةتاذ  والمتةال   التمليةةم  لشةئ ن  العراجة    يةة   و ةل السالم جبد جا  / الد ت ر واألستاذ ال ةدل 

 .البةئ  ول مة  اجملتمع لدا  لشئ ن اليية  و ةل شمتا
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  إرشاديةإرشاديةقوافل قوافل 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 التةدريم  هةئة   أجضةاء  السةا    ومبشةار    اة  ة ر   ةااملة   العراجة   بيية  البةئ  ول مة  اجملتمع لدا  شئ ن قمتاع يط م

 الدقهية  حماعظ  بطر  اإلرشا ي  اةرا ع است   جيى العراجة  اإلرشا ي  الط اعل بت لةذ باليية 

 :هى الط اعل هةذه ل لةذ إلةها لراى التى واألهداف

l  اجلديةد   اةسةتحدثات  اةع  وجتةاوبهم  احمليةة   جمتمملةالهم  لدا  أةل ا  والريلةات الريلةني قدرات ول مة  ل جة 

 .جيةها وحتاعظ البةئ  ختدم التى االحتةاطات واراجا 

l اإلسرتالةجة  ليمحاصةل العراجة  اإلنتاةة  لرعع اإلرشا ات لطديم. 

l ليمعارجني جيمة  استشارات أ  لطديم. 

l  ا اةهتها و ةلة  اةستلةدي  هه ر لطابل التى وال مل بات اةشا ل ا اقش . 

l اةمتي ب  واإلايانةات الريلة  واةرآ  اخلرجيني شبا  بها يط م أن ميي  التى ال غري  اةشروجات. 

l الريلة  األسر  احتةاةات لغمتة  أةل ا  وذل  اة علة  الغذائة  اة تجات ل  ةع طرق. 

l  اآلا   اةبةدات باستخدام الملالج ول صة  اةعروجات، ل ةك التى اللريوسة  باألاراض الت جة . 

 5102/5102خطة القوافل اإلرشادية للعام الجامعى 

 الطاعي  ل لةذ لاريخ الطاعي  ل لةذ ايان الطاعي  ا ض ع م

 51/50/9051 اإل ار  العراجة  ا ة  ال  ر ص اجات غذائة  - الب ل حم     - 5

 90/50/9051 اة عل  اإل ار  العراجة  أاراض  واة  - الطمل حم     - 9

 

1 

 إنتاج الطمل والب جةر  -

 رجاي  الملج   الرضةمل   -

 97/50/9051 بيطاس اإل ار  العراجة 

8 

 الت صةات الل ة  لب جر السير  -

 الت صةات الل ة  لبمتةخ اليك  -

 1/55/9051 اةت س يد اإل ار  العراجة 

1 

 األجالف الغري لطيةدي   -

 الت صةات الل ة  ليمحاصةل الشت ي   -

 50/55/9051 شربني اإل ار  العراجة 

 57/55/9051   رنةم اإل ار  العراجة  ص اجات غذائة  -ألبان   - 6

 56/9/9056 اةت غمر اإل ار  العراجة  لدوير خميلات -لربة  أرانك   - 7

4 

 والمتماطمالبمتاطم   -

 لداو  اةبةدات  -

 5/1/9056 الس بالوي  اإل ار  العراجة 

2 

 لدوير خميلات  -

 الت صةات الل ة  لعراج  األرز  -

 51/1/9056 متى األاديد اإل ار  العراجة 

 92/1/9056 طيخا اإل ار  العراجة  إنتاج الدواةة  -إنتاج البمتاطم   - 50

55 

 لربة  احلة ان حلم ولنب  -

 إنتاج ع   ال  يا والبمتاطم  -

 1/8/9056 اة   ر  اإل ار  العراجة 

 59/8/9056 أةا اإل ار  العراجة  إنتاج  واة  -إنتاج اخل خ   - 59
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 الغذائية الصناعات – البصل وزراعة خدمة:: موضوع القافلة 
  ع ز  شري / م - جسير حممد/   - لبةك همل  /   - اجلمةيى السةد/  :: اةشار  ن ا  اليية  

 51/50/9051الثالثاء اة اعق : التاريخ

 زراعة وإنتاج البصل: املوضوع األول
l  اة جد اة اسك لعراج  حم    الب ل ليح    جيى أجيى إنتاةة  ليمح    واحل    جيى جائد جمع. 

l            لييل  بذر  حم    الب ل واألسملار الباهظ  التةى وصةل إلةهةا لةال  هةذه اةةد  وزيةا   أسةملار اةبةةدات واحتمةاالت

 اإلصاب  التى ميي  أن لضر وليحق مبح    الب ل 

l           اة جد اة اسك لعراج  اةشالل وذل  عى أوائل شهر أ ت بر وشةهر نة عمج و ةذل  الملمةر اة اسةك ل طةل الشةتالت اة

 .إىل األرض اةستدمي  -شتلأرض اة

l      أهةةم اآلعةةات واألاةةراض التةةى ل ةةةك حم ةة   الب ةةل و ةلةةة  التملةةرف جيةةى اظةةاهر اإلصةةاب  والت صةةةات اخلاصةة

 بالملالةات ولمت ر  اإلهما  عى الملالج ولأثري ذل  جيى اإلنتاج الملام 

l   طرق ال قاي  والملالج ليمشالل واةمتهرات اللمتري  اآلا. 

l لظهر لال  العراج   ما حذر ا  استخدام اةبةدات اةر ع   اياعح  احلشائش التى. 

 الصناعات الغذائية : املوضوع الثانى 
l ةدير  أهمة  االستخدام األاثل ليحاصالت العراجة  وأهمة  اة اصلات اجلةد  أل  ا تن وذل  ل الحةتها لملمية  الت 

 . ل  ةع اةربات ول  ةع اةخيالت  وذل  لعيا   الدلل ليعراع ،

l  اراجا  األسم ال حةح  ليتغذي  و ةلة  احملاعظ  جيى البةئ  واراجا  الشروط ال حة  ليغذاء والتغذي. 

 القمح ملحصول الفنية التوصيات – الدواجن أمراض:: موضوع القافلة 
  ع ز  شري / م - حسني جرعات جناا/   - اةملداو  ولةد/  .م.أ  - الدايم جبد حممد/  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 90/50/9051الثالثاء اة اعق : التاريخ

 أمراض الدواجن: املوضوع األول
ي ةد الملديد ا  اةشا ل عى اعارع إنتاج الدواة  وهى اشا ل ناجت  ج  التملاال اع اليائ ات احلةة  هلةا احتةاةةات املة ة      

واحلرار  والرط ب  وأ  لمتأ أو لط ري عى هذه اةتمتيبات يؤ   إىل حدوث الملديةد اة  اةشةا ل والتةى     ا  الغذاء واةاء واهل اء 

 .ا  نتةجتها اخلسار  اللا ح  ليمربى

l               لتملرض الدواة  أث ةاء عةرت  حةالهةا ليملديةد اة  األاةراض اةملدية  واللتا ة  وليمة  لمتة ر  أاةراض الةدواة  عةى

 .  السةمتر  حدوثها اةلاةئ وسرج  انتشارها وصمل ب

l  وهى التى ل ةد جا   عى ص ر  ارللاع عى نسك ال ل ق وهى لرةع غالبا  إىل اإلصاب  باللريوسات أو  :اةشا ل اةرضة

البيترييا أو المتلةيةات وميي  التغيك جيةى اةشةا ل اةرضةة  باسةتخدام  ال سةائل الملالةةة  أو ال قاية  اة اسةب  اثةل          

 .لالعهاةضا ات احلة ي  أو اليطاحات و
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l  لي ن غالبا عى ص ر  ضةمل  جةام عةى األوزان واملةدالت ال مة  اليلةاء  التح ييةة  أو عةى صة ر            :اةشا ل غري اةرضة

هب ط عى إنتاج البةض ون جةته وهذه اةشا ل لي ن جةا   ناجتة  اة  سة ء اإل ار   ة ظم الرجاية  والرتبةة  السةةئ          

ا لية ن ناجتة  اة  أجةالف ذات     وجدم إلباع اإلةراءات ال حة  وال قائة  أو بسةبك ج ااةل بةئةة  غةري ا اسةب  ورمبة      

 .لي ن ناجت  ج  ا در اليتي ت نلسهن جة  ر يئ  غري ايتمي  المل اصر الغذائة  الالزا  لي م  اجلةد ليمتائر و

 التوصيات الفنية ملحصول القمح: املوضوع الثانى
l  االهتمام بملمية  اخلدا  قبل العراج. 

l لات لي  ل ةة  ممتاز  زراج  أص اف جالة  اإلنتاج واطاوا  لألاراض وذات ص. 

l  شرا طرق زراج  الطمل وممةعات  ل طريط  . 

l  العراج  عى اةةملا  اة اسك. 

l طرق الر  والتسمةد 

l اةياعح  اةتيااي  ليحشائش. 

l  طرق ال قاي  والملالج واياعح  أاراض الطمل. 

l  طرق احل ا  والدراس. 

 

 الرضيعة العجول رعاية - والبنجر القمح إنتاج:: موضوع القافلة 
  ع ز  شري / م - الملشر  ا متلى/ م - اةملداو  ولةد/  .م.أ - الدايم جبد حممد/  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 97/50/9051الثالثاء اة اعق : التاريخ

 محصول القمح والبنجر: املوضوع األول
l  والمل اال الالزا  ل جاا احمل    ا  حةث االهتمام باألرض والر  واستخدام األمسد  واةبةدات إنتاج حم    الطمل

 .الالزا 

l           جمية  الر  النملياسه جيى احمل    عى نهاي  جمية  اإلنبةات و االهتمةام بملميةة  اخلداة  قبةل العراجة  وطةرق الةر

 .واياعح  أاراض الطمل وطرق احل ا  والدراسوطرق ال قاي  والملالج .والتسمةد واةياعح  اةتيااي  ليحشائش

l ما أن نبات الب جر اطةاوم ليمي حة    . طريط  زراج  نبات الب جر وإنتاةه وأنه نبات ايمل واشارك حمل    الط ك 

 .وميي  زراجته عى أرض ااحل 

 رعاية العجول الرضيعة: املوضوع الثانى
l ذ ر واألنثى ا  اةاشة ل مة  اةاشة  ال غري  ا  الملج   ونشألها والتةار ال . 

l    حدوث التيطةل بني اةاشة  ا  الملج   وجمية  ال ال. 

l  االهتمام بالبةئ  احملةمت  بالملج  ، واالهتمام بالملج   ال غري  إلنتاج حة ان ةةد ذو صح  ةةد. 

l ملة طرق ال قاي  ا  األاراض التى ميي  أن ل ةك اة ل   الضو، م عةه ال ال   جتهةع اةيان الذ  يت. 

l  ، ج اال اة اج  لد  الملجل ال غريو أهمة  الينب السرس   ليملجل ال غري بملد ال ال   اباشر. 

l  الرتبة  اجلةد  ليملجل لرحبه واستخراج  مةات حل م  ثري  وةةد. 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 السكر لبنجر الفنية التوصيات:: موضوع القافلة 
 السةد ع ز  شري / م - اة ةيحى أةد اأا ن/  .م.أ  - الدايم جبد أةد حممد/  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 1/55/9051الثالثاء اة اعق : التاريخ

 :التالية املوضوعات القافلة تناولت
l الت صةات الل ة  حمل    ب جر السير وطريط  زراجته وإنتاةه . 

l ال قاي  ا  اآلعات وأن اةةملا  اة اسك لعراج  الب جر ه  شهر سبتمج وأ ت بر ون عمج  اةملا  العراج  اة اسك وطرق

 .إلجمتاء أجيى إنتاةة  ليمح   

l طريط  التخيص ا  احلشائش وال قاي  ا ها. 

l  اآلعات التى ل ةك حم    الب جر. 

 الشتوية للمحاصيل الفنية التوصيات -تقليدية الغري األعالف:: موضوع القافلة 
  ع ز  شري / م  - جبدالدايم حممد/  .م.أ - جبداة ملم أةد اأا ن/  .م.أ - جبدالرازق أةد/  .أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 50/55/9051الثالثاء اة اعق : التاريخ

 :التالية تاملوضوعا القافلة تناولت
l  والداة ى واألسةالةك والل ةة  السةتخدام األجةالف الغةري لطيةدية  بأن اجهةا اةختيلة  و ةلةة           أهمة  اإلنتاج احلة انى

 .االستلا   ا  لال  ل ظةم االستلا   ا  اخليلات العراجة  بأن اجها وخميلات اجملازر واخلضروات واللا ه  

l مل وإةراء التسمةد عةى اة اجةةد   زراج  الطمل واالستملدا  لعراج  الطمل جيى ا اطك والت صةات الل ة  لعراج  الط

 .اة اسب 

 الغذائية الصناعات - األلبان:: موضوع القافلة 
  ع ز  شري / م - الدايم جبد حممد/  .م.أ - حل ى حممد/  .م.أ  - سريع أب  ات ىل/  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 57/55/9051الثالثاء اة اعق : التاريخ

 :تناولت القافلة املوضوعات التالية
l التملرف جيى نسب  الدسم اة ة    عى الينب  -التأ د ا  ة ض  الينب  -أهمة  وع ائد الينب . 

l  ةلة  ل  ةع العبا   س اء عى اة ع  أو اة  ع  . 

l  ةلة  ل  ةع اجلنب الداةاطى . 

l  استخدام الل راالني ةا له ا  أثار سةئ  جيى صح  اإلنسانالتأ ةد جيى جدم. 
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 الزراعية املخلفات تدوير - األرانب تربية:: موضوع القافلة 
 ع ز  شري / م - الملتابى الرة  جبد/   - اجل ةر  حممد/  .م.أ  - لبةك همل /  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 56/9/9056الثالثاء اة اعق : التاريخ

 تربية األرانب :املوضوع األول
l  التةةار الةذ  ر     - ةلةة  لأسةةم قمتةةع أرانةك لإلنتةاج       -الغرض ا  لربةتها   -أن اع األرانك   -أهمة  لربة  األرانك

 .التةار اإلناثو

l    االهتمام بالته ي  اجلةد  و رةة  احلةرار  اة اسةب  والتةةار جةد  األقلةال اة اسةك لألاهةات          - ةلة  أنشاء اةعرج

طرق الرتبة  اةيثلة  والشةبه ايثلة  و ور  الشةبق عةى       -جد  ارات اخليل   -وجد  األقلال اخلاص  بتسمني اخليل  

 .  األرانك

 تدوير املخلفات :املوضوع الثانى
l  االستلا   ا  خميلات قش األرز عى إنتاج جةش الغرا  حةث ميتاز جةش الغرا  بارللاع حمت اه ا  الةجولني    ةلة

 .واا له ا  أهمة   بري  عى التغذي  

l   االستلا   اة  قةش األرز  سةما  لةألرض بملمةل   اةات        -االستلا   ا  قش األرز  غذاء ليحة ان بململ   اات  جيلة

 .مسا ي 

 املبيدات تداول - البطاطس:: موضوع القافلة 
 ع ز  شري / م - السرةانى حممد/   - الدايم جبد حممد/  .م.أ - اجلعار حممد طه/  .أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 5/1/9056الثالثاء اة اعق : التاريخ

 محصول البطاطس :املوضوع األول
l   أهمة  جمية  ل بةت التطاو  قبل العراج  وأشار إىل إن اد  احمل    حتسك اة    وجروات البمتاطم وطريط  العراج

 .بداي  ظه ر ال بات ع ق سمتل الرتب 

l   ا متب  جمهع  ةةدا  لملدم لروج الدرنات لارج اة متب  -جتهةع األرض ليعراج  حتتاج إىل أرض اليي. 

l  جيك االهتمام بإضاع  األمسد  الملض ي  حةث أن البمتاطم ا  احملاصةل اجملهد . 

 تداول املبيدات :املوضوع الثانى
l           يستد  جيى اةبةد ا  البمتاق  اة ة    جيةى الملبة   وال بةد أن لية ن الملبة   ال لتلاجةل اةع احلةرار  أو الرط بة  وال

 .أو لدويرها وجيك أن لت عر شروط املة   ج د ختعي  اةبةدلتلاجل اع اةبةد نلسه وسه ل  التخيص ا  الملب   

l  ال بد ا  اراجا  الملمر التخعي ى وجيك حرق جب ات اةبةدات بملةدا  ج  األاا   السيانة. 



 

 

 

112222  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 األرز ملحصول الفنية التوصيات - املخلفات تدوير:: موضوع القافلة 
 ع ز  شري / م - الس اا أةد/   - الرحةم جبد أةد/   - الدايم جبد حممد/  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 51/1/9056الثالثاء اة اعق : التاريخ

 :تناولت القافلة املوضوعات التالية
l جميةةات  - لةألرز  اة تشةر   العراجة   وطةرق  - األرز حمل ة    االقت ةا ي   واألهمةة   - ا ر عى اة عرع األرز أص اف أهم 

  اةمتي   واةملد  والل سلات السما  إضاع 

l اةيحة  األراضى عى العراج  ل اةه التى اةشا ل أهم ل ضةل. 

l اةيحة  األراضى عى العراج  ل اةه التى اةشا ل أهم ل ضةل. 

l   األرز قش جيى الغرا  جةش زراج  طريق ج  ا ها االستلا   و ةلة ( الطش)  األرز حم    خميلات ا  االستلا . 

 دواجن إنتاج - بطاطس إنتاج:: موضوع القافلة 
 ع ز  شري / م - ات ىل السةد السملةد/   - الدايم جبد حممد/  .م.أ - اةملاطى أب  هةام/  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 92/1/9056الثالثاء اة اعق : التاريخ

 إنتاج البطاطس: املوضوع األول
l     األهمة  االقت ا ي  حمل    البمتاطم باجتباره ا  أهم احملاصةل الغذائة  عى ا ر ةا حتت يه ا  ج اصةر غذائةة

 .هاا  و ةلة  احل    جيى حم    جاىل اجل    ذات ا اصلات ةةد  عى اليم والية  

l   الت صةات الل ة  اخلاص  بإجدا  األرض ليعراج. 

l الجنةةاان التسةةمةد  حمل ةة   البمتةةاطم حةةةث أنهمةةا اةة  حماصةةةل اخلضةةر التةةى لسةةمد لسةةمةدا  غعيةةرا  ألنهةةا  شةةرا

 .لستجةك ليتسمةد اجلةد واإلعراط عى التسمةد يؤ   إىل لألر ال ضن 

l  شرا  ةلة  ختعي  البمتاطم و رةات احلرار  والرط ب  اة اسب  عى التخعي. 

l لبمتاطم واةبةدات اة صى بهاشرا أهم األاراض التى ل ةك حم    ا. 

 إنتاج الدواجن : املوضوع الثانى
l        وأسةملار ا اسةب    ملة ول اولت األهمة  االقت ا ي  لعراج  الدواة  عةى ا ةر واةا حتت يةه جيةى قةمة  غذائةة  ارلل  

 . ليمستهي

l  شرا نبذ  ج  اشروجات الدواة  س اء إلنتاج البةض أو اليحم. 

l  ب  اج  الدواة  و ةلة  التملاال اع هذه ال  اج  وإلبةاع األسةالةك احلديثة      شرا  ةلة  إقاا  اةشروجات اخلاص

 .عى الرتبة 

l شرا أهم أص اف الدواة  اة ة    عى ا ر واة اصلات اةمةع  ليل ص   والملمر اة اسك ليتس يق. 
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 والبطاطس الصويا فول إنتاج:: موضوع القافلة 
 ع ز  شري / م - الملشر  ا متلى/ م - لةيه أب  الرحةم جبد أةد/   - أةد لبةك همل /  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 1/8/9056الثالثاء اة اعق : التاريخ

 :تناولت القافلة املوضوعات التالية
l   ا اجةد العراج  واخلدا   -ع ائد ع   ال  يا لإلنسان واحلة ان   -ع   ال  يا وأهم األص اف. 

l    األهمة  االقت ا ي  حمل    البمتاطم و ةلة  احل    جيى حم    جاىل اجل. 

l ةلة  ختعي  البمتاطم وأهم األاراض التى ل ةك حم    البمتاطم واةبةدات اة صى بها . 

 دواجن إنتاج - الخوخ إنتاج:: موضوع القافلة 
 ع ز  شري /  - الدايم جبد حممد/  .م.أ - اجل ةر  حممد/  .م.أ - جبداليمتة  لؤ /  .م.أ:: اةشار  ن ا  اليية  

 59/8/9056الثالثاء اة اعق : التاريخ

 :التاليةتناولت القافلة املوضوعات 
l   التةار ن ع اليتي ت ا  ا در ا ث ق ا ه - ةلة  إنتاج  واة  ولاص  البةضاء  والتةار ايان الرتبة. 

l  إةراء هةع التح ة ات الالزا  -ن ع المليةط  حسك جمر اليتي ت. 

l ل او  اخلدا  اجلةد  حمل    اخل خ وإةراء التطيةم الالزم و ةلة  المل اي  به . 
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الوحدات واملراكز ذات الوحدات واملراكز ذات 
  الطابع اخلاصالطابع اخلاص
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. 

 نشأة املركز

l     ار ع التجار  والبح ث العراجة  بيية  العراج  ةاامل  اة   ر  وحد  ذات طابع لال له اسةتطالله الل ةى واةةالي

 . واإل اري

l       إنشاء حممت  التجار  والبحة ث العراجةة  بييةة  العراجة  

رقةم  ةاامل  اة   ر  طبطةًا لطةرار جميةم اجلااملة  جبيسةته      

 . م58/9/5278بتاريخ  (55)

l   لملديل اةسمى إىل ار ع التجار  والبح ث العراجة  بيية  

 107ةاامل  اة   ر  وذل  طبطاًُ ألحيام اةا   رقم  -العراج  

ا  الالئح  الت لةذي  لطان ن ل ظةةم اجلااملةات   عطر  ثانة  

 (672)جبيسةةة  جميةةةم اجلااملةةة  رقةةةم    5279لسةةة    82رقةةةم 

 .م10/1/5228بتاريخ

 أهداف املركز
l العراجةي  اإلنتةاج  نشةاط  ي اةههةا  الةيت  ال اقملةة   اةشةا ل  حةل  إىل اهلا عة   والمليمةة   العراجةة   والبح ث التجار  إةراء 

 . احمليى اجملتمع يف واحلة اني ال بالي

l أسالةك وليق لمت ير إىل لؤ   اليت المليمة  باألسالةك والسميي واحلة اني ال بالي العراجي اإلنتاج لمت ير جيى الململ 

 . وحتسة ه ولملد ه اإلنتاج وعر  جيةها يرتلك ةديد 

l ولمليةةمهم  احلديثة   والل ةة   المليمةة   األسةالةك  اسةتخدام  جيى المليةا والدراسات البيال ري س طال  لدريك يف اإلسهام 

 والبسةةتاني احلطيةةة  احملاصةةةل إنتةةاج جمةةا  وعةةى العراجةةة  اةملرعةة  جمةةا  يف اةتمتةة ر  لألسةةالةك اسةةاير  ولةةدريبهم

 . ولالعه ال حل وجسل الغذائي والت  ةع األلبان وا تجات والداة ى والسميي احلة اني واإلنتاج

l جمةا   يف والملةاةي  الملربةي  ال ةملةد  جيةى  المليمةة   واهلةئةات  األلةر   اجلااملةات  اةع  والمليمةة   الثطاعةة   الةروابو  ل ثةق 

 . العراج 

l  ال ةةةان  بأجمةةا  والطةةةام باحتةاةةةالهم ولعويةةدها و يةالهةةا ليجااملةة  العراجةةة  اةشةةروجات ل لةةةذ يف اةسةةاهم 

 . الت اصاله يف لدلل اليت واإلصالحات

l واحلة انةة   العراجةة   الل ةة   االستشةارات  ولطةديم  والسةميي  واحلةة اني  العراجةي  اجملا  يف اإلنتاةة  باألجما  الطةام 

 . والسمية 

l والسةمية   واحلة انةة   العراجة  اجملاالت يف والملاايني اةه دسني  لاء  لرعع وجمية  ونظري  لدريبة   ورات ل ظةم 

 . وا تجالها

 :يضم املركز الوحدات التالية
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 5102/5102أهم األنشطة الىت قام بها املركز خالل عام 

 وحدة املنفذ

l          قاات ال حد  ب شاط  بري وبسةاس  ةديد  عى بةع ا تجات اليية  و ةذل  البةةع حلسةا  الغةري وهةذا االجتةاه اة

صمةم الالئح  الدالية  ةر ع التجار  والبح ث العراجة  وذل  لتج ك استخراج سي  وع الري والتةى بسةبك ذلة     

 .يتم ل م ابالغ  ثري  ة ار  ال حد 

l         ولط م ال حد  بالبةع حلسا  الغري ة تجات ات  ج  باإلضاع  لبةةع ا تجةات وحةدات اةر ةع لاصة  وحةد  األلبةان

ووحد  الت  ةع الغذائى واة حل ووحد  العراج  الملض ي  وقد بيغ إهاىل اإليرا  البةةع حلسةا  الغةري لةال  الملةام      

 .9056تى أو  ااي  لسمل ن أل  ة ةه ح( 200000)ابيغ وقدره  9051/9056اةاىل 

l  جب ار  ار الضةةاع  وذلة  لت مةة  اة ار  الييةة       (  1)اجلديد ول شةو ا لذ اليية  رقم ( 9)إنشاء ا لذ اليية  رقم

 .  لتستمتةع اليية  ال رف جيى أوةه ال شاط اةختيل  ا ها

 وحدة املخبوزات

l  اجلمه ريةة   -ادي ةة  األاةةل ) لسةةد احتةاةةةات واتمتيبةةات اةةةدن اجلااملةةة  جةة  طريةةق اةخبةةع اآلىل ل ةة ةع اخلبةةع- 

 -ار ةع الييةى وار ةع اجلهةاز اهلضةمى      ) وقمتاع اةرا ع المتبة  واةستشةلةات اجلااملةة    (  العهراء -اجلالء  -الت مة  

 .( واةستشلى اجلااملى -ار ع الملة ن واستشلى المت ارئ  -استشلى الباط   التخ  ى 

 بانلوحدة األ

l  االنتهاء ا  لر ةك ا  ع األلبان إلنتاج العبا   واجلنب الداةاطى وا تجات ألبان ات  ج. 

l    جب    50451ةم وه   590إهاىل جد  أ  ا  العبا 

l  ةي  ةرام 745إنتاج  مة  ا  اجلنب الداةاطى لطدر بة . 

l  61000ةة  األلةر  بإهةاىل ابيةغ قةدره       ةي  ةرام هذا إىل ةانك بملض اة تجات اليب  110إنتاج ةنب قديم بإهاىل 

 .ثالث  وست ن أللا ة ةها

 وحدة التصنيع الغذائى

l               إنتةاج  مةةات خمتيلة  اة  اةخيةالت بأن اجهةا واللةشةار و ةذل  اربةى ال ةازي ن والةتني واللراولة  واجلةعر والةةبيل

 :وججة   المتملمة  واجلةيى و ان ذل   ما ييى

l ةي  ةرام  5100ة إهاىل  مة  اةخيالت اةباج  لطدر بة  

l  أالف ة ةه 6000 مة  ا  اللةشار لطدر ب ح  أللان جب   مببيغ. 

l  ( ة ةةه    71000) ة ةها  بإهاىل اإليةرا    14791 جم لطدر قةمتها بة  9170 مة  ا  اربى اللا ه  بأن اجها بإهاىل

 .ة ةه 92000وصاعى اإليرا  حتى أو  ااي  ه  اا يطر  ا  

 وحدة امليكنة

l   قاات بت  ةع الملديد ا  اةتمتيبات اةختيل  ا  ايالك لشبة  و والةك وأن اع خمتيل  عى حدو  : ال جار وحد

 .ة ةه 68810ابيغ 

l   قاات بت  ةع الملديد ا  األب ا  احلديةد وال ة   والجاق لةه ولغمتةة  ول لةةذ األجمةا        : وحد  اليحام واخلراط

 (أل  ة ةه  ناائتا) ة ةه  900000لطدر مببيغ . اةمتي ب  مبعرج  األرانك 

l اةمتي بةة  والطةةةام بةةالرحالت المليمةةة  ليمتةةال  و ةةذل    قااةةت بت لةةةذ هةةةع الملميةةةات العراجةةة: وحةةد  اةر بةةات

 .الط اعل اإلرشا ي  و ل اا يمتيك ا ها
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 وحدة اإلنتاج احليوانى

l       ةةاا س بيةد  إلنتةاج اليةنب      9ل عري اليح م البيدي  والبةع حلسا  الغري باالشرتاك اةع وحةد  اة لةذ و ةذل  شةراء

 .و ذل  رجاي  جد  ا  األغ ام واةاجع

l   خلدا  الملمية  التمليةمة  والبحثة ( عئران  -أرنك ) قاات ال حد  إمت ات ايم س  عى إنشاء وحد  جتار. 

l          اليية  ب د  جمل برل     اع اعرج  لة   إل لا  بملض أنة اع اخلةة   ليمعرجة  اةع لةراةم وجتديةد اعرجة

 .اج احلة انى لت مة  اهارات ر    اخلةل والرجاي  لمتال  اليية اإلنت

 وحدة الزينة

l أل  ة ةها 11 حد  بإهاىل ابيغ قاات ال حد  ببةع نبالات خمتيل  األن اع ا  اة ة    بال. 

l          لطيةةم ولهةذيك ورجاية  هةةع اةسةمتحات اخلضةراء       والطةام بإ ثار الملديةد اة  ال بالةات وإضةاع  نبالةات ةديةد

 .باليية 

 وحدة الفاكهة

l    حلر وإنشاء بئر إرل از  باةعرج  ولر ةك طيمب  الستخدااها عى ر  اةعرج  ول عري اةةاه ط ا  الملام وذلة  جيةى

 .  ارت بتييل  عى حدو  مخس ن أل  ة ةه 570جمق ح اىل 

l   جمل وإنشاء جد  ا  ق  ات الر  احلديث  وذل  لدع  اةخيلات العراجة  لململ مسا  جض. 

l           لط م ال حد  بتسهةل وخت ةص بملض اةسةاحات ليسةا   أجضةاء هةئة  التةدريم وطةال  الدراسةات المليةةا إلةةراء

 .بملض البح ث باةعرج 

l  ة ةه 69100جمل اعا  جي ى لثمار ال خةل والجلطا  الة سلى واليا ا واجل اع  مببيغ وقدره. 

l  ات واةخيلات باةعرج جيى أحدث ال ظم ليتخيص ا  ال لاي ال حد  ب د  جمل حمرق. 

 وحدة املنحل

l  ال حل لال  لط م ال حد  لال  الملام برتبة  ولمت ير طرو  ال حل اة ة    مب حل اليية  ويتم قمت  وعرز جسل

 .شهر ي نةه ا   ل جام 

l   ة ةها 94000 ةي  ةرام بإهاىل ابيغ وقدره  400يطدر اإلنتاج هذا الملام عى حدو. 



 

 

 

112288  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 

 

 

 نشأة املركز

l   وحد  ذات طابع لال له استطالله الل ى واةالي واإل اري بطالبش  وزيانار ع التجار  والبح ث العراجة . 

l        إنشاء   إصدار قةرار التخ ةةص اة  حمةاعظ الدقهيةة  

 . 55/7/5226عى  5516برقم 

l   ا اعط  جميم اجلاامل  جيى إنشاء ار ع ليتجار  والبحة ث

 . 52/1/5227عى  710العراجة  بطالبش  وزيان برقم 

 أهداف املركز

l حةل  إىل اهلا عة   والمليمة  العراجة  والبح ث التجار  إةراء 

 العراجةةي اإلنتةةاج نشةةاط ي اةههةةا الةةيت ال اقملةةة  اةشةةا ل

 احمليى اجملتمع يف واحلة اني ال بالي

l    أةراء التجار  والبح ث العراجة  والمليمة  اهلا عة  إىل حةل

اةشةةيالت الةةيت ي اةههةةا نشةةةاط اإلنتةةةاج العراجةةي ال بةةالي   

 . واحلة اني يف اجملتمع احمليى

l ةة اني والسةميي باألسةالةك المليمةة  الةيت لةؤ   إىل لمت يةةر وليةق         الملمةل جيى لمت يةر اإلنتةةاج العراجي ال بالي واحل

 . أسالةك ةديةد  يرتلك جيةها وعر  اإلنتاج وحتسة ه

l     اإلسهام يف لدريك المتال  جيى استخدام األسالةك المليمة  والل ة  احلديث  ة ا ب  األسالةك اةتمت ر  يف جمةا  اةملرعة

إلنتةاج احلةة اني والسةميي والةداة ى وا تجةات األلبةان والت ة ةع الغةذائي         العراجة  وعى جمةا  إنتةةاج احملاصةةةل وا   

 . وجسل ال حل ولالعه

l ل ثةق الروابو الثطاعة  والمليمة  اع اجلااملات األلر  واهلةئات المليمة  يف اجملا  العراجى . 

l اةساهم  يف ل لةذ اةشروجات العراجة  ليجاامل  و يةالها . 

l   يف اجملا  العراجةي واحلةة اني والسةميي ولطةديم االستشةارات الل ةة  العراجةة  واحلة انةة          الطةام باألجما  اإلنتاةة

 . والسمية  ليغري

l     ل ظةم  ورات لدريبة  ونظري  وجمية  لرعع  لاء  اةه دسني والملاايني يف اجملاالت العراجة  واحلة انةة  والسةمية

 . وا تجالها

 :يضم املركز الوحدات التالية
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 5102/5102أهم  األنشطة الىت قام بها املركز خالل عام 

l  ليملةاايني  اسرتاح  اآللر واجلعء اإل اري  باةيالك لال ةعء ةعأي  إىل ي طسم والذ  ليمر ع  ار اإل اةب ى استيما 

 .والباحثني التدريك وطال 

l  اةت الة   إنشاء اعرج  إلنتاج البو ويملد هذا إجنازا  يضاف لسجل إجنازات اةر ع. 

l  بالتملاون اع اجلهات اةخت   وذل  بملةد بةذ  ةهةد  ةبري اة  السةا          9،  5  إزال  التملديات ال اقمل  جيى احل ش  رقم

 .اةسئ لني ج  إ ار  اةر ع واليية 

l       اةرت اربةع حتةى     100  نطل اة حل إىل اةب ى اخلال به ويملد هذا ا حل من ذةى وذل  جيى اسةاح  اةا يطةر  اة

العيا ات التى لمترأ جيى اة حل استطبال ويملد ذلة  إجنةازا  جظةمةا ألن إنتةاج هةذا اة حةل سة ف يةتم بةملةه           يست جك

 .ليسا   الملاايني باجلاامل 

l إنشاء ج ج إلنتاج األرانك اع أحدث أسي   جيمى  . 

l       باألسة اق وذلة       جتديد قمتةع الدواة  البةاض و  إنتاج البةض باللملل والذ  يتمةع جة  بةاقى البةةض اة ةة

نظرا  لملمية  التغذي  التى يتغذ  جيةها الطمتةع بمتريط  جيمة  اتطدا  ويتم بةع اإلنتاج ليسا   الملاايني باجلااملة   

 .ب ل  استمر  جيى البةض اة تن جض يا  

l  زيةا     قت ا   استطبال يململ جيةى ال خةل والتى س ف يي ن هلا جائد ا  إنشاء اعرج  خنةل وزراجتها بأعضل أن اع

 . لل اةر ع
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 نشأة املركز
l 97/9/5221اجلاامل  بتاريخ    إنشاء اةر ع بطرار جميم .   

 أهداف املركـز

l       وال بالةات االقت ةا ي  اة  احملاصةةل وغريهةا       راس  التأثري السام ليمبةدات جيى اإلنسةان واحلةة ان و ائ ةات الرتبةة

 .ولعويد اجلهات اةخت   مبضم ن هذه الدراس 

l         راس  لةأثري لةدالل اةبةةدات اةع لة ال الرتبة  بةالمترق 

 .المتبةملة  واليةماوي  والبة ل ةة 

l      راسةة  التةةأثري االلتةةةار  ليمبةةةدات والت جةةة  باسةةتبملا 

 .اةر بات األ ثر لمت ر 

l  ات جيةةةى اليائ ةةةات احلةةةة  اةلةةةةد    راسةةة  لةةةأثري اةبةةةةد- 

 .ال حل -اةلرتسات اةتمتلالت 

l      لطةةدير اتبطةةةات اةبةةةدات جيةةى احملاصةةةل واخلضةةراوات

 -اةةاء  -اهلة اء -واللا ه  وأيضا عى اي نات البةئ  غري احلة  

 .لةربة  وذل  ليتملرف جيى  رة  التي ث واةد  لمت رله

l  والملاايني عى جما  صة اجات ولةداو  اةبةةدات لت ةاو  ال سةائل المليمةة        ل ظةم براان لدريبة  وإرشا ي  ليباحثني

 .لتج ك ألمتار التي ث باةبةدات

l ل ظةم اؤمترات وجطد ندوات واةتماجات وحيطات نطاش ح   قضايا لي ث البةئ  باةبةدات. 

l  إصدار  ورات ونشرات  وري  وغةري  وري. 

l  الت اصه ا  اجلاامل  أو اهلةئات واة احل األلر  ل لةذ  ل اا ي  ل إىل اةر ع ا  أجما  عى جما. 

 5102/5102أهم األنشطة الىت قام بها املركز خالل عام 

الطةةةام  بملميةةةات اةياعحةة  ليحشةةرات المتةةائر  والعاحلةة  والطةة ارض طبطةةا         

 :لتملاقدات اةر ع واجلهات التالة 

 ع دق رااا ا -5

 إ ار  ةاامل  اة   ر اب ى  -9

 استشلى المت ارئ جباامل  اة   ر   -1

 استشلى اجلهاز اهلضمى جباامل  اة   ر  -8

 جباامل  اة   ر   ية  التجار  -1

 ار ع لمت ير األ اء اجلااملى -6

 ا استشلى الدلت -7
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 نشأة الوحدة

l 10/8/5221 بتاريخ 981 رقم اجلاامل  جميم بطرار الدقةط  التحالةل وحد  أنشئت  . 

 أهداف الوحدة

l اجلاامل  لارج أو  الل ا  باحثني ا  اةطدا  اةختيل  ليم ا  الدقةط  التحالةةل إةراء . 

l الةيت  والتمتبةطةي  األ ا ميةي المتابةع ذات المليمةةة  البحة ث إةراء 

 اة   بةاحثني  ب اسةمت   اشةياللها  حةل  جيةى  ولملمةل  البةئة   ختدم

 . لارةها ا  أو اجلاامل   الل

l ا  أو اجلاامل   الل ا  البح ث طال  ولمليةم لدريك يف اإلسهام 

 . احلديث  والل ة  المليمة  األسالةك استخدام جيى لارةها

l  إىل لةةؤ   الةةيت المليمةةةة  باألسةةالةك اإلنتةةةةاةي ال شةةاط املاونةة 

 اإلنتةةةاج وعةةةر  جيةهةةةا يرتلةةةك ةديةةةد  أسةةةالةك وليةةةق لمتةةة ر

 . وحتسة ه

l اإلنتاةة   لاءالهم ورعع ولمليةمهم احلديث  والل ة  المليمة  األسالةك استخدام جيى اجملتمع أعرا  لدريك يف اإلسهام. 

 5102/5102أهم األنشطة الىت قامت بها الوحدة خالل عام 
l   جة ات أ وي  بةمتري  لشر   عاراا س يد لأل وي  البةمتري  ( 50)حتيةل جد. 

l  جة ات جي   واة  حملمتات الدواة ( 50)حتيةل الجولني عى. 

l  (.طاق  -ألةاف  - ه  لام  -برولني  -راا   -رط ب  )جة   جي  مس   59الياال لة التحيةل 

l   (.قمتاع لال)جة ات جي  مس   50لطدير الجولني عى جد 

l  الرقم الة     -السم م اللمتري  ) ليم ا  التالة  ( ا  ع شاو )جة    السة م لإلصالا العراجى + حتيةل جة   زيت- 

 (.لييالسة م  ولطدير ال سب  اةئ ي ( المتاق  -رقم البريو سةد  -غري اشبمل  /  ة  اشبمل  أةاض  ه -أ سد  / لعنخ

l  (.ألةاف  - ه   -راا   - السة م  -عسل ر  -برولني -رط ب  ) ليم ا  ( شر   قمتاع لال ) حتيةل  اال لملة   أرز 

l  (.اإلصالا العراجى بد رنم)ليجولني لتطدير ال سب  اةئ ي  (  سك ص يا  -أذر  صلراء ) جة    9حتيةل 

l   (شر   الج   لألجالف)جة   أجالف  9لطدير ال سب  اةئ ي  ليجولني واألعالل  سة ات عى جد. 

l   لإلصالا العراجى بد رنم( سةية ة م -بة نتني  -عةتااني أ )حتيةل حتيةل جة   برمييم ليم ا  التالة. 

l  لجولني لإلصالا العراجى بد رنملتطدير ا( ص يا  -أذر  )جة    9حتيةل. 

l  ليطمتاع اخلال( خمي ط جي  -ع   -رةةع   ن )جة ات  1ليجولني عى % لطدير. 

l   ليطمتاع اخلال( راا  -الةاف  -برولني حطةطى  -برولني لام  -رط ب  )جة ات جي  مس   1حتيةل  اال ليملد. 

l   (.اجلي   ز اةضاف -نسب  السيروز  - احلم ض  -لطدير الرط ب  )جة ات جسل حنل  1حتيةل  اال لملد 

l  ا  ع مسا  طيخا ( راا  -ألةاف  -برولني  -رط ب  )لتطدير ( ع   ص يا  -مسسم  -ع   س  انى )جة ات  1حتيةل. 

l  لطديرTBA, AV, PV   جة ات زيت غذائى 1عى الده  اةستخيص ا. 

l  خ.ق( راا  -لةافأ -الده  -برولني  -رط ب  )حتيةل  اال لملة   اسح ق حلم لتطدير. 
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 نشأة املركز

l  يخداات اإلرشا ي  واالستشاري  العراجةة    حةد  ذات طةابع    اخلدا  الملاا  لصدر قرار جميم اجلاامل  بإنشاء ار ع

 . 10/8/5220لال عى 

l   9/6/5220جميم إل ارله عى ومتت اة اعط  جيى الئحته الدالية  ولشيةل أو. 

 أهداف املركـز

l  ل ةةةةه البحةة ث العراجةةة  بالييةةة  خلداةة  اإلنتةةاج العراجةةى

 . واة تجني العراجةني

l        لبسةةةو نتةةائن البحةة ث ولملريةة  اة ةةتجني بهةةا عةةى  اعةة

 . جماالت اإلنتاج العراجى

l       لطديم اخلةداات اإلرشا يةة  واالستشةارات لألعةرا  واهلةئةات

 . باجلاامل  ولارةها

l        إجدا  األ ل  التدريبةة  وإنتةاج اةة ا  التمليةمةة  اة  نشةةرات

 . واي طات وأعةالم

l   بةت لج  )إةراء البحة ث والدراسةات واةشروجات البحثةة

   (.زراجى

l مبجاالت اإلنتاج العراجىل ظةم وجطد الجاان والدورات التدريبة  اةتخ     . 

 

 

  

المراكز 
والوحدات 

 الخاصة

إجراء التجارب  
والبحوث  

 الزراعية والعلمية  

تطويـر اإلنتاج  
 الزراعى

تقديم الخدمات  
اإلرشاديـة  

 واالستشارات 

تدريب وتأهيل  
 الطالب

عقد الدورات  
التدريبية  
 المتخصصة

تنظيم مؤتمرات  
 وعقد ندوات

تنمية الموارد  
 الذاتية  

 عمل اكتفاء ذاتى 
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  أحداث وفعالياتأحداث وفعاليات



 

 

 

113344  ||  22001155--22001166  

  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 تدريب أخصائيى وحدة امليكروسكوب االلكرتونى بشركة جويل اليابانية

 اةةيروسةةي   ألةهةةع  اةةة ر   الةابانةةة  ة يةةل وشةةر   االليرتونةةى اةةيروسةةي   وحةةد  بةةني اةةةجم الملطةةد إطةةار عةةى

 ةهةاز   جيةى  اتملمةق  لةدريك  بال حةد   المليمةةني  األل ةائةني  اة   ثالثة   اةع  ال حد  ادير ليطى واةاسل، ال اعذ اإلليرتونى

 وقةد  ال حةد   ألل ةائى  التط ةة   اةهةارات  زيةا    عةى   ةبري  أثر له  ان والذ  بالشر   واةاسل ال اعذ اإلليرتونى اةةيروسي  

 ..ب جاا التدريبة  اللرت  بإمتام شها   اجلمةع لسيم

 

 البذور أمراض ملعمل للغات الدلتا بمدارس االبتدائية املرحلة طالب زيارة

 الثالثةاء  ية م  وذلة   العراجة   بييةة   واألنسج  البذور أاراض ةململ ليغات الدلتا مبدارس االبتدائة  اةرحي  طال  زيار 

 والتملةرف  البةذور  أاةراض  أهمةة   جة   التالاةةذ  بةني  ل شةرال جى  المتلل ةاامل  برناان أنشمت  ا   جعء ، 5/59/9051 اة اعق

 ول  صةا  باةملمةل  المليمةة   األةهةع   بملةض  جيةى  التملرف و ذل  املها التملاال و ةلة  ال بالة  لألاراض ال ماذج بملض جيى

  .ابسو بأسي   الدقةط  اليائ ات جيى التملرف عى واستخداااله الض ئى اةةيروسي  

 

 واألنسجة البذور أمراض ملعمل الشيخ كفر جامعة الزراعة كلية من وفد زيارة

اسةةتطبل األسةةتاذ الةةد ت ر ياسةةر شةةبان  و ةةةل  يةةة  العراجةة  ليدراسةةات المليةةةا والبحةة ث األسةةتاذ الةةد ت ر ياسةةر حةةاعظ 

والد ت ر لالد جبد الدايم ا  قسمى ال بات وأاراض ال بات بيية  العراج  ةاامل   لر الشةخ، لعيار  اململ أاراض البةذور  

ليتملرف جيى األةهع  اةتاح  باةملمةل و ةذل  أنة اع التحيةةالت التةى يطةداها       . 9/59/9051وذل  ي م األربملاء اة اعق  واألنسج 

 .اةململ ليباحثني عى نمتاق التملاون بني اجلااملتني

 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/1999-training-electron-microscopy-unit-specialist-in-joel-japanese-company
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/1999-training-electron-microscopy-unit-specialist-in-joel-japanese-company
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 واألنسجة  البذور أمراض ملعمل موسى أحمد دكتور زيارة

 بييةة   ال بةات  أاةراض  أسةتاذ  ا سةى  أةةد  الد ت ر والبح ث المليةا ليدراسات اليية  و ةل شبان  ياسر الد ت ر استطبل

 اة اعةق  السةبت  ية م  وذلة   باة  ة ر   العراجة   بييةة   واألنسةج   البةذور  أاةراض  املمةل  لعيةار   مشةم  جةني  ةااملة   العراج 

 أاةراض  قسةم  رئةةم  جبةداهلل  السةةد  حممةد    تة ر  سةةا لها  راعةق  وقةد  اجلةااملتني،  بني المليمى التملاون نمتاق عى 1/59/9051

 .االقت ا ي  احلشرات بطسم األستاذ صاحل مسري والد ت ر ال بات

 

 الجديدة  الشمسية الطاقة وحدة موقع ملعاينة اإليطاىل الوفد استقبال

 شةر    اةدير  ايلرنةع   عرانية ا  اإليمتالةة   الشةر    وعةد  أجضاء اة   ر  ةاامل  رئةم الط او  حممد الد ت ر استطبل

  يةة   جمةةد  احلديةد   ياسةر  الةد ت ر  حبضة ر  بتاي ان، أرميا شر   ابةملات ادير  ة  وةاس ن بإيمتالةا لي  ل ةى لةيةي م

 .العراج  بيية  ال    جيى اةشرف اليمتة  جبد صالا والد ت ر العراج 

 الشر   ا  اةهدا  الشمسة  المتاق  وحد  لرت ةك اةطرتا اة قع املاي   إطار يف العيار  أن احلديد  ياسر الد ت ر وأشار

 وميي  العراجة  ال    لتشغةل واةملدات األةهع  لتغذي  ساج  وات  ةي  4 لت لةد اة   ر  جباامل  العراج  ليية  اإليمتالة 

 . األةا  لتخلة  ليجاامل  الرئةسة  الشبي  جيى إضاعتها

 يف والتملةاون  المليةةا  الدراسات يف بإيمتالةا عرارا ةاامل  اع لملاون برل     ل قةع جيى ابدئةا االللاق اليطاء لال     ما

 اجلديةد   والتي  ل ةةا الملي م ب اح  واةتجد   اجلديد  المتاق  حب ث ار ع يف والتملاون الشمسة  المتاق  ولي  ل ةةا أحباث

 .جبم   ليجاامل 

 اخلةجات  ونطةل  احلديثة   والتي  ل ةةةا  المليمةى  البحث جيى اةب ى التمليةم هسأسا التمت ر أن الط او  حممد الد ت ر وأ د

 لةبملض  اةتمةةع   اخلةجات  اة   االسةتلا    جيةى  حالةةا  اجلااملة   لملمةل   مةا  اةختيلة   اجملةاالت  يف اةتمةةع   اجلااملات ا  المليمة 

 المتاقة   لبحة ث  حالةةا  ايحة   ضةرور   وه ةاك  واةتجةد    اجلديةد   المتاقة   جمةا   يف وبالةذات  ال ة جى  التل ق ونطل اجلااملات

  .المتاق  استهالك ا  اجملتمع احتةاةات لتيبة 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  5102 للرتبة العاملى باليوم األراضى قسم احتفالية

 البةئة   ول مةة   اجملتمةع  لداة   لشةئ ن  الييةة   و ةةل  شةمتا  حممةد  والةد ت ر  الييةة   جمةد احلديد  ياسر   ت ر اعتتل

 اة   اخلةاام  اةتحةد   األاةم  ل  ةت  وقةد  ليرتبة ،  الملاةى الة م مب اسب  العراج  بيية  األراضى قسم أقااها التى االحتلالة 

 .ليرتب  الدولة  الس   لةي ن 9051 جام ل  ت  ما به، لالحتلا  جام  ل ا   يسمج

 واألاة   اإليي لة ةى  لي ظةام  األساسةة   وال ظةائ   العراجةة   الت مة  جيةه لط م الذ  األساس ألنها بالرتب  االحتلا  يتم

 أهمةة   هلةا  لألراضى السيةم  اةتيااي  اإل ار  أن  ما األرض، وةه جيى احلةا  الستمرار أساسى جاال عالرتب  ثم وا  الغذائى،

 والعراجةة  البة لةة ةى والت ةة ع االقت ةةا   ال مةة  يف إسةةهااها حةةةث اةة  وإاصةة  واالةتماجةةة  االقت ةةا ي  ال ةةاحةتني اةة 

 الت ةحر  ظة اهر  بالةت   مةا  اةةةاه،  لة اعر  جيةى  واحللةاظ  اة ةاخ  لتغري والت د  اللطر جيى والطضاء الغذائى واألا  اةستداا 

 والسةةما  البيةدان  جلمةةع  اةسةتداا   الت مةة   لمتةري  حنة   جيى يمل ق جاةي بملد ذات حتديات لشيل واجللاف األراضى ولده ر

 مبةا  واجللةاف،  األراضةي  ولةده ر  الت ةحر  مبسةأل   الة جي  إذ ةاء  يف يسةهم  أن ميي  ليرتب  الملاةي الة م عان لذا ال ااة ، البيدان

 يف وإاصة   الت ةحر  واة   الشةديد  اجللةاف  ا  لملاني اليت البيدان يف الت حر ةياعح  اةتحد  األام اللاقة  هدف اع يت اعق

 .أعريطةا

 -:وا ها واةةاه األراضي خت ص طال  مبشار   األنشمت  بملض االحتلالة  مشيت

l اةختيل  الرتب  جي م خت  ات يف ل حات املرض. 

l  البيال ري س لمتال  واةةاه الرتب  لتخ ص احلائو جمالت اسابط. 

l اجملا  هذا يف اجلديد جيى ليتملرف لألمسد  املرض. 

l الرتب  املا ن يشمل املرض. 

l   لمتةال   لةجالهم  ونطةل  الملمةل  لسة ق  اة اةهتهم  بيةلةة   المتةال   لتملرية   واةةةاه  الرتبة   برنةاان  لرجيةى  اشار 

 .البيال ري س

l الرتب  مبجا  اةختيل  التخ  ات عى التمليةمة  اة ا  ا  جمم ج  جرض. 

l اجلااملتني. بالدقهية  البةئ  شئ ن جلهاز و تك ل حات املرض. 
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 بدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج األلبانرئيس الجامعة يتفقد 

 إنتةاج  ل حةد   التجريبةى  التشةغةل  54/5/9056 اة اعةق  االثة ني  ية م  اة   ر  ةاامل  رئةم الط او  حممد الد ت ر للطد

 .اليية  جمةد احلديد  ياسر الد ت ر يراعطه العراج ، بيية  اجلديد  األلبان

 وجسةل  اةربةات  لملبئة   جبانةك  بأن اجه، األبةض واجلنب العبا   اثل األلبان ا تجات ا  الملديد إنتاج إىل ال حد  لهدف

 .والطشد  والعبد البيد  والسم   ريم األيم ا تجات أيًضا ال حد  لطدم  ما ال حل،

 السة ق  وإاةدا   واةستشةلةات  اجلااملةة   اةةدن  قمتاجةات  عةى  األلبان ة تجات الذالى اال تلاء إىل ال ص   إىل ال حد  لسملى

 وحما ةا   احلديثة   التط ةةات  اسةتخدام  جيةى  لةدريبهم  لةال   اة   الملمةل  لس ق اخلرجيني ولأهةل باجلاامل ، احملةو اخلارةى

 .ال غري  اةشروجات

 اجلااملة   ههة ر  ا تلةاء  جيةى  لملمةل  والةيت  العراجة ،  ليية  والغذائة  العراجة  اة تجات ا لذ الط او    ت ر للطد  ما

 .اةختيل  الغذائة  اة تجات و ذل  اليةماويات، ا  واخلالة  العراج  ليية  العراجة  اة تجات ا  ذالةا

 

 الزراعة بكلية" صح عيشها" حملة فعاليات

 مبشةار    اة  ة ر   بمتةك  اإل ية ةيةة   والسم م الشرجى المتك قسم نظمها والتى (صل جةشها) ةي  عملالةات التتمت

 ن جهةا  اة   األوىل المتالبةة   احلمية   ولملةد  اإل اةان،  اياعحة   صة دوق  اع وبالتملاون ال دري  واألاراض ال لسى المتك قسمى

 .والتدلني اإل اان ةياعحه اة   ر  ةاامل   الل

 اسةتمرت  والتةى  احلمية   عةرت   لةال   اةختيلة   اجلاامل  بييةات الت جة  ندوات ا  وات  ج   بريه جمم ج  أقةمت وقد

 .91/9/9056 حتى 90/9/9056 ا 

 -:التاىل ال ح  جيى اليج  اةؤمترات بطاج  91/9/9056 اة اعق الثالثاء ي م العراج  بيية  جطدت التى اجليسات و انت

 (اإل اان حيط  ىع ل  دال و ةلة  ليمخدرات، وال لسة  السمة  األجراض: اةخدرات إ اان): األوىل اجليس 

 (والملالج التطةةم وسائل): الثانة  اجليس 

 (اإلقالع ووسائل ال حة  األضرار ال لسة ، الرؤي : التدلني): الثالث  اجليس 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2120-university-president-inspects-start-trial-operation-of-the-dairy-production-unit
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

 ملوقع تثبيت وحدة الطاقة الشمسيةوفد جامعة فريارا اإليطالية فى زيارة 

 اللةعيةاء  أسةتاذ  عة عي ةى   ونةال   الةد ت ر  اة   اةية ن  اإليمتةاىل  ال عةد  العراج   ية  جمةد احلديد  ياسر الد ت ر راعق

 المتاق  جما  عى عريارا ةاامل  اع لتملاون التى أرميا شر   ممثل انلرنةعي عراني  واةه دس اإليمتالة  عريارا ةاامل  وممثل

 50 بطةدر  ) الشمسةة   المتاقة   وحةد   لتثبةةت  التري الذ  اة قع وه  لألحباث العراج   ية  ةشتل ال عد زيار  لال  اةتجد  ،

 .اة   ر  جلاامل  أرميا شر   ا  إهدائها   التى(  ةي وات

 

 واألنسجةزيارة دكتور طه توفيق بجامعة بنها ملعمل أمراض البذور 

 اةةيروبة لة ةى  بطسةم  اةسةاجد  األسةتاذ  ل عةةق  طةه  الةد ت ر  قام وب ها اة   ر  ةااملتى بني المليمى التملاون إطار عى

 االثة ني  ي م وذل  باة   ر  العراج  بيية  األنسج  وزراج  البذور أاراض اململ بعيار  ب ها، ةاامل  - اشتهر زراج  بيية 

 المليةةا  ليدراسةات  العراجة    يةة   وو ةةل  اةململ ادير شبانه ياسر الد ت ر األستاذ سةا له استطبا  عى و ان ،8/8/9056 اة اعق

  .الثطاعة  والملالقات والبح ث

 

 نائب رئيس الجامعة يتفقد وحدة امليكروسكوب اإللكرتونى ومعمل أمراض البذور

 بعيةار   1/8/9056 اة اعةق  الثالثةاء  ية م  والبحة ث  المليةةا  ليدراسةات  اجلاامل  رئةم نائك س ييم حممد أشرف الد ت ر قام

 جمةةد  احلديةد   ياسةر  الةد ت ر  سةةا له  استطبا  عى و ان العراج ، بيية  (و)اب ى واطرها اإلليرتونى اةةيروسي   وحد 

 .اإلليرتونى اةةيروسي   وحد  وادير والبح ث المليةا ليدراسات اليية  و ةل شبانه ياسر والد ت ر العراج   ية 

 بييةة   األمسةد   ةة     والتبةار  األراضةى  ل ة ب   واململ األنسج  وزراج  البذور أاراض ةململ بعيار  سةا له قام  ما

 ة ةةه  ايةة ن  ون ة   اةيةة ن  يطةار   مت يةل  جيى ا هما  ل وح ل االجتما  جيى ليح    اتطداان املمالن وهما العراج ،

 .لالجتما  ولأهةيه اةململ إلجدا  الملاىل التمليةم ب زار  اةشروجات إ ار  وحد  ا 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2376-delegation-of-ferrara-university-in-italy-visit-the-location-of-solar-module-installation
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2403-dr-taha-tawfiq-university-of-banha-visit-to-plant-seeds-and-tissue-diseases
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2398-vice-president-inspects-electron-microscopy-unit
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2398-vice-president-inspects-electron-microscopy-unit
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  واألنسجة البذور أمراض ملعمل الدمام جامعة وفد زيارة

 اة   وعةدا  المليةةا  ليدراسةات  الييةة   وو ةةل  واألنسةج   البةذور  أاراض اململ ادير شبانه ياسر/ الد ت ر األستاذ استطبل

( و) مبب ةى  واألنسةج   البةذور  أاةراض  مبملمةل  2/1/9056 اة اعةق  االثة ني  ية م  وذل  السمل  ي  الملربة  باةميي  الداام ةاامل 

 اجلة     جمةةد  الية يتى  أةةد / الد ت ر والسةد الداام ةاامل  و ةل اةه ى عهد/ الد ت ر األستاذ ال عد واثل. العراج  بيية 

 .اة   ر  جباامل  الملي م  ية  جمةد  جثمان إمساجةل جع / الد ت ر  األستاذ  ال عد ب حب  و ان الداام جباامل  واالجتما 

 

   األنسجة وزراعة البذور أمراض ملعمل الطفل جامعة طالب زيارة 

 اة اعق السبت ي م وذل  العراج ، بيية  األنسج  وزراج  البذور أاراض اململ بعيار  المتلل ةاامل  طال  ا  وعد قام

 المليمةى  والبحةث  االبتيةار  اييات لت مة  والتي  ل ةةا المليمى البحث أ ا مية  ا  مم   برناان المتلل وةاامل . 94/1/9056

 احلي اةة ،  اة ةري   اجلااملات غالبة  عةه وشار ت واخلاص  احلي اة  اةدارس خمتي  ا  التةارهم   الذي  األطلا  لد 

 .والثان   اإلجدا   التمليةم مبراحل الدقهية  مبحاعظ  خمتيل  ادارس ا  طلال 58 اةململ زار وقد

 

  5102/5102 الجامعى للعام البيئة قطاع خطة إعداد اجتماع

 اةدير   اةع  5/6/9056 ية م  اةتماجةاً  البةئة   ول مة  اجملتمع لدا  لشئ ن العراج   ية  و ةل شمتا حممد الد ت ر جطد

 االحتةاةةات  لدراسة   العراجة ،  بييةة   البةئة   شةئ ن  جل ة   أجضةاء  حبضة ر  العراجةى  اإلرشةا   أقسام ورؤساء العراجة  اإل ارات

 .9056/9057 ليملام البةئ  قمتاع لمت  إلجدا  وال دوات التدريبة  والدورات اإلرشا ي  الط اعل ا  واجملتمملة  البةئة 

 واه دسةى  ادير  السا   ا  9051/9056 اجلااملى ليملام البةئ  قمتاع أنشمت  عى اةشار ني ليريم االةتماع لال     ما

 .بالدقهية  العراجة  اإل ارات
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  التقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورةالتقرير السنوى عن أنشطة وانجازات كلية الزراعة جامعة المنصورة

  رئيس جامعة املنصورة يفتتح وحدة منتجات األلبان الطبيعية املطورة

 اة   الملديد إنتاج ببدء إيذانا العراج  بيية  اةمت ر  األلبان ا تجات وحد  اامل اجل رئةم الط او  حممد الد ت ر اعتتل

 و ةةل  شةمتا  حممةد  والةد ت ر  اليية  جمةد احلديد  ياسر الد ت ر حبض ر اةستهي ، ل ح  اةلةد  المتبةملة  األلبان ا تجات

 .ال حد  ادير سريع أب  ات ىل والد ت ر والبح ث التجار  ار ع ادير ربةع ممدوا والد ت ر البةئ  لشئ ن اليية 

 طة   ن ة   ول ةتن  ي اةةا  ألبةان  أط ان 1-8 ولستخدم ة ةه اةية ن ون   اية ن قدرها إهالة  بتييل  ال حد  أنشأت

 ةةنب  قمتملة   8400 وإنتةاج  ية اى  ةب ةه  ط  وإنتاج ي اةا زبا   جيب  51000 إنتاج يتم حبةث ال احد  الساج  عى ألبان ا تن

 (.الطشد العبد، البيد ، السم  بالينب، األرز  ريم، اآليم) ا تجات أيضا ال حد  لطدم  ما الساج  عى امتب خ

 ال بالةة   الةده ن  اثةل  اخلارةة  اإلضاعات ا  ختي  ا تجات لطديم لال  ا  اةستهي  صح  ةاي  إىل ال حد  لهدف

 جالةة   جبة     لتمةةع  طبةملةة   مب تجةات  باجلااملة   احملةةو  اخلةارةى  السة ق  وإادا . اةستهي  ب ح  الضار  احلاعظ  واة ا 

 احتةاةةةات ولغمتةةة  األلبةةان ة تجةةات الةةذالى اال تلةةاء وجمةةل ليجااملةة  الذالةةة  اةةة ار  ل مةةة  إىل لسةةملى  مةةا ا اسةةك، وسةةملر

 احلديثة   التط ةةات  اسةتخدام  جيةى  لةدريبهم  لال  ا  الململ لس ق اخلرجيني ولأهةل واةستشلةات، اجلااملة  اةدن قمتاجات

 .األلبان جما  عى

 

  الزراعة بكلية األرانب إنتاج وحدة يفتتح الجامعة رئيس

 الةد ت ر  حبضة ر  العراجة   بييةة   اجلديةد   األرانةك  إنتةاج  وحةد   اة  ة ر   ةاامل  رئةم الط او  حممد الد ت ر اعتتل

 التجةار   ار ةع  اةدير  ربةةع  ممةدوا  والةد ت ر  البةئ  لشئ ن اليية  و ةل شمتا حممد والد ت ر اليية  جمةد احلديد  ياسر

 .قالبش  ار ع ادير الشحات ليةل والد ت ر العراجة  والبح ث

 يشةرف  شةهريا  أرنةك  200-600 اة   إنتاةهةا  واملةد   أرانةك  أم 581 وبهةا  ة ةةه  أل  11 قدرها بتييل  األرانك وحد  أنشأت

 أو  ةمةائةة   ا ةا ر  أ  أو احلة انةة   اة ةا ر  اة   لالةة   جضة ي   أجةالف  اة   لغةذيتها  ويةتم  العراج   ية  ا  أسالذ  جيةها

 .اةستهي  صح  جيى ليحلاظ هرا نة 

 الملمةل  لسة ق  اخلةرجيني  ولأهةل لدريك و ذل  الذالة  اة ار  لت مة  واليية  اجلاامل  لمت  إطار يف ال حد  إنشاء يألي

 . ال غري  اةشروجات لململ وحما ا  لألرانك احلديث  الرتبة  أسالةك جيى ولدريبهم

 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2603-president-of-mansoura-university-opens-natural-dairy-products-developed-unit
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2603-president-of-mansoura-university-opens-natural-dairy-products-developed-unit
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  جوائز وتكرمياتجوائز وتكرميات
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 تكريم الحاصلني على براءات اخرتاع فى احتفال جامعة املنصورة باليوم العاملى للملكية الفكرية

 حتةت  9056 ابريةل  96 اة اعةق  الثالثةاء  اة  ة ر   ةااملة   نظمته والذ  الليري  ليميية  الملاةى بالة م االحتلا  إطار عى

 االبتيار لشجةع عى الليري  اةيية   ور) بمل  ان ندو  أقةمت اة   ر  ةاامل  رئةم -الط او  حممد/ الد ت ر األستاذ رجاي 

 .االقت ا ي  الت مة  عى  ورها وإبراز وشروطها جيةها احل    وطرق الليري  باةيية  الت جة  بهدف ،(واإلبداع

 ليةريم    العراج   ية  وا  الرتاع، براءات جيى احلاصيني التدريم هةئ  أجضاء السا   ليريم   االحتلا  نهاي  ويف

 نة ر  حممد ياسر/ الد ت ر األستاذ - ال بات أاراض بطسم اةتلرغ األستاذ ال  ةل الرة  جبد حممد/ الد ت ر األستاذ: السا  

 .زايد بدو  أةد بسام/ الباحث - والبح ث المليةا ليدراسات العراج   ية  وو ةل ال بات أاراض بطسم األستاذ شبان  الدي 

 

  تكريم العلماء والباحثني باحتفالية جامعة املنصورة بعيد العلم التاسع

 يةألى  ،9056 اةاي   8 اة اعةق  األربملةاء  ية م  وذلة   التاسةع  المليةم  جةةد  احتلالة  عى وباحثًا جاةًا 71 اة   ر  ةاامل  رات 

 لطةةةم  لرعةع  األ اء اة   اسةت    أجيةى  ولطةديم  والبحثةى  المليمةى  اجلهد ا  اةعيد لبذ  الباحثني لتحلةع االحتلالة  ل ظةم

 .والملاةة  اإلقيةمة  اجلااملات بني اةست يات أجيى لتحتل اجلاامل 

 ال شةر،  حة اعع  ةائع  لارةة ، ة ائع اجلاامل ، ة ائع الدول ، ة ائع ا   ل جيى احلاصيني السا   ليريم احللل شهد

 الدولة   ةة ائع  جيةى  احلاصةيني  العراجة   بييةة   واملةاونةهم  التةدريم  هةئة   أجضةاء  السةا    ليةريم    وقةد  .االلرتاع براءات

 .9058/9051 و 9051/9058 جااى لال  واجلاامل 

l  ال  ةل الرة  جبد حممد/  .أ: التطديري   الدول  ةائع  
l  شبانه الدي  ن ر حممد ياسر/  .أ: المليمى  لإلبداع اجلاامل  ةائع  
l  حل ى جبداحلمةد السةد حممد/   - اةملداو  ةد  أةد ولةد/  : التشجةملة   اجلاامل  ةائع  
l  اإلاام السةد حممد اى/   -  رويش مسري حممد/  :   ت راه  رسال  أحس  ةائع  
l  سا  حمم   حس  رغده/ م.م - الس اا حمم   أةد/ م.م - اللار إبراهةم سااى/ م.م: اةاةستري  رسائل أحس  

 

 

  

http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2451-honoring-the-recipients-of-patents-mansoura-university-the-international-day-of-intellectual-property
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2451-honoring-the-recipients-of-patents-mansoura-university-the-international-day-of-intellectual-property
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2465-honored-scientists-and-researchers-mansoura-university-the-ninth-celebration-of-science-festival
http://agrfac.mans.edu.eg/new-events/2465-honored-scientists-and-researchers-mansoura-university-the-ninth-celebration-of-science-festival
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 املنصورة بجامعة للخريجني الثانية االحتفالية فى يكرمون الزراعة كلية خريجى أوائل

 اخلمةةم  ية م  وذلة   اجلاامل  بييةات اخلرجيني أوائل اة   ر  ةاامل  رئةم الط او  حس  حممد الد ت ر األستاذ  رم

 .العراج   ية  جمةد احلديد  خمتار ياسر الد ت ر األستاذ حبض ر 9051 ن عمج 52 اة اعق

 الييةةات  أوائةل  ليةريم    حةةث  ، العراجة    يةة   وا هةا  اجلااملة    يةةات  لرجيةى  بأوائل لالحتلاء الثانى احللل هذا يملد

 .اةيراني المتال  أا ر وأولةاء الييةات وو الء جمداء السا   حبض ر 9058/9051 الدراسي ليملام اةختيل  واألقسام

 

 

 الثانى فى منتدى جامعة تشجيانغ لعلوم املحاصيلمحمد شتيوى يحصل على املركز 

 لتمثةةل  - اة  ة ر   ةااملة   العراجة    يةة   احملاصةةل  بطسم اةساجد اةدرس - شتة   جمرو صالا حممد اةه دس التري

 .الملا  أحناء ا  ةاامل  90 ج  يعيد اا عةه شار ت والذ  احملاصةل جي م عى لشجةانغ جلاامل  الس    اة تد  لال  اليية 

 احلة ية   والتي  ل ةةةا  العراجة    يةة   قبةل  ا  ليرميه و  المليمى ليتمةع الثانى اةر ع ةائع  جيى سةا له ح ل وقد

 .لشجةانغ جباامل 

 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/news-ar/2221-sheteiwy-won-second-prize-for-his-scientific-distinction-in-crop-science-forum
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  فى األول املركز على بالكلية الحيوية التقنية برنامج حصول

 SOLEالعلوم  فى املصريني املبدعني مسابقة

 جيةى ةااملة  اة  ة ر     العراجة   بيية  العراجة  احلة ي  التط ة  برناان ح ل

  رع جيةةى ح ةةل  مةةا اةسةةابط ، عةةى Presentation  أعضةةل األو  اةر ةةع

 ح ةةل  مةةا بالجنةةاان الرابةةع اةسةةت   طةةال  اةة  ياسةةر جمةةار المتالةةك اةسةةابط 

 ضةةم  أةريةةت التةةى األربةةع اةسةةابطات عةةى اجلااملةة  جةة  ممةةثال اةشةةارك اللريةةق

 أ تة بر  وةااملة   زويةل  ةااملة   بملةد  الثالةث  اةر ةع  جيةى  إهاال اة تد  عملالةات

 عةى  اةشةار    احلي اةة   اجلااملةات  هةةع  جيةى  واتطداا احلديث  واآل ا  ليملي م

 األةانةة   ليجاامل  باإلضاع  واألزهر والطاهر  مشم جني ةااملات وهى اةسابطات

 .الرابع اةر ع جيى ح يت التى

 5102 للجامعات ابتكار 02 أفضل مسابقة فى يفوز أحمد بسام املهندس

 ابتيةار  51 أعضةل ) اسةابط   عةى  األوىل باةرحية   للة زه  ، بالييةة   اةر ةع   باةململ ل ائىاأل زايد أةد أةد بسام/ ليمه دس

 المليمةى  والت اصةل  لالبتيةارات  Connect Arabs اؤسسة   أقااتهةا  والتةى  ،(9051 لملةام  اة ري  البحثة  واةرا ع ليجااملات

 .األجما  وريا   ةتماجىواال وال  اجى

 5102املصرية  االبتكاراتفوز باحث بكلية الزراعة فى مسابقة كونكت أرابز ألفضل 

 الشةبي   احتلالةة   عةى  ةةج  أةةد  جمةرو  الةد ت ر  ميثيةه  اة  ة ر   جبااملة   االلةرتاع  وبةراءات  الليرية   اةيية  ايتك شارك

 االبتيةارات  أعضةل  جبة ائع  باللةائعي   Connect Arabs لالبتيةارات  الملربةة  

 األاةل  هةم  الشةبا   ابةا ر   لةال   اة   9051 اة ةري   البحثةة   واةملاهد ليجااملات

 .احلل هي واالبتيارات

 إىل حت ييةها  ميية   الةيت  واألحبةاث  اةشةاريع  جيةى  الضة ء  إلطةاء  اةسابط  ا  واهلدف

 الشةةةر ات ولتحلةةةةع واجملتمةةةع، ال ةةة اج  ولمتةةة ير خلداةةة  جميةةةة  لمتبةطةةةات

 . لداي أو جتاري  م تن لي  ر ولروةها عةها لالستثمار اةختيل  واةؤسسات

العراجة  ةةائع     بييةة   المليةةا  الدراسةات  طالةك  زايد أةد بسام/ الباحث وح د

 .باعاريا شر   ولب ته الغابات يف احلرائق إلطلاء ق بي  ج  جبار  الرتاع براء  جيى حاصل ج  ابتيار

 األول لكلية الزراعة عن مجال العلوم فى املؤتمر العلمى ألبحاث وابتكارات الطالب الوافديناملركز 

 جة   الملي م جما  عى األو  جيى اةر ع الملراق  ول  ا  - العراج  بيية  اةسجي  - اللرحان ةةد حممد إهلام/ ح يت الباحث  

 باسةتخدام  اجلديةد   اللمترية   اةبةةدات  بملةض  ختيةةق ) بمل  ان اةطدم البحث

لةال   ( ال بةات  أاةراض  ةطاواة   البرتولةة   اةخيلةات  لبملض احلة   التيسري

 باجلااملات ال اعدي  المتال  وابتيارات ألحباث األو  المليمى اةؤمتر عملالةات

 52 - 54 اة   اللةرت   لةال   اة  ة ر   ةااملة   رحا  عى أقةم والذ  اة ري 

 .9056 أبريل
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 خدمات
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  (املصرى باجلنيه) الكلية موازنة

 با  ثانى بملد التملعيع با  أو  بملد التملعيع

ص دوق حب ث 

 و راسات

ص دوق لداات 

 لمليةمة 

 اهاىل

80185961 958855 82170 165400 85566486 

 (املصرى بالجنيه) املوازنة من الطالب نصيب

 ن ةك المتالك ا ازن  اليية 

85566486 51844 

 الكلية مشرتيات

 اهاىل ابيغ الشراء الملد  ال   

 500540 4 أةهع  جيمة  واملمية 

 17760 56 أةهع  حاسك آىل

Data Show 56 60000 

 5110 5 طابملات

 7621 - لمت ط انرتنت

 997541 االهاىل

 مبانى صيانة و جديدة إنشاءات

 اةبيغ ن ع الملمية 

 60900 صةان  ابانى اليية 

 5186010 لمت ير وحد  األلبان

 800000 حتديث ثالةات قسم األلبان

 100000 اةب ى اإل ار  بطالبش  وزيان

 5610000 لملية  المتابق الثانى جي   بطسم اهل دس  العراجة 

 11000 (بمتاريات)اعرج  إنتاج األرانك 

 60000 (  ي تهى بملد( )9)ا لذ بةع ا تجات  ية  العراج  
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 العلمى والبحث التعليم جمال فى للطالب املقدمة والتسهيالت املستلزمات

 اةدرةات

السمل

  

 السمل  اةملاال السمل  الطاجات

 اةيتب 

أةهع  احلاسك 

 اآلىل اةتاح 
 9اةساح  م

جد  

 اةطاجد

 100 11 110 70 نبات 6اململ  10 جميم اليية  900 5ادرج أ 

    60 حشرات 2 500 5االرشا   900 9ادرج أ 

    10 حة ان 50 500 9االرشا   900 1ادرج أ 

    10 حة ان 55 10 5احملاصةل  900 8ادرج أ 

    10 اةيروبة ل ةى 500 9احملاصةل  900 6ادرج 

    70 أاراض ال بات 500 األراضى 900 7ادرج 

    60 حة ان 10 ال  اجات 100 5ادرج  

    10  واة  10 ال  اجات 510 ادرج اليةمةاء

    10 وراث  10 األلبان 900 5ادرج هة 

    10 أراضى 10 االقت ا  900 9ادرج هة 

    60 أراضى   900 1ادرج هة 

    70  ةمةاء   900 8ادرج هة 

    10 بسالني   510 ال  ب 

    60 عةعياء    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيد األستاذ الدكتور/ ياسر خمتار احلديدى

 عميد الكلية

  
 

 املهندسة/ والء فهمى مغازى الشرقاوى

 البوابة االلكرتونية

  
 

 (222) 0020022 اكس:ـف/ ون ـتليف

 agrfac@mans.edu.eg د االلكتروني:يـالبر

 http://agrfac.mans.edu.eg موقع االلكتروني:ال

  
 

 االتصال واملراسالت

 إعداد وتصميم فنى

 إشــــــراف
 
 

 

 

 

 

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/
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