
  ول جبامعة املنصورة مهرجان زراعة األسطح األتقرير عن   

 

من ناًء على اقرتاح باجلامعة الرائد  ابارة  املات املصرية، ويأتي ضمن املهرجان هو االول من نوعه يف اجلامع

 ةئس  القناوي حممد حسننن  د.أعلسها وافق  اليت اجلامعةناائ  ةئس    حممود حممد املليجي أ.د

مع تعمسمها على مدينة املنصوة  بالكامل  املنصوة ،زةاعة عدر من أساح  ماباني جامعة   تبينب اجلامعة

مت تكلسف االراة  العامة  اإلطاةتتابنى وزةاعة أسااح  مابانسها ومناز،ا، ويف ه ا  مدينة مصااريةكأول 

 املهرجان: باجلامعة ومشلللمشروعات الابسئسة بوضع وتنفس  برنامج للمهرجان األول لزةاعة االسح  

  2122-22-2حفل افتتاح للمهرجان بقاعة املؤمترات باإلراة  اجلامعسة يوم الثالثاء إقاااااااااااامة 

  فين حبفل االفتتاح لتشجسع املواطنني على زةاعة االسح . عرض شعرياقامة 

  منها بقاعة املؤمترات. الابسئي واالقتصارياقامة ندو  علمسة عن اهمسة زةعة االسح  واملررور 

 . افتتاح السح  األخضر األول باجلامعة أعلى سح  صسدلسة جامعة املنصوة  اجلديد 

 2122-22-3عنوان "كسف تزةع سححك " بكلسة الح  يوم االةبعاء عمل ب اقامة وةشة 

 2122-22-2عمل بعنوان "كسف تزةع سححك " بناري النسل يوم اخلمس   اقامة وةشة 

 

 



  املهرجانتنظيم 

 ابارة  واملهرجان ةعاية امل  

 رئيس اجلامعةحس  القناوي أ.د حممد 

  قحاع خدمة اجملتمع وتنمسة الابسئة جبامعة املنصوة     االقرتاحو واإلشرافالتنظسم 

 معةأ.د حممود حممد املليجي نائب رئيس اجلا

  العامة للمشروعات الابسئسة جبامعة املنصوة   االراة     املهرجانتنفس  فعالسات 

 أ. ايهاب رجب الشربيين العام:املدير 

  املهرجانقبل 

  مت ، ه ا احلدث االول من نوعه يفمت رعو  مجسع القسارات السساسسة واجملتمعسة واجلامعسة للمشاةكة

وأعضاء النقابات  النواري والشركاتو املدن وةؤساءريات ياملد ومديريرعو  وكالء الوزاةات 

 واجلمعسات، كما متت رعو  ةؤساء حترير الصحف املختلفة

  الرئسسسةكما مت تعلسق الفتات اعالنسة بشواةع املنصوة   االعالم،يف وسائل  هرجاناملمت االعالن عن. 

 



 املهرجان اثناء

وقام بعض الضسوف من خاةج املنصوة  من املدن مدينة املنصوة   مواطين منلدعو  جتاوبا واسعا ا القت

 االفتتاح.الرئسسسة كالقاهر  واالسكندةية بالوصول للمشاةكة يف فعالسات 

 الفئات املشاركة:

 مشاةك. 31   القسارات اجلامعسة واجملتمعسة 

  مشاةك. 57  الضسوف من قسارات حمافظة الدقهلسة 

 مشاةك 271حوالي    من اجلامعة الضسوف واملدعوين 

 مشاةك. 211 حوالي       ننيااااااااااااااااملواط 

  



 يف سطور املهرجانأحداث 

 االفتتاح

  قام السسد/ ايهاب ةج  الشربسين مدير عام املشروعات الابسئسة بتقديم فعالسات حفل االفتتاح واليت بدأت

ثم كلمة  ،قوةهبالسالم الوطين جلمهوةية مصر العربسة، تلته تالو  من القرآن الكريم للقاةئ ةضا 

ةئس  اجلامعة  أ.د حممد حس  القناوينائ  ةئس  اجلامعة ثم كلمة  أ.د حممود حممد املليجي

 ال ي قام بافتتاح املهرجان ةمسسا

  عن التعديات اليت تتعرض ،ا الرقعة الزةاعسة يف مصر  بديعشعري قام فريق شعري بتقديم عرض

وضروة  التفكري يف اسالس  مابتكر  لتوفري الغ اء واحلفاظ على الابسئة وعلى ةأسها زةاعة االسح ، 

 طالابات كلسةوقام بتقديم العرض كال من أ.مصحفى عابد السالم والحالابة سوزان حسن وعدر من 

 رض أ. مالك مناع.السساحة والفنارق وقام بإخراج الع

  ندو  عن زةاعة االسح    حتدث خال،ا عن  الزةاعة بإلقاءقام الدكتوة/ ولابد السعدي املدةس بكلسة

اهمسة زةاعة االسح  لكال من املواطنني واجملتمع وعن الفوائد االقتصارية واالجتماعسة والابسئة اليت 

تاليف املستخدمة يف زةاعة االسح  وكسفسة باإلضافة اىل الحرق  الزةاعة، ا النوع من هتنجم عن تابين 

 احلضوة واإلجابة على تساؤالتهم. ومناقشة بعضمستقابلسة،  اية مشكالت

 



  بعد انتهاء الندو ، متت رعو . الضسوف

الستقالل االتوبسسات املخصصة من اجلامعة واليت 

قامت بنقلهم اىل القرية االولسمابسة حسث تقع 

سححها  مت زةاعةصسدلسة اجلامعة اجلديد  واليت 

بالكامل بعدر من الناباتات املثمر  مثل الربوكلي 

 والحماطم والفراولة والكابوتشا واخل  وغريها،

وقام أ.ر حممد القناوي ةئس  اجلامعة بافتتاح 

وقام الضسوف بزياة  ه ا السح   واستمع،السح  

 اخلالب.من املنظر اجلمال  واستمتعوا بشد 

  الصوة  على. التقاطحرص مجسع املتواجدين

الت كاةية 

بالسح  ومع السار  قسارات اجلامعة وسط تغحسة اعالمسة واسعة، 

وجو مابج للغاية، ثم بعد ذلك توجه السار  الضسوف مر  اخرى اىل 

اىل احلرم اجلامعي مر  اخرى الفتتاح  االتوبسسات اليت قامت بنقلهم

 معرض بسع مستلزمات زةاعة االسح .

 ر حممد حسن القناوي ةئس  اجلامعة بافتتاح معرضا لابسع .قام أ

معرض هام يشجع املواطنني  األسح  وهوزةاعة  مستلزمات

، االسح  مناز،معلى القسام فعلسا خبوض جتربة زةاعة 

 زةاعة.من مستلزمات ه ه ال احتساجاتهم ولتوفري

  املتواجدين انتهت فعالسات السوم االول بسعار  بالغة بني مجسع

بعد ه ه املابارة  اليت تابعث االمل يف النفوس  حنو الغد وتحلع

 لغد أفضل ألوالرنا واحفارنا.

 

  

هو اول سطط    دلية جامعة املنصنور  سنح  ينني 

متر ضطططم   80تم زراعته على مسططط    ت

مبطططط قرا   طططط ل جططططقمطططط  ا م تم  وا ت  

 ( سططططططط   مب ى11تسطططططططتعططق  زراعطط   

ب  مع  ا م صطورا وسو  تتم جلل ا ع م 

ا   مع  ا      ا بقء ف  اسططططططتام ل ب    

سطططط    تصططططب    مع  ا م صططططورا هذه األ

ب  فعل أول   مع  مصطططططططرت  تتب ى زرع  

 و قا جضططراء(   ا   مع  مب  تع ، أسطط  

اطط   ق   و تططق ا سطططططططعططقة ا مططقر  بالتطط  

هطططذا  إل ططط مططط ا زراعطط   طططق تمطططقم بممتر  

وبطط  فعططل تم اع طط ءه ا ضطططططططوء  ا سططططططط  

   راألجضر وا قعم ا م     ت فتذ ا ممت

 



 اليوم الثاني

 األسح  وذلك بقاعة أ.ر مدحت  على زةاعةت فعالسات السوم الثاني وةشة عمل فعلسة للتدةي  تضمن

، وهي الوةشة اليت القت استحسانا كابريا 2122-22-3 املوافقحممد علي بكلسة الح  يوم االةبعاء 

أبدى السار  اعضاء هسئة التدةي   الح  حسثوكان اختساةا موفقا اقامة ه ه الوةشة بكلسة 

على كسفسة زةاعة األسح  والعاملني بالكلسة اهتماما واضحا باحلضوة واملشاةكة والتدةب 

زةاعة االسح  حسث  مستلزماتواستمرت لوةشة عد  ساعات، تلتها زياة  من احلضوة اىل معرض بسع 

 بالتعاقد على زةاعة أسح  مناز،م  من احلضوةقام عدر كابري 

  



 الثالثاليوم 

 بناري النسل  وذلك األسااح  على زةاعة للتدةي  فعلسة عمل وةشااة الثالث السوم فعالسات تضاامنت

اجلامعة وكان املسااتهدف منها اخلروج من نحاق  ،2122-22-2 املوافق اخلمس  يومالساافلسة باملشاااية 

ه ا ا،دف بشكل كابري حسث حضر  حتققوبالفعل اىل اجملتمع اخلاةج مبدينة املنصوة   ومنسوبسها

لزةاعة بدون تربة وكسفسة عن تقنسات ا واسااتمتعوا باحلديثه ه الندو   املواطنني اىلالعادياد من   

 انتهاء ه هتنفسا  املشااروع بااملنزل، وبعاد    

الفااعلساة انتهى املهرجان ولكن ت تنتهي   

املابارة  اليت تتضاامن العديد من الفعالسات 

 املزمع تنفس ها خالل العام.

  



  األسح .املابارة  الكاملة لزةاعة 
o  وتتضمن:بقحاع خدمة اجملتمع وتنمسة الابسئة  2122املابارة  يف صسف  أطلقت  

 ( سح  جبامعة املنصوة  بناباتات مثمر  بهدف:22زةاعة ) 

 المساهمة في الحفاظ على البيئة النظيفة التي توفر االوكسيجين لمنسوبي الجامعة 

 .استثمار عوائد زراعة االسطح في تحقيق عائد مادي للجامعة 

  منازلهم بحيث تكون الجامعة نبراسا لهم أسطحتشجيع مواطني الدقهلية على زراعة. 

 .اقامة مهرجان كل عام بهدف تعريف املواطنني بأهمسة زةاعة االسح  للدولة وللفرر 

  اقامة ندوات ووةش عمل وروةات تدةيابسة يلقسها متخصصون من اجلامعة يف جمال زةاعة

 بدون تربة. االسح  والزةاعة

  واملواطنني اقامة عروض فنسة لابث احلماس لدى السار  اعضاء هسئة التدةي  والعاملني والحالب

 بزةاعة االسح  كأحد سابل توفري الغ اء واحلفاظ على مواةر املساه. لالهتمام

 .توزيع كتسابات للتعريف بزةاعة االسح  والزةاعة بدون تربة 



 املهرجان بعد

  قق املهرجان ا،دف منه بشكل كابري فال حياالهتمام حسث ال يزال  ت ينته الرمسياملهرجان بعد انتهاء

مستلزمات بسع  زواة معرضمناز،م، وال يزال  أسح يزال املواطنون يتساءلون عن كسفسة استثماة 

زةاعة االسح  يستقابل زواةا جدر، كما ان هناك بعض اجلهات احلكومسة اليت خاطابت اجلامعة 

تدةيابسة يف جمال زةاعة االسح  بالدقهلسة  عمل وروةات لعقد وةش بشكل ةمسي وغري ةمسي

 .ورمساط والقاهر 

  مت تقديم مقرتح جديد بإنشاء مجعسة لزةاعة االسح  تهدف اىل تابين الدولة لزةاعة االسح  كهدف

 ان يكون مقر ه ه اجلمعسة هو جامعة املنصوة . قومي على

  خلدمة اجملتمع لتابين ه ه املابارة  على مستوى جامعات يتم اعدار مقرتح للعرض على اجملل  االعلى

 مصر بالكامل.

  يف وسائل االعالم  توسسع نحاق النشراملصرية وتنوي اجلامعة  وسال االعالمنال املهرجان قابوال لدى

 باجلامعة. سح )22(الدولسة بعد انتهاء زةاعة 

  للمهرجان تنوي اجلامعة التابكري مبسعار املهرجان الثاني حبسث يكون يف بعد النجاح الكابري

  2127منتصف عام 

https://www.youtube.com/watch?v=RaDNE5YAJBQ 

 واهلل ولي التوفسق،

https://www.youtube.com/watch?v=RaDNE5YAJBQ

