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احملتويات
رعاية الطالب

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

طالب مرحلة الدراسات العليا
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 احملتويات
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 خدمات وتسهيالت
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G 

 والخدماتتطوير الوحدات 
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 أنشطة بيئية ومجتمعية
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 الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص
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 نبذة تاريخية عن الكلية

إ شال  املعهاد العالل      مت فقاد . املعهد العالل  الراايا  مللملورا او نا   ا او الزاا الرااياا        

وزااو التعلزم العلل  لزبدأ يمله ايتبلاا من العلم الدااس  ملقراا من  الرااي  مللملور او

5691/5699. 

الرااياا ملرادوا القاراا اومها ام ا ام       االزا وأصبح ا ضم املعهد إىل جلمعا املور او 

  .اولمعا الزلت ىحدت الكلزا االذم مبقتضله أصبح 52/4/5694ملتلايخ  145

 .5692/5694ملدأت الدااسا ملكلزا الراايا ايتبلاًا من العلم اولمعى 

 

 رؤية الكلية

 ظا   فاى  واإل لزماى  احمللاى  املسات ي   يلاى  وجمتمعزال  وحبثزال  تعلزمزال  الراايزاا  اجمللالت الفا فى والتمزر الريلدو

 .العلىل التعلزم ملؤسسلت املستداما التومزا

 رسالة الكلية

 البكالل اي    ملرحلتاى  دااسازا  ملارام   ملتقاديم  تلتارم  حك مزاا  تعلزمزاا  مؤسسا املور او جلمعا الراايا الزا

 التوما ى  دوانال  اطالا  فاى  واإل لزماى  احمللاى  املسات ي   يلاى  مولفسا   ومللحث  خرجي  إليداد العلزل والدااسلت

 .للمجتمع واخلدمى

 

 واألهداف االسرتاتيجيةالغايات 

 .اهلدف األول: تط ير القداو املؤسسزا للكلزا

 .اهلدف الثل ى: تط ير وتعرير التعلزم والتعلم

 .اهلدف الثللث: تديزم وتعرير البحث العلمى واالملتكلا

 .تمعزااهلدف الراملع: الت سع فى املشلااا اجمل

 .اهلدف اخللمس: تعرير ال ضع التولفسى للكلزا حملزل وإ لزمزل والتح ل حن  جمتمع املعرفا

 .اهلدف السلد : التومزا املهوزا املستداما للم ااد البشريا ملللكلزا

 .اهلدف السلملع: تومزا امل ااد الذاتزا للكلزا
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 الربامج الدراسية
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يف شأن إصداا الالئحاا الداخلزاا لكلزاا الرااياا جلمعاا املورا او )مرحلاا         5006 /9 /5ملتلايخ  (5441صدا  راا وزاام ا م )

وذلا  لريالدو فليلزاا العملزاا التعلزمزاا وخر صال زيالدو تادايك الطاال  امال مت           .  البكلل اي  ( ملوظلم السليلت املعتمدو

ملارام  فقاو وذلا      4إىل  52اختارال يادد الاجام  مان     مت  وفزهال تط ير الئحا الكلزا إىل الالئحا اوديدو ملللسليلت املعتمادو  

  .وم اابَا احتزلجلت س ق العم لل فل  مبتطلبلت التومزا اال ترلديا واالجتمليزا احمللزا موهل واإل لزمزا 

  : أوال : داجا ملكلل اي   اهلودسا الراايزا يف

 اهلودسا الراايزا والوظم احلز يا .5

يلااى الثل  يااا   لصاال احليقباا  ملهااذا الج االم  الطااال    

العلما شعبا الريلضازلت  وتبادأ الدااساا ملاه ايتبالاا مان       

 . املست ى األول

ثل زاال : داجااا ملكاالل اي   العلاا م الراايزااا فااى إحاادى     

  : ملرام  التخرص التللزا

 اإل تلج الوبلت  .5

 اإل تلج احلز ا   والداجوى والسمك  .2

 و ليا الوبلت .4

 يل م وتكو ل جزل األغذيا .1

 ز يا الراايزاالتقوزا احل .9

 الراايزا واالجتمليزا اال ترلدياالعل م  .9

 األااض  واملزله .4

 

وتك ن الدااسا مللملست ي  األول والثال   م حادو يمزاع    

(   وتبادأ   4إىل ا ام   5الجام  السلملقا ) الاجام  مان ا ام    

يلى  الدااسا ملهذه الجام  ايتبلاا من املست ى الثللث ملولً 

هلل فى الفر  الدااس  الثل   مان   املقراات املؤنلا اجتزلز

 .املست ى الثل  

ت ى الجام  الدااسزا ملوظلم السليلت املعتمادو سالملقا   حت

الااذار يلااى العديااد ماان املقااراات االختزلايااا ساا ا  ماان   

من خلاجه ممل جيع  الاجام  تترا     داخ  التخرص أو

مللملرو ا وتتزح للطللاك حرياا اختزالا املقاراات امل ااباا      

ى س ق. امل حتتا ى الاجام  الدااسازا ملوظالم     لتطلعلته ف

السليلت املعتمدو يلى سلا مقراات الطال  املتف    ممل 

يسليد يلى ثق  مهلااتهًم وديمهم للتمزر وللمولفسا فاى  

 س ق العم  .

يضااام اااا  ملر ااالم  مااان الاااجام  الثمل زاااا السااالملقا       

( 4( و)9التخررلت الفريزا التللزاا يادا الاجام  أا الم )    

ام  يلما فاى التخراص املاذا ا امال نا  م ضاح       فهى ملر

 .مللودول التلىل

 

 ملزلن ملللجام  اخللصا ملللكلزا )السليلت املعتمدو(

 األ سلم التى يتبعهل الج لم  التخررلت الفريزا التى يضمهل ا  ملر لم  الج لم 

اهلودسا الراايزا 

 والوظم احلز يا
نودسا   -نودسا الوظم احلز يا   -آالت و  ى زاايزا 

 الرم والررف احلقل 
 اهلودسا الراايزا

 يلم == == البسلت  احمللصز  اإل تلج الوبلت 
 احمللصز  -5

 الفلاها -5

 اخلضر والريوا -2

اإل تلج احلز ا   

 والداجوى والسمك 
إ تلج 

 احلز ان
إ تلج 

 الدواجن
إ تلج 

 األمسلك
 يلم ==

 إ تلج احلز ان -5

 إ تلج الدواجن -5

 بلتو ليا الو
أمراض 

 الوبلت
 يلم == املبزدات احلشرات

 أمراض الوبلت -5

 احلشرات -5

 املبزدات -2
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 األ سلم التى يتبعهل الج لم  التخررلت الفريزا التى يضمهل ا  ملر لم  الج لم 

يل م وتكو ل جزل 

 األغذيا

 األلبلن
الروليلت 

 الغذائزا
 يلم == ==

 األلبلن -5

 الروليلت الغذائزا -5

التقوزا احلز يا 

 الراايزا
 يلم == == == ==

 ال ااثا -5

 الكزمزل  الراايزا -5

 روملز ل ج املزك -2

 اال ترلدياالعل م 

 واالجتمليزا

 الراايزا

 اال ترلد

 الرااي 

إدااو أيملل 

 زاايزا

اإلاشلد 

 الرااي 

 االجتملع

 الريف 

 يلم

 الرااي  اال ترلد -5

 واجملتمعاإلاشلد الراايى  -5

 الريف 

 األااض  يلم == == == == األااض  واملزله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهندسة الزراعية 
 والنظم الحيوية

 اإلنتاج النباتى

 ىاإلنتاج الحيوان
 ىوالداجنى والسمك

 وقاية النبات

علوم وتكنولوجيا  
 األغذية

العلوم االقتصادية 
 واالجتماعية الزراعية

التقنية الحيوية 
 األراضى والمياه الزراعية

 اإلرشاديةل القواف
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إىل االاتقااال  مبساات ى طاااال   الزاااا الراايااا  تهاادف  

الدااسلت العلزل  مبل يؤنلهم لتشخزص املشكالت الراايزاا  

املتو يا  والعم  يلى حلهل   وإجرا  البحا   العلمزاا فاى    

جملالتهل  وختطزو ومتلملعا توفزذ السزلسا الراايزا فاى  

 اا اح  اإل تاالج واخلاادملت الراايزااا وخدمااا اجملتمااع.     

لزااا ملاادوا جاا نرم فااى التعاارف يلااى حلجاالت وتقاا م الك

اجملتمع الرااي  فى إ لزمهال وتشالاك فاى حتقزاد أندافاه      

  .واالاتقل  مله

 لمت الكلزا ملتط ير ملرام  الدااسلت العلزل فى إطالا  

الرالداو   -املعليري األالدميزاا القزلسازا املرجعزاا املتبوالو     

   وااليتماالدياان اهلز ااا الق مزااا لضااملن جاا دو التعلاازم   

العم  يل  إجيلد مكلن للكلزاا يلاى اخلريطاا التولفسازا     و

العلمزا املرريا واإل لزمزا   ومبقاراات دااسازا تتملشا     

 .الحقاتالتحديلت والتغريات العلملزا املمع تل  

ماان نواال جاال ت فكاارو الكلزااا فااى تطاا ير الئحتهاال      

الداخلزااا ملرحلااا الدااساالت العلزاال حتااى تلحااد ملراااك      

الالئحاا لتعما  ملوظالم الساليلت     التقدم من خالل تط ير 

املعتمدو   واملطبد فى معظم جلمعلت العلمل   و د تطلاك  

   ذل  التط ير إضلفا مقاراات وداجالت يلمزاا جديادو    

فى إطالا اتفل زاا مل ل  زال   ماع وجا د توا ع فاى داجالت         

امللجستري ا  تف  مللحتزلجلت س ق العم  يلى املست ي  

 . احملل  واإل لزم 

مزاااا ملللدااسااالت العلزااال ) ظااالم الساااليلت  الاااداجلت العل

 -التى متوحهل الكلزا: املعتمدو(

امللجساااتري البحثااا  وداتااا ااه الفلسااافا يف العلااا م      -أ 

 الراايزا

 امللجستري املهين -  

 داجا امللجستري فى يل م البذوا   -ج 

 داجا امللجستري فى اإلدااو املتكلملا لألااضى -د 

 داجا امللجستري فى اإلدااو املتكلملا للمزله -ه 

 جا امللجستري فى احلمليا املستداما للمحلصز دا -و 

 )أ( املاجستري البحثى ودكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية

 التخررلت اليت متوح فزهل داجلت امللجستري البحث  ودات ااه الفلسفا يف العل م الراايزا

l اهلودسا الراايزا l  الوبلت الرااي 

l  احمللصز l  اال ترلد الرااي 

l ال ااثا l األااض  يل م 

l الكزمزل  الراايزا l األلبلن 

l الروليلت الغذائزا l أمراض الوبلت 

l يل م اخلضر   يل م الريوا l إ تلج احلز ان   إ تلج األمسلك 

l  احلز ان الرااي l املبزدات 

l  اال ترلديااحلشرات l الفلاها 

l إ تلج الدواجن l الراايزا املكروملز ل جزل 

l  اإلاشلد الرااي    االجتملع الريف 

 املاجستري املهنى فى العلوم الزراعية )ب(

اهلدف من إ شل  امللجستري املهين ن  ترويد الطال  ملاتأسزس يلم  فى مست ى أالدمي  وتطبزق  يلٍل لشتى املهن فى اجمللالت 

طالع الرااياا   املختلفا املرتبطا ملللقطلع الرااي  وفقل ملتطلبلت س ق العم  احملل  واإل لزم    مبل خيدم املهان املختلفاا فاى     

 وإ تلج الغذا  وتدايك القلئم  يلزهل. 

 -:التخررلت اليت متوح فزهل داجا امللجستري املهين يف العل م الراايزا
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l نودسا اآلالت والق ى الراايزا l نودسا معلمالت مل ملعد احلرلد 

l نودسا مرل ع األغذيا l استرااع األااض  اوديدو 

l  التس يد الرااي l األحزل  فى نودسا اوزولتالتمزر ال ااث  ملعلم   

l الراايا العض يا l تدوير خملفلت املرايا ومرل ع األغذيا 

l تكو ل جزل األلبلن l سالما األغذيا 

l   املكروملز ل جزاالتحللز l   اإل تلج احلز ا 

l  اإل تلج السمك l التومزا الريفزا 

l إدااو مرااع الفلاها l إ تلج اخلضر فى األااض  املسترلحا 

l احلدائدتوسزد البز ا و l اإلدااو املتكلملا لآلفلت الراايزا احلشريا 

l تكو ل جزل و ليا املراويلت  

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

يرار ملجستري البذوا أسلسًل يلى ازفزا تط ير اإل تلج الرااياى فاى وه اياا مرار العرملزاا مان خاالل تكو ل جزال         

 .الوه ض ملللدخ  الق مى ملهدفحلصز  اال ترلديا ويالج األمراض الوبلتزا املرلحبا للبذوا إ تلج التقلوى للم

افاع افال و اخلاارجي  الاذين يعملا ن فااى جمالل تكو ل جزال إ تاالج الباذوا ملغارض اإلملاالم         ويهادف ملجساتري البااذوا إىل   

ت فاى جمالل تكو ل جزال إ تالج التقالوى      إاسال  الطاال  القاداو يلاى مساليرو التطا اا        واجملالل  ناذا ملللتقوزلت احلديثاا فاى   

 من خالل زيلدو معدالت الو احى العملزا والتطبزقزا والتدايبزا يود دااسا املقراات املط او. وأمراضهل

 امللجساتري هلاذه  االستفلدو من خجات اولمعلت األواوملزا املشلااا فى تط ير واستحدا  مقراات جديدو امل يهدف إىل 

 ملغرض تط ير  طلع إ تلج التقلوى والتى تسليد يلى تط ير اجملتمع وتومزته. تهلى و  يزالعلم انلمن حزث حمت 

 بنظام الساعات املعتمدة ( اإلنجليزية)د( ماجستري اإلدارة املتكاملة لألراضى )باللغة 

 ساو   ومان   ااضى ذات أنمزا خلصا فى املولطد اولفا وشبه اولفا من مللدان مولطد حا ض املت األ إدااوتعتج  ضليل 

املوطقى أن استخدام األااضى ملطريقا أاثر افل و أ   تكلفاا مان استراالجل اودياد   حزاث أ اه مان املمكان ا ترالديل زيالدو           

 .افل و استخدام األااضى

ااضى  تزجا الستطالع احتزلجلت سا ق العما  وذلا  حتاى ختادم      املتكلملا لأل اإلدااوداجا ملجستري فى  إ شل وجل  

وتط ير تكو ل جزل معرفزا جديدو  إ تلجدولا وختلد فرص للعم  وحتس  مست ى الدخ   امل تسلنم فى خطا التومزا لل

 .فى جملل القطلع الراايى 

 -ى :أنداف ملجستري اإلدااو املتكلملا لألااض

l مان  الرااياى وترياد    اإل تالج والتطبزقلت املولسبا التى تقادم حلا ال للعدياد مان مشالا        مللألفكلاخري  ملم  إيداد

 ااضى والتل   البز ى.األ ملإدااوخلصا فزمل يتعلد  اإل تلجافل و 

l  تومزا وتطا ير الريا     اسرتاتزجزامع متطلبلت س ق العم  وحيقد  ويتال ميت ااك  أنأن يك ن اخلري   لداا يلى

 املررى ومولطد االسترالجل واالسترااع والتعمري اوديدو.
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 بنظام الساعات املعتمدة ( اإلنجليزية)باللغة  )هـ( ماجستري اإلدارة املتكاملة للمياه

املزله ذات أنمزا خلصا فى املولطد اولفا وشبه اولفاا مان مللادان موالطد حا ض املت ساو   حزاث         إدااوتعتج  ضليل 

مان   % من املرلدا امللئزا ومن املوطقى أن اساتخدام املزاله ملطريقاا أاثار افال و أ ا  تكلفاا       40يستهل  القطلع الراايى ح اىل 

 .البحث وتلم  مرلدا ملئزا جديدو   حزث أ ه من املمكن ا ترلديل زيلدو افل و استخدام املزله

املتكلملا للمزله لتومزا الك ادا البشريا من خالل ملر الم  دااساى يعتماد يلزاه      اإلدااوداجا ملجستري فى  إ شل وجل  

الادلتل القدمياا أو    أااضاى واحمللفظاا يلاى الرتملاا سا ا  فاى       ااتهال وإدلرتشزد املزله وجدولا الرى لريلدو افال و اساتخدام املزاله    

 .ااضى املسترلحا اوديدواأل

 -: أنداف ملجستري اإلدااو املتكلملا للمزله

l الرااياى وترياد مان     اإل تالج والتطبزقلت املولسبا التى تقادم حلا ال للعدياد مان مشالا        مللألفكلاخري  ملم  إيداد

 .املزله والتل   البز ى ملإدااولد خلصا فزمل يتع اإل تلجافل و 

l  تومزا وتطا ير الريا     اسرتاتزجزامع متطلبلت س ق العم  وحيقد  ويتال ميت ااك  أنأن يك ن اخلري   لداا يلى

 .املررى ومولطد االسترالجل واالسترااع والتعمري اوديدو

l     ديثاا للارى والرارف للمحلفظاا     الاوظم احل  إدااوأن يك ن اخلري   لداا يلى خدما جملالت تطبزقزا يديادو مثا

 .ااضى الراايزا وت فري الطل ايلى املزله وج دو األ

 )و( ماجستري فى الحماية املستدامة للمحاصيل )بنظام الساعات األوروبية املعتمدة (

حلاا  يهدف إ شل  ملجستري احلمليا املستداما للمحلصز  إلا  املشالااا يف تطا ير التعلازم العالل  مل ااباا متطلبالت املر       

القلدما فزمل خيص احلمليا املستداما للمحلصز  مبل يتملشاى ماع التطا اات اوديادو يف العالمل   والطلاك يلاى خرجيا  ناذا          

 .التخرص يف الس ق احملل  واإل لزم    ووفقل التفل زا مل ل  زل واملعليري الدولزا من خالل التعلون مع اولمعلت األواوملزا

لعلمزا تلا  احللجاا امللحاا للمهواز  والتقادم ملوجالجل إطا ات إىل األمالم يف القطليالت          املولن  اوديدو ملهذه الداجا ا

املتولمزا وت ااك املتغريات الراايزا. وس ف يسهم الج لم  يف متزر التعلزم العلل  الرااي  يف يل م أمراض الوبلت  واملكلفحاا  

 .الراايا والعديد من العل م األخرىالبز ل جزا  يلم احلشرات   البز ا الراايزا وسالما األغذيا و

إ شل  وحتديث املولن  الدااسزا يف جملل يل م و ليا الوبلت ملسزلسا الراايا املستداما مبل ميكن اخلري  مان  وتهدف إىل 

احلر ل يلى تعلازم شالم  ومتعماد يف جمالل  لياا احمللصاز  يلاى مسات ى أاالدمي  وان يكا ن اخلاري   الدا يلاى حتلزا                

 . نذا اجمللل   واصفل إيلنل امزل   وتك ن له القداو يلى املشلااا يف يملزلت صوع القراا العملزلت يف

تبلدل اخلجات مع اولمعلت يف اخللاج وتبلدل املعل ملت أو املعرفاا فاى امل ضا يلت املتعلقاا ملتطا ير موالن        امل حتقد 

ال  والفواز  ملا  اولمعالت املشالااا فاى الداجاا       التعلزم العلل  من خالل تبلدل وسفر الك ادا من أيضال  التادايس والطا   

 . العلمزا اوديدو

افع مست ى ال ي  حن  االحتزلجلت املترايدو لل سالئ  احلديثاا لالساتداما يف  لياا احمللصاز  وتطبزاد       وتعم  يلى 

فع مان الادخ    شاأ هل تطبزاد مفها م و  اياد البز اا اآلمواا حلملياا احمللصاز  وناذا ساري           نسلزما. متداملري صحزا زاايزا 

  .الق م  ويعم  يل  حتس  تأنز  اخلرجي  مبعليري يلملزا مع الرتازر يلى ذل  يف أنداف اسللا امللجستري
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 الدرجة العلمية التى تمنحها كلية الزراعة بربامج التعليم املفتوح

l ملر الم   يف الراايزاا  العلا م  يف لل اي  البكا  داجاا  الرااياا  الزاا  جملاس  طلاك  يل  ملولً  مشس ي  جلمعا متوح 

 املقاراات  دااساا  ملوجالجل  الطللاك  اجتزالز  ملعد وذل  املفت جل التعلزم ملوظلم (الراايزا املشرويلت وإدااو تكو ل جزل)

 .العمل  والتدايك يلزه املقراو واالختزلايا اإلجبلايا الدااسزا

l (الراايزا احلز يا الوظم) مسمى حتت الراايزا العل م ملكلل اي   داجا املور او جلمعا الراايا الزا متوح. 

 أهداف نظام التعليم املفتوح

 -يهدف  ظلم التعلزم املفت جل إىل إتلحا الفرص التللزا:

l       التعلزم املساتمر للطاال  والعالمل  والاذين يرغبا ن

 فى افع مست انم العلمى.

l    التعلزم ملن ال تست يبهم الدااسا الوظلمزاا ملاللتعلزم

 ل.العلىل حللز

l      إمكل زا احلر ل يلى داجاا البكالل اي   فاى جمالل

نلم من جمالالت العلا م الراايزاا ونا  جمالل الرااياا       

احلز ياااا واإل تااالج اآلمااان للغاااذا  )الاااوظم احلز ياااا  

 الراايزا( لذوى التخررلت األخرى.

l   العاالمل  فااى   تتطاا ير وحتااديث معل ماالت ومهاالاا

خمتلاااا  جماااالالت تومزااااا اإل تاااالج الراايااااى دون     

 انم للتفرغ للدااسا.اضطرا

l   إتلحا الفرصا للدااسا إمل للمرري  وغري املرري

للحراا ل يلااى داجااا البكاالل اي   مااع ملقاالئهم فااى  

 حم  إ لمتهم متلملع  أليملهلم ولدااستهم.

l  إيدادا خري   لدا يلى إ شل  مرااع ملللطرق احلديثا

تتال م مع متطلبلت إ تالج الغاذا  ملطريقاا آمواا فاى      

خللزاااا مااان التلااا   مللملبزااادات  ظااا  ملز اااا  ظزفاااا

 واألمسدو الكزمزلئزا.

l     إمداد س ق العم  إري  مؤن  إلفزاا متمزارو يان

الراايا احلز يا وازفزا احمللفظا يلى  ظلفا البز اا  

 وسالما الغذا  وحتقزد األمن الغذائى.

l      إاساااال  الطااااال  مهاااالاات خمتلفااااا فااااى العلاااا م

 يااا التكو ل جزااا احلديثااا املرتبطااا ملللراايااا احلز 

و ليا البز ا والتى متكوه من تعظزم االستفلدو من 

العلااا م الراايزاااا احلديثاااا وتطبزقلتهااال فاااى جمااالل  

الراايااا وإ تاالج الغااذا  و ليااا البز ااا ماان املل ثاالت  

 التى تتعلد ملللعملزلت الراايزا املختلفا.

l      إحاادا   قلااا   يزااا فااى ملر االم  العلاا م الراايزااا

علمزااا العلملزااا فااى ملللكلزااا حتااى ي ااااك املااتغريات ال 

جماالل تطاا ير  ظاام الراايااا احلز يااا فااى اإل تاالج      

الراايااى ملغاارض اإل تاالج اآلماان للغااذا  ماان خااالل       

 الراايا الوظزفا.

l   دااسا وتطبزد االجتلنلت احلديثا فى جملل الرااياا

احلز يااا مباال يفااى ملااللتو ع الكاابري فااى جماالل  ليااا   

 البز ااا لل فاال  مبتطلباالت واغباالت املسااتهلك  ساا ا   

 للتردير أو للس ق احمللى.

l       تطااا ير القاااداات واملهااالاات الفوزاااا للطاااال  مبااال

يسااااليدنم يلااااى املولفسااااا فااااى األساااا اق احمللزااااا  

 واإل لزمزا من أج  احلر ل يلى فرص للعم .
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  لجنة قطاع الدراسات الزراعية توافق على زيادة عدد مقررات الفصل الدراسى الصيفى

( ماان الالئحااا الداخلزااا لكلزااا الراايااا )مرحلااا     52وااا  طاالع الدااساالت الراايزااا يلااى تعاادي  املاالدو )    وافقاات و

 .5/9/5006( ملتلايخ 5441البكلل اي  ( ملوظلم السليلت املعتمدو والرلداو ملللقراا ال زااى ا م )

مقاراات ملادال مان مقاراين     وملولً  يلى نذه امل افقا سزتم تعدي  يدد مقراات الفر  الدااسى الرزفى لتربح ثاال   

 -:وذل  يلى الوح  التلىل

يسمح ملن يرغك من طال  مرحلا البكلل اي   االلتحلق ملفر  دااس  صازف  مكثا  مدتاه    : (  ب  التعدي 52ملدو )

ستا أسلملزع يف مقراين يلى األاثر   يسج  فزهل الطال  حبد أ را  مقاراين مل ا اع سات ساليلت معتمادو   وتكا ن الدااساا         

رى ي لز  وأغسطس ويتم امتحلن الطال  فى ملدايا شهر سبتمج وفقل للض املو اليت يقرنل جملاس الكلزاا وي افاد    خالل شه

 .يلزهل جملس اولمعا

يسمح ملن يرغك من طال  مرحلا البكلل اي   االلتحلق ملفر  دااسا  صازف  مكثا  مدتاه     : ( ملعد التعدي 52ملدو )

 ع تسع سليلت معتمادو  وتكا ن الدااساا خاالل شاهرى ي لزا  وأغساطس وياتم         ستا أسلملزع يف ثال  مقراات يلى األاثر مل ا

 .امتحلن الطال  فى ملدايا شهر سبتمج وفقل للض املو اليت يقرنل جملس الكلزا وي افد يلزهل جملس اولمعا
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 أعضاء هيئة التدريس
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 أيداد أيضل  نز ا التدايس العلم اولمعى

5052 545 

5054 540 

5051 521 

5059 522 

5059 524 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اإلولىل مدا  أ.مسليد أستلذ البزلن
 524 90 25 25 العدد الكلى

 506 16 51 51 القلئم  يلى اأ  العم 

 %45 %44 %94 %94 يلى اأ  العم  سبا القلئم  

G  56=    5059/5059 سبا أيضل  نز ا التدايس فى أجلزات وايلاات% 
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 نز ا التدايس معلو ى أيداد العلم اولمعى

5052 90 

5054 12 

5051 10 

5059 12 

5059 14 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اإلولىل معزد مدا  مسليد البزلن
 14 59 59 العدد الكلى

 15 59 54 القلئم  يلى اأ  العم 

 %64 %500 %46  سبا القلئم  يلى اأ  العم 

G  9=    5059/5059 سبا معلو ى أيضل  نز ا التدايس فى أجلزات% 
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 متفرغ أستلذ العلم

5052 554 

5054 554 

5051 522 

5059 525 

5059 525 
 

 

 

 

 العدد ال ظزفا

 525 متفرغ أستلذ

 25 أستلذ

 25 أستلذ مسليد

 90 مدا 

 59 مدا  مسليد

 59 معزد
 

 

 

 

 البكلل اي   إىل طال   سبا أيضل  نز ا التدايس

 )ملدون املتفرغ (

 البكلل اي   إىل طال   سبا أيضل  نز ا التدايس

 )مللأليضل  املتفرغ (

5  :55 5  :55 

 الدااسلت العلزل إىل طال   سبا أيضل  نز ا التدايس

 )ملدون املتفرغ (

 الدااسلت العلزل إىل طال  ا أيضل  نز ا التدايس سب

 )مللأليضل  املتفرغ (

5  :9 5  :2 

128 128 

133 

131 131 

125

127

129

131

133

135

2013 2014 2015 2016 2017



 

22   | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 

 

 تعيينات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 العلم اولمع 

األسلتذو 

 املتفرغ ن

 معلو   نز ا التدايس أيضل  نز ا التدايس

 ىلاإلول زدمع م.مسليد اإلولىل مدا  أ.مسليد أستلذ

5059/5059 4 5 1 5 4 0 9 9 

5051/5059 2 1 6 4 54 4 4 55 

 تعيني قيادات

 يمزد الكلزا

 واال  الكلزا

 اؤسل  األ سلم

 البز ا تعلزم وطال  دااسلت يلزل

0 0 0 0 56 

 إنهاء الخدمة
 ال فلو ا قطلع االستقللا املعلش

4 0 0 5 

 

 

 جرا ات

 حم  جرا ات ت  زع جرا ات

1 5 

 

 إحللا إىل جملس التأديك

 معلو   نز ا التدايس أيضل  نز ا التدايس

0 0 

 

 

 ملعثلت   ع األجلزات

 اإلولىل

 إشراف مشرتك خلاجزا داخلزا مهما يلمزا مرافد خلصا إيلاو

52 4 4 1 0 0 0 20 
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 العدد اوها   ع اال تدا 

 9 جلمعا املور او -الزا ايلض األطفلل  تدايس

 1 جلمعا املور او -الزا العل م  تدايس

 2 جلمعا طوطل -الزا الراايا  تدايس

 51 جلمعا دمزلط -الزا الراايا  تدايس

 5 اوجلمعا املور  -الزا اآلدا   تدايس

 5 اولمعا األمريكزا ملللقلنرو تدايس

 5 املعهد العلىل للتعلون ملشجا تدايس

 5 املعهد الفوى الرحى مللملور او تدايس

 5 املعهد العلىل للغلت مبزت مخزس تدايس + اورتول

 4 جلمعا املور او -الزا السزلحا والفولدق  اورتول

 42 اولىل
 

 

 

 

  

أعضاء هيئة  
التدريس 
 ومعاونيهم

319 

 تعيينات
19 

انهاء 
 الخدمة

6 

 جزاءات
5 

 انتدابات
43 

 اجازات
30 

 تعيين قيادات
19 
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 العالقات الثقافية
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البعثلت 

 اخللاجزا

 البعثلت

 الداخلزا

اإلشراف 

 املشرتك

أجلزو وع ملدو  األجلزات الدااسزا

 شخرزاموحا  أجوبزا موحا يلمزا

0 0 0 0 2 0 

 

 

 القسم

 لمزاتوفزذ املهملت الع الرتشزح يلى مهملت يلمزا

 مم لا من البعثلت خلصا مم لا من البعثلت خلصا

     ىالراايالوبلت 

     أمراض الوبلت

     املزكروملز ل جزل الراايزا

     اال ترلديااحلشرات 

     ىالرااياحلز ان 

     املبزدات

  5  5 إ تلج احلز ان

     إ تلج الدواجن

     ىالريفواجملتمع  ىالرااياإلاشلد 

     ىالرااي اال ترلد

  5  5 الروليلت الغذائزا

     األلبلن

     الكزمزل  الراايزا

     ىاألااض

     ال ااثا

     اهلودسا الراايزا

  5  5 احمللصز 

  5  5 اخلضر والريوا

     الفلاها

  1  1 االولىل
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 دواات تدايبزا واش يم   دوات مؤمترات
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52   4 5  5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 

54 0 0 9 4 

  واخللاج ملللداخ  امل فدين التدايس نز ا أيضل  السلدو أيداد

 العلمزا األ سلم يلى م زي 

 القسم

 دواات تدايبزا واش يم   دوات مؤمترات

ا
ز
م
ل
ي
ت 

اا
ل
ي
ز

 

 مللخللاج ملللداخ  مللخللاج ملللداخ  مللخللاج ملللداخ  مللخللاج ملللداخ 

 ملوفقلت
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ف
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                  5    الوبلت الراايى

 5 5               5    5 أمراض الوبلت

                     5 املزكروملز ل جزل

احلشرات 

 اال ترلديا
    5   5             5 

                      احلز ان الراايى

  5                    املبزدات

                      إ تلج احلز ان

  5                    إ تلج الدواجن

اإلاشلد الراايى 

                  5    واجملتمع الريفى

 اال ترلد

  5                    الراايى

الروليلت 

              5 5      9 الغذائزا

                      األلبلن

الكزمزل  

 الراايزا
5       5            5  

 5 5            5        األااضى

                  5    ال ااثا

اهلودسا 

                      الراايزا

                     5 احمللصز 

                  4    اخلضر والريوا

                     5 الفلاها

 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 5 4 0 0 52 االولىل
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 اسم الج لم 

 املرشح  يلى الج لم يدد 

 احتزلطى أصلى

 مل  وه ايا مرر العرملزا وحك ما مل لزفزل ىالج لم  التوفزذ

 5054 - 5059لألي ام 

5 - 

 مل  وه ايا مرر العرملزا وحك ما اومل زل ىالج لم  التوفزذ

 51/2/5059 فىامل  ع 

5 - 

 مل  وه ايا مرر العرملزا ودولا اإلملاات العرملزا ىالج لم  التوفزذ

 5054 - 5059لألي ام 

5 - 

 - 2 االولىل

 

 

 ال ظزفا اووسزا املتدا اسم 

 جها التدايك

 )القسم(

 فرتو التدايك

 إىل من

 ىلزب آدم ىم س ىد/ حممد يل

ض  نز ا تدايس ي

 يلمعا يمر املختلا

 9/50/5059 5/50/5059 أمراض الوبلت

 ىلزب د/ ي س  يبد الكريم زايد

يض  نز ا تدايس 

 يلمعا يمر املختلا

احلشرات 

 اال ترلديا

5/50/5059 9/50/5059 

 ىلزب د/ يبد الكريم حممد يلمر

يض  نز ا تدايس 

 يلمعا يمر املختلا

 9/50/5059 5/50/5059 املبزدات

 

 

 العدد البزلن العدد البزلن

 9 مؤمترات خلاجزا 55 مؤمترات داخلزا

 9 دواات تدايبزا خلاجزا 0 دواات تدايبزا داخلزا

 4 زيلاات يلمزا 1 مهملت يلمزا

 0 ملعثلت خلاجزا 0 ملعثلت داخلزا

 0 واش يم  مللخللاج 0 واش يم  ملللداخ 

 0 إشراف مشرتك 2 زات الدااسزااألجل

 0 موحا ا تمل  وشرااا 2 ملرام  توفزذيا

 2 متدامل  من اخللاج 0 أجلزو وع ملدو يلمزا
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 البحوث
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 املم لا من جهلت حملزا ودولزا

 البلحث الرئزسى يو ان املشروع اوها املم لا

 مدو املشروع

 إىل من

 FP7االحتلد األواوملى 

املكلفحا املتكلملا البز جري زا 

لألمراض التى يوقلهل البع ض 

 )املرحلا الثل زا(

 5059 5059 د/ أ د ااشد أ د

صودوق العل م والتومزا  

 STDFالتكو ل جزا 
ترمزم وتروزع جمف  للعوك 

 يولسك املرااع الرغريو واملت سطا

أ.د/ أ د حمم د 

 معت ق

5/4/5051 20/2/5059 

ايا واسترالجل وزااو الرا

ووا حسل  تقززم  -األااض  

وتسجز  مبزدات اآلفلت 

 الراايزا

تقززم فليلزا مبزدات الفطريلت 

املستخدما ملكلفحا أمراض األاز 

 مبحلفظا الد هلزا

 

د/ أمين حسن أمل  

 طب 

5/5/5059 25/55/5059 

وزااو الراايا واسترالجل 

ووا حسل  تقززم  -األااض  

 وتسجز  مبزدات اآلفلت

 الراايزا

تقززم فليلزا مبزدات الفطريلت 

ملكلفحا أمراض  ااملستخدم

احمللصز  البق لزا الشت يا 

 مبحلفظا الد هلزا

د/ الشرملزوى يبد 

 املوعم الشرملزوى

5/5/5059 25/55/5059 

وزااو الراايا واسترالجل 

ووا حسل  تقززم  -األااض  

وتسجز  مبزدات اآلفلت 

 الراايزا

دات احلشريا تقززم فليلزا املبز

ضد ديدان الثملا وصل علت األ فلق 

 يلى امل احل ) ( مبحلفظا الد هلزا

أ.د/ يبد البديع  

 غلمن

5/5/5059 25/55/5059 

وزااو الراايا واسترالجل 

ووا حسل  تقززم  -األااض  

وتسجز  مبزدات اآلفلت 

 الراايزا

تقززم فعللزا املبزدات يلى آفلت 

 هلزااألاز احلشريا مبحلفظا الد 

أ.د/ يلى يلى يبد 

 اهللدى

 

5/5/5059 

 

25/55/5059 

وزااو الراايا واسترالجل 

ووا حسل  تقززم  -األااض  

وتسجز  مبزدات اآلفلت 

 الراايزا

تقززم فعللزا املبزدات البكرتيا 

ملكلفحا أمراض حملصز  اخلضر 

والفلاها مبحلفظا الد هلزا ا م 

(952) 

أ.د/ يلسر حممد   ا 

 الدين شبل ه

5/5/5059 25/55/5059 

وزااو الراايا واسترالجل 

ووا حسل  تقززم  -األااض  

وتسجز  مبزدات اآلفلت 

 الراايزا

تقززم فعللزا ملعض املبزدات 

الوزملت ديا يلى ملعض حملصز  

 اخلضر مبحلفظا الد هلزا

 25/55/5059 5/5/5059 د/ مسري ملرنلم جلد

صودوق ديم األحبل  الراايزا 

( وزااو ARDFوالتومزا )

 الراايا

حتس  ج دو وامزا إ تلج 

حملصز  البز ت احملمزا 

مللستخدام تقوزلت الطل ا املتجددو 

 و ظلم الراايا احلز يا

أ.د/ صالجل مرطفى 

 يبداللطز 

5/2/5055 54/5/5059 
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املشلايع التولفسزا -وحدو البح   -جلمعا املور او

 البلحث الرئزسى يو ان املشروع

 مدو املشروع

 إىل من

املقلوما املتكلملا وغري الكزملويا ملرض العفن األملزض يف 

 البر  املتسبك ين الفطر يف حملفظا الد هلزا

 20/9/5059 54/4/5055 أ.د/ حممد الششتلوى يبدامله

 4/1/5059 4/5055/ 54 حسن ىحجلزأ.د/ يبد العلل  إ تلج مثلا يوك وم احل خللزا من آثلا املبزدات

تكوز  جديد إل تلج شتالت طملطم تتحم  اإلصلملا 

 ملللوزملت دا

 5/5/5059 54/4/5055 أمزمه حممد يبد الكليف/ د.أ

تقلز  االحتزلج امللئ  حمللصز  العل  مللألااض  حديثا 

 االسترالجل

 51/5/5059 54/4/5055 أ.د/ يل  السعزد شري 

فى األااض  الرملزا مللستخدام  إيلدو تكسزه املراي 

 العملزلت الطبزعزا والروليزا

 51/5/5059 54/4/5055 أ.د/أ د أمل  الوجل  ودي 

 51/5/5059 54/4/5054 أ.د/ أ د  لدا يطزا سد الفج و الغذائزا من القمح واأليالف احلز ا زا

 5/1/5059 5/1/5059 أ.د/ حيزى يلى زنران ملر لم  ال يى البز ى الريفى مبحلفظا الد هلزا

 

 

 

 يدد املشرويلت املم لا جهلت التم ي 

 9 اولمعا

 4 نز لت حملزا

 5 نز لت دولزا

 59 االولىل

 

 

 

 

 يدد املشرويلت املم لا يلم التم ي 

5054/5051 55 

5051/5059 52 

5059/5059 59 

 15 االولىل

 

 

 

 

 

 الجامعة 
7 

 هيئات محلية
8 

 هيئات دولية
1 

 المشروعات الممولة طبقا للجهة

22 

13 

16 

10

13

16

19

22

25

2014/2015 2015/2016 2016/2017

 المشروعات البحثية بالكلية أعداد تطور
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 اولئرو 

 العلم

 التقديريا

التف ق 

 العلمى

 التشجزعزا

اإلملداع  أحسن اسلئ 

 العلمى

 اولىل

 لجستريامل دات ااهال

5059 0 0 5 5 0 5 2 

5051 0 0 5 5 5 0 2 

5054 0 0 5 5 5 0 1 

 

 

 

 

 

 

 اسم املرشح ولئرواسم ا

 أ.د. حممد يبد الر ن ال از  5059املرطفى )ص( للعل م والتكو ل جزل لعلم 

 أ.د. حممد يبد الر ن ال از  5059الغذا  العلملى لعلم 

 

0

1

2

2014 2015 2016

5 

3 3 

0

2

4

6

2014 2015 2016
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 العاملون



 

33   | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 

 

اجملم يا 

 اجملم يا الو يزا ال ظزفزا
الداجا  مدير يلم

 األوىل
جا الدا

 الثل زا
الداجا 

 الثللثا
الداجا 

 الراملعا
الداجا 

 اخللمسا
الداجا 

 السلدسا
 اجملم ع

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

ا
ز
ر

ر
خ
ت
ل
ا

 

 اهلودسا
     

5 
        

5 

 التم ي  واحمللسبا
   

5 2 5 2 5 
      

6 

 التعلزم
 

5 
 

5 
 

5 5 5 
      

9 
التغذيا والتدملري 

  املورىل
5 5 5 

 
5 

        
9 

 5 4 التومزا اإلداايا
 

4 5 4 5 2 
      

56 

 5 5 اجتمليزاخدملت 
 

5 5 5 5 5 
      

9 

 الفو ن
     

5 
        

5 

 5 املكتبلت وال ثلئد
      

5 
      

5 

 6 4 1 2 5 4 2 2 الراايا
      

29 

 اإليالم
    

5 
         

5 

 العل م
    

5 5 5 1 
      

6 
 اإلحرل 

       واحللسبلت
5 

       
5 

 5 الطك البزطرى
     

5 5 
      

2 

 األمن
      

2 4 
      

9 

 506 0 0 0 0 0 0 59 55 59 55 55 1 4 50 جمم ع التخررزا

ا
ز
و
ف
ل
ا

 

 5 اهلودسا املسليدو
   

5 5 54 5 5 
     

50 

 الفو ن والعملاو
      

9 9 
      

55 

 4 الراايا والتغذيا
 

5 
   

50 5 5 
     

55 

 فين معم 
   

5 
          

5 

 11 0 0 0 0 0 2 6 20 5 5 5 5 0 6 جمم ع الفوزا

 املكتبزا
 9 5 52 5 املكتبزا

 
5 54 54 

 
5 

    
14 

 األمن
        

4 
     

4 

 95 0 0 0 0 5 4 54 54 5 0 9 5 52 5 جمم ع املكتبزا

ا
ز
ف
ر
حل

ا
 لوق ااحلراا و  

      
2 

 
5 

 
5 

   
1 

 ل اش واآلالتا
  

2 
     

5 
     

4 

 الفو ن والعملاو
      

5 
 

5 
     

5 

 الراايا والتغذيا
      

5 
       

5 

 55 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 جمم ع احلرفزا

 خدملت معلو ه املعلو ا
      

51 50 6 4 51 55 2 
 

65 

 256 0 2 55 59 50 56 92 49 54 55 54 55 55 55 اجملم ع الكلى
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 اجملم ع اجملم يا ال ظزفزا

 506 التخررزا

 11 الفوزا

 95 املكتبزا

 55 احلرفزا

 65 خدملت معلو ه

 256 اجملم ع

 
 

 

 

 

 اجملم ع الداجا ال ظزفزا

 45 مدير يلم

 56 الداجا األوىل

 20 لداجا الثل زاا

 516 الداجا الثللثا

 56 الداجا الراملعا

 29 الداجا اخللمسا

 2 الداجا السلدسا

 256 اجملم ع
 

  

 

 العدد الو ع

 594 ذار

 515 أ ثى

 256 اجملم ع
 

 

0
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55 
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12 

91 
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 ذكر
54% 
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 فلوال  اال قطلع االستقللا املعلش العلم اولمعى

 5 0 )معلش مبكر( 5 59 5059/5059

5051/5059 54 0 0 5 

 

 

 العلم اولمعى

 يدد املوتدمل  إىل الكلزا يدد املوتدمل  من الكلزا

 ا تدا  جرئى ا تدا  الى ا تدا  جرئى ا تدا  الى

5059/5059 0 5 0 5 

5051/5059 0 5 0 5 

 

 

 العدد   ع األجلزو

 4 للعم  مللخللاج

 1 لريليا األسرو

 4 ايليا الطف 

 5 مرافد

 5 حبث ين يم 

 5 وضع

 5 يجر الم  لسن املعلش

 52 اولىل

 

 

   ع اورا 

 حم  جرا ات ت  زع جرا ات

 مؤ ت  دائم  مؤ ت  دائم 

 0 0 0 2 خرم ثالثا أيلم من األجر

 0 5 0 5 خرم ي ملن من األجر

 0 0 0 4 خرم ي م من األجر

 0 0 0 5 من األجر خرم مخس أيلم

 0 5 0 50 اولىل
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 مكلن التوفزذ اسم الدواو التدايبزا م

 يدد املتدامل 

 مؤ ت  دائم 

5 

األسل   العلمى مزا مهلاات العلمل  فى جملل تو

 للكتلملا اإلداايا

 0 5 اإلدااو العلما للتوظزم واإلدااو

 0 2 وحدو التدايك ملكلزا الراايا تومزا مهلاات احللسك اآلىل 5

 0 5 ايليا الطال  فن إدااو امل ااد البشريا والوه ض مللألدا  ال ظزفى 2

 0 5 مرار تط ير األدا  اولمعى والجوت ا ل أسس العال لت العلما واملراسم 4

 0 5 اإلدااو العلما للتوظزم واإلدااو تومزا مهلاات العلمل  يف جملل التومزا البشريا 1

9 

تومزا مهلاات العلمل  يف جملل ملول  وإيداد الر  

 الثل ى

 0 2 اإلدااو العلما للتوظزم واإلدااو

 0 2 مرار تط ير األدا  اولمعى الشرا طرق الشرا  احلك مى وتوظزم أيملل  9

4 

االسرتاتزجزا الكلملا إلجرا  العق د اإلداايا 

 وتوفزذنل
 0 2 الزا الطك

 0 5 اإلدااو العلما للتوظزم واإلدااو مهلاات العلمل  يف جملل اللغا اإلجنلزريا 6

 0 5 زم واإلدااواإلدااو العلما للتوظ تومزا مهلاات العلمل  يف جملل او دو الشلملا 50

 0 56 اولىل

 

 

 القسم

 يدد الفوز 

 (دائم )

 القسم

 يدد الفوز 

 (دائم )

 0  سم الروليلت الغذائزا 0  سم أمراض الوبلت

 0  سم األلبلن 0  سم الوبلت الراايى

 0  سم الكزمزل  الراايزا 0  سم املزكروملز ل جزل الراايزا

 0  سم األااضى 0  سم احلشرات اال ترلديا

 5  سم ال ااثا 0  سم احلز ان الراايى

 0  سم اهلودسا الراايزا 0  سم املبزدات

 0  سم احمللصز  0  سم إ تلج احلز ان

 0  سم اخلضر والريوا 0  سم إ تلج الدواجن

 0  سم الفلاها 0  سم اإلاشلد الراايى واجملتمع الريفى

 9 املعم  املرارى 0  سم اال ترلد الراايى

 4 اولىل
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 طالب مرحلة البكالوريوس
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 أيداد الطال  العلم اولمعى

5052/5054 5901 

5054/5051 5510 

5051/5059 5914 

5059/5059 5654 

 

 

 

  

 

 دالعد الو ع

 5592 ذار

 5915 أ ثى

 

 

 

 

 العدد املست ى

 5550 األول

 945 الثل ى

 120 الثللث

 265 الراملع
 

 

1705 

2250 

2658 
2914 

500

1000

1500

2000
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3000

3500

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

 تطور أعداد الطالب المقيدين بمرحلة البكالوريوس

 ذكر
43% 

 أنثى
57% 

 توزيع الطالب طبقا للنوع

1210 

782 

530 
392 

250

500

750

1000

1250

1500

 الرابع الثالث الثانى األول

 توزيع الطالب طبقا للمستوى الدراسى
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 العدد املست ى األول

 644 الج لم  العلم

 595 اهلودسا الراايزا والوظم احلز يا
 

 

 

 

 الج لم  م
 اولىل ااملعا ثللثا ثل زا أوىل

االولىل 

 العلم
   ذ   ذ   ذ   ذ   ذ

5 
اهلودسا الراايزا والوظم 

 199 545 261 0 0 11 49 90 504 19 501 احلز يا

 509 95 41 95 41 0 0 0 0 0 0 الوظم احلز يا 5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ىاحلقلوالررف  ىالر 2

 92 24 21 24 21 0 0 0 0 0 0 و  ى آالت 4

 5119 694 165 0 0 0 0 455 549 145 409 العلم 1

9 

اال ترلديا العل م 

 الراايزا واالجتمليزا
0 0 0 0 2 55 5 55 1 24 26 

 555 64 59 59 6 99 54 0 0 0 0 يل م وتكو ل جزل األغذيا 9

 61 40 51 24 9 49 4 0 0 0 0 ا الراايزاالتقوزا احلز ي 4

 49 20 59 6 4 55 55 0 0 0 0 و ليا الوبلت 6

50 

ى والداجو ىاإل تلج احلز ا 

 556 45 99 56 20 52 49 0 0 0 0 ىوالسمك

 91 21 40 9 59 56 54 0 0 0 0 ىاإل تلج الوبلت 55

 509 60 59 25 1 14 55 0 0 0 0 واملزله ىاألااض 55

 اولىل

955 166 560 465 506 255 512 526 5592 5915 
5654 

5550 945 120 265 5654 

 

 

 

 

 البرنامج العام
78% 

الهندسة 
الزراعية 

 والنظم الحيوية
22% 

 توزيع طالب المستوى األول طبقا للبرنامج
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 ملزلن املقب ل  احلللا

احلد األد ى 

 للقب ل

 اإلولىل يدد الطللبلت يدد الطال  الوسبا امل  يا

 أ

 909 419 510 %90842 54481 ثل  يا يلما يلمى يل م

 569 46 544 %91855 204 ثل  يا يلما يلمى ايلضا

 59 4 55 --- --- مؤنالت أخرى

 50 50 50 --- --- احمل ل ن إىل الكلزا  

 10 50 20 --- --- احمل ل  من الكلزا ج

 644 154 452 --- --- صلفى املستجدين *

 ج –= أ +    صلفى املستجدين* 

  

 

 

 

 الدولا

 إولل  يلم ااملعا ثللثا ثل زا أوىل

 إولىل

 طللبا طللك طللبا طللك طللبا طللك طللبا طللك طللبا طللك

 55 9 1 0 5 2 5 2 5 0 5 س ايل

 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 الر ملل

 55 55 5 1 4 5 اإلولىل

 

 

 

 العدد العلم اولمعى

5054/5051 55 

5051/5059 55 

5059/5059 55 

 

 

2% 

5% 
74% 

21% 

2% 

11 11 

12 

10

11

12
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 التعليم املفتوح
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l  حتى متت امل افقاا يلاى الئحاا التعلازم املفتا جل        5001مت  إيداد الئحا للتعلزم املفت جل حتت اسم الراايا العض يا موذ

 .50/9/5055ملتلايخ  5211ا م  مللسم الوظم احلز يا الراايزا  ملللقراا ال زاام

l 5055/5055 ىالثل  ىالعم  فى ملر لم   التعلزم املفت جل الشرااا مع جلمعا ي  مشس ملللفر  الدااس أملد. 

l 5055/5052يزا فى العلم اولمع  العم  فى ملر لم  التعلزم املفت جل الوظم احلز يا الرااأ ملد . 

 زم املفت جل ملزلن ملأيداد الطال  املستجدين واملقزدين ملللتعل

 اسم الج لم  الدااسى

 5059/5059املقزدين  املستجدين

 ذا ا إ ل 

 ااملعا ثللثا ثل زا أوىل

 ذا ا إ ل  ذا ا إ ل  ذا ا إ ل  ذا ا إ ل 

تكو ل جزل وإدااو 

 املشرويلت الراايزا

- - - - - - - - - - 

 559 40 504 16 544 54 1 5 - - الوظم احلز يا الراايزا

 569 592 595 9 - ىلاول

 ت زيع طال  ملر لم  الشرااا مع جلمعا ي  مشس 

 ل جزل وإدااو املشرويلت الراايزاتكو 

 اإلولىل املست ى الراملع املست ى الثللث املست ى الثل ى املست ى األول العلم اولمعى

5055/5055 45 - - - 45 

5055/5052 - 40 -  40 

5052/5054 - - 96 - 96 

5054/5051 - - 4 99 45 

5051/5059 - - - 94 94 

5059/5059 - - - - - 

 ت زيع الطال  فى ملر لم  الوظم احلز يا الراايزا

 اإلولىل املست ى الراملع املست ى الثللث املست ى الثل ى املست ى األول العلم اولمعى

5055/5052 559 - - - 559 

5052/5054 222 509 - - 140 

5054/5051 212 250 560 - 492 

5051/5059 594 596 566 549 622 

5059/5059 9 595 592 569 954 
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 أيداد الطال  العلم اولمعى

5055/5052 569 

5052/5054 956 

5054/5051 626 

5051/5059 5055 

5059/5059 954 

 

 

 

 

 

 العدد الو ع

 190 ذار

 514 أ ثى

 954 اولىل
 

 

  

 

 العدد املست ى

 9 األول

 595 الثل ى

 592 الثللث

 569 الراملع

 954 اولىل
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 رعاية الطالب
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تعتج األ شاطا الطالملزاا ذات أنمزاا ملللغاا فاى ملوال        

زا الطللااك املتكلملااا  اماال تكسااك الطللااك اخلااجات شخراا

املتعددو من خالل املشلااا مللأل شطا املختلفا فهى ترق  

ومان ناذا     امل انك وتومى املهلاات والقداات لدى الطاال  

املوطلاااد حتااارص الكلزاااا يلاااى ديااام أملولئهااال الطاااال      

 وحتفزرنم للمشلااا فى األ شطا املختلفا.

 ملااإجرا  ملهاال الطااال  اايلياا خااالل ماان الكلزااا تقاا م

 مان  املختلفا األ شطا الطال  للمملاسا اخللصا تسهزالت

 املوراا او يلمعااا األولزمبزااا القريااا مااع التعل ااد خااالل

 وملللقرياااا اولمعاااا إساااتلد فاااى املالياااك حبجااار فتقااا م

 يلااى واإلشااراف الريلضاازا األ شااطا ململاسااا  األولزمبزااا

   .او الا أ شطا

 الطالملزااا األ شااطا لاساااملم التسااهزالت تقااديم يااتم

 مباال ى ملاا  ملراولتهاال ااابريو مساالحلت إىل حتتاالج ال التااى

 وااذل   الطلولاا  توس ململاسا صللا يت افر حزث الكلزا 

 ملللكلزا يت افر امل.  الشطر   لعبا ململاسا حجرو ت جد

 الملعلاض الفوزا األ شطا ململاسا ابريو مبسلحلت صلالت

 توظاازم فااى املااؤمترات  ليااا اسااتخدام يااتم اماال   الفوزااا

 .املسرحزا والعروض الثقلفزا األ شطا من العديد

 -:التللزا مللأل شطا ملللكلزا الطال  ايليا تق م امل

l ملا   مسلملقلت ويم  الثقلفزا األ شطا يلى اإلشراف 

 .الطال 

l واملرشادات  مللو الاا  اخللصاا  األ شاطا  يلى اإلشراف 

 خدمااا ومعسااكرات تاادايبلت لعماا  املخاازم وحجاار

 .ايلم

l إىل الطاال   وت جزاه  العلمزاا  األ شاطا  يلاى  اإلشراف 

 الزاالت ملاا  األ شااطا تلاا  فزهاال توفااذ التااى األماالان

 .اولمعا

l والدواات املعسكرات فى االشرتاك. 

l الزالت  ملا   الساو ى  املسارحى  املهرجلن فى االشرتاك 

 .فزه طزبا  تلئ  وحتقزد اولمعا

l ىمسات  يلاى  املقلما الريلضزا الدواات فى االشرتاك  

 .اولمعلت

 

 

 القومى األمن اسرتاتيجيات دورة ختام فى الخريجني كلمة تلقى الزراعة بكلية طالبة

  هلياا فاى   اخلارجي   الماا  إللقال   املورا او  جلمعاا  الرااياا  ملكلزاا  الطللبا - مسرو أمل  مرطفى حممد فلطما اختريت

 الزاا  - العلزال  العساكريا   لصار  ملأالدميزاا  أ زمات  والتاى  «55 ا ام  الدفعاا » العرملاى و القا مى  األمن اسرتاتزجزلت دواو فعللزلت

 الادفلع  الزاه  مادير  صاالجل  حممد/ الل ا  من تكرميهل مت امل. 5059 أغسطس 55 حتى ي لز  20 من الفرتو خالل ال طوى  الدفلع

 .والريلضا الشبل  وزااه واز  سلزملن ولل ام / والدات او ال طوى
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 الزراعة بكلية الجدد الطالب استقبال

 اوالمعى  للعلم اودد الطال  استقبلل حف  ملللكلزا الطالملى الت اص  ووا مع ملللتعلون الراايا الزه طال  احتلد  ظم

 .الكلزا من املقدما واخلدملت الطال  مع تتعلم  اليت واإلدااات وموشآتهل ملللكلزا اودد الطال  لتعري  5059/5059

 

 املنصورة بجامعة الطالبى الكرنفال فى تشارك عةالزرا كلية

ال ترلاات السلد  من أات ملر الاذى  ظمتاه    45شلاات الزا الراايا فى ار فلل األ شطا الطالملزا لالحتفلل ملللذارى 

 قوالوى / حمماد ال أ.د  حبضا ا  5059 أاتا ملر  59وذل  ي م االثاو  امل افاد   « فى حك مرر»اإلدااو العلما لريليا الطال  ملعو ان 

أشرف يبد البلسو  لئك ائزس اولمعا للتعلزم والطال . مشا  الكر فالل يارض  دمتاه اا       وأ.د/ ائزس جلمعا املور او 

 .الزا من الزلت جلمعا املور او تضمن يرضل فوزل يتولسك مع طبزعا الدااسا ملهل

 

 الشيخ بشرم لبكرة مبادرة فى الزراعة كلية من طالب مشاركة

 الشابل   ملا زااو  والتط يزاا  الثقلفزاا  للاجام   رارياا امل اإلدااو  ظمت

 مسامى  حتات  اجملتمعزاا  للتومزاا  شابلملزا  مبلداو أفض  مسلملقا والريلضا

 ملشارم  الشابلملزا  املديوا فى احلك مزا اولمعلت مست ى يلى لبكرو مبلداو

الزااا الراايااا:     وشاالاك ماان 59/55/5059 إىل 50/55 ماان الفاارتو فااىالشاازخ 

حبزك  حممد والطللك/« ملزول نتعمر سزول مبلداو»السزد  الطللبا/   انلن

 «ملز  أول  مللدك لز  ح  مش مبلداو اهلجرو»

 الزراعة بكلية الطالب من الجامعة رئيس معاونى اختيار

 لمعاا املورا او  ملرئلساا أ.د/ يلسار    اجتمعت اللجوا املشكلا الختزلا ممثلى الزا الراايا فى موراك معالو ى ائازس ج   

مس  ل  العدل أ  اواز  الكلزا لش  ن التعلزم والطال  و د/ أ د  -د الكلزا ويض يا أ.د/ يلدل يبد السالم يمز -احلديدى 

 أسافرت و اد    59/55/5059 ملتالايخ مس  ل الت اص  الطالملى ملللكلزاا    -الت اص  الطالملى مللولمعا و م.م/ حممد ممدوجل املزع 
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الطللبا/ اموزه حمما د    والراملع ىاملست  -امل مسره  الطللبا/ فلطما حممد: اللجوا ين اختزلا  أجرتهلاملقلمللا الشخرزا التى 

 .املست ى الثل ى -الطللبا/ مريم السزد يبد الرافع   واملست ى الثللث  -سلزملن 

 

 واإلرشادى الكشفى املهرجان فى تشارك الزراعة كلية

 اولمعاا  ائازس   لئاك  - البلساو  يباد  أشارف / لادات ا ا واألساتلذ  اولمعاا  ائازس  - القوالوى  حممد/ الدات ا األستلذ  لم

 العلما مللإلدااو العلما واخلدما او الا إدااو  ظمته الذى 59 واإلاشلدى 24 الكشفى املهرجلن مللفتتلجل والطال   التعلزم لش  ن

والاذى   الرااياا  طاال  او الاا ملكلزاا   فاى املهرجالن   شالاك    5059 ديسامج  5 حتاى    فمج 51 من الفرتو خالل الطال  لريليا

 .والفوزا الثقلفزا واأل شطا اخلل ى والطهى العلما واخلدما الكشفزا األ شطا مهلاات الطال  تعلميهدف إىل 

 

 الزراعة كلية طالب من الجامعة رئيس معاونى الختيار النهائية املرحلة

أشارف يباد    / حبض ا األستلذ الدات ااملرحلا الوهلئزا الختزلا معلو ى ائزس اولمعا من طال  الزا الراايا أجريت 

مسا  ل الت اصا  الطالملاى     -العادل   أ ا ا / أ اد  السازد الادات ا   لئك ائازس اولمعاا لشا  ن التعلازم والطاال  و       - البلسو

 .مس  ل الت اص  الطالملى ملكلزا الراايا -و م.م/ حممد ممدوجل املزع    مللولمعا
  ن :  من الزا الراايا ونال  املرشحامل حضر معلو ى ائزس اولمعا من الط

l املست ى الراملع ملر لم  اهلودسا الراايزا -مسره  أمل فى الطللبا/ فلطما حممد مرط 

l  احلز ا ى والداجوى والسمكى اإل تلجاملست ى الثللث ملر لم   -الطللبا/ اموزه حمم د حممد سلزملن 

l العلماملست ى الثل ى الج لم  - الطللبا/ مريم السزد يبد الرافع الشلمى  . 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/StudActiv/2016/1116/02.jpg
http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/StudActiv/2016/1116/01.jpg
http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/StudActiv/2016/1213/01.jpg
http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/StudActiv/2016/1213/02.jpg


 

48   | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 الزراعة بكلية املسرح لفريق «الحمار ظل قضية» املسرحى العرض

 ضامن   51/55/5059 امل افاد  اخلمازس  ( وذلا  يا م  احلمالا  ظا    ضزا) املسرحى العرض الراايا ملكلزا املسرجل فريد  دم

 .5059/5059 لعلم املور او يلمعا الطالملى املسرحى املهرجلن فعللزلت

 .فرج حممد/ وإخراج إيداد ومن مخزس يسرى. د وتروا دوايوملت ريدايشف/ تألز  من املسرحزا

 

 الزراعة كلية مسرح لفريق «الدرافيل أوبريت» مسرحية عرض

 ياالمى تزماا ا جاالئرو يلااى احللصاا  الااوص (الااداافز  أوملرياات) املساارحى العاارض الراايااا ملكلزااا املساارجل فريااد  اادم

 .5059 املور او جلمعا لكلزلت املسرحى املهرجلن فعللزلت ضمن 54/4/5059 امل افد الثالثل  ي م وذل   5665/5665

 نشالم / م سازقزا   زالدو    فهمى مهل / وغول  احللن موسى  حممد .أ/ إخراج الرلوى  خللد الفولن/ تألز  من املسرحزا

 .اشدى أ د/ سزو جرافزل يمر 

 فرياد  حرا  و  فى  هليا فعللزلت املهرجالن  (أول مرار) الثللث املست ى يلى الراايا كلزاو د حر  العرض املسرحى ل

 الثللاث  املراار  - اشدى أ د/ الطللك:  ديك ا الثللث املرار - موسى حممد/ أ:  إخراج الثللث املرار يلىملكلزا الراايا  املسرجل

 .يمر نشلم / والفولن فهمى مهل / أ:  م سزقى

 - احلديادى   ا ا  - حمسان  حمم د - صالجل حممد - الرديد يمر: املتمزر األدا  ين تقدير شهلدات يلى املمثل ن حر  امل

 .إملرانزم مسزا - الشوهلملى أمريو

 

 

 

 

 



 

49   | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 على مستوى الجامعات «5 إبداع»مسابقة  فى الثانى املركز على يحصل الزراعة بكلية طالب

 ملج الم   الطللاك  - حبزاك  حلماى  حمماد  حالف   حمماد / الطللاك  حر 

 املراساا  جماالل فااى الثاال ى املرااار يلااى - ياااالراا ملكلزااا الراايزااا اهلودسااا

 وزااو توظمهال  والتاى   5059/5059 لعالم  1 إملداع مبسلملقا واإلذايى التلزفري  ى

 العلزاال واملعلنااد املرااريا اولمعاالت طااال  ملهاال ويشاالاك والريلضااا الشاابل 

 للتولفس فى يدو جملالت.

 

 

 الجامعات مستوى على بورتريهال مسابقة فى الخامس املركز على تحصل الزراعة بكلية طالبة

 مساالملقا فااى املوراا او يلمعااا ىالفواا الوشاالط إدااو مشاالااا اطاالافااى 

 حتات  املراريا  اولمعالت  مست ى يلى الفز م جلمعا  ظمتهل اليت الب اتريه

يباد   والل  أماريو / الطللباا  فالزت   «العظزمالت  مرار   سال   مل اتريه» يو ان

 الرسااام) جمااالل فاااى اخلااالمس ارملااالملر - الرااياااا ملكلزاااا الطللباااا - الفتااالجل

 (.أو الفحم ملللرصلص

 

 الطالب إلبداعات «الفنى الثقافى املعرض»

 «الفواى  الثقالفى  املعارض » والطاال   التعلازم  لش  ن الكلزا واز  - السالم يبد حسن يلدل/ الدات ا األستلذ السزد افتتح

 .5059 ملي  50-6 من الفرتو خالل الراايا ملكلزا الطال  ايليا  ظمته الذى

 والرجا   والشاعر  يدوياا  ومشغ الت فوزا ل حلت مل  مل للطال  الفوزا األيملل من متو يا جمم يا املعرض ضم و د

 .ثقلفزا ومعل ملت
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 الوشلط م

 يدد املشرتا  م يد التوفزذ

 االولىل طللبه طللك إىل من

 9 0 9 56/9 59/9 القدم الدواو الرمضل زا الشلط زا خلملسزلت ارو 5

 2 0 2 1/50 2/50 دواو ثالثزلت ارو القدم 5

 1 0 1 55/50 55/50 توس الطلولافى دوام اولمعا  2

 5 0 5 - 52/50 السبلحافى دوام اولمعا  4

 50 50 0 51/50 59/50 ملط لا اولمعا فى الكرو الطلئرو طللبلت 1

 51 0 51 - 59/50 ارو القدمفى ملط لا اولمعا  9

 6 0 6 25/50 50/50 ارو الزدفى دوام اولمعا  9

 9 0 9 59/50 54/50 دواى اولمعا فى ارو القدم اخلملسزا 4

 1 5 4 - 5/55 ألعل  الق ىفى ملط لا اولمعا  6

 51 0 51 50/55 2/55 دواى الزلت اولمعا فى ارو القدم 50

 9 0 9 9/55 2/55 دواى الزلت اولمعا فى ارو القدم اخلملسزا 55

 50 50 0 50/55 9/55 ارو الزدفى دوام اولمعا  55

 5 5 0 - 4/55 ج دوفى دوام اولمعا  52

 1 5 4 - 55/55 هالكلااتزفى دوام اولمعا  54

 5 0 5 - 9/55 دواى الزلت اولمعا فى املرلايا الرومل زا 51

 555 0 555 55/55 1/55 دواى ارو  دم اخلملسزا ملللكلزا 59

 9 0 9 6/2 1/2 دواى ارو  دم مخلسزا 59

 2 5 5 - 50/4 ملاث ن جرى ملكلزا اهلودسا 54

 4 5 2 - 50/4 ألعل    ى 56

 9 0 9 55/4 50/4 املهرجلن األول الحتلد الطال  ادواى ارو القدم اخلملسز 50

 524 51 506 - االولىل

 

 

 الوشلط م

 املشرتا يدد  م يد التوفزذ

 االولىل طللبه طللك إىل من

 1 0 1 25/50 20/50 مسلملقا اللزل ا البد زا 5

 9 2 2 2/55 5/55 دواى املعل ملت العلما لطال  اسر الزلت اولمعا 5

 21 51 50 50/55 1/55 مهرجلن اسر الزلت اولمعا 2

 1 0 1 59/55 51/55 ملط لا الشطر   لطال  اسر الزلت اولمعا 4
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 الوشلط م

 املشرتا يدد  م يد التوفزذ

 االولىل طللبه طللك إىل من

 2 0 2 51/2 52/2 ملط لا الشطر   مل  اسر الزلت اولمعا 1

 9 2 2 56/2 59/2 مسلملقا دواى املعل ملت الثقلفزا مل  اسر الزلت اولمعا 9

 9 4 5 59/4 4/4 فى املهرجلن السو ى األول  الحتلد الطال  اولمعا كاالشرتا 9

 99 51 45 - االولىل

 

 

 الوشلط م

 يدد املشرتا  التوفزذم يد 

 االولىل طللبه طللك إىل من

 4 0 4 50/9 59/9 يداد  لئد متمزرإلامللتقى السو ى األول  5

 41 54 59 51/4 54/4 دواو التومزا البشريا ملللكلزا 5

 50 1 51 - 4/50  دوو )األسراا الستا لقلئد املستقب ( 2

 52 51 4 50/50 56/50 دواو مفتلجل الوجلجل والتف ق 4

 45 51 59 - 56/50 ال ترلاات أات ملر  42الذارى ا دوو مبولسب 1

 50 4 55 - 51/50  دوو ) رر أات ملر والتحديلت التى ت اجه اهل يا املرريا( 9

 4 9 5 59/50 52/50 واشا جمالت احللئو 9

 4 9 5 2/55 56/50 معرض جمالت احللئو و الشعر 4

 4 0 4 51/50 55/50 مبلداو شبلملزا )مبلداو ملكرو( 6

 50 9 54 - 5/55  دوو )الرحرا  األول واملستقب  ملرر( 50

 59 51 55 54/55 52/55 واشا يم  لج لم  التومزا الثقلفزا )ايلدو األيملل( 55

 4 2 5 20/55 59/55 مسلملقا القران الكريم والثقلفا اإلسالمزا 55

 50 2 9 - 55/55 ولمعااالشرتاك فى الجمللن الثلمن لطال  الزلت ا 52

 504 14 10 - 59/4 املوتدى العلم للح اا ال طوى مللولمعا 54

 1 2 5 1/55 4/55 دواى املعل ملت العلما 51

 hopes-heap 9/55 - 5 4 50اللقل  التعلافى مبشروع  59

 9 2 2 - 9/55 احل ااى ي دو اوروا  اللقل  دوو 59

 1 0 1 4/55 56/55 مسلملقا فى الشعر 54

 2 0 2 50/55 56/55 مسلملقا فى القرا القرريو 56

 51 6 59 - 59/5 افتتلجل األسب ع األول ملكلفحا الفسلد 50

 200 521 91 - 5/2  دوو ) مكلفحا الفسلد ( 55

 542 92 40 - 4/2 لقل  تعلافى للمكلتك الثالثا ملللكلزا 55

 11 51 20 - 5/4  دوو ) صحو  ملللد زل( 52

 4 5 5 59/4 4/4 شعر ( -) مراس  تلزفري  ى  الطال  ن السو ى الحتلدهرجلامل 54

 960 494 255 - االولىل
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 الوشلط م

 يدد املشرتا  م يد التوفزذ

 طللبه طللك إىل من

االول

 ىل

 2 0 2 - 59/55 دواى املعل ملت العلما 5

 11 20 51 - 4/55 الين( دوو)سالجل التلمزذ وا اسلت أون  5

 2 0 2 50/55 56/55 دواو امبز تر فى الججمزلت 2

 eat right 59/2 - 1 50 51ي م للغذا  الرحى 4

1 

االشرتاك فى املهرجلن السو ى األول الحتلد الطال  )املوح 

 دواى املعل ملت( -الدااسزا

4/4 59/4 9 2 6 

 41 42 45 - االولىل

 

 

 الوشلط م

 يدد املشرتا  م يد التوفزذ

 االولىل طللبه طللك إىل من

 910 510 400 20/6 54/6 حف  استقبلل الطال  اودد 5

 52 9 59 - 51/6 احلا القلنرو ) معرض صحلاى( 5

 20 55 54 - 52/50 مهرجلن األ شطا الطالملزا مللولمعا 2

 54 0 54 59/50 52/50 دوام شطر   ملللكلزا 4

 54 9 4 - 52/55 مسلملقا الطللك والطللبا املثللزا ملللكلزا 1

 52 1 54 - 50/55  لا التجع ملللدم 9

 2 0 2 54/55 56/55 ملط لا الشطر   مللولمعا 9

 5 5 5 - 9/55 مسلملقا الطللك والطللبا املثللزا مللولمعا 4

 40 45 24 - 4/5 احلس  ( –احلا القلنرو )معرض الكتل   6

 54 4 9 - 4/2  لا ت يزا طبزا مللالشرتاك مع الزا صزدلا 50

 54 55 59 - 59/2 احلا القلنرو 55

 54 4 9 50/2 56/2  لا ت يزا لألمراض املوتشرو مل  طال  اولمعا 55

 51 9 4 - 5/4 زيلاو مستشفى األواام 52

 52 4 6 - 55/4  لا التجع ملللدم 54

 91 11 50 - 50/4 لزادواو اإلسعلفلت األو 51

 c 2/1 - 52 50 22ت يبه ضد فري   59

 45 20 55 - 9/1 دواو اإلسعلفلت األولزا 59

 55 51 9 - 52/1 زيلاو داا األيتلم 54

 5069 445 951 - االولىل
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 الوشلط م

 يدد املشرتا  م يد التوفزذ

 االولىل طللبه طللك إىل من

 54 0 54 4/4 20/9 معسكر ورا 5

 54 52 51 54/55 55/55 معسكر تدايبى لعشريو او الا 5

 51 9 6 5/55 51/55 59واإلاشلديا  24الدواو الكشفزا  2

 51 9 6 20/2 51/2 معسكر خدما يلما 4

 55 6 55 - 5/4 ي م الردا ا الثل ى 1

 502 24 96 - االولىل

 

 

 الوشلط م

 يدد املشرتا  م يد التوفزذ

 االولىل طللبه طللك إىل من

 9 1 5 51/4 55/4 واشا فوزا ملللكلزا 5

 25 6 55 54/55 5/50 ملروفلت العم  املسرح  5

 4 5 5 54/55 59/55 الغول فى مسلملقا  2

 55 4 2 2/55 52/50 معرض فن تشكزل  ملللكلزا 4

 20 4 55 - 51/55 العم  املسرح  ) ضزا ظ  احلملا( 1

 20 4 55 59/4 55/5 تدايبلت العم  املسرحى 9

 59 50 9 52/5 54/5 معرض فن تشكزل  ملللكلزا 9

 200 540 550 - 55/2 يرض فوى )تزلترو( 4

 591 550 511 - 56/2 يرض فوى )تزلترو( 6

50 

االشرتاك فى املهرجلن السو ى األول الحتلد طال  اولمعا 

 ت(جرا ز -اسم -)تزلترو

4/4 59/4 51 55 59 

 50 55 6 - 54/4 مسرحزا )أوملريت الداافز ( 55

 6 1 4 59/4 55/4 واشا فن تشكزلى 55

 59 9 6 50/1 6/1 فوى _معرض ثقلفى  52

 54 1 6 54/1 9/1 واشا تعلزم العرف 54

 960 265 266 - االولىل
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 لطالوش م

يدد 

 الجام 

 نيدد املستفزدي

 جها الررف املبلغ

 االولىل طللبه طللك

 احتلد طال  5950 524 51 506 50 الوشلط الريلضى 5

 حتس  أ شطا +احتلد طال  50910 960 265 266 54 الوشلط الفوى 5

 - - 960 494 255 52 الوشلط الثقلفى 2

 - - 41 42 45 1 الوشلط العلمى والتكو ل جى 4

 - - 99 51 45 9  شلط األسر الطالملزا 1

 حتس  أ شطا +احتلد طال  4459 5069 445 951 54 الوشلط االجتمليى والرحالت 9

 خدملت تعلزمزا + حتس  أ شطا 50441 502 24 96 1  شلط او الا واخلدما العلما 9

 - 49925 2591 5494 5969 65 االولىل

      

 

 

 جها التم ي  املبلغ االولىل طللبا طللك البزلن م

 ىاجتمليصودوق تكلف   56165 550 94 45 الدااسزا تتسديد املرروفل 5

 تجيلت أن  اخلري - 506 94 45 املعرض اخلريى للمالملس 5

 - 56165 556 529 42 االولىل
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 تطور عدد األنشطة الطالبية التى تم االشتراك بها
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54% 
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  نسب مشاركة الطالب باألنشطة
 طبقا للنوع

14080 

11853 

29592 
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 تطور اإلعانات المادية للطالب

167 
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 تطور الطالب المستفيدين من اإلعانات العينية
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يان حرا ل    5059/5059أسفرت مشلااا الزا الراايا فاى األ شاطا الطالملزاا واملسالملقلت التاى أ زمات خاالل العالم اوالمعى          

 -:الكلزا يلى يدو مراار من خالل أملولئهل الطال   ونى يلى الوح  املب 

 رارامل جملل املسلملقا الوشلط املست ى االسم م

 الراملع )نودسه زاايزا( نلجر ا د شحلتا 5

 ىايلض

 أول لعل    ىأ

 خلمس وثك ط ي  الراملع )نودسه زاايزا( نلجر ا د شحلتا 5

 أول الااتزه الراملع )نودسه زاايزا( نلجر ا د شحلتا 2

 أول لعل    ىأ األول )نودسه زاايزا( مللسم يلسر أ زس أمل  اإلسعلد 4

 أول ج دو الثللث )تقوزا حز يا( رانزم الشر لوىسهر طلاق إمل 1

 ثل ى الااتزه األول حمم د إملرانزم حسن 9

 أول ملاث ن جرى األول )نودسه زاايزا( مللسم يلسر أ زس أمل  اإلسعلد 9

 ثللث لعل    ىأ األول حممد طوطلوى مت ىل 4

 ثل ى مرلايا األول يلى حلمد يلى الطبلل 6

 تل ى الااتزه األول إملرانزم  دى سلمى حممد 50

 ثل ى سبلق طريد األول )نودسه زاايزا( مللسم يلسر أ زس أمل  اإلسعلد 55

 أول لزل ا ملد زا اسر طالملزا األول افعت جمدى حممد إملرانزم 55

 الثللث )إ تلج حز ا  ( مرطفى يبد الفتلجل الرلوى 52

 اجتمليى

 - طللك مثلل 

 - طللبا مثللزا ملع )نودسه زاايزا(الرا فلطما حممد أمل  مسرو 54

 أول - ج الا - 59اإلاشلديا و 24الدواو الكشفزا  51

 الراملع )تقوزا حز يا( أمريو ولل يبد الفتلجل 59

 فوى

 أول فن تشكزلى

 ثللث  - العرض املسرحى )أوملريت الداافز ( 59

 ثللث  - إخراج -ديك ا  -م سزقى 54

 تل ى  - تزلترو الكلزا 56

 ثللث املدا  األفض  يلمى وتكو ل جى األول سحر سعزد يبد الفتلجل 50
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علمى  فنى جوالة اجتماعى اسر طالبية رياضي
 وتكنولوجى

 توزيع المراكز التى حصلت عليها الكلية على األنشطة
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 طالب الدراسات العليا
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 العدد العلم اولمعى

5055/5052 155 

5052/5054 145 

5054/5051 952 

5051/5059 961 

5059/5059 402 

 

 

 

 

 

 

 العدد الو ع

 456 ذار

 294 أ ثى

 402 اولىل
 

 

 

 

 

 العدد الداجا

 124 ملجستري

 591 دات ااه

 402 اولىل
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 ال أيداد الط العلم اولمعى
وافدون 

 خرجي ن

5055/5052 524 5 

5052/5054 555 5 

5054/5051 41 54 

5051/5059 505 29 

5059/5059 554 54 

 

 

 

 

 

 

 العدد الو ع

 99 ذار

 14 أ ثى

 554 اولىل
 

 

 

 

 

 العدد الداجا

 94 ملجستري

 10 دات ااه

 554 اولىل
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 الدولا

 مرحلا الدااسلت العلزل

 إولىل يلم

 دات ااه ملجستري دملل م اإلولىل

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 59 9 50 5 2 1 9 0 0 لزبزل

 9 0 9 0 5 0 9 0 0 س ايل

 5 0 5 0 0 0 5 0 0 العراق

 5 0 5 0 5 0 0 0 0 الزمن

 5 0 5 0 0 0 5 0 0 األادن

 59 9 55 5 1 1 59 0 0 االولىل

 59 59 9 55 0 االولىل العلم

 

  

 

 العدد العلم اولمعى

5055/5052 25 

5052/5054 99 

5054/5051 95 

5051/5059 40 

5059/5059 59 

 

 
 

 

 

 دات ااه ملجستري

45 59 

96 

 

 
 

 

 

 دات ااه ملجستري

12 49 

66 
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5054/5051 5051/5059 5059/5059 

 ن اخللاجم من الداخ  من اخللاج من الداخ  من اخللاج من الداخ 

55 955 4 949 9 969 
 

 

 

 

 

5054/5051 5051/5059 5059/5059 

 من اخللاج من الداخ  من اخللاج من الداخ  من اخللاج من الداخ 

9 96 9 61 4 559 
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 دات ااه ملجستري

5050/5055 5055/5055 5055/5052 5050/5055 5055/5055 5055/5052 

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

45 94 556 12 46 56 64 41 91 51 51 52 
42% 41% 16% 49% 24% 15% 

 نذا العلم يدد املسجل * 

 يدد الذين ا ته ا موهم من اسلئلهم فى م ايزدنل** 

 

 

 

 

 

 املداس  املسليدين املعزدين

5050/5055 5055/5055 5055/5052 5050/5055 5055/5055 5055/5052 

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

59 59 6 0 9 9 52 55 4 0 4 2 

64% 0% 500% 41% 0% 91% 

 نذا العلم يدد املسجل * 

 يدد الذين ا ته ا موهم من اسلئلهم فى م ايزدنل** 

 

 

83% 

45% 
59% 

87% 

38% 
52% 

20%

40%

60%

80%

100%

2010/2011 2011/2012 2012/2013

  سك اال تهل  من الرسلئ  فى م ايزدنل

 ماجستير

 دكتوراه

94% 

0% 

100% 

85% 

0% 

75% 

0%

30%

60%

90%

120%

2010/2011 2011/2012 2012/2013

  سك ا تهل  املعزدين واملداس  املسليدين من دااستهم

 المعيدين

المدرسين 
 المساعدين



 

62   | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 

 

  

 املكتبة
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G  العملزات   إجنالجل  فاى  األسلسازا  وأداتهال  الكلزاا   لاك  املكتباا  متث 

 .والبحثزا التعلزمزا

G  إمااداد املكتبااا مللحلااديث ماان الكتااك والاادوايلت العرملزااا      يااتم

 .واألجوبزا فى اجمللالت العلمزا والثقلفزا

G الطال  داخ  املكتبا الطالعملولخ املولسك ت فري ا. 

G تسجز  االستعلاات الداخلزا واخللاجزا. 

G تروز  وفهرسا الكتك والدوايلت والرسلئ  العلمزا. 

G تسجز  ملزل لت امل اد املطب يا وغري املطب يا يلى شبكا اولمعا. 

G    لت اولمعاا لتساهز  يملزاا البحاث يلاى      إدخلل املراجع والكتك واألحبل  امل ج دو مللملكتبا يلى  ليادو ملزل الت مكتبا

 .اإل رت تالطال  والبلحث  من خالل 

 

 

املزرا زا املخررا 

 (9/5للمكتبا )ملود 

 املوررف من ملود أخر

املوررف الفعلى 

 يلى شرا  الكتك

 يدد الكتك املشرتاه

صودوق خدملت 

 تعلزمزا

صودوق حب   

 ودااسلت

 األجوبزا العرملزا أخرى

54500 0 0 0 54500 505 25 

 

 

 ال يل 

 الكتك

ت
ل
ي
ا
و
د
ل
ا

 

 امل اد السمعزا والبرريا الرسلئ  العلمزا

 ندايل أجوبزا يرملزا

 دات ااه ملجستري

C
D

 

D
is

ke
tt

es
 

Sl
id

es
 

V
id

eo
 

 اجتبى يرملى اجتبى يرملى

املضلف فى 

5059/5059 

505 25 52 0 4 11 5 44 0 0 0 0 

 0 0 0 0 695 554 5194 541 12 244 4615 51165 العدد الكلى

 

 

 التر ير مت سو املستعريين مت سو املرتددين املقليد  ليلت املطللعا اخلدما

 5200 521 654 65 5 العدد
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 امل س يلت دوائر املعلاف الق امزس املستخلرلت فلتالكشل   ائم ملعولوين الكتك اخلدما

 4 0 545 0 0 42 العدد

 

 

 حراا االستعلاو داخ  املكتبا

 يدد املستعريين الف ا

 0 نز ا التدايس

 5965 طال 

 445 دااسلت يلزل

 4445 من اولمعا

 0 من اخللاج

 55051 اولىل

 
 

 

 اج املكتباحراا االستعلاو خل

 يدد املستعريين الف ا

 591 نز ا التدايس

 14 طال 

 19 دااسلت يلزل

 596 اولىل

 
 

 

 

 طبليا  سخ أسط ا لت املسح الض ئ  البحث فى شبكا اإل رت ت احلللا

 0 0 0 ) يدد املستخدم  ( 5510 العدد

 

 

 العدد ن املؤ

 1 يلىل

 2 مت سو

 5 خدملت معلو ا

 50 اولىل
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 جملة العلوم الزراعية



 

66   | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 

 

H ألحبال  التاى   ياتم وضاع ملخرالت ا   و   شهريل العل م الراايزا تردا جملا

يلى  ليدو ملزل لت اجملاالت العلمزاا يلاى امل  اع االلكرتو اى      توشر مللجمللا 

 ولمعا املور او.
H  فى أيداد موفرلا متخرراا مت افقاا ماع تقسازم اللجالن      تردا اجمللا

 العلمزا للحر ل يلى تقززم أيلى لألحبل  لفلئدو السلدو البلحث .
H    توشر اجمللا األحبل  العلمزا األصزلا والدااسلت املرجعزا يف سابع جماالت

 للتخررلت املختلفا.  

 

 

H  الرافحا  مقال   وترابح  واحاد  يما د  مان  ملدال يم د 5 ص او فى أصبحت حبزث للمجلا جديده ف املت يم A4 

 .  الرغري القطع من ملدال

H  ًلالكرت  ز وحتكزمهل األحبل  الستقبلل اإل رت ت شبكا يلى للمجلا م  ع إ شل. 

H اجمللا مست ى لرفع للوه ض أجل ك حمكم  إدخلل. 

H اال تبل  ملر لم  يلى األحبل  إدخلل (Turnitin  ) 

 

 

 الر م الدوىل ا م اإليداع اسم اجمللا م

5 

J .of Agricultural  Chemistry and Biotechnology,  

Mansoura University 

 الكزمزل  الراايزا والتكو ل جزل احلز يا

54599 ISSN 2090-3626 

5 
J .of Agricultural Economics and Social Sciences , 

Mansoura University 

 اال ترلد الرااي  والعل م االجتمليزا

54591 ISSN 2090-3634 

2 J .of Animal and Poultry Production , Mansoura University 

 اإل تلج احلز ا ى والدواجن

54594 ISSN 2090-3642 

4 J .of Food and Dairy Sciences , Mansoura University 

 الروليلت الغذائزا واأللبلن

54592 ISSN 2090-3650 

1 J .of plant Protection and Pathology , Mansoura University 

 و ليا وأمراض الوبلت

54595 ISSN 2090-3677 

9 J .of plant Production, Mansoura University 

 اإل تلج الوبلتى

54595 ISSN 2090-3669 

9 
J .of Soil Sciences and Agricultural Engineering ,  

Mansoura University 

 يل م األااضى واهلودسا الراايزا

54590 ISSN 2090-3685 



 

67   | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 

 

 يدد األحبل  املوش او سوا الوشر

 األحبل  املوش او

 من خلاج مرر من داخ  مرر

5054 945 919 51 

5051 966 940 56 

5059 951 950 51 

5059 561 561 - 

 .5/1/5059حتى تلايخ  5059** إحرلئزا األحبل  املوش او يلم 
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 هيالتخدمات وتس
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ملل  أول ملعد 

 التعرير

ملل  ثل ى ملعد 

 التعرير

ملل  ااملع 

 وخلمس

صودوق حب   

 ودااسلت

صودوق خدملت 

 تعلزمزا

 اولىل

45154941 519420 15410 955529 459510 42592255 

 

 

  رزك الطللك )مللووزا املررى( م از ا الكلزا )مللووزا املررى(

42592255 54455 

 

 

 اولىل مبلغ الشرا  العدد الرو 

 490994 52 أجهرو يلمزا ومعملزا

 504000 51 أجهرو حلسك آىل

 40666 5 ملازوا تر ير

 4610 1 طلملعلت

 552610 9 أجهرو تكزز 

 54900 294  تخط ط إ رت

 4000 5 فلاسلت

 991299 االولىل

 

 

 املبلغ   ع العملزا

 969940 تعلزا الطلملد الثل ى يل ى ملقسم اهلودسا الراايزا

 499990 جتهزرات

 5592400 االولىل
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 السعا املداجلت السعا املداجلت

 90 مبوى ) ( مداج الكزمزل  500 5مبوى )أ( مداج 

 400 6مبوى ) ( مداج  500 5مبوى )أ( مداج 

 500 5مداج نا  500 2مبوى )أ( مداج 

 500 5مداج نا  500 4مبوى )أ( مداج 

 500 2مداج نا  40 1مبوى )أ( مداج 

 500 4مداج نا  90 9مبوى )أ( مداج 

 20 الر ملا 40 9مبوى )أ( مداج 

 

 السعا املعلم  السعا املعلم 

 10 حز ان 6معم   51 حز ان 5معم  

 20 حشرات 50معم   51 إ تلج حز ا ى( &)دواجن  5معم  

 51 مبزدات 55معم   51 دواجن 2معم  

 10 معم  ملسلت  10 وااثا 4معم  

 90 معم  فزريل  51 مزكروملز ل جى 1معم  

 90 ازمزل  5معم   20  بلت 9 معم 

 10 أااضى 5معم   40  بلت 9معم  

 90 أااضى 5معم   51 أمراض الوبلت 4معم  

 

 السعا القليا السعا القليا

 10  ليا  سم األااضى 200  ليا املؤمترات

 10  ليا  سم اال ترلد 10  ليا املول شلت

 10 552 ليا  سم الروليلت  10  ليا اإلاشلد

 10 554 ليا  سم الروليلت  10 5 سم احمللصز   ليا 

 10 554 ليا  سم األلبلن  20 5 ليا  سم احمللصز  
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 وحدات التطوير
 واخلدمات
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نوعا من أنواع النشاط املقصود واملخطط يف أي مؤسسة، حيث يعمل علي  التدريب

 إكساب العاملني بها جمموعة من اخلربات بهدف حتسني أداء كل منهم . 

هو نشاط خمطط يهدف إليي إحيدات يرييي ات يف املتيدربني مين ناحيية        فالتدريب

معلومايهم، ومعارفهم، ومهارايهم، وسلوكيايهم مبا جيعلهم متقينني دداء أعميا م   

 بكفاية وانتاجية مريفعة.

منهيييا أك يكيييوك التيييدريب هادفيييا ويتميييي      وللتيييدريب جمموعييية مييين امل ييياد   

يشمل مجيع اجملموعات واملستويات الوظيفية، ومتمي ا بالتدرج يف يقديم املياد  التدري يية،   باالستمرارية، والشمولية حبيث 

 وأك يكن واقعيا، ويتمي  بالتطوير املستمر يف املاد  واألسلوب.

تهدف الوحدة إىل تقديم خدمات التدريب للفئات املستهدفة داخل وخارج الكلية لألفراد والهيئات التى تعمل فى املجال 

  :الزراعى من خالل

l حتديد االحتياجات التدري ية للطالب واخلرجيني من الكلية فى اجملاالت املختلفة. 

l حتديد االحتياجات التدري ية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى اجملاالت املختلفة. 

l حتديد االحتياجات التدري ية للهيئة اددارية والفنية بالكلية فى اجملاالت املختلفة . 

l قديم خطة يدري ية مقرتحة ملختلف الفئات املستهدفة من الكلية مع بداية العام الدراسىي . 

l التنسيق وادشراف ويقييم الدورات التدري ية التى يقوم بها الكلية ملختلف املستهدفني. 

l    للسياد  أعضياء    يوثيق ويقييم الربامج التدري ية التى يقدمها ا يئات واملشروعات املختلفة من داخيل وخيارج الكليية

 . هيئة التدريس ومعاونيهم وا يئة اددارية وكذا الطالب

l التنسيق مع إدار  شئوك الطالب بالكلية فى ختطيط وينفيذ ومتابعة عمليات يدريب الطالب من خالل :- 

 .حصر الطالب املؤهلني للتدريب وجتهي  بيانايهم وس يهم الذايية -

  . بناء قاعد  بيانات التدريب امليدانى -

 (.ادعالك عن فرص التدريب املتاحة )بالتنسيق مع جهات التدريب -

 . ينسيق يوزيع الطالب على جهات التدريب -

 .ينسيق ادشراف واملتابعة امليدانية -

 .يقييم أداء الطالب والتدريب -

l إصدار النشرات واألدلة التى من شانها أك يساعد على التعريف خبدمات وإمكانيات الوحد  املختلفة. 

l فى يعديل اللوائح اخلاصة بتيدريب الطيالب بالكليية بالتنسييق ميع إدار  شيئوك الطيالب مبيا ليدم العمليية            الشرتاكا

 . التعليمية
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 التدريب عند تنفيذ برنامج تدريبىمهام وحدة 

l         ،وضع خطة التدريب السنوية للربامج التدري يية للفئيات املسيتهدفة )أعضياء هيئية التيدريس ومعياونيهم، اددارييوك 

عليي دراسية االحتياجيات التدري يية اليف يهيدف إليي رفيع مسيتوي وكفياء  الفئيات             لطيالب بالكليية( بنياء    العاملوك وا

 املختلفة.

l .حتديد الفرتات ال منية املالئمة حسب ط يعة الفئات املستهدفة للتدريب وحتديد مكاك إقامة الربامج التدري ية 

l  درسال الرتشيحات املناس ة.خماط ة الفئات املستهدفة للربنامج التدرييب املقرتح 

l مين   ىمتابعة الرتشيحات والتأكد من أك الرتشيحات مالئمة  دف الربنامج التدرييب املقرتح لتحقيق االستفاد  القصو

 ذلك الربنامج. 

l .التأكد من إعداد املاد  التدري ية لتوزيعها علي املتدربني يف اليوم األول للربنامج 

l ييب والعمل علي حل املعوقات الف يعرتض س ل ينفيذه عن طريق منسق الربنامج.متابعة ينفيذ الربنامج التدر 

l .متابعة إصدار شهادات اجتياز برامج التدريب 

l .متابعة يقييم الربامج التدري ية وإعداد التقارير اخلاصة بذلك 

l        نيامج اليف ن ينفييذه    يقويم الربامج التدري ية واختاذ ادجيراءات التصيحيحية اليف مين شيأنها مراعيا  معوقيات الرب

 والعمل علي حل يلك املعوقات أو احلد منها عند ينفيذ الربامج املستق لية.
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 "مساحة األراضى " ىالربنامج التدريب

 م9/5/6102إىل  9/4الفرت  ال منية: من 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

 العمييل فيى جمييال رفييع املسيياحة   الكليية لتأهيلييهم علييي  طييالب( متييدرب ميين 59) ىحضيير الربنييامج التيدري  : الفئية املسييتهدفة 

 .املساحة ىميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل ف ىكتدريب حتويل

 (   ال راعية ا ندسة)قسم  م/ حممد نعيم  -الشحات ال نا د/ : أ.املدربوك

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي:ينمية  يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  الرفع يف حالة عق ات القياس. - املستوية واملنحدر  األراضيرفع 

l وحساب مكع ات التسوية. األرضيسوية   - الرتع واملصارف إنشاءكيفية   -راضي يقسيم األ 

 "عالقة التغذية باملناعة واألمراض للدواجن" ىالربنامج التدريب

 م09/5/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

عالقية التريذيية باملناعية     وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي     طالب( متدرب من 41حضر الربنامج التدرييب ): الفئة املستهدفة

 .الدواجنواألمراض للدواجن كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل يف جمال 

 الدواجن(   نتاج إد/ حممود ع ام )قسم : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l عالقة العناصر املعدنية باملناعة. - عالقة األمحاض األمينية باملناعة 

l اجلهاز ا ضمى. احلفاظ علي صحة دور التريذية يف 

 ""تنمية مهارات الحاسب اآلىل ىالربنامج التدريب

 م4/2/6102وحف  01/4/6102من الفرت  ال منية: 

 ( ساعات3): عدد ساعات التدريب

( متدرب من العاملني بالكلية لتأهيلهم علي منهج ينميية مهيارات التعاميل ميع     01حضر الربنامج التدرييب ) :الفئة املستهدفة

 احلاسب اآللي كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل يف جمال احلاس ات .

 )وحد  التدريب(    ى/ أمحد ع د اجمليد ع د السالم ال سطويسأ. :املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l املهارات األساسية للتعامل مع النوافذ. - مقدمة نظرية م سطة عن احلاسب اآللي 

l ( التعامل مع ملفي الكتابةWordPad - Notepad) -  املهارات األساسية للتعامل مع برنامجMicrosoft Word. 

l .كيفية التعامل مع اجلداول 

 6102/6102خالل العام الجامعى  الدورات والربامج التدريبية
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 ""أمراض الدواجن ىالربنامج التدريب

 64/5/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات3) : عدد ساعات التدريب

( متدرب مين طل يه الكليية لتأهيليهم عليي فنييات أميراض اليدواجن كتيدريب          63حضر الربنامج التدرييب ) :الفئة املستهدفة

 .الدواجنيف جمال حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 (قسم إنتاج الدواجن) زياد حممد قل هد/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: لييهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إ

l لألمراضعمليات التشريح السليمة والتشخيص الظاهري  أسس. 

l العلمية والعملية السليمة لنجاح عملية التحصني. األسس 

l  األمراضعمليات مقاومة. 

l   األمراضاحليوي يف جمال مقاومة  األمنقواعد. 

l  املختلفة للمراحل العمرية املختلفة للدواجن. ادنتاجيةالعمليات الرعائية املختلفة طوال الفرتات 

l  الطيور. ألنواععمليات التحصني املختلفة يف املراحل العمرية  إجراءكيفية 

l السليمة لتداول الدواجن النافقة والتخلص منها. األسس 

l  املصرية. األجواءاملنتشر  يف  األمراضوضع برنامج التحصني احلديثة ملقاومة 

 "األغذية"املنهج املتكامل لضمان سالمة  ىالربنامج التدريب

 م04/7/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات املينهج املتكاميل           35الفئة املستهدفة: حضر الربنيامج التيدرييب )  

 للعمل باملصانع.كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم  األغذيةلضماك سالمة 

 (الصناعات الريذائية )قسمرانيا اجلمالد/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: الربنامج بصور  رئيسية إلييهدف هذا 

l  املنقولة عن طريق الريذاء. األمراض - األمنالريذاء   -سالمة الريذاء 

l   أنظمة جود  الريذاء.  - األمنمصادر الريذاء   -املمارسات الصحية اجليد 

l  نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجةISO      . 

 "األوتوكاد باستخدام "تنسيق الحدائق ىالربنامج التدريب

 65/7/6102: 00/7الفرت  ال منية: 

 ( ساعات5): عدد ساعات التدريب

( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات ينسييق احليدائق           63حضر الربنامج التدرييب ) :الفئة املستهدفة

 .يصميم و ينسيق احلدائقهم للعمل كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءي

 (اخلضر وال ينة د/ حممود مكرم قاسم )قسم: املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج
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 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l .مقدمة يف يصميم و ينسيق احلدائق 

l  أسس ينسيق املساحة. -ينسيق املساحات نظم 

l .العوامل املؤثر  يف التنسيق 

l  استخدامات العناصر الن ايية. -أهم اجملاميع الن ايية لن ايات ال ينة 

l  الرسم ا ندسي  -يف التصميم  ادنشائيةالعناصرAuto Cad (2D). 

l .مراحل إنشاء التصميمات املختلفة 

 "ى"شبكات الر ىالربنامج التدريب

 م1/6102/ 9-3-9، 30/7الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

كتيدريب  نظم ش كات اليري  ( متدرب من طل ه وخرجيي الكلية لتأهيلهم علي 66حضر الربنامج التدرييب ): الفئة املستهدفة

 .يف يصميم الش كات حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 )قسم اخلضر وال ينة( مد/ حممود مكرم قاس: املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l االعت ارات الواجب مراعايها عند يصميم ش كات الري 

l ختطيط النظام وعمل اخلرائط 

l حساب االحتياجات املائية للن ايات  - يث ) التنقيط(مكونات أنظمة الري احلد 

l املواس  وحساب القطر االقتصادي أقطاراختيار  - فواقد االحتكاك بالنظام 

l اختيار ويعيني قدر  املضخة - جدولة الري ويأث ها علي خمطط الش كة 

l مقايسة النظام - دراسة منوذج لتصميم نظام الري بالتنقيط 

 "التغذية العالجية"  ىالربنامج التدريب

 م4/1/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

التريذيية العالجيية   ( متدرب من طل ه وخرجيي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات     67) ىالفئة املستهدفة: حضر الربنامج التدري 

 .جمال التريذية العالجيةكتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 (األل اك )قسمحممد مس  درويشد/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l     .مقدمه يف التريذية والتريذية العالجية 

l  القياسات ال شرية .  -طاقة الريذاء  -يداخل الريذاء مع الدواء 

l  التريذية يف حاالت السمنة املفرطة.  -معدل التمثيل الريذائي 

l .يريذية مرضي التوحد ويريذية مرضي الكلي 
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 "الند سكيببرنامج الريال تايم  باستخدام "تنسيق الحدائق ىلربنامج التدريبا

 63/1/6102: 60/1الفرت  ال منية: 

 ( ساعات5): عدد ساعات التدريب

( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات ينسييق احليدائق           01حضر الربنامج التيدرييب )  الفئة املستهدفة:

 .يصميم و ينسيق احلدائقكتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 (اخلضر وال ينة د/ حممود مكرم قاسم )قسم: املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: الربنامج منسق

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l .ينصيب الربنامج 

l  /الربنامج/ القائمة الرئيسية. إعداداتالتعرف علي واجهة املستخدم 

l  وملحقايها./ منسوب املساحة / الطرق املنشآتقائمة 

l وأنواعهاوملحقات السوفت سكيب / املسطحات املائية  أعمال. 

l  واجراج للمشروع يف صور  فديو.  أبعادملحقات الربنامج من 

 

 الزراعية" األعمالالربنامج التدريبي " إدارة و ريادة 

 م0/9/6102: 01/1الفرت  ال منية: 

 ( ساعات5): عدد ساعات التدريب

العميل ال راعيي   ( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات         45حضر الربنيامج التيدرييب )  الفئة املستهدفة: 

 .اجملال ال راعيكتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 (االقتصاد ال راعى )قسم حممد ع د الدايمد/ : املدرب

 يبمدير وحد  التدر - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  مهارات املقابلة الشخصية وكتابة الس   الذايية. - الوقت وضريوط العمل إدار 

l  مهارات حل املشكالت واختاذ القرار. - مهارات العرض الفعال  -مهارات االيصال الفعال 

l   األعمالمقدمه يف رياد. 
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 "األوتوكادبرنامج  باستخدام الربنامج التدريبي "تنسيق الحدائق

 م3/01/6102-0، 69/9-66الفرت  ال منية: 

 ( ساعات5): عدد ساعات التدريب

( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات ينسييق احليدائق           05الفئة املستهدفة: حضر الربنامج التيدرييب ) 

 .يصميم و ينسيق احلدائقلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل كتدريب حتوي

 (اخلضر وال ينة د/ حممود مكرم قاسم )قسم: املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  يصميم وينسيق احلدائقمقدمة يف. 

l  أسس ينسيق املساحة -نظم ينسيق املساحات. 

l العوامل املؤثر  يف التنسيق. 

l أهم اجملاميع الن ايية لن ايات ال ينة. 

l يف التصميم ادنشائيةالعناصر  - العناصر الن ايية استخدامات. 

l  الرسم ا ندسيAutocad (2D) -  التصميمات املختلفة إنشاءمراحل. 

 "التغذية العالجية" ىالتدريب الربنامج

 م5/01/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

التريذيية العالجيية   ( متدرب من طل ه وخرجيي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات     61الفئة املستهدفة: حضر الربنامج التدرييب )

 .العالجيةجمال التريذية كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 (الصناعات الريذائية )قسم رانيا اجلمالد/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  التفاعل بني الريذاء والدواء  -م اد  التريذية. 

l  الريذائية.احلساسية 

l  الريذاء أخطار  -ختطيط الوج ات. 

l .الربنامج الريذائي 

 "ملحاصيل الخضر تحت نظم البيوت املحمية اآلفاتالتسميد ومقاومة الربنامج التدريبي "

 م00/01/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

التسيميد ومقاومية   ( متدرب من طل ه وخرجيي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات     62حضر الربنامج التدرييب ) :الفئة املستهدفة

حملاصييل   اآلفيات جميال التسيميد ومقاومية    كتدريب حتويلي ميكين عين طريقيه رفيع كفياءيهم للعميل        حملاصيل اخلضر اآلفات

 .اخلضر حتت نظم ال يوت احملمية

 (اخلضر وال ينة )قسمحممد مسعد ندا د/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج
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 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  ال يوت احملمية. أنواع  - أهدافها -يعريف ال راعة احملمية 

l  طماطم.  -فلفل   -اهم احملاصيل الف ي رع فيها خيار 

l ال يوت احملمية. يربية حماصيل اخلضر داخل 

l .برامج التسميد املت عة داخل ال يوت احملمية 

l  وبرامج املكافحة املت عة.  واآلفات األمراضأهم 

 

 "السكر والضغط ىتغذية مرض" ىالربنامج التدريب

 م64/00/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

يريذية مرضي السيكر والضيريط   ( متدرب من طل ه الكلية لتأهيلهم علي فنيات 33حضر الربنامج التدرييب ): الفئة املستهدفة

 .التريذيةكتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل جمال 

 (األل اك)قسم مس  درويش د/ حممد : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: إلي يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية

l  وأنواعهمرض ال ول السكري   - األنسولنيميكانيكية عمل هرموك. 

l برنامج غذائي ملريض السكر. إعداد  -الوظيفية اخلاصة مبرض السكر  األغذية 

l  مرض الضريط.  -مرضي السكر  أدويةيداخل الريذاء مع 

l  رفع الضريط. إليالعوامل الف يؤدي 

l .ميكانيكية خفض الضريط املريفع 

l  برنامج غذائي ملريض الضريط. إعداد  -الضريط  أدويةيداخل الريذاء مع 

l  خفض الضريط. إليالف يؤدي  األغذيةاملرك ات الفعالة يف بعض 

l يكيفية استخدام علم الNutragenomics  .يف عالج مرض الضريط 

 "اآلىل الحاسب مع التعامل مهارات تنمية" ىالربنامج التدريب

 م61/06/6102 إىلم 09/00/6102الفرت  ال منية: من 

 ( ساعات62): عدد ساعات التدريب

 اآلليي كيفيية اسيتخدام احلاسيب    لتأهيليهم عليي    العياملني بالكليية  ( متدرب مين  00الفئة املستهدفة: حضر الربنامج التدرييب )

 والتعامل معه.

 : أ/ امحد ع د اجمليد ال سطويسياملدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: نسق الربنامجم
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 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l النوافذ مع التعامل فى األساسية املهارات - اآلىل احلاسب عن م سطة نظرية مقدمة. 

l السريعة القوائم مع التعامل كيفية POPUP MENUS املهام وشريط املكتب لسطح. 

l املفتوحة النوافذ يرييب كيفية - املفتوحة النافذ  وحتجيم ويصري  يك   كيفية. 

l امللفات وحذف ولصق وقص نسخ كيفية - املكتب سطح شاشة شكل يريي  كيفية. 

l املفكر  الكتابة ملفى مع التعامل NOTEPAD والكايب WORDPAD  فيى  األساسيية  تالنوافيذ واملهيارا   داخيل  مين 

 .MS-WORD ال يانات معاجلة برنامج مع التعامل

l  النصيوص  وقيص  ولصق نسخ عمل كيفية - الفرشا  أدا  من التنسيق نسخ عمل كيفية - اخلط وحجم ولوك نوع يريي 

 .وفقر  خط ينسيق كيفيةو

l و ا ندسية واألشكال نص مربع إدراج كيفيةWord Art. 

l املائييية والعالميية للصييفحة وخلفييية بييرواز عمييل كيفييية - (الصييفحة ختطيييط) الصييفحة إعييداد كيفييية WATER 

MARK. 

 

 الزراعية" األعمال"إدارة و ريادة  ىالربنامج التدريب

   1/06/6102- 7الفرت  ال منية: 

 ( ساعات5): عدد ساعات التدريب

العميل ال راعيي   ( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات         01حضر الربنيامج التيدرييب )  : الفئة املستهدفة

 .اجملال ال راعيكتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 (االقتصاد ال راعى )قسم حممد ع د الدايمد/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي:   رئيسية إلييهدف هذا الربنامج بصور

l  الوقت وضريوط العمل. إدار 

l مهارات املقابلة الشخصية. 

l .كتابة الس   الذايية 

l  مهارات االيصال الفعال. 

l .مهارات العرض الفعال 

l .مهارات حل املشكالت واختاذ القرار 

l    األعمالمقدمه يف رياد. 
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 " املنهج املتكامل لضمان سالمة األغذية"  ىالربنامج التدريب

 69/06/6102الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

املينهج املتكاميل لضيماك    ( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي        62الفئة املستهدفة: حضر الربنامج التيدرييب ) 

 .األغذيةيف جمال للعمل كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم سالمة األغذية  

    (األل اك )قسموليد الشارود د/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l التصنيعية اجليد .يط يق املمارسات  - التعريف مبفاهيم جود  وسالمة الريذاء 

l يصميم خطة هاسب (HACCP) -  أنظمة األي وISO .إدار  جود  الريذاء 

l  التكامل بنيGMP  وHACCP  وISO .لضماك جود  وسالمة الريذاء 

 

 "األوتوكاد باستخدام "تنسيق الحدائق ىالربنامج التدريب

 م9/6/6107: 3/0الفرت  ال منية: 

 ( ساعات5): عدد ساعات التدريب

( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي فنييات ينسييق احليدائق           07حضر الربنامج التيدرييب )  :املستهدفة الفئة

 .يصميم وينسيق احلدائقكتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 (اخلضر وال ينة )قسم د/ حممود مكرم قاسم -ك: د/ امحد ع د العال حجازي املدربو

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l أسس ينسيق املساحة. -نظم ينسيق املساحات  -مقدمة يف يصميم وينسيق احلدائق 

l  ادنشيائية العناصير   -العناصر الن ايية  استخدامات -ل ينةاميع الن ايية لن ايات اأهم اجمل -العوامل املؤثر  يف التنسيق 

 مراحل إنشاء التصميمات املختلفة. - Auto Cad (2D)الرسم ا ندسي  -يف التصميم 
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 ى "تصميم شبكات الرى"الربنامج التدريب

 م61/6/6107-67-60-61الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

كتيدريب  نظم شي كات اليري   ( متدرب من طل ه وخرجيي الكلية لتأهيلهم علي 07الربنامج التدرييب )الفئة املستهدفة: حضر 

 .يف يصميم الش كات حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل 

 )مدرس بقسم اخلضر وال ينة( د/ حممود مكرم قاسم: املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l ختطيط النظام وعمل اخلرائط -االعت ارات الواجب مراعايها عند يصميم ش كات الري. 

l )ييار  اخت - فواقيد االحتكياك بالنظيام    -حساب االحتياجات املائيية للن اييات    - مكونات أنظمة الري احلديث ) التنقيط

 اختيار ويعيني قدر  املضخة. - جدولة الري ويأث ها علي خمطط الش كة -املواس  وحساب القطر االقتصادي أقطار

l مقايسة النظام. - دراسة منوذج لتصميم نظام الري بالتنقيط 

 

 ى "مبادئ إعداد أخصائي التغذية"الربنامج التدريب

 م9/3/6107الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

م ياد  إعيداد أخصيائي    ( متيدرب مين طل يه وخرجييي الكليية لتأهيليهم عليي        43الفئة املستهدفة: حضر الربنامج التيدرييب ) 

 يف جمال أخصائي التريذية.كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل التريذية 

 ال هراء حممود مطاوع )مدرس بقسم الصناعات الريذائية(د/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: نسق الربنامجم

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l األغذيةلدي أخصائي  األساسيةاملهارات واملعلوماك  -غذيةاأل أخصائي. 

l لدي أخصائي التريذية. طرق احلصول علي املعلومات -املهام واملسئوليات واملعوقات 

l التريذية. ألخصائيمفاييح النجاح الوظيفي  -وضع اخلطط العالجية الريذائية 
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 "مبادئ برامج إنقاص الوزن" الربنامج التدريبي

 م01/3/6107الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

عليي   وييدري هم  خرجيي الكليية لتأهيليهم  من  7و الكليةب طال من 30( متدرب 31الفئة املستهدفة: حضر الربنامج التدرييب )

 يف جمال إنقاص الوزك.كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل برامج انقاص الوزك 

 (األل اكحممد مس  درويش )قسم د/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: رئيسية إلي يهدف هذا الربنامج بصور 

l  )كيفية حتديد الوزك املثالي. -مقدمة عن القياسات اجلسمية )االنثروبومرتية 

l .كيفية حتديد متطل ات الطاقة الالزم احلصول عليها من الريذاء اعتمادا علي الوزك املثالي للريذاء 

l  محييية ضيي ط حجييم  -محييية ضيي ط الكربوهيييدرات -احلميييات املسييتخدمة النقيياص الييوزك  أنييواعالتعييرف علييي اشييهر

 محية النوع االستقالبي. - األطعمةمحية خلط  -محية قليلة الدهوك -محية املؤشر السكري -الوج ات 

 

 "إكثار نباتات الزينة و العناية بها الربنامج التدريبي "

 م 31/3/6107:  63/3الفرت  ال منية: 

 ة( ساع06): عدد ساعات التدريب

إكثيار  خريج الكلية لتأهيليهم عليي فنييات    ( 6عدد )والكلية ( متدرب من طل ه 01الفئة املستهدفة: حضر الربنامج التدرييب )

يف جمال املشيايل وزراعية ن اييات    كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل  ن ايات ال ينة و العناية بها ورعايتها

 .ينة و العناية بها يف املن لال 

 (ختصص ن ايات زينة )قسم اخلضر وال ينة: د/ مهند حممد ع د ال اسط املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  العقيل   -قية زراعية ال يذور وطيرق كسير السيكوك      طري -ير وال دائل الط يعية ال ديلية ليه  التجذكيفية حتض  هرموك

 الساقية والورقية ومواعيد زراعتها وكيفية ضماك جناحها.

l  وال يئات املسيتخدمة   األوانيأنواع  -ال البل واجلراثيم  - واألرضيالرتقيد ا وائي  -باخللفات والتقسيم  ادكثارطريقة

اختيار الن ات لكي يالئم  -الف قد يظهر. واآلفات األمراضمقاومة  -طرق الري والتسميد لن ايات ال ينة. -يف ال راعة

 الظروف املناس ة له.
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 "مبادئ برامج إنقاص الوزن" الربنامج التدريبي

 م2/4/6107الفرت  ال منية: 

 ( ساعات 2): عدد ساعات التدريب

عليي   وييدري هم  خرجيي الكليية لتأهيليهم  من  5و ب الكليةطال من 31( متدرب 43حضر الربنامج التدرييب ): الفئة املستهدفة

 يف جمال إنقاص الوزك.كتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل برامج انقاص الوزك 

 (األل اكحممد مس  درويش )قسم د/ : املدرب

 مدير وحد  التدريب - د حممد ع د ال اسطد/ مهن: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  )كيفية حتديد الوزك املثالي. -مقدمة عن القياسات اجلسمية )االنثروبومرتية 

l ي الوزك املثالي للريذاء.كيفية حتديد متطل ات الطاقة الالزم احلصول عليها من الريذاء اعتمادا عل 

l  محيية   -محيية ضي ط حجيم الوج يات      -ية ض ط الكربوهييدرات  مح -احلميات املستخدمة النقاص الوزك  أنواعاشهر

 محية النوع االستقالبي. - األطعمةمحية خلط  -محية قليلة الدهوك  -املؤشر السكري 

 

 الربنامج التدريبى "تربية الدواجن" 

 م  01/4/6107- 9الفرت  ال منية: 

 ( ساعات  1): عدد ساعات التدريب

( متيدرب مين طيالب الكليية لتأهيليهم عليى فنييات يربيية اليدواجن كتيدريب           31حضر الربنامج التدري ى )الفئة املستهدفة: 

 حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل فى جمال يربية الدواجن .

 (إنتاج الدواجنقسم )د/ زياد حممد العوضى قل ه أ.م.: املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l األسس العلمية والعملية لنجاح عملية التحصني.  - س عملية احلضانة ورعاية الكتاكيتأس 

l قواعد التريذية السليمة طوال فرت  التحصني. - املختلفة طوال فرت  التحصنيعاية عمليات الر 

l  األسس العلمية لتكوين العالئق املختلفة. -املختلفة طوال الفرتات ادنتاجيةالعمليات الرعائية 

l األسس السليمة لتداول الدواجن. -كيفية إجراء عمليات التحصني 

 



 

85  | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 الربنامج التدريبى "الفوتوشوب" 

 م  03/4/6107-00الفرت  ال منية: 

 ( ساعات 9): عدد ساعات التدريب

( متدرب من طالب وخرجيى الكلية لتأهيلهم على فنيات الفويوشوب كتدريب 03حضر الربنامج التدري ى )الفئة املستهدفة: 

 حتويلى ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل يف جمال الط اعة وحتسني الصور والالند سكيب.

 املدرب: م/ شريف فوزى أمحد

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 : بينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل  يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  الفويوشوبينصيب برنامج . 

l التعامل مع القوائم. 

l والشعارات. عمل اللوجو 

l الصور جود   حتسني. 

 

 "االسرتاتيجيات الحديثة للتدريس للطالب" ىالربنامج التدريب

 م 63/4/6107الفرت  ال منية: 

 ( ساعات3): عدد ساعات التدريب

الكليية لتأهيليهم عليي فنييات     ب املدرسيني املسياعدين واملدرسيني   ( متيدرب مين   5الفئة املستهدفة: حضر الربنيامج التيدرييب )  

 .يف جمال التدريس للطالبكتدريب حتويلي ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل  للطالباالسرتاييجيات احلديثة للتدريس 

 (مرك  التعليم ادلكرتوني باجلامعة) : م/ إمياك حممد فضلاملدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 دربني فيما يتصل بي:ينمية معارف ومهارات املت يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l  نظام إدار  التعلمMoodle. 

l .عمل مقررات الكرتونية 

l ري علي نسب حضور و غياب الطالب.كيفية االطالع الفو 

l  نتائج االمتحانات اللحظية.االطالع على 

l .عمل غرف حوار بينك وبني الطالب 

l .كيفية عمل حماضرات مصور  و بثها علي قنا  اجلامعة 
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 "الزراعية األعمالإدارة وريادة بشرية "تنمية ى الربنامج التدريب

 م67/4/6107 ىوحت 09/4/6107من الفرت  ال منية: 

كتيدريب  العميل ال راعيى   الكليية لتأهيليهم عليي فنييات      طيالب ( متيدرب مين   64حضر الربنيامج التيدرييب )  الفئة املستهدفة: 

 اجملال ال راعى.ميكن عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل  ىحتويل

 (االقتصاد ال راعى قسم ) حممد ع د الدايمد/ أ.م. :املدرب

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: يهدف هذا الربنامج بصور  رئيسية إلي

l .إدار  الوقت وضريوط العمل 

l مهارات العرض الفعال. -مهارات االيصال الفعال  -ة الشخصية وكتابة الس   الذايية مهارات املقابل 

l .مهارات حل املشكالت واختاذ القرار 

l .مقدمه يف رياد  األعمال 

 

 "كنيك تفاعل البلمرة املتسلسل الكمي اللحظي األسس النظرية وتحليل البيانات والتطبيقاتى "تالربنامج التدريب

qRT-PCR technique: theoretical basics, data analysis and applications 

 م  62/4/6107-65الفرت  ال منية: 

 ( ساعات2): عدد ساعات التدريب

وييدري هم عليي    من خرجييي الكليية لتأهيليهم    0من طالب الكلية و 63( متدرب 64حضر الربنامج التدرييب )الفئة املستهدفة: 

املتسلسل الكمي اللحظي األسس النظرية وحتليل ال يانات والتط يقات كتيدريب حتيويلي ميكين     كنيك يفاعل ال لمر يبرامج 

 جمال الوراثة. عن طريقه رفع كفاءيهم للعمل يف

 املدرب: أ.م.د/ حممد حسن ع د الع ي  )قسم الوراثة(

 مدير وحد  التدريب - د/ مهند حممد ع د ال اسط: منسق الربنامج

 ينمية معارف ومهارات املتدربني فيما يتصل بي: ر  رئيسية إلييهدف هذا الربنامج بصو

l قياس التع   اجليين لكافة الصفات الف يهتم بها ال احث يف كافة اجملاالت العلمية علي الكائنات احلية املختلفة. 

l فى الكائنات احلية. الكمى لألمراض املختلفة الف وسية وال كت ية والفطرية  تقديرال 

l  التع   اجلينى املقارك لتحديد يأث  املعيامالت املختلفية عليى التعي   اجلينيى للجينيات املتحكمية فيى الصيفات          قياس

 ا امة  فى الكائنات احلية.
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 املتدربوك فرت  االنعقاد املدرب سم الدور ا م

 عدد املتدربني

 خريج طالب

 1 59 طالب 9/5/6102: 9/4 الشحات بركات /أ.د ىمساحة األراض 0

 01 موظفني 01/4/6102 م/ امحد ال سطويسي مهارات التعامل مع احلاسب اآللي 6

 1 41 طالب 09/5/6102 د/ حممود ع ام أمراض الدواجنعالقة التريذية باملناعة و 3

 1 63 طالب 64/5/6102 د/ زياد العوضي أمراض الدواجن 4

 ينسيق احلدائق باستخدام األويوكاد 5

 د/ حممود مكرم

 د/ امحد ع د العال

 1 64 طالب 65/7/6102:  00/7

 6 33 طالب وخرجيني 04/7/6102 د/ رانيا اجلمال املنهج املتكامل لضماك سالمة األغذية 2

 يصميم ش كات الري 7

 د/ حممود مكرم

 د/ حممد ندا

 6 61 طالب وخرجيني 01/1/6102: 30/7

 6 65 طالب وخرجيني 4/1/6102 د/ حممد مس  يريديه عالجيه 1

9 Real Time 6 02 طالب وخرجيني 63/1/6102: 60/1 د/ حممود مكرم 

 3 46 طالب وخرجيني 0/9/6102: 65/1-01 د/ حممد ع د الدايم التنمية ال شرية 01

 األويوكادينسيق احلدائق باستخدام  00

 د/ حممود مكرم

 د/ امحد ع د العال

 7 1 طالب وخرجيني 4/01/6102:  66/9

 4 65 طالب وخرجيني 5/01/6102 د/ رانيا اجلمال دور  يريذية عالجية 06

 1 64 طالب 00/01/6102 د/ حممد ندا يسميد و مقاومة اآلفات حملاصيل اخلضر  03

 1 33 طالب 64/00/6102 د/حممد مس  يريذية مرضي الضريط و السكر 04

 1 01 طالب 1/06/6102-7 د/ حممد ع د الدايم التنمية ال شرية 05

 00 موظفني 60/06/6102-09 م/ امحد ال سطويسي مهارات التعامل مع احلاسب اآللي 02

 07 1 طالب وخرجيني 69/06/6102 أ.د/ وليد الشارود املنهج املتكامل لضماك سالمة األغذية 07

 احلدائق باستخدام األويوكاد ينسيق 01

 د/ حممود مكرم

 د/ امحد ع د العال

 06 5 طالب وخرجيني 9/6/6107:  31/0

 3 04 طالب وخرجيني 61/6/6102: 61/6 د/ حممود مكرم يصميم ش كات الري 09

 03 31 طالب وخرجيني 9/3/6107 د/ ال هراء مطاوع م اد  إعداد أخصائي أغذية 61

 7 30 طالب وخرجيني 01/3/6107 د/ حممد مس  الوزكبرامج انقاص  60

 6 01 طالب وخرجيني 31/3/6107-63 د/ مهند ع د ال اسط ار ن ايات ال ينة ورعايتهااكث 66

 5 31 طالب وخرجيني 2/4/6107 د/ حممد مس  برامج انقاص الوزك 63

 1 31 طالب 01/4/6107- 9 العوضىد/ زياد أ. يربية الدواجن 64

 6 00 طالب وخرجيني 03/4/6107-00 م/ شريف فوزى الفويوشوب 65

 5 هيئة يدريس 63/4/6107 م/ إمياك فضل االسرتاييجيات احلديثة للتدريس الطالب 62

 1 64 طالب وخرجيني 67/4/6107-09 د/ حممد ع د الدايم بشريةينمية  67

 0 63 طالب وخرجيني 62/4/6107-65 د/ حممد ع د الع ي  ل ال لمر  املتسلسلكنيك يفاعي 61

 3 35 طالب وخرجيني 3/5/6102 د/ زياد العوضيأ. أمراض الدواجن 69

 1 36 طالب 01/5/6107- 9 العوضىد/ زياد أ. يربية الدواجن 31

 5 5 طالب وخرجيني 07/5/6107:  2/5 أ.د/ متوىل أبو سريع صناعات اجلنب 30

 

 6102/6102تم تنفيذها خالل  ىللدورات التدريبية الت إحصائىملخص 
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 املتدربني(عدد  - انعقادها مراتعدد )تم تنفيذها  ىالدورات الت

 الدور  اسم
عدد مرات 

 االنعقاد

 عدد املتدربني
 عدد املتدربني

 هيئة يدريس موظف خريج طالب

 5 5 1 1 1 0 االسرتاييجيات احلديثة للتدريس الطالب

 60 1 60 1 1 6 مهارات التعامل مع احلاسب اآللي

 20 1 1 3 51 6 أمراض الدواجن

 52 1 1 09 37 3 باستخدام األويوكادينسيق احلدائق 

 39 1 1 5 34 6 يصميم ش كات الري

 26 6 يربية الدواجن
 

1 1 26 

 52 1 1 2 51 6 دور  يريذية عالجية

 79 1 1 3 72 3 التنمية ال شرية

 56 1 1 09 33 6 املنهج املتكامل لضماك سالمة األغذية

 10 1 1 06 29 6 برامج انقاص الوزك

Real Time 0 02 6 1 1 01 

 64 1 1 1 64 0 يسميد و مقاومة اآلفات حملاصيل اخلضر

 33 1 1 1 33 0 يريذية مرضي الضريط والسكر

 43 1 1 03 31 0 م اد  إعداد أخصائي أغذية

 61 1 1 6 01 0 اكثار ن ايات ال ينة ورعايتها

 03 1 1 6 00 0 الفويوشوب

 64 1 1 0 63 0 يكنيك يفاعل ال لمر  املتسلسل

 01 1 1 5 5 0 صناعات اجلنب

 41 1 1 1 41 0 عالقة التريذية باملناعة وأمراض الدواجن

 59 1 1 1 59 0 مساحة األراضى

 792 5 60 96 271 30 امجاىل

 (أعضاء هيئة التدريس -املوظفني  -ن والخريج -لطالب ا)د املتدربني اعدأ

 العدد املستفيد من الدورات الفئة املستهدفة

 5 هيئة يدريسعضو 

 60 موظف

 271 طالب

 96 خريج
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 : يهدف الفكر  الرئيسية من إنشاء وحد  إدارية ملتابعة اخلرجيني بكلية ال راعة إىل

l مساعد  طل ة وخرجيي الكلية يف احلصول على فرص عمل. 

l     بالكليية واجلامعية،   يقديم قاعد  بيانات متخصصة بياملوارد ال شيرية خاصية

 .وأخرى حلاجات سوق العمل احمللي وادقليمي والدولي

l      دراسة الوضع الوظيفي خلرجيي الكلية وأمياكن عمليهم ومواءمية ختصصيايهم

لسوق العمل ويطور مهارات ال حث عن الوظيفة مبا يساهم يف يسويق خرجييي  

 .الكلية وإجياد الوظيفة املالئمة  م

l  وجلنة اللوائح بالكلية بالتخصصات املرغوبية بسيوق   يقديم املعلومات للطالب

العمل والراكد  عن طريق التريذية الراجعية يع يي ال للمواءمية بيني خمرجيات      

 .التعلم ومتطل ات سوق العمل

 االسرتاتيجيةاألهداف 

l               م املساعد  يف ييأمني فيرص عميل ج ئيية أو مؤقتية أو دائمية للطل ية بعيد التخيرج مبيا يتيواءم وختصصيايهم ومييو

 .وقدرايهم

l          بناء نظام معلومات ينمية املوارد ال شرية يف الكلية وسوق العميل مين خيالل بنياء قاعيد  بيانيات متخصصية بياملوارد

 .ال شرية خلرجيي الكلية واجلامعة وطالبها وجعلها متاحة للطل ة واخلرجيني وطاليب العمل

l  العمل والفرص املتاحة للخرجيني والطل ةبناء قاعد  بيانات حملية وإقليمية ودولية متخصصة حباجات سوق. 

l   متابعيية أوضيياع خرجيييي الكلييية الوظيفييية ميين خييالل إعييداد مؤشييرات رقمييية ودراسييات حبثييية يييدعم املواءميية بييني

خمرجات التعليم العالي ومتطل ات سيوق العميل مين حييث التخطييط واملتابعية والتقيييم والتريذيية الراجعية لسيوق           

 .العمل

l خصصات املطلوبة واملش عة والراكد إعداد دراسات عن الت. 

l            إعطاء الطل ة املهارات الالزمة للوظيفية اليف يتناسيب ميع ختصصيايهم ومييو م عين طرييق إعيداد دورات يدري يية

 .مبوافقة الكلية املمثلة والوحدات ذات الطابع اخلاص

l ة ويوظيف ومتابعة خرجيي الكليةالتنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة بدراسات وينمية املوارد ال شري. 
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 األهداف العامة

l         بناء خمتلف قنوات االيصال والتواصل لتع ي  عالقة اخليريج بكليتيه وجامعتيه، والتعياوك ا يادف خلدمية اخليرجيني

  .والكلية واجملتمع احمللي

l االيصال الفعال مع الشركات واملؤسسات. 

l  بسهولة واختيار اخلريج املناسبمساعد  الشركات واملؤسسات الف ي حث عن موظفني يف الوصول إىل خرجيي الكلية. 

l املساعد  يف يأمني فرص عمل للخرجيني يتناسب وختصصايهم وميو م. 

l متابعة أوضاع خرجيي الكلية الوظيفية من حيث مالئمة ط يعة الوظيفة للتخصصات املتوفر  يف الكلية. 

l  من خالل بناء قواعد بيانات خاصة باخلرجيني الكريونيبناء نظام معلومات. 

l للخرجيني، وذلك لتسهيل عملية يسجيل الس  الذايية يف قاعد  ال يانات ادلكرتونياد املوقع إعد. 

l ادعالك عن الوظائف املطلوبة واستق ال الطل ات من الشركات الراغ ة بالتوظيف. 

l إصدار جملة أو نشر  دورية حتتوي على األخ ار الف يهم اخلرجيني. 

l  ومهارايهم العلمية واملهنية يف جمااليهم وختصصايهم لتطوير مستواهمي ويد اخلرجيني باستمرار باجلديد. 

l إقامة يوم سنوي للخرجيني يدعى حلضوره مجيع اخلرجيني.  

 اختصاصات املكتب

l إجياد صلة وثيقة بني اخلريج والكلية بصفة مستمر  لتدعيم انتمائه للكلية و للجامعة. 

l     ويطيييوير إياحييية الفرصييية للخيييرجيني لتجدييييد معلوميييايهم

مستواهم ومهارايهم العلمية بصفة مستمر  عن طرييق ميدهم   

باجلديييد يف جميياالت ختصصييايهم وذلييك عيين طريييق الوسييائل     

 -:اآليية

G    ينشيييط بييرامج التعليييم املسييتمر ميين ق ييل الكلييية دقاميية

 .برامج ودورات يدري ية للخرجيني

G إصدار جملة أو نشره سنوية أو نصف سنوية. 

G  ات الكلية وبرامج نشاطايهادعو  اخلرجيني يف مناس . 

G   إقاميية يييوم للخييرجيني بصييفة سيينوية وذلييك بريييرض ربييط

 .اخلريج ب ميلة اخلريج

G         مسيياعد  اخلييرجيني الييذين ا عصييلوا علييى وظييائف مناسيي ة وذلييك مبييدهم باحتياجييات املؤسسييات وا يئييات

 ف.ومؤسسات التوظياخلرجيني ( للتخصصات املختلفة عن طريق فتح قنوات بني الكلية ) من خالل 
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 والتواصل مع الخريجني الوظائف اإلعالن عنأواًل :: 
اخليياص  ادلكرتونييي( إعييالك ن ادعييالك عيينهم بيياملوقع 401وصييل عييدد ادعالنييات فييى اجملييال ال راعييى خييالل هييذه الفييرت  إىل )

 : باخلرجيني على الصفحة اخلاصة بالكلية مبوقع اجلامعة

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

 بوك: جتماعى اخلاص باملكتب على الفيسوكذلك على موقع التواصل اال

https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO  

بني املكتب وبني هذه الشركات للوقوف على ميدى حقيقية ادعالنيات ونوعييه      ن االيصال

 التخصص املطلوبة من اخلرجيني.

 :التاىل الرابطن يفعيل رابطة بيانات اخلرجيني  على 

http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co 

 فرص العمل توفريثانيًا :: 

l       ييتم ذلييك بااليصييال املسيتمر باملؤسسييات املختلفيية التيى  ييا يعييامالت ميع املكتييب عيين طرييق االيصييال التليفييونى أو

كميا   ،وذلك للوقوف على حاجه هذه الشركات من اخلرجيني ومدى يوافر فيرص العميل ليديهم    ادلكرتونيةاملرسالت 

هيذه   ووضيع عين ييوافر فيرص عميل للخيرجيني       لكرتونيية ادحبث ييومى فيى الصيحف الرمسيية واملواقيع      إجراء يتم 

 على املواقع اخلاصة باملكتب . ادعالنات

l   شيركة القياهر  لليدواجن،     مين )شيركة الدقهليية لليدواجن،     ادلكرتونيية ن استق ال عدد من االيصاالت واملراسيالت

 التخرج.، ينص على احتياجها إىل مهندسني زراعيني حديثى شركة نيو هوب لألعالف(

l اخلاص باملكتب  قام املكتب بنشر ادعالك على املوقع الرئيسى للكلية وموقع التواصل االجتماعىFacebook).) 

l   وبالفعل ن استق ال الس   الذايية من اخلرجيني  وإرسال كشف لعدد من اخلرجيني املرشحني للتعيني إلي الشيركات

 .املقابالت الشخصية للخرجيني ى فلرد من ق ل الشركات عما ناملعنية لعمل املقابالت الشخصية ولكن ا يتم ا

 6102/6102أنشطة مكتب متابعة الخريجني خالل العام الجامعى 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar
https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co
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 والندوات التثقيفية الدورات والربامج التدريبيةثالثًا :: 

 "اآلىلتنمية مهارات الحاسب دورة "

 خريج  09عدد املتدربني :      6012يوليو  30-61الفرت  : من 
 املنسق : د / عمرو أمحد جرب  

 بشركة ميكروسوفت مصر برعاية م ادر  مصر يعمل.ل يدريب ئواملدرب : مس
 فى جمال حمتوى الدور  : ينمية مهارات احلاسب اآلىل

Internet,Windows10,Word2016,PowerPoint2016,Excel2016 

 

 "مهارات سوق العمل" دورة

 متدرب 61عدد املتدربني :       6102ديسمرب  0نوفمرب وحتى  62الفرت  : 
 املنسق : د / عمرو أمحد جرب  

 إشيراف مسيئول اخليدمات الريي  ماليية مبكتيب الصيندوق االجتمياعي للتنميية بالدقهليية حتيت            -م/ العوضي حمميود املدرب : 

 مدير مكتب الصندوق االجتماعي بالدقهلية   -/ أمين حممد موسىاألستاذ

املشيروعات منهيا: دراسيات اجليدوى      وإدار يعريف اخلرجيني عليى العدييد مين املهيارات يف جميال سيوق العميل        حمتوى الدور  : 

كميا ليل   ، املشروعات الصيري   واملتوسيطة   إقامة أساسيات -مهارات دراسة السوق ومتطل ايه  -التسويق االبتكارى  -للمشاريع 

 .واملهام  األدوارمهارات التفاوض ويقسيم  -التجار واملصنعني  دوارأيقمص  - احملاكا يوم يدري ى عن  برنامج التدريب على

 "ابدأ مشروعك" دورة

 عدد املتدربني : متدرب       6102ديسمرب  4-3الفرت  : 
 املنسق :  د / عمرو أمحد جرب  

 مسئول اخلدمات الري  مالية مبكتب الصندوق االجتماعي للتنمية بالدقهلية   -/ العوضي حمموداملدرب : م

ثقافة العمل احلر واملهارات الريادية لسوق العمل وفكر التسويق االبتكاري والتعيرف عليى دور    ملتدربا إكساب :حمتوى الدور  

 اب وكيفية االستفاد  من خدمات الصندوق باملنصور  يف دعم املشاريع للش األعمالالصندوق االجتماعي للتنمية وحاضنات 

التجيار واملصينعني، ومهيارات     أدوارويقميص   احملاكيا  كما لل برنيامج التيدريب عليى ييوم ييدري ى عين       ، االجتماعي للتنمية

 .واملهام والعديد من املهارات الف جيب التدريب عليها القتحام جمال العمل احلر األدوارالتفاوض ويقسيم 
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 )ثقافة العمل الحر واسرتاتيجيات النجاح(ندوة 

   6102 أكتوبر 31األحد املوافقالتاريخ : 
 هيئة التدريس أعضاءمن اخلرجيني والطالب من خمتلف كليات اجلامعة وعدد من الساد   415عدد احلضور : 

 مقرر الندو  : د / عمرو أمحد جرب  
 أمينية / األسيتاذ   -.. يشيرييل شي اب اخليرجيني مبحافظية الدقهليية     رئييس جهياز     -ى األمشياط / زينيب  األسيتاذ   -احملاضرين : 

األميني العيام   نائيب   -أ.د/ حمميد غييد     -.. حممود عمرية مدير التدريب جبهياز يشيرييل شي اب اخليرجيني مبحافظية الدقهليية      

/ محيدى ع يد   احملاضير د  -.. ق العيام ملؤسسية القياد  بالدقهليية    املنسي  -د/ حسام الدين هاللي  احملاضر -.. ملؤسسة القاد  مبصر

 مدرب مهارات حياه ومنسق مبديرية الش اب والرياضة . -الرينى 

  حمتوى الندو  :

l يقييدمها لييدعم  تعييرف علييى دور جهيياز يشييرييل شيي اب اخلييرجيني واخلييدمات واألنشييطة والييدورات التدري ييية الييفال

جهياز التشيرييل خيالل     وإجنازاتاخلرجيني واملشروعات الف ميو ا اجلهاز ومتطل ات وشروط احلصول على التمويل 

                                                                                      املاضية وبعض مناذج املشاريع الف ن متويلها. األعوام

l دور مؤسسة القاد  يف متكني ويأهيل الش اب للقيياد  والرياديية وخليق الفيرص واسيتثمارها وفين إدار        على  التعرف

الشخصيات املختلفة وكيفية  وأنواعالوقت واسرتاييجيات النجاح من اجل ينمية مهارات الش اب املهنية واجملتمعية ، 

 . العمليةياه يفهمها والتعامل معها دجناح التعامل داخل سوق العمل واحل

 

 

 ندوة )مهارات ومتطلبات سوق العمل(

 حضور 40عدد احلضور :        6102ديسمرب 2يوم الثالثاء املوافق التاريخ : 
 مقرر الندو  : د/ عمرو أمحد جرب  

 .للدواجن الدقهليةاملهندس/ أمين اجلندي مدير التوظيف بشركة :  احملاضر

 حمتوى الندو  :

l  بهيا مين أجيل اقتحيام جمياالت التوظييف        ادمليام احملاور الرئيسيية اليف جييب عليى الطيالب واخليرجيني       التعرف على

املختلفة بسوق العمل، والف للت كيفية حتديد األهداف واقتناص الوظائف املالئمية، وكيفيية االسيتعداد والتقيدم     

  .لتلك الوظائف

l  وأهميية جتدييد وبنياء القيدرات باسيتمرار       اآلخيرين ميع   مناقشة مهارات التعامل مع فريق العمل وكيفية التواصيل

 . وذلك حتى يتحقق عناصر النجاح والتمي  يف العمل
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l      عقد ايفاق يعاوك بني مكتب متابعة اخلرجيني وشركة الدقهلية للدواجن لدعو  احلاضيرين للنيدو  ل ييار  علميية

منتصيف العيام، كميا ن     إجياز  دواجن خيالل فيرت    ألحد امل ارع ومصانع األعالف واملعامل التابعة لشركة الدقهلية لل

االيفاق عليى ييدريب مجييع الطيالب واخليرجيني احلاضيرين للنيدو  خيالل فيرت  الصييف مليد  شيهر داخيل الشيركة               

يف جمال العمل داخل املعامل  أيضاالدواجن ودورات  وإنتاجومبقابل مادي، وكذلك عقد دورات يدري ية حول يربية 

 . صصني داخل الشركة وذلك بالنس ة للمهندساتال يطرية من ق ل متخ

 

 (عملالكيف تقتنص فرصة )ندوة 

 حضور 319عدد احلضور :        6107إبريل 3، االثنني  6107إبريل  6األحد التاريخ : 
 مقرر الندو  : د/ عمرو أمحد جرب

  تدريب  بوزار  الش اب والرياضةالللمشروعات ومسئول م ادر  مصر يعمل باددار  املرك ية   - / سالي سعيدأ : احملاضرين

 - IT - أ/ حسيام حسين   -.. مدرب مهارات حياييية ووظيفيية مبديريية الشي اب والرياضية بالدقهليية.        - أ/ على حممود حامد -

أ/ صالح عليى   -.. مبديرية الش اب والرياضة بالدقهلية. - IT - أ/ سعدية رضا حممد -.. مبديرية الش اب والرياضة بالدقهلية.

 منسق التدريب بوزار  الش اب والرياضة. -شرف 

  حمتوى الندو  :

l هيداف امل يادر  ووزار  الشي اب ودورهيا يف يأهييل وييدريب الشي اب لتيوف  املهيارات الالزمية لاللتحياق            التعرف على أ

   الذاييية وشيروطها   السي  إعيداد كيفية و مبتطل ات سوق العمل وط يعة الربامج التدري ية وكيفيه االستفاد  منها

 . ومتطل ات احلصول على س   ذايية قوية واجتياز املقابالت الشخصية بنجاح

l  الين مب يادر  مصير يعميل وحماضير  حيول       أوكينظيم يدريب عملى بقاعات احلاسب اآلىل بكلية ال راعة للتسجيل

بالتعاوك مع وزار  الش اب والرياضة لتيوف    تمايكروسوفكيفية االستفاد  من خدمات بنك التوظيف الف يطلقها 

 االيصال امل اشر بني الش اب وجهات التوظيف اخلاصة املختلفة .

l جلسات استشارات مهنية مع الش اب املشاركني ملساعديهم يف التخطيط ملستق ل وظيفي ومهين ناجح  عمل. 
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 املشاركة فى اإلشراف على التدريب الصيفىرابعًا :: 
لطالب املستوى الثانى والثالث بالكليية وذليك باجلهيات احلكوميية واخلاصية ويسيجيل مجييع         على التدريب الصيفى  ادشراف

 ال يانات على الرابط التاىل/ 

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72 

https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33 

 امللتقيات مع إدارة الكلية خامسًا :: 
اجلمياعى اليذى أقييم بنيادى      ادفطارول للخرجيني وحفل امللتقى األ

 األسيييتاذحبضيييور السييييد  6102يولييييو 63ييييوم   االجتمييياعي  احليييوار

 األسييتاذعميييد الكلييية ، والسيييد  -الييدكتور/ ياسيير خمتييار احلديييدى 

وكييل الكليية لشيئوك خدمية اجملتمييع      -حمميد عليى شيطا    / اليدكتور 

ميدير   -/ أمي  حمميد نياجى شيعالك     وينمية ال يئة، السيد  الدكتور

ميدير   -حد  ضماك اجلود  ، والسيد اليدكتور/ عميرو أمحيد جيرب     و

 .خريج 33ركة مكتب متابعة اخلرجيني  مبشا

 3امللتقى الثانى للخرجيني الذى أقيم بقاعة جمليس الكليية فيى ييوم     

اليييدكتور/ ياسييير خمتيييار  األسيييتاذحبضيييور السييييد  6102أغسيييطس 

مدير  -عميد الكلية ، والسيد الدكتور/ عمرو أمحد جرب  -احلديدى 

 .خريج 09مكتب متابعة اخلرجيني مبشاركة 

 ت التخرجحفالسادسًا :: 

 الزراعة كلية طالب من 83 الدفعة بتخرج االحتفال

 رئيس -القناوى حسن حممد الدكتور األستاذ حبضور ،6105 لعام 31 الدفعة خرجيى املنصور  جامعة ال راعة كلية كرمت

 ياسير  اليدكتور  األسيتاذ  والطيالب،  التعلييم  لشئوك اجلامعة رئيس نائب -ال اسط ع د أشرف الدكتور األستاذ املنصور ، جامعة

 حمميد  اليدكتور  األسيتاذ  والطيالب،  التعلييم  لشئوك الكلية وكيل - حسن عادل الدكتور األستاذ ، ال راعة كلية عميد - احلديدى

 .ال يئة وينمية اجملتمع خدمة لشئوك الكلية وكيل - شطا

 هيئية  أعضياء  والساد  الدراسة سنوات خالل أبنائهم ملسانديهم األمور أولياء من لكل الشكر القناوى حممد الدكتور وقدم

 ضيرور   عليى  مؤكيدا  بالكليية  العمليى  والتيدريب  الدراسية  يطيوير  فيى  ا ام لدورهم املنصور  جامعة ال راعة بكلية التدريس

 الصيناعات  جميال  مين  القصيوى  االسيتفاد   ضيرور   و املصيرى  القيومى  اليدخل  زيياد   يف ال راعية  جماالت من جمال كل يوظيف

 . الريذائية

 

 

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72
https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33
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 املفتوح للتعليم دفعة أول بتخرج تحتفل الزراعة كلية

 لعيام  األوىل الدفعية  املفتيوح  التعلييم  خلرجييى  األول احلفل املنصور  جامعة ال راعة بكلية اخلرجيني متابعة مكتب ظمن

 (.ب) م نى الكربى املؤمترات بقاعة 69/01/6102 املوافق الس ت يوم وذلك ، 6102

 حسين  عيادل  اليدكتور  األسيتاذ  وال حيوت،  العلييا  الدراسيات  لشئوك الكلية وكيل ش انة ياسر الدكتور األستاذ احلفل حضر

 واألسيتاذ  ال يئة وينمية اجملتمع خدمة لشئوك الكلية وكيل شطا حممد الدكتور األستاذ والطالب، التعليم لشئوك الكلية وكيل

 مين  ولفييف  جيرب،  أمحيد  عميرو  دكتيور  اخليرجيني  متابعية  مكتيب  ميدير  بالكليية،  املفتوح التعليم مدير سعده صاحل الدكتور

 .املكرمني اخلرجيني وعائالت التدريس هيئة أعضاء الساد 

 

 الزراعة كلية طالب من 83 الدفعة بتخرج االحتفال

/ اليدكتور  األسيتاذ  حبضيور  احلفيل  شيرف  وقيد  ،6102 لعيام  39 الدفعية  ختيرج  حفيل  املنصيور   جامعة ال راعة كلية أقامت

 ال راعية،  كليية  عمييد  -احلدييدى  ياسير / الدكتور واألستاذ والطالب التعليم لشئوك اجلامعة رئيس نائب - ال اسط ع د أشرف

 - السيالم  ع يد  حسين  عيادل / اليدكتور  األسيتاذ  وال حيوت،  العلييا  الدراسيات  لشئوك الكلية وكيل - ش انة ياسر/ الدكتور األستاذ

 ال يئية  وينمية اجملتمع خدمة لشئوك الكلية وكيل - شطا على حممد/ الدكتور واألستاذ والطالب، التعليم لشئوك الكلية وكيل

 الطيالب  أميور  وأوليياء  التيدريس  هيئية  أعضياء  السياد   مين  لفييف  حضير  كميا  ال راعية،  كليية  أميني  - فياروق  حمميد /  واألستاذ

 .املكرمني

 ومبشاركة املكتب، مدير جرب أمحد عمرو/ الدكتور برئاسة ال راعة بكلية اخلرجيني متابعة مكتب احلفل فعاليات نظم

 متابعية  مبكتيب  اددارى املسيئول  -قاسيم  شيوقى  إميياك / املهندسية  ال راعية،  بكليية  الطالب رعاية مدير -عطيه مجال/ األستاذ

/ املتميي   ادعالميى  شيارك  كميا ، احلمييد  ع يد  سيار  / املهندسية  - حييدر  نيورا / املهندسية  - رمحية  هشيام / املهنيدس  اخلرجيني،

 .احلفل فقرات يقديم فى املنشاوى مصطفى
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 : بكلية ال راعة إىل للتعليم االلكرتونىيهدف الفكر  الرئيسية من إنشاء وحد  

l    يطوييع يقنييات    ىدعم أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكليية ومسيانديهم في

 اخلدمة التعليمية. ىااليصاالت واملعلومات لالريقاء مبستو

l جماالت التعليم والتعلم وغ ها من األنشطة األكادميية. ىيشجيع التمي  ف 

l عصر املعلومات  والثقافة الرقمية  ىملا له من أهمية ف ىدعم التعليم ادلكرتون. 

 

 

 

 للوحدة ىالهيكل اإلدارأواًل :: 

  ىلوحدة التعليم اإللكرتون ىتشكيل مجلس تنفيذ -0

 519بنياء عليى موافقية جمليس الكليية جبلسيته رقييم        بكليية ال راعية    ن يشيكيل جمليس ينفييذي لوحيد  التعلييم ادلكرتونيي      

 .03/00/6102املنعقد  بتاريخ 

 -ويضم اجمللس التنفيذي األقسام التالية: 

l  قسم املقررات ادلكرتونية 

l  قسم مستودع االمتحانات 

l   قسم االخت ارات ادلكرتونية 

l   قسم إدار  التعليم ادلكرتونية 

 ىمجال التعامل اإللكرتون ىوالعاملني بالوحدة ف ىتنمية مهارات املجلس التنفيذ  -6

l                حضور نيدو  يعريفيية بعنيواك خيدمات وحيد  التعلييم ادلكرتونيية واليف يناوليت أهيم األنشيطة املقدمية بوحيد

جبامعة املنصور  وأهم الواج ات واألنشطة املطلوبة من الوحدات الفرعيية مبركي  يطيوير األداء     ىالتعليم ادلكرتون

 .6102اجلامعي نوفمرب 

l حضور درو  يدري ية بعنواك كيفية إدار  املوديلMoodle   6102بكلية الطب نوفمرب. 

l عن استخدام ةحضور دور  يدري يOffice mix   6102ال يطري نوفمرب بكلية الطب. 

l  6102حضور دور  يدري ية عن إنتاج املقررات ادلكرتونية ذاييا بكلية طب األسناك ديسمرب. 

l  6107يناير  07ورشة عمل بكلية متريض عن متابعة إنتاج املقررات ادلكرتونية ذاييا بتاريخ. 

 

 6102/6102خالل العام الجامعى  وحدة التعليم االلكرتونىأنشطة 
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 ىالبنية التحتية لوحدة التعليم اإللكرتون :: ثانيا

l  الكلية علي دعم ويفعيل نظام  يف ظل حرص إدارPaperless system    سعت إدار  الكلية إلي يطيوير معميل ،

وإجراء عمليات الصيانة لألجه   الكم يوير من خالل وحد  الصيانة بالكلية (، و)الكم يوير بالدور الثالث بامل ين 

 ادلكرتونية بالكلية.ويوصيل مجيع األجه   بش كة األنرتنت واستخدام املعمل دجراء االخت ارات 

l واملهيام  يتسينى للعياملني بالوحيد  إمتيام األعميال      ىحت م يوير لوحد  التعليم ادلكرتونىوفرت إدار  الكلية جهاز ك 

 املكلفني بها. 

 أنشطة تتعلق بطالب مرحلة البكالوريوس  :: ثالثا

l       ص بالكليية إليي سي فر اجلامعية     ن نقل مستودع امتحانات الطالب ملرحلية ال كيالوريوس مين خيالل السي فر اخليا

امتحاك وذلك من خالل  دعيم مسيتودع امتحانيات     0431ووصل إمجالي عدد االمتحانات بالصور  ادلكرتونية إلي ما 

الطالب بكافة املستويات والربامج املختلفة بالكلية وذلك بوضيع نسيخ إلكرتونيية مين مجييع االمتحانيات ادج اريية        

 واالختيارية.  

l ودع االمتحانات بالعديد من مناذج ادجابة لضماك حتقيق خمرجات التعليم واليتعلم املسيتهدفة مين    ن يدعيم مست

 .الربامج الدراسية 

l   يفعيل نظامILMOS  لرفع وحدات يعلمية ممثلة يف فيديوهات أو أحدت األحبات يف جمال التخصص لدعم الطالب

وحيد  يعليميية )أحبيات وفييديوهات      51ام ما يقرب مين  املتفوقني بالكلية ووصل عدد الوحدات الف رفعها علي نظ

 (0)شكل يعليمية( 

l يفعيل برامج إدار  التعليم ادلكرتوني املمثلة يف إنشاء صفحات املوديل وحيث وصل عدد صفحات. 

l   صيفحه خيالل العيام األكيادميي      41صفحة بينما يف الفصيل الدراسيي الثياني     51املوديل خالل الفصل الدراسي األولي

 (6)شكل  6102-6107

l  برنيامج ادنتياج    –فيديوهات يعليميية يف مقيرر فسييولوجيا التناسيل والتلقييح لطيالب املسيتوي الرابيع          5ن عمل

 (3)شكل احليواني والداجين والسمكي ون نشرها علي القنا  التعليمية جلامعة املنصور  

l  ن يفعيل االخت ارات ادلكرتونيةE-Exams ملقرر  فسيولوجيا التناسيل   ىالنهائ ىحيث ن إجراء االمتحانات العمل

وامتحياك   ،00/5/6102 والسيمكي  ييوم اخلمييس املوافيق     الرابع برنامج ادنتياج احلييواني واليداجين    ىوالتلقيح املستو

العملي النهائي ملقرر فسيولوجيا حيوانات امل رعة املستوي الثالث برنامج ادنتاج احليواني والداجين والسمكي ييوم  

 (4)شكل بالكلية  ىوحد  التعليم ادلكرتوناالخت ارات ادلكرتونية التابع ليف معمل  03/5/6102الس ت املوافق 

 

l             ن االنتهاء من عمل مقيرري إنتياج الفاكهية املسيتوي الثياني برنيامج ادنتياج الن يايي  ومقيرر فسييولوجيا التناسيل

برنييامج ادنتيياج احليييواني والييداجين والسييمكي يف الصييور  ادلكرتونييية ويفعيلييها علييي    -والتلقيييح املسييتوي الرابييع 

 (5)شكل مقررات إلكرتونية أخري  01صفحات املوديل وأص حت متاحه بالفعل للطالب وجاري ينفيذ 
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l طويرها يف صيور   ن االستمرار يف إياحة املاد  العلمية للمقررات الدراسية الف قام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بت

 ن خمتلف األقسام العلميةمقرر م 27وقد بلغ عدد هذه املقررات  لسنوات السابقة علي موقع الكليةإلكرتونية خالل ا

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

l  اجمللس األعلى للجامعيات، بادضيافة إليي     مقررات إلكرتونية سوف يتم إياحتها علي س فر 5يسعي الوحد  إلي إعداد

مقررات إلكرتونيية متاحية عليي سي فر اجملليس األعليى للجامعيات وقيام بتطويرهيا أعضياء هيئية             3ذلك فإك هناك 

 -يدريس بقسمي األراضي وا ندسة ال راعية وهي :

o ط يعة األراضي 

o مورفولوجيا وحصر األراضي 

o أساسيات ا ندسة ال راعية 

o تطل ات و يصميم أنظمة الرينظم معلومات وم 

 ىقواعد البيانات املختلفة للتواصل العلم ىشرتا  ف:: االرابعًا 

l  ملف يعريفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية ال راعة علي موقع  11ن إنشاءGoogle Scholar   

l  طالب الدراسات العليا علي موقع ملف يعريفي للهيئة املعاونة و  091ن إنشاءGoogle Scholar  

l  ملف يعريفي ألعضاء هيئة التدريس علي موقع  06ن إنشاءResearch gate  

l  ملف يعريفي لطالب الدراسات العليا علي موقع  26ن إنشاءResearch gate 

l  علي موقع  التدريس عضاء هيئةألملف يعريفي  2ن إنشاء عددScopus   

l دريس علي موقع عضاء هيئة التملف يعريفي أل 2عدد  ن إنشاءLinkedIn   

l عضاء هيئة التدريس علي موقع ملف يعريفي أل 2عدد  ن إنشاء Mendeley 

l   ن يفعيل إمييل اجلامعة لطالب الدراسات العلييا@students.mans.edu.eg       مين خيالل برنيامج ابين ا ييثم

 للدراسات العليا.

 ىنشر ثقافة التعليم اإللكرتون:: خامسًا 

وا يئية  ون ذلك من خالل عقد دورات يدري يية وور  عميل يف وحيد  التعلييم ادلكرتونيي للسياد  أعضياء هيئية التيدريس          

 -على النحو التاىل:بالكلية وهي املعاونة 

l  34/4/6107ديل يوم األحد املوافق قررات ادلكرتونية وكيفية يفعيل صفحات املواملورشة عمل يف. 

l   ى:يشتمل عل ىبالتعاوك مع املكت ة املرك ية بعنواك إنشاء ملف يعريف 3/5/6107يوم األربعاء املوافق ندو 

ORCID - Google Scholar  - Research Gate - Academia.edu 
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 ىرفعها عل ى نالت التعليمية(: يوضح عدد الوحدات 0شكل )

 ILMOSنظام 

(: يوضح عدد صفحات املوديل الف ن إنشاءها 6شكل )

 سنوات السابقة 3بالوحد  خالل 

  

نشرها  ى(: يوضح عدد الفيديوهات التعليمية الت3شكل )

 علي قنا  املنصور  التعليمية

ن  ى(: يوضح عدد االخت ارات ادلكرتونية الت4شكل )

 سنوات السابقة 3يفعيلها بالوحد  خالل 

  

وحد   ى(: يوضح عدد املقررات ادلكرتونية املنتجة ف5شكل )

 ىالتعليم ادلكرتون

املشرتكني يف قواعد ال يانات العلمية (: يوضح عدد 2شكل )

 من هيئة التدريس وال احثني بالكلية
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 6102/6102خالل العام الجامعى  البيانات االحصائية
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-ن استحدات وحد  ادرشاد والتوجيه الطالبى فى إطار دراسة يناولت ظياهر  التيأخر الدراسيى لطيالب كليية ال راعية      

ون التمهيد للدراسية بإطيار نظيرى ومنهجيى ميع دراسيتني مييدانيتني للمرشيدين األكيادمييني والطيالب           ، جامعة املنصور  

 جهة الظاهر .املتأخرين دراسيال والفائقني انتهت باستخالصات ملوا

وقيد ينوعيت إجييراءات مواجهية الظيياهر  ميا بيني ط ييية واجتماعيية وعييالج معرفيى وبنياء الثقيية ويطيوير املنظوميية          

 الرتبوية وادرشاد والتوجيه الطالبى.

  أهداف وغايات الوحدة
l   إرشييادية دعييم ويفعيييل ادرشيياد األكييادميي للطييالب والتنسيييق مييع املرشييدين األكييادمييني بالكلييية لضييماك خييدمات

 .أكادميية ذات جود ، يصب فى صاحل مواجهة التأخر الدراسى ودعم الفائقني

l  متابعة الطالب املتأخرين دراسيال ويدعيم الفائقني منهم بكافة األساليب من خالل الفحوص الصحية واالجتماعية

 .والعالج املعريف وبناء الثقة وحتسني ويطوير ال يئة التعليمية .. اخل

l وينفيذ دراسات وحلقات نقاشية وأنشطة ثقافية لتحليل الظواهر الطالبية ورصد االجتاهات واالحتياجات  مينظي

 .الطالبية والعالقات الطالبية مع أعضاء ا يئة والعاملني وزمالئهم الطالب

l  واملرشيدين   الطيالب  واحتياد التنسيق بني اجلهات املعنية بتقديم اخلدمات الطالبية كشئوك الطالب ورعاية الش اب

 .األكادمييني والوحد  الط ية بالكلية وممثلي اجملتمع احمللي من أولياء األمور

l دعم مساهمة الطالب فى األنشطة والفعاليات السياسية وأنشطة خدمة اجملتمع داخل وخارج الكلية. 

l           مبشياركة اجلامعيات   ينظيم عدد من امللتقيات الثقافيية ل نياء رةيية وطنيية فيى جميال ادرشياد والتوجييه الطالبيى

  .املصرية
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  مهام وأنشطة الوحدة
l اخلدمات الصحية واالجتماعية 

l العالج املعرفى وبناء الثقة 

l  الرتبويةمراجعة ويطوير املنظومة 

l حصر وحتليل الظواهر الطالبية ومتابعة التقدم 

 خطة الوحدة 
l جتريب ومتابعة اخلدمات الطالبية 

l صياغة رةية وطنية لإلرشاد والتوجيه الطالبى 

l برنامج الدقهلية بال بلطجة 

 والدراسات الربامج
l دراسة حتليلية لظاهر  التأخر الدراسى للطالب 

l  والتوجيه الطالبىبرنامج رةية قومية لإلرشاد 

l  بلطجيةبرنامج الدقهلية بال 

l برنامج الوعى الطالبى 

l الصور  الذهنية لألستاذ اجلامعى لدى طالب كلية ال راعة 

l يقييم الطالب الذايى للمهارات السلوكية وفقا لشجر  األهداف الطالبية 

l وحد  ادرشاد والتوجيه الطالبى 

l دراسة ال نياك القيمى اجلامعى 

l حث العلمى ال راعىإدار  أزمة ال  

l األمن املعرفى القومى 

l االنتماءات الفكرية 

l العالقات العاطفية الطالبية اجلامعية 

l الوعى ال يئى الريفى 

l حتديات ادصالح ادرشادى ال راعى 

l دراسة واقع ادرشاد ال راعى باألردك 

l خماطر غياب رةية قومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي باجلامعات املصرية 

l  ال حث والتعليم العاىل واألمن املعرفى القومىمؤسسات 

l )قطر  من عص  املعج   )الثقافة ادسالمية ومهارات النجا  ودور املسجد 

l مدخل حتليلي ملشكالت النظام ال راعي والريفي املصرى 

l مؤسسات ال حث والتعليم العاىل واألمن املعريف القومى 

l القياد  الريفية بني القدر  والرغ ة والق ول 

 -والدراسات من خالل الرابط التاىل: ميكن االطالع على حمتوى الربامج

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

guidance?showall=&start=4 
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 برنامج التنشئة الجامعيةأواًل :: استكمال 

 أهداف الربنامج -0

l .حتليل ويفس  أثر التنشئة األسرية والتعليمية على ال نياك الفكري والنفسي واالجتماعي للطالب 

l .التعرف على ال يئة اجلامعية اجلديد  ، وأثر التنشئة اجلامعية الراهنة على الطالب 

l  والتوافق اجلامعي مع ال يئة اجلامعية اجلديد .إكساب الطالب مهارات االندماج التعليمي 

l التعايش الفكري(. -وثيقة االلت امات -ممارسة الطالب ألنشطة يفاعلية )وثيقة املطالب 

l  .بلور  ويفهم وي ين الطالب لشجر  األهداف السلوكية الطالبية اجلامعية 

l بية السوية.   إكساب معاوني أعضاء هيئة التدريس معارف ومهارات بناء الشخصية الطال 

 إجراءات الربنامج -6

l .إعداد ماد  علمية للربنامج ، باالستعانة بعدد من أعضاء اللجنة العلمية لربنامج الرةية فى التخصصات املري طة 

l ( إعداد دورات يدري ية بنظامT.O.T.للمعيدين واملدرسني املساعدين كميسرين للربنامج وبناه للمستق ل ) 

l ط لضماك يعرض واجتياز الطالب اجلدد للربنامج ويفهم مضامينه و فعاليايه.اعتماد عدد من الضواب 

l .إعداد دورات للمتابعة والتقييم واستخالص الدروس املستفاد  دعاد  النظر وحتسني املدخالت 

 استطالع الرأى -8

l نامج.حيث ن إعداد منوذج الستطالع أراء مساعدى أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتدري هم على الرب 

 (6102)س تمرب /ثانيًا :: ورشة عمل حول واقع البيئة والسكان بمدارس الدقهلية  

 
 

ن
سكا

ت البيئة وال
ض إدارا

ت اداء بع
شرا

مؤ
 

بمدرية التربية والتعليم بالدقهلية
 

 أنشطة التربة البيئية بمدارس التعليم االساسي 

 أداء االخصائين لمهام التربية البيئية

 مجاالت مناهج التربية البيئية بالتعليم االساسي

 تحديات ومقترحات التطوير والتفعيل

 6102/6102خالل العام الجامعى  اإلرشاد والتوجيه الطالبىوحدة أنشطة 
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 ىالطالب ىوالسلوك ىمواجهة الفراغ املعرف ثالثًا :: ندوة

حبضور  6107مبعرض الكتاب فى فرباير ( مدخل ملواجهة الفراغ املعريف والسلوكي الطالبيشاركت الوحد  مبحاضر  عن )

 رواد  معرض الكتاب وأسايذ  اجلامعة والطالب.

 

l  ويربوية حاد . اقتصادية،  واجتماعيةي ايد معدالت التأخر الدراسي وما يصاح ه من آثار شخصية 

l بها ، ويراجع مكانة السلطة األبوية اجلامعية. االلتحاقالصور  الذهنية للجامعة لديهم ق ل وبعد  اختالل 

l   الدراسي والتوافق التعليمي ومتوسطة للتوافق ادداري وادنساني واألكادميي. لالندماجمعدالت متواضعة 

l  غ  الشرعي والعنيف اللفظى وال دني. واالري اطالسلوكية الطالبية كالتدخني واددماك  االحنرافاتعديد من 

l ة واخلطر .ننطقة اآلميفوق نس ة األمناط السلوكية مبنطقة الفراغ املعريف والسلوكي بنس ة  أكرب من امل 

l .صور  ذهنية فوق متوسطة لألستاذ اجلامعي ويقدير متوسط ملهارايه بالعالقات ادنسانية والعدالة والشفافية 

l  للحياء. وخادشه مستف  صراع مكتوم حول العالقات العاطفية الطالبية بني من يراها حرية شخصية، ومن يراها 

l  بريئة وطلب رقم ا ايف و مساير  خالل املكاملات والتالمس واخلليو .متر مبراحل املسامر  حتت مظلة صداقة 

 رابعًا :: متابعة نتائج دراسة مطالب واحتياجات الطالب

ن إعداد دراسة بعنواك )من االحتيواء إىل االنيدماج( وهيى دراسية استكشيافية ملطاليب واحتياجيات طيالب كليية ال راعية           

 جامعة املنصور .

( ، وعليى أهميية التعيرف عليى     االحتياجيات ( وبيني ) املطاليب ال حث على أهمية ومرك ية التفرقة بني )ويقوم فكر  هذا 

 كليهما واالستناد إليهما فى يوجيه العمل الطالبي التعليمي واألكادميي مبفهومه الواسع.
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 وتعرض هذه الدراسة عدة أبعاد هى :

l أوالل: مشكلة الدراسة وأهميتها التط يقية. 

l  :الدراسة والنموذج التصوري للمطالب واالحتياجات  ممفاهيثانيال. 

l حتديد وحتليل املطالب واالحتياجات جثالثال: منه. 

l الرئيسية ألبعاد وعناصر املطالب واالحتياجات جرابعال: النتائ. 

l خامسا: االستنتاجات الرئيسية وادجراءات الواج ة. 

 واآلتى مختصر لهذه الدراسة وفكرتها األساسية:

دو املشكلة فى ظاهرها مواجهة بني الطالب واددار  اجلامعية ... لكن الواقيع أك املشيكلة احلقيقيية هيى بيني املطاليب       وي 

واالحتياجات حيث أك اددار  اجلامعية لديها بدائل متاحة، وهى أك يستجيب للمطالب امل اشير  للطيالب فيى يوقييت ييتالءم      

 لية احتواء انتظارال حلراك آخر يتجدد.وكيمياء الش اب ، ومن ثم يقوم اددار  بعم

 خالصة نتائج املتابعة

كما أشارت معدالت إدراك املطالب امل اشر  إىل قصيور اليوعي باملطاليب امل اشير  للطيالب ، يظهير هيذا املؤشير أيضيال ضيآلة           

ضيحة إىل وجيود يوافيق    معدالت التوافق الطالبي وضعف معدالت الرضا عن أبعاد املنظوميات املختلفية للطيالب ، فيى إشيار  وا     

 طالبي هش يقرتب من االحتواء غ  املستقر.

 أثر النوع على معدالت التوافق الطالبى:

ن استخدام املدخل الثاني مر  أخرى للتعرف على يوزيع ا ألوزاك النسي ية دمجيالي أبعياد كيل منظومية مين املنظوميات        

 د عينة ال حث. وقد أظهر هذا التوزيع عد  مالحظات:الستة املدروسة وذلك بالنس ة لكل من الذكور وادنات أفرا

l             هناك يقارب ملحوظ فيى األوزاك النسي ية للتوافيق الطالبيي بيني اليذكور وادنيات ، وبياألخص فيى املنظومية التعليميية

زاك %( حيث احتل املرك  األول فى األبعياد األكثير يوافقيال ثيم منظومية احلقيوق الطالبيية بيأو        5636% ، 5334واألكادميية )

 %( لكل من الذكور وادنات على الرتييب.62% ،  36نس ية )

l .وبشكل عام فإك يريي ال متقاربال للرياية قد ظهر بني معدالت التوافق للذكور وادنات فى معظم املنظومات الطالبية 

 املنظومة

 الوزك النسيب للمطالب )%(

 ادنات الذكور

 الرتييب الوزك  النسيب الرتييب الوزك  النسيب

 (6) 3239 (3) 4134 املنظومة التنظيمية واددارية

 (0) 5636 (0) 5334 املنظومة التعليمية واألكادميية

 (4) 6233 (6) 4335 منظومة اخلدمات الطالبية

 (3) 6232 (5) 6130 منظومة العالقات ادنسانية

 (5) 6531 (4) 3636 منظومة احلقوق الطالبية

 (2) 0336 (2) 6136 الطالبيةمنظومة الواج ات 
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l       وبرتييب األولويات العشر لألوزاك النس ية للمطالب الف أوردها كل من الذكور وادنات ، جياءت اياك مين هيذه املطاليب

 كأولويات مشرتكة بينهم ، فى حني انفرد كالل منهم مبطلب واحد فقط ضمن األولويات العشر.

 الوزك النسيب للذكور لإلناتالوزك النسيب  املطالب وفق األولويات

 7036 2432 الربامج الدراسية واملناهج

 2534 2130 نظم الدراسات واالمتحانات

 5331 4030 اخلدمات الصحية واالجتماعية

 4236 4433 أداء إدار  الكلية والعاملني

 4236 41 الت ام اددار  بالقيم اجلامعية

 4633 3936 احلقوق الشخصية الطالبية

 4633 4337 بناء الوعي الطالبي

 3135 3936 ادرشاد األكادميي

 3432 3230 ال نية التعليمية األساسية

 5239 - إياحة املعلومات والكتاب اجلامعي

 - 4439 متابعة وحل املشكالت

 

 

 اجبة اإلجراءات الو

l   ،أهمية يشكيل فريق من األسايذ  بالتخصصات املري طة لتقرير أولوية وأهمية دراسة املطالب واالحتياجات الطالبيية

ويوافقه واندماجه ، وقيام هيذا الفرييق مبراجعية املفياهيم وامليداخل وأسياليب        ىوذلك لضماك استقرار اجملتمع الطالب

 يقدير معدالت التوافق واالندماج ، و يعديل أدوات الدراسة أو إقرار يلك الف استخدمها ال احث.

l      يوع أو مجع بيانات من عينات ممثلة من طالب الكليات املختلفة وحتليل بيانايها ، واخليروج مبؤشيرات يعكيس ميدى شي

 خصوصية أبعاد ومظاهر التوافق واالندماج الطالبي جبامعة املنصور .

l        مناقشة هذه النتائج فى مؤمتر أو ورشة عمل عن )مظاهر وآثار االحتيواء والتوافيق واالنيدماج الطالبيي( حتيت رعايية

 سيية هييذا املوضييوع أ.د/ رئيييس اجلامعيية وأ.د/ نائييب الييرئيس لشييئوك التعليييم والطييالب وذلييك لألهمييية ال الرييية لدرا     

 املؤقت... وحتى ال نفاجئ فى جامعة املنصور  وغ ها ...بآثار انهيار االحتواء ا ش والتوافق الطالبى

 ًا: خدمات أخرى مقدمة للطالبخامس

( طالب وطال ة فى احلصول عليى ميذكرات للمقيررات الدراسيية وذليك بالتعياوك ميع كافية         66ن يقديم مساعدات لعدد )

 بتقديم عدد من الكتب فى كل مقرر ملساعد  الطالب احملتاجوك.أقسام الكلية 
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 ندوات ومؤمترات
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يف اطار رؤية خطة قطاع خدمة اجملتمع وتنميةة ابييةةة يف يقيةت وتن يةط ااطةة ايجةةاتيقية ب قطةاعط ع ة  قطةاع          

بقاعةة   4/8/6102خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة عدوة برعامج ابوعى ابييةي ابري ي مبحاف ة ابدقه يةة يةوا اامةيمل افوافةت     

ية  رعايةة ابدةيد / د/  زةى  يةداب عاية  ريةيمل اشامعةة بةةةوب خدمةة            وذبة   طابعامة ب قامعة اإلدارةايجتماعات مبيين 

اجملتمع وتنمية ابييةة طحاضةر فيهةا ابدةيد / د/  يةى   ةراب ا جةتاذ افت ةر  بز يةة ابضراعةة وة ةور ادارة  ةةوب خدمةة             

بييةةةة وبعةمل افزاتةة   اجملتمةع وادارة افةةةروعات ابييةيةة ومةةديرب مزاتة  وزةةت  ابز يةات بةةةةوب خدمةة اجملتمةةع وتنميةة ا      

  ابرييدية باإلدارة ابعامة ب قامعة

 -:لربنومج على الناحو التوىللرئيسية الاحور  امل
l تةخيص وي يل افوقف ابييةي بريف احملاف ة 

l ج د ة ابنتايج( -افدار - ا  دافافواجهة ) /بعاد 

l  وايجتماعيةدبيل ابوعى ابييةي ابري ي بابييةات ابضراعية وافنضبية وابطييعية 

l  افعنية بابتوعية ابييةية باحملاف ة اإلداراتبروتوزويت ابتعاوب مع 

l ( قرية / 492خريطة افخاطر ابييةية بة )مؤ ر 081 

 -ريستهدف املشررع:
l ب مخاطر ابييةية ابزرتوعيةتصمي  وتن يط خريطة ط ودبيل ابوعى ابييةي ومواد ابتوعية إعتاج  

l  بية ب حماية ابييةية ابطاتية بقرى ابدقه يةآاختيار ط وابتوعية ابييةية باحملاف ة إداراتت عيل وبنا  قدرات  

l  احلماية ابييةية /عةطةدمج ابةياب اشامعي يف  

l صياغة رؤية اجةاتيقية ب توعية ابييةية ابري ية  

l  مرزض ب توعية ابييةية ابري ية جبامعة افنصورة إعةا  

 

 

 

ع   قد  ايقتصاد ابضراعةى بز يةة ابضراعةة جامعةة افنصةورة ح قةة عقا ةية بعنةواب  ابت ةخ  فةى ايقتصةاد افصةرى             

  بقاعة افؤمترات مينى )ب( بز ية ابضراعة 6102عوفمرب  2ابعتج(ط وذب  يوا ا حد افوافت  -)افةز ة 

ابضراعى بابز ية ز مه رح  فيها بابدةادة احل ةورط    ايقتصادرييمل جم مل قد   -ابقى ا جتاذ ابدزتور/ وبيد عمر عصار 

 بإبقا ابضراعى ووزيل ابز ية بةةوب خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة  ايقتصاد/جتاذ  -زما قاا ا جتاذ ابدزتور/ حممد ع ى  طا 

 اب و  ع ى موضوع احل قة ابنقا ية 

ابضراعةى وقةاا بتقةدي      ايقتصةاد ا جةتاذ افت ةر  بقدة      -افتتح احل قة ابنقا ية ا جتاذ ابدزتور/ حممةد جةرب افبربةى    

افصرى وعتجةه   ايقتصادافعيدة بابقد ط وابتى بدور ا قام  بةرح ميدط فةز ة ابت خ  فى  -ابياحثة/ /مسا  /بو اب توح 

 ث /عه موضوع رجابة افاجدتري اااص بها حي
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 -قاا بابتعقي  ع ى احل قة ابنقا ية زل من ابدادة 

l  ابضراعى ووزيل ابز ية بةةوب خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة ايقتصاد/جتاذ  -/ د  حممد ع ى  طا 

l  ابضراعى ايقتصادا جتاذ افت ر  بقد   -/ د  حممد جرب افبربى 

l ابضراعى ايقتصادا جتاذ افت ر  بقد   -  حممد صتح اشندى / د 

l  ابضراعى ايقتصادا جتاذ افت ر  بقد   -/ د  حممد عيد ابدتا عوي ة 

 فى عهاية اب قا  مت فتح باب افناقةة بطرح ا جة ة وايجت دارات واإلجابة ع يها 

 
 

 

ايجتا ةات احلديثةة   ) حممد ابقناوى رييمل جامعة افنصورة فعابيات افؤمتر ابدوىل ابثاعى ب بطا  ية  عنةواب   /افتتح / د

 6102عةوفمرب   62-60وابةطى ين مةه قدة  ابصةناعات اببطاييةة بز يةة ابضراعةة فةى اب ةةة مةن            (ا غطيةة فى ع وا وتزنوبوجيا 

/ ةرف جةوي      // رف عيد ابياجط عاي  رييمل جامعة افنصورة بةةوب ابتع ي  وابطتب ط / د /ة ور / د ط /جواب-نصورة اف

  عميد ز ية ابضراعة ورييمل افؤمترياجر خمتار احلديدى  /عاي  رييمل جامعة افنصورة ب دراجات ابع يا وابيحوث ط / د

 ابوظي يةة  ا غطيةة  وتصةنيع اببةطا  وجةتمة طصةحة اببةطا  ط      إعتةاج ورقة ةثية فى ابتزنوبوجيا احليوية فةى   68تناقش 

 ا غطية ابطرق احلديثة فى ح ظ  إىل افةباإلض ا غطيةتطييقات ابناعوتزنوبوجى فى جمال ابتبطية وعيوات و

طا  إمياعا ةت اإلعداب فةى احلصةول ع ةى    بتع ت بابي جيهاب غني  حرص ز ية ابضراعة ع ى ابت اعل مع زل ما //زدت / د

  اببطا  زما وزي ا من ختل ت عيل دور ابيحث ابع مى فى ابوصول بزافة اي ةاطات ابصحية ابتى توفر اببطا  ابصحى

ؤمتر حيث /صيح مؤمترا دوبيا ب عةاا ابثةاعى ع ةى ابتةواىل بعةد /ب      ابنق ة ابتى حدث  هلطا اف إىلحممد طه   يى  /و/ ار / د

ا مما جا   فى تطوير ابصناعات اببطايية مبا ي من زافةة ابةةروا ابصةحية ب بةطا       6111زاب حم يا منط بداية تد ينه عاا 

  وزل  طا خيدا اختاذ خطوات  امة فى طريت يقيت ابنه ة اببطايية ابتى تعود بابن ع ع ى مصر

/محد عيد ابعضيض ابرفاعى /ب  طا افؤمتر يأتى اي تماا به اعطتقةا مةن إميةاب جامعةة افنصةورة بقيمةة ابع ة          /رى / دوي

وابع ما  وتقدير قيمة اإلجنا ات ابع مية فى رخا  ا م  مما يثمن دور  طا افةؤمتر فةى ت عيةل دور ابيحةث ابع مةى فةى تةوفري        

يدعى إبيه  ختل ابتعاوب بني زافة مرازض ابيحوث ابضراعية وقطاع ابصناعةط و طا ما زافة ايحتياجات اببطايية بإلعداب من

  ابقايموب ع ى  طا افؤمتر ابطى تةز   شنة اجتةارية به من جامعات /فاعية وإجن يضية وج وفازيا وترزيا وا ردب

اا عةةاطا اعطتقةا مةن ابزة  اهلايةل مةن       ياجر احلديدى /ب قدة  ابصةناعات اببطاييةة بابز يةة مةن /زثةر ا قدة        /واعترب / د

ا ةاث ابع مية ابتى يقوا بها باحثيه  و/زد احلديةدى ع ةى ضةرورة مدةا مة ابيحةث ابع مةى فةى تطةوير صةناعة اببةطا  مبةا            

  تواز  ابتطور افعرفى وابتزنوبوجى من /جل ابوفا  بزافة افتط يات اببطايية ب دوق احمل ى

/ رف جوي   بايطتع ع ى /ف ل افمارجات ابع مية فى ايرتقا  بابصةناعات اببطاييةة وتطييقهةا ع ةى زافةة       /وطاب  / د

افنا ج ابدراجية بز ية ابضراعة متمنيةا إجةهاا افةؤمتر فةى اجةتخداا عتةايج ابيحةوث ابع ميةة ابتةى تهةت  بتطةوير ابصةناعات             

دي  خدمات اقتصادية ب مقتمع  و/ اد جوي   بافنتقات اببطايية بز يةة  اببطايية ابتى يهت  بها قطاع زيري من اجملتمع فى تق

  إعتاجهاابضراعة جامعة افنصورة يجتخداا ا ج وب ابع مى فى 
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حممد ابقناوى ع ى /ب ابيحث ابع مى مل يعد حابيا رفا ية فى ظل اب روف ايقتصادية غري افدتقرة ابتى متر / د/ و دد 

مةن مةةز ة    اا ابياحثني بدور   فى توظيف /ةاثه  ب نهوض باقتصاد مصرط حيةث تعةاعى مصةر   بها مصر وبابتاىل وج  قي

ابقصور فى تطوير ابصناعات اببطاييةة وتوفري ةا و نةا دور قدة  ابصةناعات اببطاييةة بز يةة ابضراعةة وابواجة  ع ةى  يةع            

  زافة افؤجدات ابتع يمية وابصحيةببطايية بحتى حنقت ايزت ا  ابطاتى وتوفري ايحتياجات ا إعتاجه /فراده ت عيل و يادة 

 

 :التوصيوت التى اسفر عنهو املؤتمر

l              اعتماد منتقات احليةوب ابزام ةة ومةن / مهةا ابةةعري زأغطيةة وظي يةة فةى تبطيةة ا صةحا  وافرضةى بةا مراض ذات

 وعتجى مثي  بابدراجات ابعم ية ابعتقة باببطا  مثل /مراض ابق   وابزيد وابز ى وابدزرى فا هلا من دور وقايى 

l           توطيد ابتعاوب بني جهات ابيحث ابع مى افتمث ةة فةى اشامعةات وافرازةض ابيحثيةة وبةني افصةاعع واشهةات اإلعتاجيةة

بتع ي  ايجت ادة من خربات اشاعيني مبا يعود بابن ع ع ى تطوير ابصناعات اببطايية وابنهوض بها وزةطب  تطييةت   

فى جمايت افتعددة فى ابصناعة وا مر يتط ة  مةد جدةور ابثقةة بةني اشامعةة واشهةات ابصةناعية         ا ةاث افنةورة 

 وتةقيع ايجتعاعة بابياحثني وايجتةاريني من اشامعة فى حل مةازل وابعقيات ابتى تواجه افنتقني ب بطا  

l       متميةضة ب ضية  مةن خةتل ابعةودة       اي تماا بضراعة احملاصيل ابضيتيةة خاصةة بةطور دوار ابةةممل وابزةاعوي زمصةادر

  بن اا ابدورة ابضراعية بتوفري مصدر ب ضي  اااا ابطى تقوا ع يه صناعات ابضيوت بدي من اب قو  إىل ايجترياد

l  اي تماا بإعتاج ا غطية ابوظي ية فا هلا من قيمة غطايية وعتجية 

l طييعية ابقاب ة بألزل إلعتاج غطا  صحى وآمن اي تماا بتطوير تقنيات ابتب يف احلديثة واعتماد ا غ  ة اب 

l          ابتوجع فى  راعة بنقر ابدزر وذب  بتق يل اب قوة بني إعتةاج واجةتهتا ابدةزر مةن خةتل  راعةة ا راضةى حديثةة

 تايج ابدراجات ابع مية افعتمدة ايجتصتح وتطوير /ع مة ابرى بتوفري افياه بتطييت ع

l ن طريت إعةا  مصاعع تقطري بتجت ادة من مةتقات افويس ايجتخداا ا مثل فويس ابينقر ع 

l             توجيه ع ر ابدوبة إلتيةاع جياجةات ضةرييية  ومتوي يةة مةن  ةأعها ي يةض افةضارعني وافدةتثمرين إلعتةاج وتصةنيع

 ابنياتات ابطيية وابعطرية 

l مبا ي من يقيت / داف  وضع خطة ةثية قومية جتمع اشامعات ومرازض ابيحوث افصرية وافصاعع فى جياق واحد

 ختص ق ايا حم ية ويقيت ابتعاوب بينها فى جمايت ابتميض بزل منها وجتن  اب قوة /و ابتزرارية 

l  بني افرازض ابيحثية وابصناعية عةر وتعمي  توصيات افؤمتر 
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 64وذب  يوا ايثةنني افوافةت    (ايجتا ات احلديثة فى جمال جت يف ا غطية)ع   قد  ابصناعات اببطايية عدوة بعنواب 

/جةتاذ   -قطاع  ةوب خدمة اجملتمع وتنمية ابييةةة بز يةة ابضراعةةط حاضةر فيهةا / ا د/ صةياح مةنري         إ رافي   6102/بريل 

 جامعة ابضقا يت ابصناعات اببطايية افداعد بز ية ابضراعة 

 رتنورلت الندرة العديد من املاحور  منهو:
l  ابطرق احلديثة ب تق يف ومضايا وعيوب زل طريقة 

l  ا جاس ابن رى وابعم ى بطرق ابتق يف بةInstant Controlled Pressure Drop DIC 

l  فايدة طريقة ابتق يف بةDIC  فى توفري ابطاقة ابت مة ب تق يف 

l ص ات اشودة احلدية واببطايية ب منتقات ابضراعية اجمل  ة بهطه ابطريقة  ارت اع 

l تطييت واجتخداا  طه ابطريقة ع ى ابنطاق افعم ى وابتقارى  إمزاعية 

 

 

 

ضةةمن فعابيةةات /جةةيوع مزافحةةة اب دةةاد وابةةطى ع متةةه جامعةةة  (ي ب  دةةاد)/قيمةة  بز يةةة ابضراعةةة ور ةةة عمةةل بعنةةواب 

ط ت ةمن حماضةرات وورع عمةل    اإلداريةة بابتعةاوب مةع  يةةة ابرقابةة      6102مةارس   6فربايةر إىل   62افنصورة ختل اب ةة مةن  

ط / د/ ياجةر  عميةد ز يةة ابضراعةة    -ة ةور / د/ ياجةر احلديةدى    ط مةع بتوعية طتب اشامعة خبطورة اب داد وتأثريه ع ى اجملت

وزيةل   -وزيل ابز ية ب تع ي  وابطتبط / د/ حممد ع ى  ةطا   -وزيل ابز ية ب دراجات ابع يا وابيحوثط / د/ عادل حدن  - ياعة 

 ا جتاذ افداعد بقد  ايقتصاد ابضراعى  -/ حممد عيد ابداي ا دقد حاضر ختهلط و ية ادمة اجملتمع وتنمية ابييةةابز

بعد  يد   ي طا ا جيوع يدتهدف فى افقاا ا ول تثقيف طتب اشامعة فيما يتع ت مبا ية اب داد وطرق مزافحته مما 

بقيةاا  ةؤي  ابطةتب بنقةل م ةموب  ةطا        باإلضةافة ابتخرج فى ابتصدى به عندما يصيحوا فى مناص  معرضوب فيها بطب  

 جملتمعى بطب   ا جيوع بأل ل وا صدقا  مما ي يد فى عةر ابوعى ا

وقد ت من  ور ة ابعمل ابتعريف باب دادط /ين يعيش اب دادط /جيابهط /ثاره ايقتصادية وايجتماعيةة وابدياجةية ط زمةا    

 ب ق ا  ع يهط زي ية ابتواصل مع  يةة ابرقابة اإلدارية  ا جاجيةمت عرض احملاور 
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يةوا  وذبة    (تقنية اقتصادية وطنية إلعادة تدوير افخ  ةات ابع ةوية  )/قيم  بز ية ابضراعة ابندوة ابتعري ية مبةروع 

عاي  رييمل اشامعة بةةوب خدمة اجملتمةع وتنميةة ابييةةة     -ة ور ا جتاذ ابدزتور/  زي  يداب ط 02/2/6102ا ربعا  افوافت 

وزيةل ابز يةة بةةةوب خدمةة      -عميد ابز يةةط وا جةتاذ ابةدزتور/ حممةد ع ةى  ةطا        -ياجر خمتار احلديدى وا جتاذ ابدزتور/ 

ابياحةث ابرييدةي ب مةةروع وريةيمل جم ةمل قدة  ا راضةىط         -اجملتمع وتنمية ابييةةط وا جتاذ ابدزتور/ /مين حممةد اببمةرى   

 فهندجني ابضراعيني واجملتمع احمليط وابدادة احل ور من /ع ا   يةة ابتدريمل وابطتب وافهتمني من ا

يهدف افةروع إىل ابتزار تقنية اقتصادية وطنيةة إلعةادة تةدوير افخ  ةات ابع ةوية تتمثةل يف إعتةاج زميوجة  متزامةل          

  Pressed treated integrated compostمعاجل م بوا 

 بابتاىل عاجل افتزامل افزميوج  اب ميتا 

l  ومب ف   ابتزار منتج جديد يتميض بدهوبة ابتداول وابنقل حيث /عه م بوا 

l  مبحتواه ب ةات طوي ة دوب فقد  ب عناصر غطايية  ظ ت 

l              ي اف إىل ابةبة مزاب  راعة ابنيةات ميا ةرة ممةا يق ةل مةن اب اقةد ابزةيري يف ا مسةدة ابع ةوية اف ةافة ابة  ت ةيع

  عتيقة ابتح ل ابدريع بدو  ابتو يع

l        ي اف مرة واحدة وي داعي بعده بتدميد ابنيات حيث /عه  توب ع ةى ابعناصةر اببطاييةة يف صةورة بطيةةة ابةطوباب

 مما تعطي ابنيات احتياجاته طول فةة منوه 

l  يوفر ابعمابة حيث يق ل من افمارجات اب  تت  يف ابةبة من إضافة /مسدة وإ ابة حةايش    إخل 

l  مياه ابربيوفر زميات زيرية من 

l  افظ ع ى ابييةة من ابت وث فهو صديت ب ييةة ُمعاجل ضد افيزروبات  

l  افظ ع ى خصوبة ابةبة وا عد  يف ابضراعة افدتدامة  

l  عةر ثقافة ابضراعة ابع وية بني افضارعني 

l   افدا مة يف ابق ا  ع ى ظا رة حرق قش ا ر 

l  تق يل إضافة ا مسدة افعدعية 

l  مةارزة افؤجدات افخت  ة يف تصنيع افنتج احمل ي 
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 اإلرشاديةالقوافل 



 

118  | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 

 

 ابتةدريمل   يةةة  /ع ةا   ابدةادة  ومبةةارزة  افنصةورة  جامعةة  ابضراعةة  بز يةة  ابييةة وتنمية اجملتمع خدمة  ةوب قطاع يقوا

 ابدقه ية حماف ة بقرى اإلر ادية افرازض مدتوى ع ى ابضراعية اإلر ادية ابقوافل بتن يط بابز ية

   ى ابقوافل  ةطه تن يط إبيها ترمى ابتى وا  داف

l اشديةدة  افدةتحدثات  مةع  وجتةاوبه   احمل يةة  جمتمعةاته   خدمة /جل من وابري يات ابري يني قدرات وتنمية توعية 

  ع يها ويافظ ابييةة ختدا ابتى ايحتياطات ومراعاة

l  ايجةاتيقية ب محاصيل ابضراعية اإلعتاجية برفع اإلر ادات تقدي  

l  ب مضارعني ع مية اجتةارات /ى تقدي  

l مواجهتها وزي ية افدت يدين  هور تقابل ابتى وابصعوبات افةازل مناقةة    

l افط وبة واإلمزاعيات ابري ية وافرآة اارجيني  ياب بها يقوا /ب ميزن ابتى ابصبرية افةروعات  

l ابري ية ا جرة احتياجات تبطية /جل من وذب  افنضبية اببطايية افنتقات تصنيع طرق  

l اآلمنة افييدات باجتخداا ابعتج وتوصيف افضروعاتط تصي  ابتى اب ريوجية با مراض ابتوعية   

 6102/6102خطة القوافل اإل شودية للعوم الجومعى 

 تن يط ابتاريخ  مزاب تن يط ابقاف ة موضوع ابقاف ة ا

 4/01/6102 اإلدارة ابضراعية بط خا /مراض دواجن -ا بياب  0

 08/01/6102 اإلدارة ابضراعية ب قاس إعتاج دواجن -ابينقر  -ابقمح  6

 0/00/6102 اإلدارة ابضراعية مبي  جويد ابتوصيات اب نية ب ينقر -افييدات ابضراعية  3

 8/00/6102 ابضراعة بابدقه يةمديرية  دورة افر دين ابضراعيني 4

 02/00/6102 اإلدارة ابضراعية بةربني تنمية مهارات افر دين ابضراعيني - حملاصيل ابةتويةا 2

 69/00/6102 اإلدارة ابضراعية بدزرعمل /بياب -افييدات ابضراعية وتداوهلا  2

 03/06/6102 بابدنيتويناإلدارة ابضراعية  رعاية ابعقول ابرضيعة -ابيطاطمل وابطماط   2

 03/06/6102 اإلدارة ابضراعية مبي  غمر تدوير افخ  ات ابضراعية -فازهة  8

 2/3/6102 اإلدارة ابضراعية بتمى ا مديد  راعة ا ر  -افييدات ابضراعية  9

 60/3/6102 اإلدارة ابضراعية بافنضبة إعتاج ابيطاطمل -تربية ابنحل  01

 68/3/6102 مديرية ابضراعة بابدقه ية افر دين ابضراعيني دورة 00

 4/4/6102 اإلدارة ابضراعية بافنصورة إزثار عياتات ابضينة -ا عتف اببري تق يدية  06

 08/4/6102 اإلدارة ابضراعية مبنية ابنصر ابتوصيات اب نية بضراعة ابيصل 03

 6/2/6102 اإلدارة ابضراعية بأجا اب ازهة -ابعن   04
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 أمراض الدراجن -األلبون رمنتجوتهو موضوع القوفلة :: 
   4/01/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 //  ريف فو ى /محد -د/ حممود رفاعى  -/ ا د/ حممد عيد ابداية   -/ د/ فو ى صديت افةارزوب من ابز ية    

 املوضوع األرل: األلبون رمنتجوتهو
l  رح ا  مية ايقتصادية فنتقات ا بياب فا  تويه ع ى عناصر غطايية  امة  

l  ابتعرف ع ى عدية ابدج  افوجودة فى اب نب   -ابتأزد من محوضة اب نب  -/ مية وفوايد اب نب 

l   زي ية تصنيع ابضبادى جوا  فى افنضل /و افصنع عاىل ابقيمة اببطايية 

l  زي ية تصنيع اشينة ابدمياطى وما يتويه ع ى قيمة غطايية مرت عة /من صحيَا واقتصاديا 

l  ابتأزيد ع ى عدا اجتخداا اب ورمابني فا به من /ثار جيةة ع ى صحة اإلعداب 

 املوضوع الثونى: أمراض الدراجن
l يف ابدواجن واببرض من اإلعتاج و/عواعها تعر 

l  ا مراض ابتى تصي  ابدواجن   / 

l               تتعرض ابدواجن /ثنةا  فةةة حياتهةا ب عديةد مةن ا مةراض افعديةة واب تازةة وتزمةن خطةورة /مةراض ابةدواجن فةى

ا مةراض   -  ا مةراض ابيزترييةة   -حدوثها اف اجئ وجةرعة اعتةةار ا وصةعوبة ابدةيطرة مثةل  ا مةراض اب ريوجةية        

 ا مراض اب طرية  -ابط ي ية 

l ية )عقص فيتامني /  ة ا ب افرز  /مراض /خرى عا ةة عن جو  ابتبط 

l  )عقص ا متح افعدعية مثل ابزابديوا واب وج ور وابضع  وافنقنيض 

l  رح /عراض زل ا مراض وطرق ابوقاية وابعتج  

l طرق ابوقاية منه       -/عرضه و/جيابه   -ابطيور  امرض إع  وعض 

l   مراض جو  ابتبطية و/   /عراض جو  ابتبطية وابعتج افناج/ 

l   ابوقاية خري من ابعتج ب خروج من دايرة ا مراض حيث /ب مع   ا مراض افتع قة بابدواجن بيمل هلا عتج 

 

 6102/6102خالل العوم الجومعى التى تم تنفيذهو  القوافل اإل شودية
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 إنتوج الدراجن -القمح موضوع القوفلة :: 
   08/01/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 /محد فو ى  ريف/ / - عضاا مصط ى حممود/ د - ابداية  عيد /محد حممد/ د -  طا ع ى حممد/ د /افةارزوب من ابز ية    

 املوضوع األرل: ماحصول القمح
l  اي تماا بعم يات اادمة قيل ابضراعة 

l   راعة ا صناف عابية اإلعتاج ومقاومة بألمراض وذات ص ات تزنوبوجيا ممتا ة باإلضافة إىل ا صناف احلديثة  

l  طرق  راعة ابقمح  مت  رح طرق  راعة ابقمح ومميضات زل طريقة بابت صيل 

l  يت  اجتخداا افييدات افزافحة افتزام ة ب حةايش  جي  اي تماا مبزافحة احلةايش جوا  ابيدوية /و ابزيماوية حيث

 افوصى بها من قيل و ارة ابضراعة فى افيعاد افناج  وباشرعة افناجية 

l  آفات اجملموع اا رى ( مت  رحها بابت صيل مع  رح طرق ابوقايةة   -مزافحة اآلفات احلةرية ومنها ) /فات ابيادرات

 وابعتج 

l   مزافحة /مراض ابقمح وطرق ابعتج بألمراض 

 ثونى: إنتوج الدراجناملوضوع ال
l  تعريف ابدواجن واببرض من اإلعتاج و/عواعها 

l   مراض ابدواجن وطرق ابوقاية وابعتج منهاط و/   ابتحصينات واب قاحات/   / 

l                وتناول ا  ميةة ايقتصةادية بةبيةة ابةدواجن فةى مصةر ومةا يتويةه ع ةى قيمةة غطاييةة مرت عةة و/جةعار مناجةية

   ب مدته 

l جن ودور ا فى جد اب قوة اببطايية بابتوا ب مع اب حوا احلمرا  / مية حلوا ابدوا 

l              عناصر جناح تربيةة ابةدواجن و/ مهةا )مدةازن ابةدواجن ومتيمتهةا ب ةبيةة مةن حيةث ابتصةمي  وافدةاحة وع افةة

 ابعنابر وتربية جتبة عابية اإلعتاج(  

l  ج وب اإلدارة افتيع داخل ابعنابر وابتهوية و/ثر ا ع ى ابةبية/ 

l    رح عيطة عن مةروعات ابدواجن جوا  إلعتاج ابييمل /و اب ح  

l      رح زي ية إقامة افةروعات اااصة بصناعة ابدواجن وزي ية ابتعامل مع  طه ابصةناعة وإتيةاع ا جةابي  احلديثةة 

 فى ابةبية 

l ويت  رح /   /صناف ابدواجن افوجودة فى مصر وافواص ات افميضة بزل صنف وابعمر افناج  ب تد 

l   افةازل ابتى يتعرض هلا قطاع ابدواجن و/ مها ارت اع /جعار ابع ف وزطب  /جعار ابدواجن   / 

l  زطب  بعمل افةازل اااصة بعم ية ابرعاية و/ج وب إدارة افضارع افتيع وااربة فى ابعم ية اإلعتاجية 
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 التوصيوت الفنية للبنجر - املبيدات الز اعية رتدارلهوموضوع القوفلة :: 
 0/00/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 فو ى  ريف/ / - بي ة /بو ابرحي  عيد /محد/ د - ابداية  عيد /محد حممد/ د - اهلادى عيد ع ى/ د /افةارزوب من ابز ية    

 املوضوع األرل: املبيدات الز اعية رتدارلهو
l   زي ية ايجتخداا ا من ب مييدات احلةرية حيث مت ابةزيض ع ى عوعية اجتخداا افييد ودرجة ترزيضه 

l )و افادة احلام ة   مةازل مصاعع افييدات من حيث جودة افنتج )افييد/ 

l ارف وذب  ب حد من اعتةار ابقوارضضرورة ابن افة ابعامة بافنا ل وابةع وافص  

 توصيوت الفنية للبنجراملوضوع الثونى: ال
l ميعاد ابضراعة افناج    -/   ابتوصيات اب نية بينقر ابدزر ومواعيد ابضراعة وا صناف عابية اإلعتاج وافدتوردة 

l اي تماا بعم ية اادمة من عضيت ورى واي تماا من ابتخ ص من احلةايش  

 

 در ة املرشدين الز اعيني:: موضوع القوفلة 
   8/00/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

  /محد فو ى  ريف/ / - ابداية  عيد /محد حممد / د ا / -   راب ع ى  يى/ د /افةارزوب من ابز ية    

 التى تنورلتهو القوفلة وتوضوعامل
l  اإلمزاعيات وافوارد افتاحة به  -مؤ رات فاع ية ابعمل اإلر ادى  -مهاا افر د ابضراعى 

l  تزامل ابن اا افعرفى ابضراعى   -جودة اادمة اإلر ادية   -/   يديات ومةزتت ابعمل اإلر ادى  

l  إعادة  يز ة ابتن ي  اإلر ادى  -فرص دع  اإلر اد بافوارد احمل ية  -مةارزة ابضراع فى ابعمل اإلر ادى 
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 األلبون -املبيدات الز اعية رتدارلهو موضوع القوفلة :: 
   69/00/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

  /محد فو ى  ريف/ / - ابرفاعى حممود/ د - ابداية  عيد /محد حممد/ د ا /افةارزوب من ابز ية    

 املوضوع األرل: املبيدات الز اعية رتدارلهو
l  زي ية ايجتخداا ا من ب مييدات احلةرية حيث مت ابةزيض ع ى عوعية اجتخداا افييد ودرجة ترزيضه 

l )و افادة احلام ة   مةازل مصاعع افييدات من حيث جودة افنتج )افييد/ 

l  ابتةى تةؤدى إىل   ضرورة ابن افة ابعامة بافنا ل وابةع وافصارف وذب  ب حد من اعتةار ابقوارض مع اجتخداا افييدات

 جيوبة فى ابدا 

l            يدتدل ع ى افييد من ابيطاقة افوجةودة ع ةى ابعيةوة وي بةد /ب تزةوب ابعيةوة ي تت اعةل مةع احلةرارة /و ابرطوبةة وي

تت اعل مع افييد ع ده وجهوبة ابتخ ص من ابعيوة /و تدوير ا وجي  /ب تتوفر  روا معينة عند ختضين افييد  وي 

 ر ابتخضينى وجي  حرق عيوات افييدات بعيدَا عن ا مازن ابدزاعية بد من مراعاة ابعم

 املوضوع الثونى: صنوعة األلبون
l   اب رق بني ا بياب ابطييعية وا بياب اجمل  ة 

l  طرق غش ا بياب 

l  طرق عمل ابضبادى 

l  طرق عمل اشينة ابدمياطى واشينة ابقريش 

l  طرق عمل اشينة ابثتجة وطرق عمل افش 

 الرضيعة العجول عوية   -البطوطس رالطموطم موضوع القوفلة :: 
   03/06/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 ابعةال  عيةد  /محد/ د -مصط ى ابرمحن عيد حممد/ د - ابدعدى وبيد/ د - ابداية  عيد /محد حممد/ دافةارزوب من ابز ية    

  /محد فو ى  ريف/ / - حقا ى

 املوضوع األرل: ماحصول البطوطس
l   ا  مية ايقتصادية حملصول ابيطاطمل باعتياره من /   احملاصيل اببطايية فى مصر 

l  زي ية احلصول ع ى حمصول عاىل اشودة ذات مواص ات جيدة فى ابز  وابزيف 

l ج تقاوى خابية من ا مراض اب ريوجية  رح /ف ل ميعاد إلعتاج ابيطاطمل وختضينها فى ثتجات وزي ية إعتا 

l         رح /   عم يات اادمة ابتى جترى حلقول ابيطاطمل وابربعةامج ابتدةميدى حملصةول ابيطةاطمل و/ ميةة ابةرى فةى 

 حمصول ابيطاطمل  

l   مت احلديث عن حمصول ابيطاطمل من حيث ا رض افناجية و/ف ل /عواع ابةبة 

l جتهيض ا رض ب ضراعة وخدمة ا رض  -عة مت احلديث عن عروات ابيطاطمل وطريقة ابضرا 

l  اي تماا باختيار ابصنف افناج  ب عروة واحلصول ع يه من مصادر موثوق منها 

l  جي  اي تماا بإضافة ا مسدة ابع وية حيث /ب ابيطاطمل من احملاصيل اجملهدة 
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 املوضوع الثونى:   عوية العجول الرضيعة
l  وعةأتها واختيار ابطزر وا عثى من افا ية  تنمية افا ية ابصبرية من ابعقول 

l  حدوث ابت قيح بني افا ية من ابعقول وعم ية ابويدة 

l  اي تماا بابعقول ابصبرية إلعتاج حيواب جيد ذو صحة جيدة 

l  اي تماا بابييةة احمليطة بابعقول ب نةأة اشيدة 

l زتمل عدا ايجتعقال فى ابويدة ب عق ة حتى ي يت  إخراج جنني غري م 

l  جتهيض افزاب ابطى يت  فيه ابويدة دوب ت وث /و حةرات 

l  طرق ابوقاية من ا مراض ابتى ميزن /ب تصي  افوبود اب عيف 

l  مية اب نب ابدرجوب ب عقل ابصبري بعد ابويدة ميا رة / 

l  عوامل افناعة بدى ابعقل ابصبري 

l يدة ابةبية اشيدة ب عقل برةه واجتخراج زميات حلوا زثرية وج 

 ز اعة عيش الغراب -كيفية االستفودة من قش األ ز موضوع القوفلة :: 
   60/6/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

  /محد فو ى  ريف/ / - ابدواح حممود /محد/ د - ابداية  عيد /محد حممد/ د/ ا افةارزوب من ابز ية    

 األرل: تدرير املخلفوت الز اعية  املوضوع
l      مية افخ  ات ابضراعية وزي ية ايجت ادة منها وخاصة عم ية تدوير قش ا ر  زمخ ف عيةاتى وايجةت ادة منةه فةى /

 بعمل ابعم يات مثل عمل زومات مسادية واجتخدامه /ي ا فى  راعة عيش اببراب 

l     ع ةى ابييةةة وتأثري ةا /ي ةا ع ةى ابةبةة ابضراعيةة وابزاينةات         /   ا ضرار ابتى تدييها عم يةات حةرق ا ر  وتأثري ةا

 ابنافقة بابةبة ابضراعية وزي ية ايجت ادة من ذب  

 املوضوع الثونى: ز اعة عيش الغراب
l  زي ية  راعة عيش اببراب وا عواع ابتقارية من افةروا  

l  زي ية تعيةة افةروا فى /طياق فويل اجتعدادا ب تدويت 
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 تربية الناحل -ز اعة البطوطس موضوع القوفلة :: 
   60/3/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 فتحى مندوه دينا/ د - عدا مدعد حممد/ د - ابداية  عيد /محد حممد/ د/ ا افةارزوب من ابز ية    

 ابطاب / حممد  عياب   -    ابطاب / عمرو ابديد ابطتبافةارزوب من 

 املوضوع األرل: التوصيوت الفنية ملاحصول البطوطس
l   ميعاد ابضراعة   -ا صناف  -ابةبة افناج 

l  إعداد ابتقاوى ب ضراعة 

l  احلصاد وابتخضين  -ابتدميد 

 املوضوع الثونى: التوصيوت الفنية الخوصة بناحل العسل
l  إعةداد مزةاب    - ةروا إعةةا  افناحةل     -مدةازن ابنحةل ) ااتيةا (     -ابةروا ابواج  توافر ا بنقاح تربية حنل ابعدل

 جتيت حنل ابعدل افرباه فى مصر  -/دوات افنحل  -افنحل 

l  مواعيد و/وقات فحص ابطوايف  

l  فر  ابعدل  -ض  ابطوايف إعداد ابطوايف فوج  ابييمل 

l تياطات ابواج  مراعاتها عند ابتبطية طرق ابتبطية وايح 

l  مراض ابنحل وطرق ابوقاية وابعتج منها  –آفات و/عدا  ابنحل  -عم ية ابدرقة بني ابطوايف/ 

 

 در ة املرشدين الز اعينيموضوع القوفلة :: 
   68/3/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 ابداية  عيد /محد حممد/ د/ ا  - جع اب خ يل /بو إبرا ي / د /افةارزوب من ابز ية    

 التى تنورلتهو القوفلة وتوضوعامل
l  مزوعات ابن اا ابييةى  -ابن اا ابييةى وابضراعة افدتدامة  -جدد معارف  اإلر ادية  -مهاا افر د ابضراعى  

l  اإلمزاعات وافوارد افتاحة به  -مؤ رات فاع ية ابعمل اإلر ادى  -افخت  ة / زال ابضراعة ذات مدتويات افدختت 

l  / يديات ومةزتت ابعمل اإلر ادى   

l  تزامل ابن اا افعرفى ابضراعى  -جودة اادمة اإلر ادية 

l  إعادة  يز ة ابتن ي   -فرص دع  اإلر اد بافوارد احمل ية  -مةارزة ابضراع فى ابعمل اإلر ادى 
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 الصنوعوت الغذائية -الفنية لز اعة البصل  التوصيوتموضوع القوفلة :: 
   08/4/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 عدزر احلميد عيد حممد/ د - ابداية  عيد /محد حممد/ د/ ا  - اشمي ى ابديد/ د /افةارزوب من ابز ية    

 األرل: التوصيوت الفنية لز اعة البصل املوضوع
l  ابعم يات ابضراعية ابتى تت   رض افةتل - راعة مةتل ابيصل  

l  رح وتوضيح افيعاد افناج  بضراعة مةتل ابيصل  

l  ابعم يات ابضراعية ابتى تت   رض افةتل ب حصول ع ى  ت ة جيدة واحلصول ع ى /ع ى إعتاجية 

l  ابتى تصي  احملصول ابوقاية من اآلفات وا مراض 

l ابد ي   ابتخضيناحملصول و حصاد 

 املوضوع الثونى: الصنوعوت الغذائية
l  مية ابتصنيع اببطايى فى جد فقوة افواطنني واحلصول ع ى اشودة  ى حمصول / 

 تغذية النبوت -تدرير املخلفوت الز اعية موضوع القوفلة :: 
   6/2/6102ابتاريخ  ابثتثا  افوافت 

 ابداية  عيد /محد حممد/ د/ ا  -  بيي  /محد  عه/ د/ افةارزوب من ابز ية    

 التى تنورلتهو القوفلة وتوضوعامل
l فخ  ات ابضراعية وخاصة قش ا ر  يدني خصوبة ابةبة من تدوير ا 

l اشديدة وافدتهدفة من تدوير افخ  ات ع ى افضارع  ابطرق 

l  طريقة تقنية اقتصادية إلعادة تدوير افخ  ات ابع وية 

 

 

  



 

126  | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 

 

  

 أحداث وفعاليات



 

127  | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 الز اعة بكلية للفررسية نودى أرل إنشوء على توافق املنصو ة جومعة

عادى ب  روجية بز ية ابضراعة وتوقيع بروتوزول تعاوب بني ز ية ابضراعةة ومضرعةة    إعةا جم مل جامعة افنصورة ع ى وافت 

ابنةادى   إعةا عادى اب روجيةط ويأتى  إلعةا ح مى ب خيول ابعربية ا صي ة 

فى اطار افةةارزة اجملتمعيةة اب عابةة وتةدري  ابطةتب بت ييةة احتياجةات        

  جوق ابعمل ومتط ياته

 إعةةا  فزةرة   /بر احلديدى عميد ابز ية ومن جاعيه / ار ابدزتور ياج

عادى ب  روجية تأتى عتيقة ابط   افتضايد ع ى تع   رزوب اايةل وعةدا   

بتع ي  افتدربني وهلطا زاع  ز ية ابضراعةة جةياقة فةى عةرض      /عديةتوفر 

عادى اب روجية بتع ي  وتدري  رزوب اايل وعقةد برتوزةول    إعةا فزرة 

  ن يط اب زرةبتتعاوب مع اشهات ااارجية 

 الاحيوانى اإلنتوج بمز عة العمل سري يتفقد الكلية عميد

 خدمةة  بةةوب ابز ية وزيل -  طا حممد ابدزتور ا جتاذ يرافقه ابضراعة ز ية عميد احلديدى ياجر ابدزتور ا جتاذ قاا

 /مةني  - فاروق حممد وا جتاذ ابضراعية وابيحوث ابتقارب مرزض مدير - ربيع ممدوح ابدزتور وا جتاذ ابييةة وتنمية اجملتمع

 بروتوزةول  بنةود  ت عيةل  ومتابعةة  وابتحديث ب تطوير خت ع وابتى احليواعى اإلعتاج مضرعة داخل ابعمل جري بت قد ابز يةط

  افنصورة جامعة - ابضراعة بز ية ابعربية واايول اب روجية عادى بإقامة اااص ابتعاوب

 

 البذر  أمراض ملعمل الاحيوية التقنية برنومج الثونى املستوى طالب زيو ة

 يارة طتب افدتوى ابثاعى )برعامج ابتقنية احليوية( فعمل /مراض ابيطور و راعة ا عدقةط وذب  يوا ا ربعا  افوافةت  

بوراثيةة  زقض  من برعامج ابتدري  ابصي ىط ب تعرف ع ى ا جهةضة ابع ميةة افخت  ةة ابتةى ختةدا جمةال اهلندجةة ا        03/2/6102

  وابزيميا  وزي ية تةبي ها وطرق ايجت ادة منها فى اجملال ابتطييقى ب تزنوبوجيا احليوية وابييوبوجيا اشضيةية
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 البذر  أمراض ملعمل النبوت رقوية برنومج الثونى املستوى طالب زيو ة

و راعة ا عدةقةط وذبة  يةوا اامةيمل افوافةت       يارة طتب افدتوى ابثاعى )برعامج وقاية ابنيات( فعمل /مراض ابيطور 

زقض  من برعةامج ابتةدري  ابصةي ىط ب تعةرف ع ةى ا جهةضة ابع ميةة افخت  ةة ابتةى ختةدا جمةال /مةراض ابنيةات               04/2/6102

  وافيزروبيوبوجى وزي ية تةبي ها وطرق ايجت ادة منها فى اجملال ابتطييقى  مراض ابنيات

 

 االلكرترنى امليكررسكوب لوحدة بنهو علوم من كيميوئيني زيو ة

 ابع يةا  ب دراجةات  ابز يةة  وزيةل   ةياعة  ياجر ابدزتور ا جتاذ اجتقيل 

 قدةة ) بنهةةا جامعةةة ابع ةةوا ز يةةة مةةن اشنةةدى بهةةا  ابةةدزتور وابيحةةوث

 جينا /فى بة ابتن يطى افدير حقا ى فيمل ابزيميايية وابدزتورة( ابزيميا 

 جبامعةة  اإلبزةوعةى  افيزروجةزوب  بوحةدة   يارتهمةا  خةتل  بينهةاط  جروب

 افوافةةت ابثتثةةا  يةةوا وذبةة  ابضراعةةةط بز يةةة موقعهةةا ابزةةاين افنصةةورة

 ابع ميةةة ا جهةضة  ع ةى  وابتعةرف  بابوحةةدة ابتعريةف  عطةاق  فةى  09/2/6102

  ابيحثى اجملال فى ب تعاوب افخت  ة

  بإيطوليو للتغذية الخومس األر ربى املؤتمر فى بباحث تشو ك الزهراء دكتو ه

ااةاممل ب تبطيةة    ا وربةي افةؤمتر  فةى   ارز  ابدزتورة ابض را  حممود مطاوع افدرس بز ية ابضراعة جامعة افنصةورة  

جامعةة  فةى  ابدوبيةة وعرضة  عتةايج  امةة بيحةث اجةرب        ا مريزية OMICS وابطب تن مه من مة بإيطابيامدينة روما فى 

  خيض ابةعري وقاية وعتج فرضي ابدزر وابق   وارت اع ضبط ابداافنصورة بز ية ابضراعة عن فوايد 

توصةةل ابيةةاحثوب إبةةي /ب تبطيةةة اب ةةةراب افصةةابة بابدةةزر افصةةاح  

 /دب /جةابيع  8ابدا ع ي خيض ابةةعري ابزامةل فةده    فى يرت اع ابزوبيدةول 

ابدا وإبي رفع فى مدتويات اش وزو  وابزوبيدةول فى يدن م حوظ  إبي

مدةةتويات تقةةارب ابطييعيةةة  إبةةيمدةةتوب ابزوبيدةةةول مةةن ابنةةوع اشيةةد 

حني فى تدخل دوايي  /بوذب  فقط بابتبطية ع ي خيض ابةعري ومن دوب 

احلابة ابصحية  وتوافقة   فى يدن  /بمل ت هر ابتبطية ع ي خيض ابقمح 

فةى  ا  ابياحثةة ع ةي ا  ةخاص ا صةح     /جرتهابنتايج مع ةث مماثل   طه

  جامعة زوبنهاجن بابدامنارا

خبيض ابةعري زبطا  وعةتج ووقايةة    /وص عهاية افؤمتر بابنتايج ابتى توص   هلا ابياحثة زما فى اب قنة ابع مية  و/ ادت

/ي ا زما طابية  اب قنةة بافضيةد مةن تدة يط اب ةو  ع ةي مثةل  ةطا اببةطا  افتعةدد             وبألصحا فرضي ابدزر وابدمنة وابق   

اب قةرية واف حيةة وينمةو جيةدا      ا راضةي مصر و زةل ابعةامل و يناجة     فى ابةعري حمصول متوفر  /ب ابعتجية خاصةاشواع  

  ظروف اش اففى ح  
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 «عشر الثونية الدر ة» العلمية اللجون لعضوية الز اعة كلية من أسوتذة 4 اختيو 

 اإلعتةاج  ب حةص  ابع ميةة  اب قةاب  بتةةزيل  64/8/6102 بتةاريخ ( 3962) رق  ابعاىل ابتع ي  و ير ابدزتور ا جتاذ قرار صدر

 مةن  /ربعةة  اختيةار  مت وقةد  ط(6109-6102) عةةر  ابثاعيةة  ابدورة افداعدين وا جاتطة ا جاتطة وظايف بةبل ب متقدمني ابع مى

 (ط وذب  ع ى ابنحو ابتاىل ابضراعية ابدراجات) شاب بع وية افنصورة جامعة ابضراعة ز ية /جاتطة

l / ابضراعية وايجتماعية ايقتصادية ب ع وا ابع مية اب قنة ع و - اشندى اهلل عيد ابدين صتح حممد  د 
l / وا بياب اببطايية ب صناعات ابع مية اب قنة ع و - ابرفاعى ابعضيض عيد /محد  د 
l / ابضراعية واهلندجة بألراضى ابع مية اب قنة ع و - اجمليد عيد حامد عاجى  ةاا  د 
l / ابنياتى بإلعتاج ابع مية اب قنة ع و -  ريف حممد ابدعيد ع ى  د 

 األ اضى راختبو ات البذر  أمراض ملعملى العوىل التعليم بوزا ة املشررعوت إدا ة رحدة رفد زيو ة

 ابعةاىل  ابتع ةي   بةو ارة  افةةروعات  إدارة وحةدة  مةن  وفةدا  ابز يةة  عميةد  احلديةدى  ياجةر / ابدزتور ا جتاذ ابديد اجتقيل

 ومعمةل  ا عدةقة  و راعةة  ابيةطور  /مةراض  فعمل وابتد   ابتد ي  إجرا ات إلمتاا وذب  ط31/8/6102 افوافت ابثتثا  يوا صياح

 مةروع مدير احلديدى صاحل إمياب/ ابدزتور ا جتاذ ديدةاب ابوفد ومثل  ا مسدة جودة ومراقية ا راضى خصوبة اختيارات

 وع ةو  ابقةا رة  جامعةة  ابضراعةة  بز يةة  افدةاعد  ا جةتاذ  /محد وفيت حممود/ ابدزتور وابديد ابدوىل بتعتماد افعامل تأ يل

 ابضراعةة  بز يةة  افدةاعد  ا جةتاذ  مبةن   جةعد  فرحةات / ابةدزتور  وابدةيد  افةروعات إدارة بوحدة وافتابعة اب ين ابدع  فريت

 احملاجة   افصةرى  حممةد  اهلل عيةد / وابدةيد  افةةروعات  إدارة بوحةدة  وافتابعةة  اب ةين  ابةدع   فريت وع و ابةيخ ز ر جامعة

  ابدوىل بتعتماد افعامل تأ يل مبةروع

 ابةدزتور  ا جةتاذ  ابدةيد  من زل ابضيارة فريت صاح  ابز ية جم مل بقاعة افةروعني بزت ابتقدميى ابعرض اعتها  وبعد

 افدير محاد جامى ابدزتور ا جتاذ وابديد ا عدقة و راعة ابيطور /مراض معمل اعتماد فةروع ابتن يطى افدير  ياعه ياجر

  بها ابعمل ومتابعة افعامل بضيارة ا مسدة جودة ومراقية ا راضى خصوبة اختيارات معمل اعتماد فةروع ابتن يطى

 

   البيطرى رالطب الز اعة كليوت من العمل سوق احتيوجوت يباحث الجومعة  ئيس

اجةةتقيل ابةةدزتور حممةةد ابقنةةاوى ريةةيمل جامعةةة افنصةةورة افهنةةدس اميةةن اشنةةدى مةةدير ابتوظيةةف بةةةرزة ابدقه يةةة   

ب ةةدواجن بيحةةث احتياجةةات جةةوق ابعمةةل ااةةارجى مةةن ز يةةات ابطةة         

مةع احتياجةات   ابييطرى وابضراعةة ودراجةة تطةوير افنةا ج مبةا يتناجة        

  جوق ابعمل

وتنةةاول اب قةةا  ةةةث جةةيل وآبيةةات تأ يةةل ااةةريج مبةةا يتناجةة  مةةع   

احتياجات جوق ابعمةل بتةوفري فةرص عمةل متميةضة مةن خةتل ابدراجةة         

مقةحةات  ط ووابتدري  افدتمر وابتواصل وابةرازة مع اجملتمةع ااةارجى  

 جينيااةر حلل مةزتت ابيطابة فى مصر وزي ية ابتواصل ابوظي ى مةع  

ب ربط بني اشامعة وابةرزات وراغيى ابعمل من ختل قواعد بياعات خاصة باارجيني ويدث باجتمرار براغيى ابعمل فى 

  ابةرزات وافصاعع
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 بولجومعة املجتمع خدمة قطوع بأنشطة التعريفى املعرض فى تشو ك الز اعة كلية

 ابطتبيةة  ا عةةطة  6102 جةيتمرب  62 افوافةت  ا حةد  يةوا  افنصةورة  جامعةة  ريةيمل  ابقنةاوى  حممةد  ابدزتور ا جتاذ ت قد

 مةن  ومنةاذج  ااةاص  ابطةابع  ذات ابوحةدات  معرض افتتاح مت زما اشديدط ابدراجى ابعاا بداية مع تضامنا ابز يات من بابعديد

  افنصورة جبامعة ابييةة وتنمية اجملتمع خدمة  ةوب قطاع ين مه وابطى ابوحدات  طه تقدمها اب  اادمات

 ااةاص  ابطةابع  ذات ابوحةدات  منتقات من ابعديد ي   جناح ختل من افعرض فعابيات فى ابضراعة ز ية وتةارا  طا

  وغري ا اببطايية افواد من وجمموعة ابضينة عياتات ومنها بابز ية

 ابييةةةط  وتنميةة  اجملتمةع  خدمةة  بةةةوب  اشامعةة  ريةيمل  عاية    يةداب   زةى  ابدزتور ا جتاذ اشوبة ختل جيادته رافت

 ريةيمل  عاي  جوي   / رف ابدزتور ا جتاذ وابطتبط ابتع ي  بةةوب اشامعة رييمل عاي  ابياجط عيد / رف ابدزتور ا جتاذ

  وابيحوث ابع يا ب دراجات اشامعة

 ز يةات  بزافةة  ابييةةة  وتنميةة  اجملتمةع  خدمةة   ةوب قطاعات ومنتقات /عةطة بزافة ابطتب تعريف إىل افعرض يهدف

 ابقطةاع  يقةدمها  ابة   بااةدمات  ابتعريةف  اشامعةةط  ومندةوبي  ب طةتب  وابييةةي  اجملتمعةي  ابةوعى  بتنميةة  افنصةورة  جامعة

 واإلعةت   اجملتمعةي  ابتعاوب روح بث اجملتمعط ع ى ابن ع بيعود اجملتمعية افةارزة ع ى ابطتب حث احمليطط واجملتمع ب قامعة

  ااارجي باجملتمع اشامعة ربط واجملتمعيةط ابوطنية ابقي  من

 واحلاجةيات  ابيةةرية  ابتنميةة  جمةايت  فةى  عمةل  ورع إقامةة  يت من وابطى ب طتب اجملاعى ابتدري  رزن افتتاح مت زما

  ابعمل ور ة ة ور  هادة ع ى ابطاب  و صل وغري ا وابرياضية ابيدعية وابز ا ة ابطيية وابرعاية وافع ومات

 

 راألنسجة البذر  أمراض ملعمل املختو  عمر جومعة رفد زيو ة

 ابيةطور  /مةراض  معمةل  ومةدير  وابيحةوث  ابع يةا  ب دراجةات  ابضراعةة  ز يةة  وزيةل   ةياعه  ياجةر / ابةدزتور  ا جتاذ اجتقيل

 ا عدةقة  و راعةة  ابيةطور  /مراض مبعمل 4/01/6102 ابثتثا  اب ييية باشمهورية افختار عمر جامعة من وفدا ا عدقة و راعة

  خمت  ة ع مية بأقداا ب تدري  ابضراعة بز ية  يارته   امش ع ى وذب  ابضراعةط بز ية( و) مبينى

 بقدة  )  ايةد  موجى يوجف/ ابدزتور وا جتاذ( ابنيات /مراض بقد ) آدا موجى ع ى حممد/ ابدزتور ا جتاذ ابوفد مثل

  ةياعه  ياجةر  ابةدزتور  واجتعرض ط(ابضراعى ابنيات بقد ) عامر حممد ابزري  عيد/ ابدزتور وا جتاذ( ايقتصادية احلةرات

  ا خرى واجملايت وابتدري  ابع مى ابيحث جمال يف ابعربية وابدول مصر من ب ياحثني افعمل يقدمها ابتى اادمات
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  الز اعة كلية منتجوت من الذاتى االكتفوء خطة ينوقش الجومعة  ئيس

ريةيمل جامعةة افنصةورة     -اجتقيل ا جتاذ ابدزتور/ حممةد ابقنةاوى   

وزيةل ز يةة   -ا جتاذ ابةدزتور/ حممةد  ةطا     6102 /زتوبر 01ايثنني افوافت 

ابضراعةةة بةةةةوب خدمةةة اجملتمةةع وتنميةةة ابييةةةة وذبةة  فناقةةةة عةةةاا     

 اإلعتاجيةةةخطةةة عمةةل ابوحةةدات  و بز يةةة ابضراعةةة  اإلعتاجيةةةابوحةةدات 

افتاحةة وزةطب     اإلمزاعيةات بت يية احتياجات ابدوق ومدى ايجت ادة من 

 إعتاجهةا تقدي  خطة متزام ة بتطوير عةاا ابوحدات وابعمل ع ى  يادة 

بت ييةةة احتياجةةات ابدةةوق ااةةارجى وابةةداخ ى بتحقيةةت ايزت ةةا  ابةةطاتى   

رازض ابطيية وتةوفري منتقةات غطاييةة عابيةة اشةودة      ب قامعة وتوفري ايحتياجات اببطايية ب مدب اشامعية وافدتة يات واف

  بأجابي  ةثية وع مية وبتوفري ابدع  ابت ا بتطوير ز ية ابضراعة

ابف رغيفط ووحدة منتقات  81تنتج  /بط وحدة افخيو ات وابتى ميزن / مهاومن  اإلعتاجية   ابوحدات /عرض  زما مت

 011/فدعةط وزطب  مضرعة قتبةو وت ة    2هةط وحدة عياتات ابضينة ع ى مداحة احليواعىط وحدة اب از اإلعتاجط وحدة ا بياب

مضرعةةة ابنخيةةل ومضرعةةة ابةةدواجن  زمةةا مت  إىل باإلضةةافةدعةةة حماصةةيل  راعيةةةط ف/ 4فةةداب فوازةةهط  62فةةداب مةةضارع مسزيةةةط 

  ابدايمة من ابدزر ابدزر بتوفري منتج ابدزر ب عمل ع ى توفري ايحتياجات إلعتاجمصنع  إعةا مناقةة مقةح 

و/زد دزتور ابقناوى /ب ز ية ابضراعة بها زوادر ع مية تدتطيع تقدي  عمل ايزت ا  ابطاتى ب قامعةة وفصةر عمومةا مةن     

افةواد اببطاييةة وتةوفري     إعتاجيةة احملاصةيل ابضراعيةة و/ ةقار اب ازهةة وزةطب   يةادة        إعتاجيةة ختل ا ةاث ابع مية بتطوير 

واعى وابداجنىط واعها تعمل ع ى يقيةت ا مةن اببةطايى وتةوفري ابعمةتت ابصةعية ابتةى تن ةت جةنويا فةى           احلي اإلعتاجمصادر 

  اجترياد افواد اببطايية

 «بقالبشو» الز اعة كلية مز عة يتفقد املنصو ة جومعة  ئيس

 جةيادته افتتح ط وبقتبةوفضرعة ز ية ابضراعة  اإلعتاجيةت قد ا جتاذ ابدزتور حممد ابقناوى رييمل اشامعة ابوحدات 

بافضرعةةة وابةةطى ي ةة  جةةض  خةةاص بافزاتةة  اإلداريةةة وجةةض  خمصةةص يجةةةاحة ابعةةام ني وطةةتب ابتةةدري    ىاإلدارافينةةى 

  ابدواجنط افضرعة ابدمزيةط ا راضى افضروعة باب ازهة وافنحل اشديد إعتاجوابياحثنيط و ت قد ختل اشوبة وحدة 

مضرعةة   إىل باإلضةافة /فدعة حماصيل  راعيةة متنوعةةط    4فداب فوازهط  62داب مضارع مسزيةط ف 011ت   مضرعة قتبةو 

  فرخة زل دورة 3111ابييمل وتنتج  إلعتاج/ا  6111ابنخيل وابتى تنتج /عواع ابي ح افخت  ة ومضرعة ابدواجن ابتى ت   

/زد ابدزتور ياجر احلديدى ختل اشوبة /ب افضرعةة تقةدا خةدمات تع يميةة وتدريييةة عم يةة وةثيةة وزةطب  تةوفري          

ب قامعة و/ب ز ية ابضراعةة بهةا زةوادر ع ميةة تدةتطيع تقةدي  عمةل ايزت ةا  ابةطاتى ب قامعةة وفصةر             وإعتاجيةموارد ذاتية 

احليواعى  اإلعتاجاب ازهة وتوفري مصادر  و/ قاراحملاصيل ابضراعية  تاجيةإعابع مية بتطوير و يادة  ا ةاثعموما من ختل 

  وابداجنى تعمل ع ى يقيت ايزت ا  ابطاتى ويقيت ا من اببطايى

افخت  ةة   اإلعتاجيةة ابوحةدات   إعتةاج ختل اشوبة بأب يت  تن يةط خطةة  يةادة     تع يماتهو/صدر ابدزتور حممد ابقناوى 

غةطا  آمةن مبواصة ات قياجةية ب صةحة ابعامةة بدةد احتياجةات خمت ةف ابقطاعةات باشامعةة وعمةل              ختل جتة / هر وتوفري

  ايزت ا  ابطاتى ب مدب اشامعية وافدتة يات وافرازض ابطيية
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 التعورن لزيودة للسكر الدقهلية لشركة زيو ة فى املنصو ة جومعة  ئيس

رييمل اشامعة وا جةتاذ ابةدزتور  زةى  يةداب عاية  ريةيمل اشامعةة بةةةوب خدمةة           قاا ا جتاذ ابدزتور حممد ابقناوى

اجملتمةةع وتنميةةة ابييةةةة بضيةةارة بةةةرزة ابدقه يةةة ب دةةزر بت عيةةل و يةةادة 

زاب فةى اجةتقيال جةيادتهما خةتل ابضيةارة      ط ابتعاوب بني ابةرزة واشامعة

زرط ا جةةتاذ حممةةد حممةةود حةةافظ ريةةيمل افصةةاعع بةةةرزة ابدقه يةةة ب دةة  

ة ةةور / د ياجةةر احلديةةدى عميةةد ابز يةةة و/ د حممةةد  ةةطا وزيةةل ابز يةةة  

ادمة اجملتمةع وتنميةة ابييةةة و/ د خ يةل  ةريف مةدير مرزةض ابيحةوث         

وابتقةةارب ابضراعيةةةط ابةةدزتور حممةةد اشةةوجرى مةةدير وحةةدة ابةةدواجن    

وابدزتور /مري  عتب مدير وحدة اب ازهة وابةدزتورة دينةا منةدوه مةدير     

  حلوحدة افن

تناول اب قا  ةث ت عيل ابتعاوب وتدري  طتب ز يات ابضراعة وابع وا وتأ ي ه  بدوق ابعمةل وايجةت ادة مةن ااةربات     

اب داب من حمصول بنقةر ابدةزر    إعتاجابصناعية بةرزة ابدقه ية وزطب  ايجت ادة من ا ةاث ابع مية بز ية ابضراعة بضيادة 

ومعدل ايجتهتا ب دزر وابط   افتضايد بابدوق احمل ى وزطب  توفري احتياجات ابعةام ني   اإلعتاجبتبطية اب ارق ابزيري بني 

افربةات( مةن خةتل خماطيةة ابةةرزة ابقاب ةة بتخصةيص         إعتةاج )افنحل ووحةدات   اإلعتاجيةباشامعة من ابدزر وابوحدات 

   حصة خاصة باشامعة بتوفري ايحتياجات من ابدزر

م يوب طن  هريا وتنتج افصاعع  3و6ا جتاذ حممد حممود حافظ /ب  ناا فارق زيري من ابط   ع ى ابدزر  هريا  و/زد

  م يوب طن 023م يوب طن جنويا فيما تنتج مصاعع ابدزر  080م يوب طن  هريا حيث تدته   مصر جنويا  0و2 هريا 

 ناا برتوزول تعاوب بني اشامعةة و ةرزة ابدقه يةة ب دةزر بتةدري  وتأ يةل ااةرجيني         و/ ار ابدزتور  زى  يداب اب

ع ى جوق ابعمل ااارجى زما جتعمل اشامعة ع ى تأ يةل طتبهةا مةن خةتل ابةربامج افميةضة ابتةى تةرتيط بنةةاا اشهةات           

   ابصناعية وجوق ابعمل

اجملتمعية مع اشهات ابصناعية ابتى تعمل ع ى توفري ابدة ع   ومن جاعيه /زد ابدزتور حممد ابقناوى ع ى / مية افةارزة

ا جاجية ب عمل ع ى ايزت ا  ابطاتى هلطه ابد ع وتوفري خمةضوب اجةةاتيقى يز ةى ب ةةات طوي ةة مةن خةتل افةةارزة برؤيةة          

مةن حمصةول بنقةر ابدةزر     اب ةداب ابواحةد    إعتاجيةة ااربا  فى جمال ابضراعة بتطييت ا ةاث ابع مية بز ية ابضراعةة بضيةادة   

  فادة اااا بصناعة ابدزر فى مصربتوفري ا

 بقالبشو الدراجن رحدة إنتوج زيودة يباحث املنصو ة جومعة  ئيس

ز يةة  بعقد ابدزتور حممد ابقناوى رييمل جامعة افنصورة اجتماعا مع ابدزتور حممد اشوجوى مدير وحدة ابةدواجن  

وحةةدة ابةةدواجن مةةن    إعتاجيةةةابضراعةةة بقتبةةةوط وذبةة  بيحةةث  يةةادة    

  ابدواجن وابييمل بدد احتياجات افدب اشامعية وافدتة يات

وعرض ابةدزتور اشةوجرى ت اصةيل ابتوجةع فةى مضرعةة ابةدواجن        

ابةةف بي ةةة يوميةةا   22ابةةف /ا بتنةةتج  21وابتةةى ميزةةن مةةن ختهلةةا تربيةةة  

 بتبطى احتياجات افدب اشامعية وافدتةة يات وافرازةض ابطييةة وزةطب     

  ة ايجتهتا ابداخ ى شمهور اشامع

و دد ابدزتور ابقناوى ختل اب قا  ع ى ايجت ادة من خربات ز ية ابضراعة فى جمال ابدواجن بتحقيةت ايزت ةا  ابةطاتى    

وتوفري ايحتياجات من ابدواجن وابييمل ب مدب اشامعية وافدتة يات وافرازض ابطيية مبواص ات قياجية مع احملاف ة ع ى 

ويةت  ابتبطيةة مبةواد    يتةوى ع ةى /ى مةواد صةناعية /و  رموعةات       بصحة ابعامة حيث متتا  منتقات ز يةة ابضراعةة بأعهةا ي   ا

ط و/زد ع ى ضرورة عمل جمةضر آىل متزامةل وثتجةة حل ةظ ابةدواجن ومنتقةات اب حةوا بيزةوب مةةروع          %011ة عياتية خابص

   اإلعدابتمة اببطا  ع ى صحة متزامل  قت ايزت ا  ابطاتى ب قامعة ا ابتأزد من ج
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 اخرتاع براءة على لاحصوله الز اعة بكلية الباحثى الفريق يكرم الجومعة  ئيس

 ابع يةا  ب دراجةات  اشامعةة  ريةيمل  عاية   جةوي    / ةرف  وابةدزتور  افنصةورة  جامعةة  ريةيمل  ابقنةاوى  حممةد  ابدزتور زرا

 ابيحةث  بأزادمييةة  ايخةةاع  بةرا ات  مزتة   مةن  اخةةاع  بةرا ة  ع ةى  اب ريةت  حلصةول  ابضراعة بز ية ابيحثى اب ريت وابيحوث

 اب زريةة  اف زيةة  مزتة   خةتل  مةن  ُقةدا  وابةطى  ط(ابتب يةف  مةضدوج  معةدعى  عيةوجينةى  مسةاد ) إلعتةاج  وابتزنوبوجيةا  ابع مى

 بز يةة  ا راضةى  قدة   وريةيمل  /جتاذ ابدجوقى اببمرى حممد /مين ابدزتور اب ريت ي  ط وافنصورة جبامعة ايخةاع وبرا ات

 باحةث  ابنقةار  حممةود  ابدةيد  ابةدزتور  ابضراعةةط  بز يةة  ا راضةى  بقدة   ا جةتاذ  موجةى  ابعطا ابو ع ى /محد ابدزتور ابضراعةط

  ط خا مساد بةرزة

 ابةبةة  فةى  ابيوريةا  مسةاد  امتصةاص  جةرعة  مةةز ة  حةل  ع ةى  جةيعمل  اشديةد  ايخةةاع  /ب ابقناوى حممد ابدزتور و/زد

 ابيحةث  يقةوا  /ب اجةةاتيقية  حابيةا  تنةتهج  اشامعةة  /ب مةةريا  ابقصةوىط  ايجت ادة ابدماد من ابنيات اجت ادة وعدا ابضراعية

 مةن  ايبتزةار   ةطا  فى جيت  زما اجملتمع ختدا صناعة إىل اهلامة ا ةاث  طه يويل ويت  جمتمعية مةزتت حل ع ى ابع مى

  بألمسدة ابدبتا  رزة بواجطة إعتاجه ختل

 تب يةف  فةى  ابدماد  طا تصنيع طريقة وتتخ ص ابتب يف افضدوجة ابيوريا من حديث مساد بعمل ايخةاع فزرة تتمثل

 طيقةة  ثة   ابصةوديوا  ثيوجة  ات  مرزة   صةورة  فةى  ابيةورييض  اعةضي   مثةيط  و ةى  ا وىل ابتب يف بطيقة ابعادى ابيوريا مساد

 ومعةدل  ايحنةتل  معدل /ب ايبزةوعى افيزروجزوب ختل من ابنتايج و/ظهرتط اب وج ات صخر مرز  و ى ابثاعية ابتب يف

 اشديةدة  ااارجيةة  ابتب يةف  بطيقةة  ابتةأثري  عتيقةة  احلةديث  ابيوريةا  مسةاد  فةى  زةيري  بةةزل  اخن مل وا موعيوا ابنةات فقد

   ابضراعية احملاصيل فخت ف اشودة ومؤ رات احلق ية ابز ا ة فى زيري تأثري احلق ية ابتقارب و/ظهرت

 متويةل  مت حيةث  ابةربا ة  فةى  /جاجى زةري  افنصورة جامعة اج  يمل ابتى ا وىل  ى ايخةاع برا ة /ب بابطزر اشدير

 ابةدبتا  مصةنع  مةع   ةرازة  ب مةةروع  ابيحثةى  اب ريةت  عقد زما افنصورة جامعة من ممول ةثى مةروع ختل من ابيحث  طا

  ا مسدة تطوير مرزض ختل من ابنهايى افنتج تصنيع فى صناعى زةري  وابصناعات بألمسدة

 

االلكرترنى امليكررسكوب لوحدة بجمصة رالتكنولوجيو للعلوم املتفوقني مد سة طالب زيو ة

وابتةى /عةةة  مبنحةة /مريزيةة برعايةة ابطةتب        جبمصةة  STEM قاا طةتب مدرجةة افت ةوقني ب ع ةوا وابتزنوبوجيةا     

افت وقني و ى ت   ص وة ابطتب افتميضين ع ميا وتزوب بها إقامة زام ة )يوا دراجى زامةل( بضيةارة وحةدة افيزروجةزوب     

ت عةوض  ورافت ابطتب ابديد ابدزتور/ عت  حداعني وابدةيد افهنةدس توفية    0/00/6102اإلبزةوعى وذب  يوا ابثتثا  افوافت 

اهلل رييمل جم مل إدارة  عية إجيي  تاين مبحاف ة ابدقه ية وابتى تهدف إىل تةقيع صبار ابياحثني وخ ت زوادر فعابةة فةى   

  جمال ابيحث ابع مى
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 البذر  أمراض ملعمل بجمصة رالتكنولوجيو للعلوم املتفوقني مد سة طالب زيو ة

جبمصةة وابتةى /عةةة  مبنحةة /مريزيةة برعايةة ابطةتب         STEM قةاا طةتب مدرجةة افت ةوقني ب ع ةوا وابتزنوبوجيةا      

افت وقني وابتى ت   ص وة ابطتب افتميضين وافت وقني ع ميا وتزوب بها إقامةة زام ةة )يةوا دراجةى زامةل( بضيةارة معمةل        

  0/00/6102/مراض ابيطور و راعة ا عدقة بز ية ابضراعة وذب  يوا ابثتثا  افوافت 

ختل ابضيارة ابديد ابدزتور/ عت  حداعني وابديد افهندس توفيت عوض اهلل رييمل جم مل إدارة  عيةة  رافت ابطتب 

  إجيي  تاين مبحاف ة ابدقه ية وابتى تهدف إىل تةقيع صبار ابياحثني وخ ت زوادر فعابة فى جمال ابيحث ابع مى

 

 املصرية بولز اعة النهوض فى التطبيقية األباحوث من االستفودة طرق باحث

عقةةد ابدةةيد ا جةةتاذ ابةةدزتور/  زةةى  يةةداب عايةة  ريةةيمل اشامعةةة    

 6102عةوفمرب   01بةةوب خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة يوا ااميمل افوافةت  

اجتماعا مع ابديد ا جتاذ ابدزتور/ ياجر احلديدى عميةد ز يةة ابضراعةةط    

مصةنع فةريب جةةرين    -وابيةطور  ا مسةدة ووفةد مةن  ةرزة برفزة  بتقةارة      

 ا ةةاث وذب  بيحث جيل ابتعةاوب بةني ابةةرزة واشامعةة بهةدف تطييةت       

منتج ميزن ايجت ادة منه ع ةى ارض   إىلويوي ها  ا دراجابع مية حييدة 

ابواقع يجتيدال افنتج افدتورد بافنتج افصرى و بعمل ط رة فى ابضراعة 

  افصرية

جوق ابعمل وتوفري فرص عمل هلة  بزةربى ابةةرزاتط ومناقةةة تطييةت       إىلتب وتأ ي ه  زما مت ةث فرص تدري  ابط

  ا ر بقش  ا جطحجتربة  راعة 

 الز اعة لكلية للغوت الدقهلية فخر مد سة طالب زيو ة

اجتقي   ز ية ابضراعة جامعة افنصورة ي  إ راف قطاع خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة  يارة طتب وطابيات مدرجةة  

ابتحابيل وايختيارات افعم يةة   /عواعفخر ابدقه ية ب باتط وقد مش   ابضيارة ع ى تعرف ابطتب ع ى ا جهضة ابع مية وبعمل 

 إعتةاج وزطب  وحدة افيزروجزوب اإلبزةوعىط زمةا تعةرف ابطةتب ع ةى مراحةل       وا عدقةابتى يقدمها معمل /مراض ابيطور 

  من ختل  يارة وحدة ا بياب بابز ية ا بيابوتصنيع منتقات 
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  نوئب  ئيس الجومعة للد اسوت العليو يلتقى بأعضوء مجلس كلية الز اعة

ابتقى ابدزتور / رف جوي   عاي  رييمل اشامعة ب دراجات ابع يا وابيحةوث  

بابدادة /ع ا  جم ةمل ز يةة ابضراعةة افةوقر خةتل ج دةة اجمل ةمل افنعقةدة يةوا          

ط وذب  فى إطار مةارزة جيادته فى ح ةور جمةابمل   6102عوفمرب  03ا حد افوافت 

ابز يات باشامعة فناقةةة بعةمل ا مةور اهلامةة ابتةى مةن  ةأعها ايرتقةا  جبامعةة          

  افنصورة حم يا ودوبيا

 

  زيو ة دكتو  هو رن أبوشومه بجومعة مدينة السودات ملعمل أمراض البذر 

 يةةارة ا جةةتاذ ابةةدزتور/  ةةاروب /بةةو  ةةامه ريةةيمل قدةة  ابييوتزنوبةةوجى      

دقة وذب  يةوا  جبامعة مدينة ابدادات بافنوفية فعمل /مراض ابيطور و راعة ا ع

فةةى عطةةاق ابةتيةة  ب ةةدورة ابتدريييةةة ا وىل بضراعةةة   02/00/6102ابثتثةةا  افوافةةت 

  ا عدقة وةث جيل ابتعاوب فى اجملال ابيحثى

  

  للمبيدات الاحيوية راألسمدة ملعمل أمراض البذر   Perfectزيو ة مدير شركة

إلعتةاج وتدةويت    Perfect  يارة ابةدزتور/ إبةرا ي  اا ةرى مةدير  ةرزة     

افييدات احليوية وا مسدة ويرافقةه ابدةيد ا جةتاذ/ إيهةاب ابةةربينى مةدير عةاا        

ا ربعةةا   -افةةةروعات جبامعةةة افنصةةورة فعمةةل /مةةراض ابيةةطور و راعةةة ا عدةةقة  

فى عطاق ابتعريف بافعمل و/عةطته ابع ميةة وابتح ةيتت ابة      02/00/6102افوافت 

يقدمها ب يةاحثني واجملتمةع ابضراعةى بهةدف ابتعةاوب فةى اجملةال ابيحثةى واإلعتةاج          

  وابتدويت

 الز اعة بكلية ستهالكيةاال التعورنية الجمعية وحتتاف

 عاية    يةداب   زةي / ابةدزتور  ا جةتاذ  ة ور افنصورةط جامعة ابضراعة بز ية ايجتهتزية ابتعاوعية اشمعية افتتاح مت

 وا جةتاذ  ابضراعةة  ز يةة  عميةد  احلديةدب  ياجر/ ابدزتور ا جتاذ يرافقه ابييةة وتنمية اجملتمع خدمة بةةوب اشامعة رييمل

 مرزةض  مةدير  ربيةع  ممةدوح / ابةدزتور  وا جةتاذ  ابييةةة  وتنمية اجملتمع خدمة بةةوب ابز ية وزيل  طا ع ى حممد/ ابدزتور

  ابز ية /مني فاروق حممد/ وا جتاذ وابيحوث ابتقارب

 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/news/2016/1116.JPG
http://agrfac.mans.edu.eg/news-archive/events-archive-14-16/3002-vice-president-for-graduate-studies-meet-with-members-of-the-board-of-the-college-of-agriculture
http://agrfac.mans.edu.eg/news-archive/events-archive-14-16/3002-vice-president-for-graduate-studies-meet-with-members-of-the-board-of-the-college-of-agriculture
http://agrfac.mans.edu.eg/news-archive/events-archive-14-16/3022-visit-dr-haron-sadat-city-university-to-plant-seeds-and-tissue-diseases
http://agrfac.mans.edu.eg/news-archive/events-archive-14-16/3022-visit-dr-haron-sadat-city-university-to-plant-seeds-and-tissue-diseases
http://agrfac.mans.edu.eg/news-archive/events-archive-14-16/3021-visit-director-perfect-company-bio-pesticides-fertilizer-to-plant-seeds-and-tissue-diseases
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 البذر  أمراض ملعمل بولخرطوم النيلني جومعة رفد زيو ة

 و راعةة  ابيةطور  /مةراض  معمةل  ومةدير  وابيحةوث  ابع يةا  ب دراجةات  ابز يةة  وزيةل   ةياعه  ياجر/ ابدزتور ا جتاذ اجتقيل

 عميةد  حدةن  ابةرمحن  عيةد  احلةافظ / ابةدزتور  ا جةتاذ  مةن  زت ومث ه باارطوا ابني ني جامعة من ابدوداعى ابوفد ا عدقة

 اهلندجةة  بقدة   ابع يةا  ابدراجةات  مندةت  عةور  حممةد  ابةرمحن  عيةد / ابةدزتور  وا جةتاذ  ا مسةاا  وع وا ابضراعية ابتقاعة ز ية

  ابضراعية

 افتاحةة  ابع ميةة  وا جهةضة  ب يةاحثني  يقةدمها  ابة   ااةدمات  ع ةى  ب تعةرف  ابيةطور  /مراض معمل بضيارة ابوفد قاا وقد

  افعمل مع وابيحثى ابع مى ابتعاوب إمزاعية ودراجة

 

 لالبتكو  الثولث الدرىل القوهرة بمعرض تشو ك الز اعة كلية

وتدةويت ابتزنوبوجيةا )تةايزو( جبامعةة افنصةورة مبعةرض ابقةا رة ابةدوىل ابثابةث بتبتزةار            ارا مزت  دع  ايبتزةار  

 ا عمةال ابتواصل مع ابع ما  ورجال  إمزاعيةوابطى ع مته /زادميية ابيحث ابع مى وابتزنوبوجيا  حيث يهدف افعرض بتوفري 

  ريةايبتزا بألفزارورجال ابصناعة وافدتثمرين وزطب  توفري فرص ابتينى 

عمر عيد ابراضي من مزت  دع  ايبتزار وتدةويت   وقد مثل جامعة افنصورة دزتور/ عمرو /محد جرب و دزتور/ ياجر

 ة ابتزنوبوجياط و ارا افزت  يف افعرض بعدد /ربعة ابتزارات خمت  ة فى جمايت ابتزنوبوجيا واهلندجة وابضراع

وافمثل فى ابةدزتور /ميةن حممةد اببمةرى ابدجةوقى /جةتاذ وريةيمل        وقد عرض اب ريت ابيحثى افةارا من ز ية ابضراعة 

ابعطا موجى ا جتاذ افداعد بقد  ا راضةىط ايبتزةار احلاصةل ع ةى بةرا ة اخةةاع مةن         /بوقد  ا راضى وابدزتور /محد ع ى 

 ف( وج ابتب ياد عيةوجينى معدعى مضدمس) إلعتاجابيحث ابع مى وابتزنوبوجيا  بأزادمييةمزت  برا ات ايخةاع 
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   «إيجوك» من االعتمود على ياحصل الز اعة بكلية األسمدة رمراقبة األ اضى اختبو ات معمل

حصل معمل اختيارات خصةوبة ا راضةى ومراقيةة جةودة ا مسةدة بز يةة ابضراعةة ع ةى ايعتمةاد مةن اجمل ةمل ابةوطنى             

  فى بعمل ايختيارات ابزيميايية ب ةبة  ISO/IEC17025:2005 بتعتماد )اجياا(ط ومت تقييمه طيقًا ب مواص ات ابدوبية

واجمل مل ابوطنى بتعتماد موقع ع ى ات اقية ايعةاف افتيادل مةع من مةة   

  فى جمال اعتماد معامل افعايرة وايختيار ILAC ابتعاوب ابدوىل يعتماد افعامل

ز يةة ابضراعةة   جدير بابطزر /ب افعمل /حةد افةةروعات ابتةى حصة   ع يهةا      

فةةى ابةةدورة   HLAP ضةةمن مةةةروعات اعتمةةاد افعامةةل مبؤجدةةات ابتع ةةي  ابعةةاىل   

دعةة  ابز يةةات اشامعيةةة بتن يةةط  إىلابدةةابعةط وتهةةدف مةةةروعات اعتمةةاد افعامةةل 

مةروعات ابتطوير افدتمر وابتأ ةل بتعتمةاد زمةا تهةدف إىل عةةر ثقافةة جةودة        

بزةةوادر اب نيةةة  ةةطا إىل جاعةة  زةةوب  افعامةةل ورفةةع ابقةةدرات افؤجدةةية و قةةدرات ا 

مةروع ايعتمةاد ابةدوىل ب معامةل /حةد مةداخل تطةوير ابيحةث ابع مةى واادمةة          

  اجملتمعية داخل مؤجدات ابتع ي  ابعاىل

   «إيجوك» من االعتمود على الاحوصل راألسمدة األ اضى اختبو ات معمل عمل فريق يلتقى الجومعة  ئيس

رييمل جامعة افنصورة / د ياجر احلديدى عميد ز ية ابضراعة وفريت عمل معمةل اختيةارات    اجتقيل / د حممد ابقناوى

مةن اجمل ةمل    ISO/IEC 17025 :2005 خصوبة ابةبة ومراقية جودة ا مسةدة بتهنةةة اب ريةت ةصةول افعمةل ع ةى  ةهادة       

  ابقومى بتعتماد اجياا

ا مسةدة بز يةة ابضراعةة جبامعةة افنصةورة افعتمةد فةى        يصيح معمةل اختيةارات خصةوبة ابةبةة ومراقيةة جةودة       وبهطا 

افعايرة وايختيار ابوحيد فى جمال ا مسدة ع ى مدتوى مصر وافعمل ابوحيد افتخصص فى اختيةارات خصةوبة ابةبةة فةى     

  حماف ات ابدبتا

ي ةة  فريةةت عمةةل افعمةةل زةةل مةةن  ابةةدزتور ياجةةر احلديةةدى مةةدير    

فةدير ابتن يةطىط / د /ميةن اببمةرى مةدير      افةروعط / د جامى عيد احلميةد ا 

ابعطا عاي  افدير ابتن يطىط / د ا طارق رج   /بواشودةط / د ا /محد ع ى 

افدير اب نىط / د ا عيد احلميد ابنقار مدةول ابصياعة وافعةايرةط ابةدزتور   

مصط ى حممود عيد اهلادى عاي  مةدير اشةودةط ابةدزتور مةدح  عصةاا      

ياتط ابدزتورة ايناس مصط ى عاي  افةدير اب نةىط   ابصعيدى مدةول افةة

ا جتاذ بداا /محد /خصايى معملط ا جتاذ تامر احلدينى /خصايى معمةلط  

 ل جتاذ حناب عيد ابنعي  /خصايى معما 

ط قياس بعةمل ايختيةارات فةى ميةاه ابةةرب وميةاه       اإلعتاجيةيقوا افعمل بعمل يديد درجة خصوبة ا راضى وقدرتها 

ابضراعةىط   اإلعتاجحديد مدى صتحيتها بتجتخدااط ابزةف عن اببش فى ا مسدة ابزيماوية وابع وية افدتخدمة فى ابرى بت

ا عتف ابدمزية واحليواعية وابداجنةط ابزةف عةن ابةزيةضات ابعابيةة ب نةيةوجني فةى افنتقةات        إعتاجابزةف عن اببش فى 

راض ااطريةط ابقيةاا بةدورات تدريييةة ب طةتب وابيةاحثني وافتخصصةني فةى        ابضراعية وابتى تؤدى إىل ت وث افنتقات وا م

وا مسدةط يقةوا افعمةل بزتابةة ابتقةارير ب ةمل افنا عةات ابق ةايية مةن خةتل           وافياهجمايت ابتح يتت ابزيماوية بألراضى 

   احملاز  ابق ايية

 

http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/news/2016/1201ar.jpg
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 البذر  أمراض ملعمل الاحيوية التقنية برنومج الثولث املستوى طالب زيو ة

 4/06/6102فعمل /مراض ابيطور و راعة ا عدقةط ا حةد افوافةت    -برعامج ابتقنية احليوية  - يارة طتب افدتوى ابثابث 

زقض  من ابتدري  ابعم ى بتن يط ابتقارب افعم ية افرتيطة مبقرر /جاجيات اهلندجة ابوراثيةةط ية  إ ةراف دزتةور/ حممةد      

  افقررحدن ابقاي  ع ى تدريمل 

 

  زيو ة رفد من مركز الباحوث الز اعية رجومعة القوهرة ملعمل أمراض البذر 

اجتقيل ا جتاذ ابدزتور/ ياجر  ياعه افدير ابتن يطى فعمل /مراض ابيةطور  

 بع يةةا وابيحةةوث يةةوا ابدةةي  افوافةةت و راعةةة ا عدةةقة ووزيةةل ابز يةةة ب دراجةةات ا 

زل من ابدادة ا جتاذ ابدزتور عرفه عيد اش يل  ةتل ريةيمل ةةوث     64/06/6102

ابعطرية مبعهد ةوث /مراض مت ر  بقد  ةوث /مراض عياتات ابضينة ابطيية و

ابنيةةات مبرزةةض ابيحةةوث ابضراعيةةة وا جةةتاذ ابةةدزتور خةةريى عيةةد افقصةةود حممةةد  

 ابقةةا رةافت ةةر  بقدةة  /مةةراض ابنيةةات بز يةةة ابضراعةةة جامعةةة     ا جةةتاذعيةةادة 

وا جتاذ ابدزتور حممد افتوىل ابياحث ا ول بقد  اب طريات مبعهد ةوث /مراض 

بضراعية باشيضةط وذب  ب تعرف ع ى معمل /مراض ابيطور و راعةة ا عدةقة وااةدمات ابتةى يقةدمها      ابنيات مبرزض ابيحوث ا

  ب ياحثني ودراجة إمزاعية عقد تعاوب ع مى وةثى

 الذاتى االكتفوء لتاحقيق الز اعة كلية رحدات إنتوج معدالت يتوبع الجومعة  ئيس نوئب

عايةة  ريةةيمل   - زةةى حممةةد  يةةداب   ابدةةيد ا جةةتاذ ابةةدزتور/ عقةةد 

ة ابييةة اجتماعًا مع زل مةن ابدةاد   اشامعة بةةوب خدمة اجملتمع وتنمية

ابديد ا جتاذ  وعميد ز ية ابع وا  -إمساعيلعضة  ابديدة ا جتاذ ابدزتور/

وزيل ز ية ابضراعة بةةوب خدمة اجملتمةع وتنميةة    -حممد  طا  ابدزتور/

مةةدير عةةاا  ةةةوب خدمةةة اجملتمةةع    -يماجةةدة ابرفةةاع ودزتةةورة/ابييةةةة 

  ة ابييةةطوتنمي

بابوحةةدات  اإلعتاجيةةةاجةةتعراض حقةة  ابطاقةةة   تنةةاول ايجتمةةاع  

 ( وغري ا   مربى  -عدل  - حلوا -بيمل  -دواجن  -خيض  -جنب  - بادى  -افنتقة بز ية ابضراعة من ) بنب 

اشامعة بتحقيت ايزت ةا  ابةطاتي بزافةة ابوحةدات اشامعيةة بقطةاعى ابتع ةي          إدارةويهدف ايجتماع إىل مواص ة جهود 

باشامعةط وتدةويت منتقةات    اإليراداتوتع ي   اإلع اقوافدتة يات وب ربط بني ابز يات افنتقة وابز يات افدته زة بة يد 

 من خارج اشامعة مبيابغ طاي ة   يهاابز يات ووحدات اشامعة داخ يًاط بتحقيت ايزت ا  ابطاتى من منتقات يت   را

يديد احتياجات ابوحدات افنتقة من معدات ومدةت ضمات تةةبيل وعمابةة بتبطيةة زافةة متط يةات ابوحةدات        زما مت 

  اشامعية بقطاعي ابتع ي  وافدتة يات

http://agrfac.mans.edu.eg/news-archive/events-archive-14-16/3154-visit-by-a-delegation-of-the-agricultural-research-center-and-the-university-of-cairo-to-sepa
http://agrfac.mans.edu.eg/news-archive/events-archive-14-16/3154-visit-by-a-delegation-of-the-agricultural-research-center-and-the-university-of-cairo-to-sepa
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 الخبز إنتوج فى الشعري بدقيق القمح دقيق استبدال تجربة تعرض الزهراء دكتو ه

 زى حممد  يداب عاي  رييمل اشامعة بةةوب خدمة اجملتمةع وتنميةة ابييةةة اامةيمل      ا جتاذ ابدزتور/اجتقيل ابديد 

بز يةة ابضراعةةط وذبة  بعةرض جتربةة اجةتيدال        ا غطيةة ابض را  حممود مطاوع مدرس ع وا  /ابدزتورة 6102يناير  2افوافت 

تأثري ذب  ع ى ابصحة ابعامة وفوايد خيض ابةعري ابتةى تتمثةل فةى تق يةل     رغيف اايض و إعتاجدقيت ابقمح بدقيت ابةعري فى 

ابزوبيدةول ووقاية اشد  من مع   ا مراض ابةايعة جبمهوريةة مصةر   

  ابعربية

 اإلعتةةاجمنةةى ابةةو ابعةةض قدةة   ندجةةة    /ابةةدزتورةح ةةر ايجتمةةاع  

رج  ابةربيين مدير  إيهاب /وابتصمي  افيزاعيزي بز ية اهلندجةط ابديد

 إدارةجةةةابر مةةةدير  /مةةةنيمصةةةط ى  /عةةةاا افةةةةروعات ابييةيةةةةط ابدةةةيد

  ايتصايت وافؤمترات

دزتةةور  زةةى  يةةداب بابيحةةث و/زةةد ع ةةى / ميةةة تعميمةةه    / ةةادوقةةد 

حمصةول ابةةعري ينمةو فةى ا راضةى اف حيةة        /بب نهوض بابصحة ابعامة وب ق ا  ع ى مةةازل  راعةة ابقمةح فةى مصةر حيةث       

   وابرى اشاف ا مطارب قرية ويعتمد ع ى مياه وا

مدينةة رومةا بإيطابيةا وابةطب     فةى  ااةاممل ب تبطيةة    ا وربةي افةؤمتر  فةى  ابدزتورة/ ابض ةرا   ةارز     /باشدير بابطزر 

زمةا   اب قنة ابع مية فى عهاية افؤمتر بابنتايج ابتةى توصة   هلةا ابياحثةة     و/ ادتابدوبيةط  ا مريزية OMICS تن مه من مة

  بتد يط اب و  ع ى مثل  طا اببطا  افتعدد اشواع  ابعتجية /وص 

 «الشعري دقيق من صاحى خبز» إنتوج مشررع ينوقش املنصو ة جومعة  ئيس

 زةى  يةداب عاية  ريةيمل اشامعةة بةةةوب خدمةة اجملتمةع وتنميةة           عقد / د حممد ابقناوى رييمل جامعة افنصورة و/ د

خيض صحى من دقيت ابةعري و و احدى افةروعات ابتى تقدا  إلعتاجابييةة اجتماعا فناقةة افةروع افقدا من ز ية ابضراعة 

   ختدا اجملتمع احمليط إعتاجيةبها قطاع خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة بعمل مةروعات 

ح ر ايجتماع / د ياجةر احلديةدى عميةد ابز يةةط / د رضةا جةيد /محةد عميةد ز يةة اآلدابط / د حممةد طةه  ة يى /جةتاذ              

ابصناعات اببطايية احد افةرفني ع ى افةروع وابدزتورة ابض را  حممةود مطةاوع افةدرس بز يةة ابضراعةة وابياحةث افدةةول        

  عن افةروع

 إلعتةةاجضراعةةة تقةةدم  مبةةةروع بينةة  ابةةدزتورة ابض ةةرا  /ب ز يةةة اب

خيض ابةعري ع ي عطاق جتارب ادمة جمتمع جامعة افنصورة ومةا حوهلةا   

عتايج ج د ة من ابدراجات واب  قام    /ثيت /بمن جهات مدت يدة بعد 

بهةةا ابةةدزتورة ابض ةةرا  ع ةةي خيةةض ابةةةعري ابزامةةل مةةن ابنةةواحي اببطاييةةة   

جامعةةات قنةةاه ابدةةويمل  فةةى /جريةة وابتةةى  واإلز ينيزيةةةوابتزنوبوجيةةة 

عتايقهةا مةدب جنةاح     و/ظهةرت وافنصورة وجامعة زوبنهةاجن بابةدامنارا   

اايض ابي دب من دقيت ابةعري ابزامل بصورة مقيوبة بدب افدةته     إعتاج

  وتعزمل فوايد غطايية وعتجية

ابدراجات احلديثةة   /ثيت وبقد  اببطايية ابطايية يدمى بيتا ج وزاب ا بيافو/ ارت /ب ابةعري  توب ع ى عوع مميض من 

ابع مية وقد  با ةاثصحية مثيتة  تأثرياتابدقيت ابزامل ب ةعري فا به من  /واب ايدة اببطايية وابطيية بتناول حيوب ابةعري 

ق يةل  تفةى  اف يةد   ابتةأثري منط عدة جةنوات وابة  يرجةع هلةا      ا وربيةومن مة اببطا   ا مريزيةمن مة اببطا  وابدوا   /قرتها

 اإلصابةتق يل خماطر فى ابدا وخ مل ضبط ابدا افرت ع مما يدا    اب ار بابدا وضيط مدتوب جزر ابزوبيدةولمدتوب 

افرتيطة بابيداعة وابة  صةن تها من مةة ابصةحة ابعافيةة زةأ          وا مراضابق   واش طات وتق يل حميط ااصرط  بأمراض

بابةيع وب ةة طوي ة بعد تناوبةه ممةا يدةا       اإلحداسع ي رفع  تأثريهجباع   اةب وف/مراض ابعصر احلديث افضمنة افديية 

  تق يل ابزمية افتناوبة من ابدعرات وبابتابي ضيط ابو بفى 
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وابزربو يةدرات اف يةدة وزةطب      وا بيةاف ب ةةعري فهةو مةادة غطاييةة غنيةة بافعةادب        ا خةرى جباع  اب وايةد ابعتجيةة   

  رب مناج  فرضي حداجية اش وتنيابربوتني ويعترب منخ مل احملتوى من اش وتني وبطب  يعت

نةاو وابةبةة وابييةةات    اف /عةواع خمت ف فى ابعامل ا ع حيث جتود  راعته فى اعتةارا  و/زثر اوابةعري من اقدا احليوب 

افناطت ابصةحراوية  فى مصر يضرع ع ي عطاق واجع فى   ووا عتفوابيرية  ا غطية اجإلعتزما تتعدد اجتخداماته ط ابضراعية

  ابتى ي جيود فيها  راعة ابقمح وا راضيافدتص حة حديثا  وا راضي

ابضراعية وبابتةابي   بآلفاتو و ميزر ابن ج ةوابي  هر عن ابقمح  ويعترب مقاوا عدييا  با مطاريتيمه ابرب وابةعري 

  اإلعتاجيةو ق يل ابتز  ة  اإلعدابواجتعمال افييدات اب ارة بصحة  اآلفاتمقاومة فى تاج جمهود زيري ي  

 إلعتةاج تعتةرب زافيةة    إعتاجةه جةودة   /ب إذومن ابناحية ايقتصادية يعترب ابةعري بديل اقتصادى واجةاتيقي  اا ب قمح 

% دقيت  عري زامل و ةى جتربةة   011% و 82رغيف عيش مقيول بدى افدته   وبند  اجتيدال عابية بدقيت ابقمح تصل ابي 

طعةاا   خيةض ابةةعري  ةو    /بواشةدير بابةطزر    .بز يةة ابضراعةة   اآلبةي رايدة قام  بتطييقها جامعة افنصورة من خةتل افخيةض   

  ة متعددةفا به من مزوعات غطايية وفوايد صحي ا عييا 

/ مية افةروع واعه جيت  تطييقه بز ية ابضراعة ع ةرا ب وايةده ابصةحية وجةيت  تطييةت  ةطا        إىلو/ ار / د  زى  يداب 

اب ةار بابةدا    ابزوبيدةةول افةروع ع ى بعمل افدتة يات بتجت ادة من اب وايةد ابصةحية ايةض ابةةعري فةى تق يةل مدةتوب        

  ابق   واش طات بأمراض اإلصابةتق يل خماطر فى فرت ع مما يدا   ابدا وخ مل ضبط ابدا ا وضيط مدتوب جزر

ذات ابقيمةة اف ةافة وبتحقيةت     اإلعتاجيةة اشامعة تدعى حابيا فى  يادة ابوحةدات   /بومن جاعيه /زد / د حممد ابقناوى 

معة بتطييت ابيحوث ابع ميةة ابتةى   ايزت ا  ابطاتى وابيحث عن افصادر ابيدي ة ب بطا  وافةروع يأتى فى اطار اجةاتيقية اشا

   ع ى ابصحة ابعامة إجيابيختدا اجملتمع ويزوب هلا مردود 

 راالعتمود للجودة القومية الهيئة احتفولية خالل تكرم الز اعة كلية

رييمل جامعة افنصورة ختل ايحت ابية ابتةى   زرم  اهليةة ابقومية ب ماب جودة ابتع ي  وايعتماد / د حممد ابقناوى

 إمساعيةل رييمل جامعة ممن مت اعتمةاد ز يةات /و بةرامج جبةامعته  ية  رعايةة افهنةدس  ةريف          02ع متها اهليةة بتزري  

رييمل ابةو را  ة ةور / د /محةد  زةى بةدر و يةر ابتنميةة احمل يةةط / د / ةرف حةامت /مةني عةاا اجمل ةمل ا ع ةى ب قامعةاتط / د                

و اعدن عيد رييمل جم مل إدارة اهليةة ابقومية ب ةماب جةودة ابتع ةي  وايعتمةاد / د عةضة /غةا عاية  ريةيمل اهليةةة بةةةوب           ي

   ابتع ي  ابعاىل

 -ة ةور / د/ ياجةر احلديةدى     6102وقد مت تزري  ز ية ابضراعة جامعة افنصورة حلصوهلا ع ى ايعتماد من اهليةة عةاا  

وزيل ابز يةة بةةةوب ابتع ةي      -وزيل ابز ية بةةوب ابدراجات ابع يا وابيحوثط / د/ عادل حدن -عه عميد ابز يةط / د/ ياجر  يا

مةدير وحةدة ضةماب     -وزيل ابز يةة بةةةوب خدمةة اجملتمةع وتنميةة ابييةةة و / ا د/ /مةري  ةعتب          -وابطتبط / د/ حممد  طا 

  اشودة

مبثابة ي يض ورفع ب روح افعنوية ودع  ابثقةة فةى اشامعةات    ميثل  طا احلدث / مية زربى فى اجملتمع ايزادميى ويعد 

  افصرية ع ي افدتوى افصرى وابعربى
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  البذر  أمراض ملعمل الز اعية الباحوث مركز من رفد زيو ة

اجتقيل ا جتاذ ابدزتور/ ياجر  ةياعه مةدير معمةل /مةراض ابيةطور      

وابيحةةةوث ابثتثةةةا  و راعةةةة ا عدةةةقة ووزيةةةل ابز يةةةة ب دراجةةةات ابع يةةةا  

ابياحةث ا ول بقدة     -زل مةن ابةدزتور/ جةيد /محةد إبةرا ي        68/6/6102

مرزةةض ابيحةةوث ابضراعيةةة ط  -تزنوبوجيةةا ابيةةطور مبعهةةد ةةةوث احملاصةةيل  

ابةةدزتور/  ةةاعى ي ةةني ابياحةةث بقدةة  اب طريةةات مبعهةةد ةةةوث /مةةراض  

ااةدمات  مرزض ابيحوث ابضراعيةط وذب  ب تعةرف ع ةى افعمةل و    -ابنياتات 

  مزاعية ابتعاوب ابع مى وابيحثىاب  يقدمها ب ياحثني ودراجة إ

 البذر  أمراض ملعمل كولدج املنصو ة مد سة طالب زيو ة

 ابضراعةة  بز يةة  ا عدةقة  و راعةة  ابيةطور  /مةراض  معمةل  بضيةارة  ب بةات  زوبدج افنصورة مدرجة طتب من جمموعة قاا

 جيةل  خ ةت  بهةدف  وذبة   ابيحثيةةط  ا غةراض فةى   واجتخداماتها افعمل /جهضة ع ى ب تعرف 2/3/6102 افوافت ا حد يوا وذب 

  ا ط ال بدى ابع مى وابيحث ايبتزار م زات بتنمية وابييوبوجية ابع مية اجملايتفى  معارفه  وتنمية ابع مى بابيحث يهت 

 

 البذر  أمراض ملعمل املاحوصيل أسوتذة من رفد زيو ة

اجتقيل ا جتاذ ابدزتور/ ياجر  ياعه مةدير معمةل /مةراض ابيةطور      

 ابدةةي يةةوا و راعةةة ا عدةةقة ووزيةةل ابز يةةة ب دراجةةات ابع يةةا وابيحةةوث   

ا جةةتاذ  -عييةةل ع ةةى خ يةةل  زةةل مةةن ا جةةتاذ ابةةدزتور/ 00/3/6102 افوافةةت

بقد  احملاصيل جامعة ابقا رةط ا جتاذ ابدزتور/ /محد /بةو ابنقةا قنةديل    

جةتاذ ابةدزتور/ ع ةى ابدةعيد ابةةريف وا جةتاذ ابةدزتور/ /محةد عةةادر         وا 

عطية وابدزتور/ مأموب /محةد عيةد افةنع  مةن قدة  احملاصةيل بابز يةةط        

وذبةة  ب تعةةرف ع ةةى افعمةةل وااةةدمات ابةة  يقةةدمها ب يةةاحثني ودراجةةة    

  مزاعية ابتعاوب ابع مى وابيحثىإ

  البذر  أمراض معمل إىل بولصني النظيفة الطوقة أباحوث معهد مدير زيو ة

اجتقيل ا جتاذ ابدزتور/ ياجر  ياعه افدير ابتن يطى فعمل /مةراض  

ابيطور و راعة ا عدقة ووزيل ابز ية ب دراجات ابع يا وابيحوث يوا ا حةد  

مدير معهد /ةاث ابطاقة ابن ي ة  -ابربوفيدور/ زاب ىل  09/3/6102افوافت 

جبمهوريةة ابصةني ع ةى  ةامش  يارتةه شامعةة       بأزادميية ابيحةث ابع مةى   

افنصورة حل ور فعابيات افؤمتر ابدوىل ابثابث عةر ب زيميةا  ودور ةا فةى    

 64-61ابتنمية ابطى ع مته ز ية ابع ةوا جبامعةة افنصةورة فةى اب ةةة مةن       

  6102مارس 
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 البذر  أمراض ملعمل راملنصو ة دميوط علوم من أسوتذة زيو ة

 ابع يةا  ب دراجةات  ابز ية ووزيل ا عدقة و راعة ابيطور /مراض معمل مدير  ياعه ياجر/ ابدزتور ا جتاذ ابديد اجتقيل

 وابديد دمياا جامعة ابع وا بز ية ا جتاذ بقا عوض  زريا/ ابدزتور ا جتاذ ابديد ط69/3/6102 افوافت ا ربعا  يوا وابيحوث

 ااامدةة  ابتدريييةة  ابةدورة  فعابيةات  ح ةور ما   ةامش  ع ةى  افنصةورة  وابع ة  افدةاعد  ا جةتاذ  افرجةى  ع ةى  عادل/ ابدزتور

 جبامعةة  اإلبزةوعى افيزروجزوب وحدة ع متها ابتى ابييوبوجى جمال فى وافاجح ابنافط اإلبزةوعى افيزروجزوب بتطييقات

 حممةد  / ةرف / ابةدزتور  ا جةتاذ  وابدةيد  اشامعةة  ريةيمل  ابقنةاوى  حدةن  حممد/ ابدزتور ا جتاذ ابديد رعاية ي  افنصورة

 /مةراض  معمةل  ع ةى  ب تعةرف  وذبة   ط6102 مةارس  69-68 مةن  اب ةةة  فةى  وابيحوث ابع يا ب دراجات اشامعة رييمل عاي  جوي  

  افعمل مع وابيحثى ابع مى ابتعاوب إمزاعية ودراجة ب ياحثني يقدمها اب  واادمات ا عدقة و راعة ابيطور

 

 الز اعية الهندسة بمبنى الجديدة اإلنشوءات يفتتح املنصو ة جومعة  ئيس

 اإلعةةا ات ط 6102 /بريةل  9ريةيمل جامعةة افنصةورة يةوا ا حةد افوافةت        -افتتح ابدةيد ا جةتاذ ابةدزتور/ حممةد ابقنةاوى      

قةرات  ح 4معامةل و  2قاعةات تةدريمل و   4اشديدة بابدور ابثاعى ابع وى فينى اهلندجةة ابضراعيةة بز يةة ابضراعةة وابتةى ت ة        

  واإلدارينيفعاوعى /ع ا   يةة ابتدريمل 

وزيةل ابز يةة بةةةوب     -عميد ز يةة ابضراعةةط وا جةتاذ ابةدزتور/ ياجةر  ةياعه        -ة ور ا جتاذ ابدزتور/ ياجر احلديدى

حممةد  وا جةتاذ ابةدزتور/   ط يل ابز يةة بةةةوب ابتع ةي  وابطةتب    وز -ابدراجات ابع يا وابيحوثط وا جتاذ ابدزتور/ عادل حدن 

  وزيل ابز ية بةةوب خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة وب يف من ابدادة /ع ا   يةة ابتدريمل - طا 

جديةدة فيةاعى ز يةة ابضراعةة وابتةى       إضةافة و/زد / د/ ياجر احلديدى /ب ايعتها  من ابدور ابثةاعى ع ةوى وافتتاحةه يعةد     

 يمية وتيدري ا وزطب  ابعمل ع ةى خت يةف تةضاح  ابطةتب     جتعمل ع ى ابتوجع فى ابقاعات ابتع يمية وتطوير ابعم ية ابتع

  داخل ابقاعات ابدراجية

 

 

 



 

143  | AgrFac Report 2016-2017 

صورة
كلية الزراعة جامعة المن

ت 
طة وإنجازا

ش
ن أن

ى ع
سنو

التقرير ال
 

 الز اعة لكلية الداخلية املراجعة فريق زيو ة

 يارة فريت افراجعة ابداخ ية من قيل مرزض ضماب اشودة وتقيةي   

ط 6102 /بريةل  01-9ا دا  جبامعة افنصورة بز ية ابضراعةة خةتل اب ةةة مةن     

اطار يقيت رجابة افرزض وابدور افنوا به فتابعة ع   ضةماب جةودة   فى 

  ابتع ي  جبامعة افنصورة

وزاب فريت شنة افراجعة ابداخ ية برياجة ا جتاذة ابدزتورة/  ةطا  

محاد مدير وحدة ضةماب اشةودة بز يةة طة  ا جةنابط وع ةوية زةل مةن         

ضماب اشودة بز ية  ابدادة  ا جتاذة ابدزتورة/ عدرين   يى مدير وحدة

برعةامج ماعةدةةط وا جةتاذ ابةدزتور/ جةامى معةوض مةدير وحةدة ضةماب اشةودة بز يةة ابطة  ابييطةرىط               -ط  افنصةورة  

وابدزتور/ منصور /بو ابعينني عاي  مدير وحدة ضماب اشودة بز ية ابط  ابييطرىط وابدزتورة/ منى /بو ابعض بقد  اببةضل  

  وابنديج بز ية اهلندجة

 املوئدة لبنجر جذ  أكرب إنتوج فى ينجح الز اعة بكلية باحثى فريق

 ابضراعةة  بز يةة  ابنيةات  /مةراض  بقدة   ابيحثةى  اب ريةت  افنصورة جامعة رييمل ابقناوى حممد/ ابدزتور ا جتاذ اجتقيل

 / ةرف / ابةدزتور  ا جةتاذ  وة ور ابنياتط /مراض بقد  افت ر  ا جتاذ ابوزيل ابرمحن عيد حممد/ ابدزتور ا جتاذ برياجة

 خدمةة  بةةةوب  اشامعةة  ريةيمل  عاية    يةداب   زةى / ابةدزتور  وا جةتاذ  وابيحةوث  ابع يا ب دراجات اشامعة رييمل عاي  جوي  

  افايدة بنقر جطر حق  بضيادة ةثى مةروع ت اصيل فناقةة وذب  ابييةةط وتنمية اجملتمع

 حةث  طريةت  عةن  وذبة   زقة   2 بةو ب  افايةدة  بنقر شطر حق  /زرب إعتاج فى جنح ابيحثى اب ريت /ب ابوزيل دزتور / ار

 بةاحلقول  ابينقةر  جةطور  إعتةاج  ومت ا زدةدة  م ةادات  باجةتخداا  ابضراعةة  قيةل  واحدة ومبعام ة ابيطور شنني افناعى اشها 

 ابوراثيةة  اهلندجةة  شنة ع ى افةروع عتايج عرض مت فقد /خرى عاحية ومن اشامعةط ةرا ابنيات /مراض بقد  ابتقرييية

  ابن ج متاا عند ذب  عن وو عه ابينقر جطر حق   يادة ابيحثى اب ريت يتوقع زما افةروع عتايج / مية /زدت وابتى

 ابةةعريط  ابقمةحط  بةطور  ع ةى  جةابقة  جةنوات  مةدار  ع ةى  ذبة   تن يةط  اجةرى  وقةد  جةيت  ابيحثى اب ريت /ب بابطزر اشدير

%  021 -% 31 بةني  اإلعتاجيةة  ابقةدرة  و يةادة  ابيدة ة  ابدمدة ط  ابدةزرط  بنقةر  ابصوياط فول اب ولط اايارط ابطماط ط ابيطاطملط

  افنضرع احملصول حد 

 بعةتج  ابيحثيةة  ااطةط  بتبةيري  اشامعةة  اجةةاتيقية  اطةار  فةى  يةأتى  ابيحثةى  افةروع /ب ابقناوى دزتور /زد جاعيه من

 ابضراعيةة  احملاصةيل  بعةمل  تةوفري  ع ةى  تعمةل  وابتةى  ابضراعيةة  ابع ميةة  ا ةاث /جاس ابضراعة ز ية ومتثل جمتمعية مةزتت

 زمةا  ابضراعيةة  احملاصةيل   راعةة  تزةابيف  وتةوفري   راعتهةا  تزابيف واخن اض ابضراعية ا صناف إعتاجية رفع وزطب  ا جاجية

   ابوطنى ايقتصاد ع ى بابن ع تعود
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  العوملني بولسودة الكلية عميد لقوء

ط ة ةور زةل   2/2/6102ياجر احلديدى عميد ابز ية بقا  مع ابدادة ابعام ني بز ية ابضراعة ابدي   /عقد ا جتاذ ابدزتور

ل وزية  -عةادل حدةن    /ا جةتاذ ابةدزتور  ووزيةل ابز يةة بةةةوب ابدراجةات ابع يةا وابيحةوثط        -من ا جتاذ ابدزتور/ ياجر  ياعه 

  وزيل ابز ية بةةوب خدمة اجملتمع وتنمية ابييةة -ا جتاذ ابدزتور/ حممد  طا و ابز ية بةةوب ابتع ي  وابطتبط

فى بداية اب قا  قاا ابدزتور ياجر احلديدى بتهنةة ابدادة ابعةام ني بقةرب اعتهةا  ابعةاا ابدراجةىط زمةا توجةه بدةيادته          

ابةطى /جة ر عةن    افتميض ختل اب ةة ابدةابقة وخاصةة خةتل ابضيةارات افتتابعةة ب قةاب اشةودة و        ا دا بابةزر وابتقدير ع ى 

وقةد افتةتح بةاب ابنقةاع واحلةوار فعرفةة         حصول ابز ية ع ى ايعتماد من اهليةة ابقومية ب ةماب جةودة ابتع ةي  وايعتمةاد    

  افةازل ابتى تواجه ابعام ني وابعمل ع ى إجياد احل ول مناجية هلا وتطبيل ابعقيات فى جييل ابنهوض با دا 

 

 الز اعة بكلية اإلنتوجية الوحدات يتفقد املنصو ة جومعة  ئيس

ت قد ابديد ا جتاذ ابدزتور حممةد ابقنةاوى ريةيمل جامعةة افنصةورة ابوحةدات ابتدريييةة واإلعتاجيةة بز يةة ابضراعةة           

عميةد   -ة ةور ا جةتاذ ابةدزتور/ ياجةر احلديةدى      ط بيحث تطوير ابوحدات وافراحل ابيحثيةة وابتدريييةة افخت  ةة بابز يةة    

وزيةل   -عةادل حدةن   / وزيل ابز ية بةةوب ابدراجات ابع يا وابيحةوثط ا جةتاذ ابةدزتور    -ياجر  ياعه  /اذ ابدزتورابز يةط ا جت

وزيةل ابز يةة بةةةوب خدمةة اجملتمةع وتنميةة ابييةةةط ا جةتاذ          -ابز ية بةةوب ابتع ي  وابطتبط ا جتاذ ابدزتور/ حممد  طا 

  جتاذ ابدزتور/ /محد عادر ا جتاذ بقد  احملاصيلحممد ابوزيل /جتاذ /مراض ابنياتط ا  ابدزتور/

حممد ابوزيل  مةروع ةثي بضيادة حق  جطور بنقر افايدة حيث جنح اب ريت ابيحثى برياجة / د إعتاجت قد جيادته و

زق  وذب  عن طريت حث اشها  افناعي شنني ابيطور ومبعام ة واحدة قيةل   2فى إعتاج /زرب حق  جطور بينقر افايدة و ب 

جطور ابينقةر بةاحلقول ابتقريييةة بقدة  /مةراض ابنيةات ةةرا اشامعةة ومت          إعتاجابضراعة باجتخداا م ادات ا زددة ومت 

   اهلندجة ابوراثية وابتى /زدت / مية عتايج افةروع عرض عتايج افةروع ع ى شنة

ابقمةح   إعتةاج ابقمةح حيةث جنةح / د /محةد عةادر مةن  يةادة معةدل          إعتاجزما ت قد رييمل اشامعة عتايج مةروع تطوير 

  تصادىحملصول ابقمح ويقيت /زرب عايد اق إعتاجب  داب مبا  قت /زرب % 41 /ردب مبعدل  يادة 62/ردب إىل  02ب  داب من 

ابتع ةي  بطةتب ز يةة     و/جةابي  و/ ار رييمل اشامعةة إىل / ميةة تطةوير ابوحةدات ابيحثيةة وتطةوير ابصةوب ابضراعيةة         

مةن   اإلعتاجيةة ابضراعةط مؤزدا ع ةى / ميةة افةةروعات ابيحثيةة ابتةى تقةوا بهةا ابوحةدات بز يةة ابضراعةة وتعمةل ع ةى رفةع              

وغري ا وابتةى يقةت ايزت ةا  ابةطاتى و تعمةل ع ةى تةوفري         ر  وبنقر ابدزراحملاصيل ابضراعية ا جاجية زمحصول ابقمح وا 

  وتر يد ايجترياد من ااارج ا جنييةابعم ة 
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  املنصو ة جومعة تتبنوه الجومعية للتنشئة برنومج مقرتح يعرض زهران ياحيى دكتو 

   يةى ع ةى   اجتقيل / د  حممد ابقناوى ريةيمل جامعةة افنصةورة / د   

  راب مةدير وحةدة اإلر ةاد وابتوجيةه ابطتبةي بز يةة ابضراعةةط بعةرض         

مةروع تن يط برعامج طموح ب تنةةة اشامعيةة يدةعى بتحقيةت ابتوافةت     

اشامعي بطتب اشامعة ويتوىل تن يطه قطةاع  ةةوب    وايعدماجابتع يمي 

  ابتع ي  وابطتب ع ى مدتوى ابز يات داخل اشامعة

ا ابربعةةةامج ي يةةل وت دةةري /ثةةةر ابتنةةةةة ا جةةةرية    ويدةةتهدف  ةةط  

وابتع يميةةة ع ةةى ابينيةةاب اب زةةرب وابن دةةي ب طةةتبط ابتعةةرف ع ةةى /ثةةر    

ط إزدةاب  بطةتب مبةدختت ابتنةةةة اشامعيةة    وابدة وزي ب طةتبط تعريةف ا   فةى  ابتنةةة اشامعيةة ابرا نةة ع ةى اب ةرا  افعر    

داف ابتع يمةي وابتوافةت اشةامعي مةع ابييةةة اشامعيةةط ب ةورة وت هة  وتةيين ابطةتب بةةقرة ا  ة             ايعةدماج ابطتب مهارات 

   ابد وزية ابطتبية اشامعية

وتقوا فزرة  طا ابربعامج ع ى /ب ا ضرار ابتى حلق  بابطتب جرا  تنةةةة /جةرية منقوصةة /حياعةًا وتنةةةة تع يميةة       

 ط وجةيت  حال توفر بيةة تنةةة جامعية إبداعية ومن ث  بيةة مهنيةة من ةيطة  م طربة فى مع   ا حياب ميزن تدارزها 

 ةر وتطييةت  ةطا ابربعةامج ع ةى طةتب     تن يط ابربعامج بإعداد عدد من  ياب /ع ا   يةة ابتدريمل بزل ز ية وتدرييه  بن

 ى اشامعة من ختل وحدة مرزضية بإلر اد وابتوجيه ابطتب

 «قالبشو» ز عةبم العمل سري يتفقد الكلية عميد

فضرعة ز ية ابضراعة بقتبةوط ة ور  اإلعتاجيةت قد ا جتاذ ابدزتور عاظ  عيد ابرمحن   يى عميد ابز ية ابوحدات 

ا جتاذ ابدزتور حممد  طا وزيل ابز ية ادمة اجملتمع وتنمية ابييةة وا جتاذ ابدزتور ممةدوح ربيةع مةدير مرزةض ابيحةوث      

 ة ط وابديد/ حممد فاروق /مني ابز يوابدزتور /مري  عتب مدير وحدة اب ازهةوابتقارب ابضراعيةط 

 

مش   ابضيارة ابوقوف ع ى جري ابعمل وايطةتع ع ةى آخةر ابتطةورات بافضرعةةط وت قةد افدةاحات افضروعةة باحملاصةيل          

 .إىل افنحل وافضرعة ابدمزية إلضافةباافخت  ة ومضرعة ابدواجن وابتى ت   عنابر تربية ابدواجن وعنابر إلعتاج ابييملط 

   «إيجوك» من االعتمود على ياحصل الز اعة بكلية راألنسجة البذر  أمراض معمل

فى ابزةف عةن   بز ية ابضراعة ع ى ايعتماد /مراض ابيطور وا عدقةحصل معمل 

اجمل ةةمل ابةةوطنى  فةةى حيةةوب ابةةةعري مةةن     Ustiago Nudaمدةةي  ابةةت ح  ابدةةاي  

  ISO/IEC17025:2005 اجياا( ط طيقًا ب مواص ات ابدوبيةبتعتماد )

واجمل ةةمل ابةةوطنى بتعتمةةاد موقةةع ع ةةى ات اقيةةة ايعةةةاف افتيةةادل مةةع من مةةة   

  فى جمال اعتماد معامل افعايرة وايختيار ILAC ابتعاوب ابدوىل يعتماد افعامل

  

http://agrfac.mans.edu.eg/images/photo/news/2016/1201ar.jpg
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الوحدات واملراكز ذات 
 الطابع اخلاص
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 وإدارى فنةى  اجةتقتل  وهلةا  افنصةورة  جامعةة  - ابضراعةة  ز يةة  تتيع خاص طابع ذات وحدة ابضراعية وابيحوث ابتقارب مرزض

 ا راضةةى وإدارة اجةةتبتل افرزةةض ويتةةوىل اشامعةةات تن ةةي  بقةةاعوب ابتن يطيةةة ابتيحةةة مةةن( 312/3) افةةادة بةةنص وفقةةًا ومةةاىل

 إجةةةرا  إىل تهةدف  ابتةةى ا عةةطة  مةن  وغةةةري ا وافناحةل  وافةةاتل  وابةةدواجن وا غنةاا  افا ةية  وح ةةاير وافنقةويت  ابضراعيةة 

  ابضراعة بز ية ابضراعية وابيحوث ابتقارب

 املركزأهداف 

 اشةامعى  ابتع ةي   بةني  ابةربط  جمةال  فةى  برجةابتها  ابقيةاا  فةى  اشامعةة  معاوعةة  إىل ابضراعيةة  وابيحةوث  ابتقةارب  مرزض يهدف

 - ابتابية ا غراض يقيت طريت عن وتطويره واحليواعى ابنياتى بةقيه ابضراعى اإلعتاج بتنمية اجملتمع وحاجات

l  وابع ميةة  ابعم ية ابضراعية وابيحوث ابتقارب إجرا 

 عةةاا  يواجهها ابتى ابواقعية افةازل حل إىل اهلادفة

  واجملتمع اشامعة فى ابضراعى اإلعتاج

l با جةةةابي  ابضراعةةةى اإلعتةةةاج تطةةةوير ع ةةةى ابعمةةةل 

 جديدة /جابي  وخ ت تطوير إىل تؤدى ابتى ابع مية

  ويدينه وتعدده اإلعتاج وفةرة ع يها يةت 

l اجةةتخداا ع ةةى اجملتمةةع /فةةةراد تةةدري  فةةى اإلجةةهاا 

 ورفةع  وتع ةيمه   احلديثةة  واب نية ابع مية ا جابي 

  ابضراعية اجملايت  تى فى اإلعتاجية ز ا ته 

l اشامعةةات مةةع وابع ميةةة ابثقافيةةة ابةةروابط توثيةةت 

 ابعربةةى ابصةةعيدى ع ةةى ابع ميةةة واهليةةةات ا خةةرى

  ابضراعةى اجملةال فى وابعافى

l ب قامعةات  ابضراعيةة  افةةروعات  تن يط فى افدا مة 

 وابقةةياا  بايحتياجةات  وتضويةد ا  افخت  ة وز ياتها

 فةةةى تةةةدخل ابتةةةى واإلصةةةتحات ابصةةةياعة بأعمةةةال

  اختصاصاته

l ابضراعةةةى اجملةةةال فةةةى اإلعتاجيةةةة با عمةةةال ابقيةةةاا 

 وابنياتيةةة ابضراعيةةة اب نيةةة ايجتةةةارات وتقةةدي 

  ب بةري واحليواعية

l  ز ا ة برفع وعم ية ع رية تدرييية دورات تن ي 

     افخت  ة اجملايت فى ابعام ني

 

 

 

 ابتقةارب  مرزةض  دمةج  بةةأب  ابضراعةة  ز يةة  مقةةح  ع ةى  30/01/6102 بتاريخ جب دته افوقر افنصورة جامعة جم مل وافت

  واحد زياب افرزضين بيصيح و يابط بقتبةو ابضراعية وابيحوث ابتقارب مرزض مع بافنصورة ابضراعية وابيحوث

 افةادتني  عةص  تعةديل  مةع  و ياب بقتبةو ابضراعية وابيحوث ابتقارب فرزض افابية بابتيحة ابعمل ع ى اجمل مل وافت زما

  افرزضين دمج مع بتتما ى ابتيحة من( 4ط3)

 إعتةةاج - وابدةةمزى احليةةواعى اإلعتةةاج - ايقتصةةادية واحلةةةرات ابنحةةل   ابتةةاىل ابنحةةو ع ةةى افرزةةض /عةةةطة وجتصةةيح  ةةطا

 ابتصةنيع  - وابضينةة  اا ةر  - اب ازهةة  - ابضراعيةة  افخ  ةات  ةةوث  - ابضراعيةة  اهلندجة - ا بياب منتقات - احملاصيل - ابدواجن

 ة احليوي ا عدا  تربية - ابع وية ابضراعة - ابييع منافط - افةتل - افخيو ات - اببطايى
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 أراًل: رحدة املخبوزات

دار ( فةى ابدةور ااةارجى ب قامعةة جبةوار      6قام  ابوحدة بنةاا زيري ختل ت   افةدة ع ةرَا ب ةتح من ةط بيةع ب خيةض رقة  )       

 اب يافة وذب  بضيادة افييعات ب قمهور  طا جباع  توريد متط يات افدب اشامعية وافرازض ابطيية وافدتة يات من اايض 

 ثونيَو: رحدة املنفذ

l  ( جنب رومى -مسن ب دى  -مورته  -قةطة  - بادى  -قام  ابوحدة بييع منتقات حلداب وحدة ا بياب )جنب 

l ورق عن (   -عقينة طعمية  -مربات بأعواعها  -بتصنيع اببطايى )خم تت بأعواعها بيع منتقات حلداب وحدة ا  

l ( بيع منتقات حلداب وحدة اإلعتاج احليواعى )بنب جاموجى 

l  ابييع حلداب اببري طيقَا بتيحة من منتقات متنوعة 

 ثولثًو: رحدة األلبون

 قام  ابوحدة بإعتاج زميات خمت  ة من اشنب وابضبادى وا ر  باب نب وابدمن ابي دى واشنب اب يتا واشنب ابقدمية زما ي ى 

 ابزمية ابصنف

 ع ية 8221 ابضبادى

 ع ية 3462 ا ر  باب نب

 زق  26222 اشنب ابطا ج

 زق  62022 اشنب ابقريش

 قطعة 34 جنب قطع

 زق 026 جنب زريى

 زق 042 مسن ب دى

 زق 0022 جنب فيتا

 زق  6122 جينة قدمية

 : رحدة امليكنة الز اعية ابعًو

l ( بوحة رج   ندجى011( وصياعة بقد  اهلندجة وعمل عدد )9قام  ابوحدة بعمل صياعة  ام ة فدرج ) 

l ( حامل قمع وت011( زرجى مبخدع وعمل )9تصنيع عدد )( مقعد خةيى ب قامعة 26صنيع عدد ) 

l ( زرجى بقد  احلةرات احليواب   31( زرجى معمل بقد  ا راضى وإصتح عدد )21إصتح عدد ) 

l ع ى مدتوى ابز ية  ةيقيت ما يط   منها من /عمال صياع 

 

 بوملنصو ة الز اعية رالباحوث التجو ب مركز رحدات بهو قومت التى األنشطة أهـم

6102/6102 
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 : رحدة الناحل رالاحشرات االقتصوديةخومسًو

ص ابطوايف جباع  ا عمةال ابعاديةة   تقوا ابوحدة با عمال ابعادية من ابتبطية وابنحل /جيوعيَا ومقاومة ابدبور ا محر وفح

 من تقدي  ابطوايف ابقوية وض  بعمل ابطوايف اب عي ة إىل بع ها 

 سودسَو: رحدة الفوكهة

l             وقامة  اب قنةة    6102/6102قام  ابوحةدة برعايةة ابثمةار افوجةودة بافضرعةة وافياعةة فةى افةضاد ابع نةى ب عةاا افةاىل

 وجودة بها من ذبابة اب ازهة وا زاروجات بأعمال ابرع وابوقاية شميع ا  قار اف

l    يجةتخدامه فةى ع ةف      ة بعةد اعهيةار ابةبةة حوهلةا ومت  راعةة فةى حةدود فةداب بابربجةي         ومت تعةديل خةط ابط مية

 حيواعات مضرعة اإلعتاج احليواعى 

l  طا جباع  عم يات اادمة وابتق ي  بأل قار افثمرة وابنخل افوجودة بافضرعة  

 الزينة : رحدةسوبعًو

 جنيهَا  62229قام  ابوحدة بييع ا صناف افخت  ة من ابةتتت افوجودة بابوحدة وزاب إ اىل افييعات 

 ثومنَو: رحدة اإلنتوج الاحيوانى

l ( ر/س غن  من افضرعة ومت توريد مثنها حلداب ابوحدة 3قام  ابوحدة بييع عدد ) 

l  رعة خيول بتجت ادة منها ماديَا وتع يميَا وترفيهيا   بصدد ايعتها  من عمل برتوزول تعاوب مع مضابوحدة 

l يواعات ابتقارب ب عم ية ابيحثية ابوحدة بصدد اختاذ اإلجرا ات ابت مة إلعةا  وحدة حل 

l مت بيع جاموجة حل  بعدا ت قيحها ومت توريد مثنها ب ز ية ومت ت قيح اشاموجة ا خرى بنقاح  

l ( ر/س جاموج2ابوحدة بصدد  را  عدد ) ة بتدمينها ع ى عيد ا ضحى افيارا 

 توسعَو: رحدة التصنيع الغذائى

قام  ابوحدة بإعتاج زميات خمت  ة من افخ تت بأعواعها وزطب  افربات بأعواعها وورق ابعنة  وعقينةة ابطعميةة واب يةةار     

 وزاع  ابزميات زما ي ى 

 ابزمية ابصنف

 زق  092  يتوب /خ ر

 زق  022  يتوب /مسر

 زق  00222 مةزل  خم ل

 زق  46 بيموب و طيطة

 زق  612 عقينة طعمية

 زق  24122 مربة بأعواعها

 عيوة092 فيةار
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 بافييةةدات ابت ةةوث خمةةاطر ضةةد احملةةيط ب مقتمةةع بيةيةةة خةةدمات تقةةدي  إىل بافييةةدات ابييةةةة ت ةةوث /ةةةاث مرزةةض يهةةدف

 - ابتابية ا غراض يقيت طريت عن هلا اآلمن وايجتخداا

l ب مييةةةدات ع ةةةى اإلعدةةةاب  دراجةةةة ابتةةةأثري ابدةةةاا

واحليواب وزاينات ابةبية وابنياتةات ايقتصةادية   

مةن احملاصةةيل وغري ةةا وتضويةةد اشهةةات افختصةةة  

 مب موب  طه ابدراجة 

l   تقةةةةدير متيقيةةةةات افييةةةةدات ع ةةةةى احملاصةةةةيل

واا راوات واب ازهة و/ي ا فةى مزوعةات ابييةةة    

تةربةةةة وذبةة  ب تعةةرف  -مةةةا  -اهلةةةوا  -غةةري احليةةة 

 ى درجة ابت وث ومةدى خطورته ع 

l       دراجة تأثري تةداخل افييةدات مةع خةواص ابةبةة

 بابطرق ابطييعية وابزيماوية وابييوبوجية 

l     دراجةةة ابتةةأثري ايختيةةارى ب مييةةدات وابتوعيةةة

 باجتيعاد افرزيات ا زثر خطورة 

l   تن ةةةي  مةةةؤمترات وعقةةةد عةةةدوات واجتماعةةةات

وح قةةةات عقةةةاع حةةةول ق ةةةايا ت ةةةوث ابييةةةةة     

 ييدات باف

l    دراجة تأثري افييدات ع ى ابزاينات احليةة اف يةدة

 ابنحل  -اف ةجات افتط تت  -

l  تن ةةةي  بةةةرامج تدريييةةةة وإر ةةةادية ب يةةةاحثني

وابعةةام ني فةةى جمةةال صةةناعات وتةةداول افييةةدات  

تتنةةاول ابوجةةايل ابع ميةةة بتقنةة  /خطةةار ابت ةةوث 

 بافييدات 

l  إصدار دورات وعةرات دورية وغةري دورية 

l  تن يط زل ما يوزل إىل افرزض فى جمال اختصاصه

 امعة /و اهليةات وافصاحل ا خرى من اش

 

 

 6102/6102 بوملبيدات البيئة تلوث أباحوث مركز بهو قوم التى األنشطة أهـم

l افنصورة جامعة ابطوارئ مبدتة ى وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  

l بافنصورة ابدبتا مبدتة ى وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  

l بدمياا ا وراا عتج مبدتة ى وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  

l اهل مى اشها  مبدتة ى وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  

l افنصورة جامعة إدارة مبينى وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  

l رمادَا ب ندق وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  

l جيهاب بةارع ابدبتا مبدتة ى وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  

l ابرب بر/س ابواحد ابيوا جراحات مدتة ى وابقوارض وابطايرة ابضاح ة احلةرات مزافحة  
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 /حةةدث ع ةةى ابطةةتب وتةةدري  ابزيمياييةةة ابتحابيةةل اجتةةاه فةةى ابع مةةى بابيحةةث ايرتقةةا  إىل ابدقيقةةة ابتحابيةةل وحةةدة هةةدفت

 - ابتابية ا غراض يقيت طريت عن ابع مية وا جهضة ابتقنيات

l    إجةةرا  ابتحابيةةةل ابزيمياييةةةة ب عينةةات اببطاييةةة

وغةةري اببطاييةةة ابقادمةةة مةةن مديةريةةةة ابتمويةةةن  

مربةةى ابةةدواجن  -اإلصةةتح ابضراعةةى  -بابدقه يةةة 

صة ات  وافا ية بيياب مدى مطابقة ابعينات ب موا

  ابقياجية

l     إجةةرا  ابيحةةوث ابع ميةةة ذات ابطابةةةع ا زةةادميي

وابتطييقى ابتى ختةدا ابييةةة وتعمةل ع ةى حةل      

ني من داخةل اشامعةة /و   مةزتتها بواجطة باحث

 من خارجها 

l  اإلجةةهاا فةةى تةةدري  وتع ةةي  طةةتب ابيحةةوث مةةن

داخةةل اشامعةةة /و مةةن خارجهةةا ع ةةى اجةةتخداا     

  احلديثةا جابي  ابع مية واب نية 

l    معاوعةةةة ابنةةةةاا اإلعتةةاجي با جةةابي  ابع ميةةةة

ابتى تؤدى إىل تطور وخ ت /جابي  جديدة يةت  

 ها وفةرة اإلعتاج وتعدده ويدينه ع ي

l       اإلجهاا فى تةدري  /فةراد اجملتمةع ع ةى اجةتخداا

ا جةةابي  ابع ميةةة واب نيةةة احلديثةةة وتع ةةيمه      

  ورفع ز ا اته  اإلعتاجية زل فى جمابه 

l  تن يط زل ما يوزل إىل ابوحدة من /عمال إعتاجية

يف جمةةال اختصاصةةها جةةوا  مةةن اشامعةةة /و مةةن     

 اشامعةةةات ا خةةةرى /و مةةةن اهليةةةةات وافصةةةاحل

 ا خرى 

 

 

 6102/6102 الدقيقة التاحوليل رحدة بهو قومت التى األنشطة أهـم

l ابدواجن حملطات دواجن ع ف عينات( 01) فى ابربوتني ي يل  

l طاقة  - /بياف - خاا د ن - بروتني - رماد - رطوبة) مس  ع ف عينة 06 بة ابزامل ابتح يل 

l ( خاص قطاع) مس  ع ف عينات 01 عدد فى ابربوتني تقدير 

l ( بألعتف ابربزة  رزة) /عتف عينة 6 عدد فى وا فتتوزدينات ب ربوتني افةوية ابندية تقدير 

l بدزرعمل ابضراعى بإلصتح(  جي ينيوا - بيوعتني - / فيتامني) ابتابية ب مواد برميزمل عينة ي يل ي يل  

l اااص ب قطاع( رماد - ابياف - حقيقى بروتني - خاا بروتني - رطوبة) مس  ع ف عينات 3 ب عدد زامل ي يل  

l ( اف اف اش وزو  - ابدزرو  عدية - احلموضة - ابرطوبة تقدير) حنل عدل عينات 2 بعدد زامل ي يل 

l مساد مصنع( رماد - /بياف - ابد ن - بروتني - رطوبة) بتقدير(  صويَا فول - مسد  - جوداعى فول)  عينات 3 ي يل 

   ط خا

l تقدير TBA, AV, PV غطايى  ي  عينات 2 من افدتخ ص ابد ن فى  

l و  ق( رماد -/بياف -ابد ن - بروتني - رطوبة) بتقدير حل  مدحوق بعينة زامل ي يل  
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 خدمات اإلر ادية وايجتةارية ابضراعيةة زوحةدة ذات طةابع خةاص     اادمة ابعامة بصدر قرار جم مل اشامعة بإعةا  مرزض  

  6/2/0991ومت  افوافقة ع ى ييحته ابداخ ية وتةزيل /ول جم مل إلدارته فى ط 31/4/0991فى 

 املركزأهداف 

 عةن  واجملتمةع  ابز يةة  بةني  إجيابيةة  عتقةات  بنةا   إىل ابضراعيةة  وايجتةةارية  اإلر ةادية  ب خةدمات  ابعامة اادمة مرزض يهدف

 - ابتابية ا غراض يقيت طريت

l اج ابضراعى وافنتقني ابضراعينيتوجيه ابيحوث ابضراعية بابز ية ادمة اإلعت  

l  فى زافة جمايت اإلعتاج ابضراعىتيديط عتايج ابيحوث وتعريف افنتقني بها  

l فراد واهليةات باشامعة وخارجهاتقدي  اادمات اإلر اديةة وايجتةارات بأل  

l  يمية من عةةرات وم صقات و/فةتاإعداد ا دبة ابتدرييية وإعتاج افواد ابتع  

l حثيةة )بي  خربة  راعى(عات ابيإجرا  ابيحةوث وابدراجةات وافةرو  

l ابضراعى تن ي  وعقد ابربامج وابدورات ابتدرييية افتخصصة مبقايت اإلعتاج  

 

 

 

 

المراكز والوحدات ذات 
 الطابع الخاص

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 
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