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٢

ا  ن ا وا  ن ا وا و ا و   
  

  

  

ت اورر  
  ا  وعاو  م

رــــــــــــــــــــــالتقريملخص  أو    

  التفصيلىالتقرير    
    

  لوورش ا ت ادوات واا    

بقسمبقسمللتقدمللتقدمواإلقتصاديةواإلقتصاديةالفلسفيةالفلسفيةاألسساألسس" " األمماألممتقدمتقدمسرسر" " بعنوانبعنوانندوةندوة--11
اإلقتصاداإلقتصاد

20152015//1111//2929الموافقالموافقاألحداألحديوميوم

١٥  

٢ -  وم ا ل وا " رات ات ا " وان دوة
ر رام ا . قوات ا٥/١٢/٢٠١٥ا

١٧  

واأللبانواأللبانالبادئاتالبادئاتفىفىBBiiootteecchhnnoollooggyyالحيويةالحيويةالتقنياتالتقنيات" " بعنوانبعنوانندوةندوة--٣

      20152015//1212//2121الموافقالموافقاإلثنيناإلثنينم ان وم  المتخمرةالمتخمرة

١٩  

بقسمبقسم""الغذائيةالغذائيةالصناعاتالصناعاتمجالمجالفىفىتكنولوجىتكنولوجىالنانوالنانوتطبيقاتتطبيقات" " بعنوانبعنوانندوةندوة--44
20162016//44//1111الموافقالموافقاألثنيناألثنينيوميومالصناعاتالصناعات

٢٠  

وان الصيدلةالصيدلةكليةكليةمعمعباإلشتراكباإلشتراكتثقيفيةتثقيفيةندوةندوة -٥ وان بعن يناء بعن يناء س والت س والت وبط اعقة وبط اعقة الص الص

اع قق" " أكتوبرأكتوبرحربحربفىفى اع ط ئون ط ئون ش ة ش ة خدم ع خدم ع المجتم ة المجتم ة وتنمي ة وتنمي ة البيئ ة البيئ ة بالكلي وم بالكلي وم ي د ي د األح األح

20162016//44//2424الموافقالموافق

  

٢١  

 ز   رارادات اوصواا طذات ا  

  ٢٣  رز ارب واوث ازرا ورة  - ١

  ٢٧  رز أث وث ا دات - ٢

٣ - روا درت ادز ار زرا٢٨  ا  

٤ - دل ادة ا٣٠  و  

  ٣٢  رز ارب واوث ازرا و وزن - ٥

  ٣٦  اإلرشاديةالقوافلنشاط  
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د  ٦٢  الخريجيــــــنوحدة  

  ٦٥  واألزماتالكوارثوحدة  

  ٦٧  التدريــــــــــبوحدة  

  ٧٣  األخرىاألخرىوالمجتمعيةوالمجتمعيةالبيئيةالبيئيةطةطةاألنشاألنش  

  
  
  

  التقريــــــــــــــــــــــرالتقريــــــــــــــــــــــرملخصملخص: : أوالأوال
  

 اورة  دد ن    –طع ون د ا و ا  ازرا م م           
 و وا م ا ت اوا طا  

  

  ااأو ادوات أو ادوات 

م  وا دت    ة وان " ر دم ام " اس ا واد دم         دو   -١
  ٢٩/١١/٢٠١٥وم اد اواق ازرا  اد

٢ -      .ر وم ا ل وا " رات ات ا " وان دوة  وا
  ٥/١٢/٢٠١٥م ارا ات اواق دت 

٣ -    وت اوان " ا دوةBiotechnology     رةن ات وادا    وا
    ٢١/١٢/٢٠١٥ان اواق م ان وم دت 

٤-     " ذات ال ا  وو وت اط " وان دوة   دت م  وا
  ١١/٤/٢٠١٦ات وم ان اواق 

دوة  راك   اد وان " ء وطوت ا  رب أور   -٥

 "  م دق وواد اوم ا  ا و ا د ون عط٢٤/٤/٢٠١٦

   ط اودات واراز ذات اط اص ط اودات واراز ذات اط اص
ا ورة واذى ل ادد ن اودات ذات اط ا ورة واذى ل ادد ن اودات ذات اط أو رز ارب واوث ازرأو رز ارب واوث ازر

ص واص وا  
:ة او:ة او  

اودة ط ر و ددة   ت ا وذك ا ب ار وذا  ت -

اه ن م ا ادا رز ارب واوث ازرا وذك ب اراج        

  وار وا ب ذك م م  رة وارد اودة.ف و

ووم اودة  ب ار ت و   ت ودات ارز          -

     إ  دو وا زرادة ال وووا ذاا دة ان وودة او 
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) ون   ٩٠٠٠٠٠ ودره(    ٢٠١٥/٢٠١٦ام ا   اراد ا ب ار ل  

  .٢٠١٦أف   أول و 

-  و ا د ون ل اأ.د/ و ، د ا /أ.د ر  وم إدارة ا

د ) اد ٢ا ، أ.د/ در رز ارب واوث ازرا  إء ذ ا رم (          

) وار دار ا وذك  وارد ا ط ا  ٣وط ذ ا رم (

  . ط اا أو  رفا  

  

  وة ازات:وة ازات:

اودة ون طرق از ا  از د إت وطت ادن    ت -

ا لا د ) – ورا –  ء  –اراء –ازا-     طز اراع اطو (

 ز از ارو ز ار ) ت اوا–     ا طا – 

  وا ا– .رز اون و اطوارىء 

  وة ان:وة ان:

 رة ار وار ج     اودة ء ن رب  ان وو ان  ت -

.و نت أو طدن ادى وازا  

  وة  ١٠٨١٣م وو  ١٢٠ن إ دد أواب ازدى  -

-   در طدن ان ا  جرام. ٧٨١إ و  

-      مد ن ج٥٥٠إ        ت اض ا ب ذا إ رام و   رىا 

   وون أ .   ٦٣٠٠٠دره 

:اا ة او:اا ة او  

اودة ج ت  ن ات وا وار وذك ر از           ت -

  كن ذو وا طا و زر واوا راون واوا  

- ا  إ  در رام  ١٥٠٠ت ا و  

-   وة نو أ در رن ا ٦٠٠٠ . فأ  

-   وا ا ر ن ٢٣٧٠    در م٣٨٧٢٥   َ

  . ٢٩٠٠٠ ) و اراد  أول و و  رب ن   ٧٣٠٠٠اراد ( 
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:ة او:ة او  

  ل ن ودة ارة وودة ام واراط وذك ودة ارت  ت -

أ) ودة ارة ت  ادد ن اطت ا ن ب  ودواب وأواع   

  دود  ٦٤٤٥٠ .  

دد ن اواب ادد واوب واراو وط ب) ودة ام واراط  ت  ا

  در . براا زر وطل اذ ا٢٠٠٠٠٠و (  فن أ )   

          ت ار موا وطا زرت اا  ذ ت تردة ات) و

  لو درل اواك اذب وط. بط  

 :امج امة او :امج امة او  

اودة ور اوم اد وا ب ار راك  ودة اذ وذك راء  ت -

  وس دى ج ان وذك ر دد ن ام واز. ٢

  -  ت  برب ( أر دةء وإ  و طوات دةوران   –ا   ا د (

.وا ا  

ا دد ل روول  زر ول دل ض أواع اول زر  رم    -

.ب اط رل واوب ارات ر  واج اا زر ددو  

ة اوة او::--  

 ق أم ازات ا ت  اودة  اودة ودة إدارة ا  ت -

و ر وإء ر إروازى زر ورب ط دا  رى ازر وور     

 وا ق  كم وذه طوال ا١٧٠ا  . فون أ دود   ر   

ك دن ات ازرا ل د       م ل وإء دد ن وات ارى اد وذ       -

  وى.

وم اودة ل وص ض ات دة أء  ادرس وطب    -

.زر وثض ا راء ت ادراا  

  . ٦٢٥٠٠ل زاد  ر ال وارل او وا واوا  ودره  -

  دد ل ر  أدث اظم ص ن ات وات زر.اودة  -

  --::ااوة وة 
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وم اودة ل ام ر وطور طرود ال اوودة ل ا وم طف ورز     -

و رام    ٨٠٠ل ال ل ر و ن ل م ودر اج ذا ام  دود       

 درهو  ٢٨٠٠٠ .  

  --::ااوة وة 

أف     ٣٣اودة  ت  اواع ن اوودة ودة       ت -

      ب ورذم و إ  ذا دةد ت ت وإن ا ددر ا موا

. راءت اطا   

ط وازدة  او واوارد ر إ ر اد اذ ادور/ د ا        ذا ا -

واد اذ ادور / ول ا ون د ا و ا واد اذ ادور/   

   داتورو اد سدرا  ءدة أوا زراوث ارب واز ار رد زر

وان  وول ذه اودات إ أ ءة ودرة  اطور واج و وإر  

  داتوذه ا دة تا  رل ور وو قن طر كدة وذد وارد

  اطور واو.

    م  :ث ا اتم  :ث ا ات

 م ا طم اأ  م ال ا زر٢٠١٥/٢٠١٦ا

   ارات ازا واطرة واوارض  اطوارىء  اورة. ارات ازا واطرة واوارض  اطوارىء  اورة.  --

--  .ز اا  وارضرة واطوا زارات اا .ز اا  وارضرة واطوا زارات اا   

   ارات ازا واطرة واوارض  إدارة  اورة. ارات ازا واطرة واوارض  إدارة  اورة.  --

--  .دَادق ر وارضرة واطوا زارات اا .دَادق ر وارضرة واطوا زارات اا   

   ارات ازا واطرة واوارض  اد رع ن. ارات ازا واطرة واوارض  اد رع ن.  --

--  .داء ار اطو زر وارضرة واطوا زارات اا .داء ار اطو زر وارضرة واطوا زارات اا   
--    رةا  وارضرة واطوا زارات اا   رةا  وارضرة واطوا زارات اا   .ورةورة.  اا  

الزراعيةالزراعيةواالستشاريةواالستشاريةاإلرشاديةاإلرشاديةالخــدماتالخــدماتمركزمركز: : ثالثاثالثا
 م ال ا زرا  م ا طم ا٢٠١٥/٢٠١٦أ

ا ا ر أوا ا ر أو  

 زراا  ذه ر وو زراا  ذه ر وو––   م ال ا ورةا  م ال ا ورةا ٢٠١٦٢٠١٦//٢٠١٥٢٠١٥    
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١١--  رداف اأرداف اأ  

  ل ور أر ا ار وا  ان ارى وا وا طب.ل ور أر ا ار وا  ان ارى وا وا طب.  --

  ارف  ا ا اددة ، وأر ا ا ارا  اطب.ارف  ا ا اددة ، وأر ا ا ارا  اطب.  --

  إب اطب رات ادج ا واواق ا  ا ا اددة.إب اطب رات ادج ا واواق ا  ا ا اددة.  --

  اش ارى.اش ارى.  ––و ازات و ازات   ––ر اطب ط  ( و اطب ر اطب ط  ( و اطب   --

--  .ا طا وداف ارة ا بطا م وورة و.ا طا وداف ارة ا بطا م وورة و  

--  .وا طرا ء ا راترف و سدرا  ءأ و بإ.وا طرا ء ا راترف و سدرا  ءأ و بإ  

٢٢--  رراءات اإرراءات اإ  

--  إإ              رؤا ر ا ء ان أ دد  ر  دة داد              رؤا ر ا ء ان أ دد  ر  دة داد
.طرت اا.طرت اا  

TTإداد دورات در ظم ( إداد دورات در ظم (   -- ..OO..TT   ( (   ر نر ندن ادرن واد   ر نر ندن ادرن واد
  وه ال.وه ال.

د ر وم     د ر وم     إد دد ن اواط ن رض وإز اطب اد      إد دد ن اواط ن رض وإز اطب اد        --
.و.و  

  إداد دورات  وام وإص ادروس ادة دة اظر ون ادت.إداد دورات  وام وإص ادروس ادة دة اظر ون ادت.  --

  إطع ارأىإطع ارأى  --٣٣

را  مدر  سدرا  ءدى أ ع أراءط وذج دادم إرا  مدر  سدرا  ءدى أ ع أراءط وذج دادم إ..  
  

  ٢٠١٦٢٠١٦//٢٢//٢٣٢٣ظرة ادن ت وان "   " ظرة ادن ت وان " َ "   ار  دوة ن َ ار  دوة ن 

رت اودة رة ن ادن أ اد أ.د/   زران ن ادن ت         رت اودة رة ن ادن أ اد أ.د/   زران ن ادن ت         
     " طرا وت اراا وا لد ا ا ر " وان     " طرا وت اراا وا لد ا ا ر " وان   ن كن   وذ كوذ

ل ا طبا  "   "  تل ا طبا  "   "  ت رة رةرة    ٢٠١٦٢٠١٦//٢٢//٢٥٢٥--٢١٢١ت ارة  وت او ) )
  ..ارب ا )ارب ا )  ––ادرات وادن ادرات وادن 

  

   درا " ن اواء إ ادج " درا " ن اواء إ ادج "

ن اواء إ ادج " و درا إ طب وإت   ن اواء إ ادج " و درا إ طب وإت   م إداد درا وان " م إداد درا وان " 
 زراا  بط زراا  بورة.  ––طا .ورةا   

  

ت أد َرات أد َبراط د برىط د رى  

) طب وط  اول  ذرات ررات ادرا وذك  ) طب وط  اول  ذرات ررات ادرا وذك  ٢٠٢٠م دم دات دد (م دم دات دد (
  ون   أم ا دم دد ن اب  ل رر دة اطب اون.ون   أم ا دم دد ن اب  ل رر دة اطب اون.
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٨

الدقيقةالدقيقةالتحاليلالتحاليلوحدةوحدة: : رابعَارابعَا
  ٢٠١٦٢٠١٦//٢٠١٥٢٠١٥ ا ل ا ا  ا ل ا ا  ام ا   ام ا  أ

  ) ت أدو طر ر ر ود دو اطر .١٠ل دد (-

-)  نرول ان.١٠دوات اط نف دوا ت (

-  لل ا١٢ا  ك ( رطو ف –  دن  –ررو–   م نف   –دأ
– .( ط

ت ف ك ( طع ص ). ١٠ارون  دد در -

ل  زت +  وم ح ازرا (  وة ) واد          -
ا  طروم اودى  –( ام اردة  –اأ /ز–     ض دأ

  ر /–  دروم ار– ا ر ادو ( طوم )ا و.

- رطو ) واد ا ( ص عط ر ) أرز  ل ل–  نرو-   ور
أف ). –دن  –رد  –وم  –

ب و ( در ا او رون( اح    – ( أذرة راء  ٢ل -
.ازرا درس )

 أف ( ر ار      ٢واوت  دد  در ا او رون-
ف )

وم ) ح    –ون   –ل ل  رس واد ا ) ن أ   -
ازرا درس.
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و ( َدر ارون ح ازرا درس. – ( أذرة  ٢ل -

-  نرو % ردت ٣  ون ول –( ر- .صع اط ( ف وط

 –رون –    رون م    -ت ف ك ( رطو      ٣ل ل دد -
رد ) طع اص. –اف 

 – اروز    –او–  ت ل ل ( در ارطو  ٥ل ل دد -
اووز اف ).

 –رون   –ول و ( َدر ( رطو–      م  –ول ودا ت (  ٣ل -
رد )  د ط . –أف  –ادن 

ت زت ذا. ٥ ادن اص ن  TBA, AV, PVدر -

-) رد م وق  ل ل ن   –رطورو–  ندف  –اد ) ق.   –أر
  .خ

بقالبشوبقالبشوالزراعيةالزراعيةوالبحوثوالبحوثارباربالتجالتجمركزمركز: : خامسَاخامسَا
أم اط ا ت  ودات رز اوث وارب ازرا و ل 

م ا٢٠١٦٢٠١٦//  ٢٠١٥٢٠١٥  ا    

ل ا   

-  وا ز وزرار ل زر ز م وا ز وزرار ل زر ز مدة   ٣٠٠٣٠٠ز  م وف ل وا  دةز  م وف ل وا 
  ان إ إ أر ال اوود  ازر.ان إ إ أر ال اوود  ازر.اج د ث وات ن اج د ث وات ن 

--   وا  ط رى  ز م وا  ط رى  ز مدان   ١٥١٥ دان  

--   م زرا م زرا١٢٠٠١٢٠٠  .زردود ا  ون .زردود ا  ون   

--           زر لداد ادة أز  رضون ا ل ص ل ل دادرى ا         زر لداد ادة أز  رضون ا ل ص ل ل دادرى ا
وق ا  م ل روووق ا  م ل روو..  

  .م إدال ات ازادة ن أر ا ر لم إدال ات ازادة ن أر ا ر ل  --

م إء زر ل وزرا ل أواع ال وا وف ون  د إدى       --
 ل  زدة دل ارز.

   ل ادوان ل ادوان

- ل إ ف زَاذا إ دط وج ا زر ءم إ.واز ارزات ا  
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زر ادوان رز ل  رن ادور ار وو ص زر ادج         -
 ا ض و٢٠٠٠ا  د  

-  وا رذا ا ن وج اد ص و دور ا٣٠٠٠ا د    

-  ضج ام إض ون ادواا ط دد م ودوض اا  ن ز ذىل وا
         مو د  طر طا  ذى ا ذا  ظرَا كواق وذ

. َو ض اا  رة   ندة ا جا  

- . وبدث أأ  براج ا ر ءم إ  

وا ن ل س إدارة ارز ر  ازر دور إ زدة ا         وا ن ل س إدارة ارز ر  ازر دور إ زدة ا         م أذ م أذ   --
ا زر وارز و  زدة اطب  ت ازر ن إج دج      ا زر وارز و  زدة اطب  ت ازر ن إج دج      

  اض أو ان.اض أو ان.

ازر اد زة طب ادرات ا ارن واوادن وم أذ وا س       ازر اد زة طب ادرات ا ارن واوادن وم أذ وا س         --
إدارة ارز  أن وم اطب ل رم ا وق د روم ددة ن ل إدارة   إدارة ارز  أن وم اطب ل رم ا وق د روم ددة ن ل إدارة   
           زر واء زر م ار ل بطن ا ددم ا ل مز ورا           زر واء زر م ار ل بطن ا ددم ا ل مز ورا

  اراب أو ادوان.اراب أو ادوان.

--      ل ن  ن م ج ا دةد زر م إ    ل ن  ن م ج ا دةد زر م إل      ٢٠٢٠ مدان و    ل مدان و
      َو در د ر ن ن ا واز ورل إدارة ا ن       َو در د ر ن ن ا واز ورل إدارة ا ن ف    ٨٨٨٨ف  أأ

.َو دد ا را ب ا دةز  .َو دد ا را ب ا دةز    

م دد اود زارع ا ات د ار ور ا ار ذه ازارع د     -
وا ذرب     أ  زراذه ا ولرة دز كود. وأدى ذك ا دد  ا 

  أف  و  َزدة   زدة ا ار ذا ام . ٢٠ن 

رى اداد ل ت   رز ون ارض   ام اول ور  -
زت اا          ز وار دَا ك إذل وذا ا  نب اط 

 وا تذه ا ر٢ا       زرول ا  قم ا ددان ون   ٢٥ %
اراد ا ذه ات إ  إ روم اطرب د ادا  أراض اث        

  ا و َ ارز.

- .زر صدارى اا ب اطء ون إ ءم ا  

ون  ات ا وذك د        ٢،  ١م إزا ادت اوا  او رم  -
.ز وارن إدارة ا نودة ان ا ر د ذل  

   ل ال

-  دو  صا ا ل إل ا م   ن رب    كوذ وذ ل ذا
ر ر  وب ازدات ا طرأ  ال  ود ذك إزَا            ٥٠٠

. ندة ا  م وف لذا ا جن إ ظ  

   ل ال  
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- ا زرا  أ  زرل اد دام ا   رَاظ روا  ول ا
  ص م درى وه ا درة  زرا   ل ا٥    زرا دانأ

  ا وم زرا زء ن ذه ا  اف ف.
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الزراعيةالزراعيةاإلرشاديةاإلرشاديةالقوفلالقوفل::ثالثاثالثا
  

 ا  درا اا  ا  درا اا ٢٠١٢٠١٦٦//٢٠١٢٠١٥٥  
  

  

الخريجينالخريجينوحدةوحدة: : رابعارابعا

 م ا ن ارل ا دادرى ا٢٠١٤/٢٠١٥  

   

  
م

  

ا ووع
  

ا ذ ن
  

ر ذ ا

١  
  

  ال ول - 
 - ذا ت  

 زرادارة اا  
   ار

  اء
١٣/١٠/٢٠١٥  

  ا ول -  ٢
  أراض دوان -

زرادارة اا  
زا  

  اء
٢٠/١٠/٢٠١٥  

  
٣  

  إج ا وار - 
- رول اا ر  

زرادارة اا  
  س

٢٧/١٠/٢٠١٥  

  اوت ا ر ار -  ٤
  اوت ا ط اب -

زرادارة اا  
  ت ود

  اء
٣/١١/٢٠١٥  

٥  - د رف اا  
- ول ا ت اوا  

زرادارة اا  
  رن

ءا  
١٠/١١/٢٠١٥  

  أن -   ٦
 - ذا ت  

زرادارة اا  
  درس

  اء
١٧/١١/٢٠١٥  

  
٧  

  ر أراب - 

  دور ت - 

زرادارة اا  

  ت ر

  اء

١٦/٢/٢٠١٦  
  اططس واططم -   ٨

  داول ادات - 
زرادارة اا  

  اون
  اء

١/٣/٢٠١٦  
  
  

  دور ت - 

  اوت ا زرا ارز - 

زرادارة اا  

   ادد

  اء

١٥/٣/٢٠١٦  
  
١٠  

  إج اططس - 

  إج ادوان - 

زرادارة اا  

ط  

  اء

٢٩/٣/٢٠١٦  
  ر اوان م ون -  ١١

  إج ول او واططس -
زرادارة اا  

  اورة
  اء

٥/٤/٢٠١٦  
  إج اوخ -  ١٢

  إج دوان -
زرادارة اا  

أ  
  اء

١٢/٤/٢٠١٦  
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  والكوارثوالكوارثاألزماتاألزماتوحدةوحدة::خامساخامسا

ل ان أ ن ذ مث ن ت  

  .دد أن رز اراد رج ان - 

  . ادول واروج وارك دال ان - 

  ال ن أل اب دال ان. - 

 - ق اراا .  

  اوودة  .م إراء أل ا زة اطء 
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  التدريبالتدريبوحدةوحدة::سادسَاسادسَا
  

ةةــــــــــبالكليبالكليعقدتعقدتالتىالتىالتدريبيةالتدريبيةالدوراتالدورات
 م ال ا٢٠١٦/ ٢٠١٥  

  
  م

  
دردورة اا  

  
ام ام 
   اذ

  را    
  إ  ن

١  ( ا ) ن رات ار اطو  بدردة او  
  

١٧/٣١٩/٣/٢٠١٥  

  ٢١/٦١٥/١٧/٢٠١٥  ربودة ادق اداق  ٢

  ٢٩/٦/٢٠١٥  ودة ادربر ادوان  ٣

٤  بادردة ا١٣/٧١٩/٨/٢٠١٥  و  

٥  طروا طت ا داوىبادردة ا٣٠/٧/٢٠١٥  و    

  ١٢/٨/٢٠١٥  ٤/٨  ودة ادربت ارى  ٦

٧  ل اب  ادردة ا١٩/٨/٢٠١٥  و    

٨  وودا  بدردة ا٢٧/٨/٢٠١٥  ١٦/٨  و  

  ٢٩/١٠/٢٠١٥  ٤/١٠  ودة ادرب  ق داق  

١٠  ب اا  لرات ا  بدردة ا١٩/١٠/٢٠١٥  ١٧/١٠  و  

    ١٩/١١/٢٠١٥  ودة ادرب  أراض ادوان  ١١

١٢  وت ال اب  أدردة ا١/١٢/٢٠١٥  و    

  ٢٠/١٢/٢٠١٥  ٥/١٢  دربودة ا  اود  ١٣

  ١٧/١٢/٢٠١٥  ١٦/١٢  ودة ادرب  ت ان ( اس رم )  ١٤

  ودة ادرب  ق اداق  ١٥
  

٣٠/١١١/٢/٢٠١٦  

١٦  ذا  ن لا بادردة ا١١/١٢/٢٠١٦  و  

  ١٦/٢٣/٣/٢٠١٦  ودة ادربت ارى  ١٧
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١٨   داولاطروا طت ابدردة ا٢٣/٢/٢٠١٦  و  

١٩  GHP-GMP-GAP  بدردة ا٢٥/٢/٢٠١٦  و    

  
  
  

  تابع الدورات التدريبية

  
  م

  
دردورة اا  

  
  مم اا

  اذ

را  
  

  إ  ن
٢٠  وا طوا ور ارداد ابإدردة ا٢٠/٢/٢٠١٦  و    

اررات وم ا وف   ٢١
دراا  

  ٥/٣/٢٠١٦  ٢٧/٢  ودة ادرب

٢٢  ذا  ن لا ب  ادردة ا١٠/٣/٢٠١٦  و    

٢٣  ذا  ن لا ب  ادردة ا٧/٤/٢٠١٦  و    

  ٢٨/٤/٢٠١٦  ١٠/٤  ودة ادرب  ق اداق  ٢٤

٢٥  ر   ددة ابو١٦/٤/٢٠١٦  ١٢/٤  ر  

    ١٩/٤/٢٠١٦  ودة ادرب  ر ادوان  ٢٦

    ٢٤/٤/٢٠١٦  ودة ادرب  أراض ادوان  ٢٧

  

ذ م رى اا وا ا طا  
 م ال ا٢٠١٦/ ٢٠١٥  

  ام ذ  ار  ان  وان اط  م

ل و ن    ار   اطب  ١
ات واطت ن أ اف   
 د كدى وذراض ان أ را

  ادات ن 

زراا   ١٩/١٢/٢٠١٥   ع اط  

ار  ر   ادن   ٢٢
 "   "  

زراا   ٢١/٢/٢٠١٦    طبا 
  اورة

  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

١٦

تفصيلىتفصيلىالالالتقريرالتقرير    ::ثانياثانيا

  دوة وان " ر دم ام " اس ا واد دمدوة وان " ر دم ام " اس ا واد دم) ) ١١((
  ٢٠١٥٢٠١٥//١١١١//٢٩٢٩وم اد اواق وم اد اواق 

                                                  ==============================================================================================  
  

  زراد ام ا ظ وا  زراد ام ا ظ ق واواد اوم ا قواد اوم ا٢٢٠١٥٠١٥//١١١١//٢٩٢٩    دا ت ر  دا ت ر
   ا د ون ل اور/ ودذ اد اراف اوإ  د ا /وردذ اا   ا د ون ل اور/ ودذ اد اراف اوإ  د ا /وردذ اا

 ا و ا و  

    و مد ا د /د أ.ددوة اك ا ر دو    و مد ا د /د أ.ددوة اك ا ر دو       زراد ام ا ذا     زراد ام ا ذا
  

  رس ادوة

  ددىددى.د/ ر ر ا.د/ ر ر اأأ
د اد ا  

  وت إراف

ط  د /أ.دط  د /أ.د  
ا و ا د ون ل اوا و ا د ون ل او  

  رر ادوة

  ود ر رود ر رأ.د/ أ.د/ 
  اد ازرااد ازرارس م رس م 

  ق ادوات م

  د أد د ادامد أد د ادامد/ د/ م.م.أ.أ.
  اد ازرااد ازرام م   درس ددرس د

  

وور ادة أء  ادرس وطب ر اوروس وذك طب ادرات         وور ادة أء  ادرس وطب ر اوروس وذك طب ادرات         
  سدرا  ءدة أض او ، ا  سدرا  ءدة أض او ، ا..  

  ور ات او دوور ات او دو  

  رف و ادم.رف و ادم.  --

--  .رر ا مدم ا ر روض اا.رر ا مدم ا ر روض اا  

--   ر ر.دولدول.دم ادم ا  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

١٧

اس ا دم و ون ار وار وون ودة ول ر ووت       اس ا دم و ون ار وار وون ودة ول ر ووت         --
        ونو ، وا رات اون ات ، وراع ادة وون وون ، وا        ونو ، وا رات اون ات ، وراع ادة وون وون ، وا

.واود او وا.واود او وا  

اظم ، وظر اطور ب ،   اظم ، وظر اطور ب ،     اظرت ا ارة دم و ظر اراظرت ا ارة دم و ظر ار  --
وظر اراع ا ، وون ض اوة ، وظر اراع ا ، وظر راع    وظر اراع ا ، وون ض اوة ، وظر اراع ا ، وظر راع    

  ارات.ارات.

--   ن وادوا وا ، دت اوا ، دة اا دم وت ا ن وادوا وا ، دت اوا ، دة اا دم وت ا
دووا ، ووم واوا ، رادووا ، ووم واوا ، رء .ان ، واروا وا   . ءن ، واروا وا     

  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

١٨

وا ل وم وا ل وم " "   ت ارات ات ارات ادوة وان " دوة وان " ) ) ٢٢((
ر ار ا  

  ٢٠١٥٢٠١٥//١١٢٢//٥٥اواق اواق   اتاتوم وم 
                                                  ==============================================================================================  

  
 ظ وا ظ واد ون عطد ون عط رام ا  راك ا و ا  رام ا  راك ا و ا    وم وم
    ٢٠١٥٢٠١٥//١٢١٢//٥٥ات اواق ات اواق 

  

ت ر  

  .د/ د ن اوى.د/ د ن اوىأأ
س ارس ار  

  رس ادوة

  .د/ ر ر اددى.د/ ر ر اددىأأ
د اد ا  

  وت إراف

ط  د /أ.دط  د /أ.د  
 ل او ل اوا و ا د ونا و ا د ون  

  رر ادوة

  أ.د/ أن د ارىأ.د/ أن د ارى
رام ا سررام ا سر

  ..اصاصادوة ل ان وم ار ن دال ورج ادوة ل ان وم ار ن دال ورج   وتوت

را طارا طا  

--        درات ا ورف ار ا روم ا ت  تو رض      درات ا ورف ار ا روم ا ت  تو رض
.رل ا.رل ا  

--             روم ا  ) وسورب اط هوا رص ا طت ا            روم ا  ) وسورب اط هوا رص ا طت ا 
  واه)واه)

--  ( أ ... رو و  دةأ ) لذا ا  ددا  رف دة رض( أ ... رو و  دةأ ) لذا ا  ددا  رف دة رض  

--  . ردن ا ل رض. ردن ا ل رض  

طب  وام وق ال ول       طب  وام وق ال ول       ر ر ر ار واه رف ار ر ر ار واه رف ا  --
  رام طب اوروس.رام طب اوروس.

--  ن ا و رضن ا و رض.رل ا ت اا  ا واد ا.رل ا ت اا  ا واد ا  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

١٩

ور ل ول ارات ا وطر و .   أذة ن      ور ل ول ارات ا وطر و .   أذة ن        --
  ا.ا.ل ارزى وث اخ ازرل ارزى وث اخ ازر

  ..رض وت وب ز ون ا د رف دور ازرض وت وب ز ون ا د رف دور از  --
رات اول ا لا ت ورورات اول ا لا ت ورو  

  

درا  ادة ن ه اطر وز وس ل اودات و  اص       درا  ادة ن ه اطر وز وس ل اودات و  اص         --
    ارف.  ارف.

--   وظروف اب ا دةد فط أإ وظروف اب ا دةد فط أدة.إددة.ادا  

--  . دا وت وا  دةدراض اا درا. دا وت وا  دةدراض اا درا  

  اظر  واد ازرا ل.اظر  واد ازرا ل.  --

--  .و دة ت ال او.و دة ت ال او  

--       بر  ودة اا  دن ا دوى واوى واد ا وا     بر  ودة اا  دن ا دوى واوى واد ا وا
  ن طر.ن طر.

--   تإ را تإ را.  لرارى واس ازات ا.  لرارى واس ازات ا  

--   راون إ زرات ادة از  لوا زراا را  ظا راون إ زرات ادة از  لوا زراا را  ظا
  ك ز  أد ارون.ك ز  أد ارون.

  ادام ظم ادارة ازر اد ول ظم ازرا ا ول ارث.ادام ظم ادارة ازر اد ول ظم ازرا ا ول ارث.  --

--  ا ث إا وا ث إا و.وارض اا  م.وارض اا  م  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٢٠

    ادت وان ارة Biotechnologyوان " ات او (  دوة٣(

  ٢١/١٢/٢٠١٥ان اواق وم 
 ===============================================

ظ  قوان اوم ا  نم اا ٢١/١٢/٢٠١٥   رىرات اؤ
 ارد ازرا ت ر اد اذ ادور / د ا واد اذ ادور/  

ا و ا د ون ل او.  

   ت اش

  أ.د/ اطرة د أد ر -

  أ.د/ د   ر -

  أ.د/   د وض -

لا ور ور  

- دن ا وووادم واد.  

- دا وووق اط ت مأ.  

- وا ووول ا  ثدا.   
  

د إء ت ور ال و ار وارب وارت ت ت اش       

ت اوا إ  

 -ا و  ن ا دةت واروت ا درا  وا إ ت ا

    إج ت ذا د د  درة اذاء وادواء.

 -          ل ا دت اطدام اا  بدرا  واRealti PCR   درا

د  طوو دا ت ات ا .ا ا

 -    ل ا وا وووت ا  داProtective starters     ن د

  . أدام اواد اظ  ل وو اذاء
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٢١

  

)٤ (ذات ال ا  وو وت اط " وان دوة""

  ١١/٤/٢٠١٦وم ان اواق 
===============================================

 ظ م ة الصناعاتالصناعات ة بالكلي وم بالكلي وم ي ين ي ين اإلثن ق اإلثن ق المواف ة 20162016//44//1111المواف ة بقاع اد بقاع اد اإلرش اإلرش

يد رئاسةرئاسةتحتتحت يد الس تاذ الس تاذ األس دكتور األس دكتور ال د / / ال د عمي ة عمي ة الكلي راف الكلي راف وإش يد وإش يد الس تاذ الس تاذ األس دكتور األس دكتور ال ل / / ال ل وكي ة وكي ة الكلي الكلي

ن محمدمحمدفكرىفكرى/ / الدكتورالدكتوراألستاذاألستاذالسيدالسيدفيهافيهايحاضريحاضروكانوكانالبيئةالبيئةوتنميةوتنميةالمجتمعالمجتمعخدمةخدمةلشئونلشئون ن حس حس

..المنصورةالمنصورةجامعةجامعة––العلومالعلومكليةكليةالفيزياءالفيزياءبقسمبقسماألستاذاألستاذريشةريشة

::التاليهالتاليهالنقاطالنقاطالندوةالندوةمحاورمحاوروتناولتوتناولت

..بالنانوتكنولوجىبالنانوتكنولوجىالتعريفالتعريف--

الطبالطب––الزراعةالزراعةمجالمجالفىفىاألخرىاألخرىالتطبيقيةالتطبيقيةبالعلومبالعلوموعالقتهوعالقتهاليوميةاليوميةحياتناحياتنافىفىالنانوالنانوأهميةأهمية--

))الهندسةالهندسة––البيطرىالبيطرىالطبالطب––الصيدلةالصيدلة––ممالعلوالعلو––

..المختلفةالمختلفةالموادالموادمنمنالنانوالنانوجزئياتجزئياتعلىعلىالحصولالحصولكيفيةكيفية--

..الغذائيةالغذائيةالصناعاتالصناعاتمجالمجالفىفىتكنولوجىتكنولوجىالنانوالنانوإلستخدماتإلستخدماتالعمليةالعمليةالتطبيقاتالتطبيقات--
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لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٢٢

  

  

  

  

""ء وطوت ا ار  رب أور) دوة وان " ٥( 

  ٢٤/٤/٢٠١٦اق او ادوم 
===============================================

  دوةظ    راك  ا و ا د ون عط

   اؤرات ارى  ازرا  ٢٤/٤/٢٠١٦اد وم اد اواق 

ت ر ن ل  

  د ن اوىد ن اوى  أ.د/أ.د/
س ارس ار  

  

  أ.د/ ز د زدانأ.د/ ز د زدان
ا و ا د ون س اب را و ا د ون س اب ر  

  رس ادوة

  .د/ ر ر اددى.د/ ر ر اددىأأ
د اد ا  

  وت إراف

ط  د /أ.دط  د /أ.د  
ا و ا د ون ل اوا و ا د ون ل او  

 ال ارى وار ارا اواء / ل د ن أو ا ر  ون

ب ادى ط ودة از دوة و  

        داتن ا روا  سدرا  ءدة أن ا دددوة ار ا دو

. تف ا ن ب اوط  
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لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م  م اات واا اات واا  

  ذات ا اص ذات ا اص 
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  )  ارب واث ارا رة)  ارب واث ارا رة١١((

 زراوث ارب واز ار          زراا   ص دة ذات طو
) ن ا اذ    ٣٠٧/٣اورة و ال  وإدارى و و ًص ادة (     

ا وت وم اظ ون    رظت وووا زراا رال وإدارة از ار
ا وام وادوان وال وال ور ن اط ا دف إ إراء          

.زراا  زراوث ارب واا  

زأرداف ا    
     ا  ا و إ زراوث ارب واز ار دف     ر م

    ا  زراج اا  ت او م ان ا طرل ا
راض اق ا قن طر رهطوو واوا  

 ا وال ال ا إ دا وا ا زراوث ارب واراء اإ
  زرا  ا وا.وا ط اج ا

           قر ووط ؤدى إ ا ب ا زراج ار اوط  لا
دده وج ورة او  بر دةد بأ.  

 مو دا وا ب ادام اا  راد اب أدر  ما
  ا   ات ازرا. ور ءم

       دىا  ت ارى وات اا  وا ط ارواق او
.زرال اا  وا را  

     زرات اروذ ا  تا    دزوو ا و
   وات ا دل  ا.ت وام ل ا
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  وا زراا رات ام ادو زرال اا  ل ا ما
  واوا ر.

   .ت اا  نءة ا ر و ظر در م دوراتظ  

و   ا ما أو   ا ما رة:أ راث ارب واا  ات:رة راث ارب واا  ات  
  

:ة او أو:ة او أو  

ط ر و ددة   ت ا وذك ا ب ار وذا اودة  ت -

اه ن م ا ادا رز ارب واوث ازرا وذك ب اراج        

 ر واواف و.دةووارد ا رة  م م كب ذ  

ووم اودة  ب ار ت و   ت ودات ارز          -

     إ  دو وا زرادة ال وووا ذاا دة ان وودة او 

    م ال ا رب ا راد ادره(    ٢٠١٥/٢٠١٦او ون   ٩٠٠٠٠٠ (

  .٢٠١٦أف   أول و 

-  و ا د ون ل اأ.د/ و ، د ا /أ.د ر  وم إدارة ا

) ادد  ٢ا ، أ.د/ در رز ارب واوث ازرا  إء ذ ا رم (          

) وار دار ا وذك  وارد ا ط ا  ٣ رم (وط ذ ا

  . ط اا أو  رفا  

  م : وة ازات:م : وة ازات:

ون طرق از ا  از د إت وطت ادن    اودة ت -

ا لا د ) –  ورا– ا –  ءراء –ازا-     طز اراع اطو (

 ز از ارو ز ار ) ت اوا–     ا طا – 

  وا ا– .رز اون و اطوارىء 

  : وة ان:: وة ان:  

 رة ار وار ج     اودة ء ن رب  ان وو ان  ت -

.و نت أو طدن ادى وازا  

  .وة  ١٠٨١٣م وو  ١٢٠ن إ دد أواب ازدى  -

-   در طدن ان ا  جرام. ٧٨١إ و  
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-      مد ن ج٥٥٠إ        ت اض ا ب ذا إ رام و   رىا 

   وون أ .   ٦٣٠٠٠دره 

  ::ا ااا اارا: وة را: وة 

اودة ج ت  ن ات وا وار وذك ر از           ت -

  كن ذو وا طا و زر واوا راون واوا  

-  إ  در ت اا رام  ١٥٠٠ و.  

-   وة نو أ در رن ا ٦٠٠٠ . فأ  

-   وا ا ر ن ٢٣٧٠    در م٣٨٧٢٥   َ

  . ٢٩٠٠٠رب ن  ) و اراد  أول و و    ٧٣٠٠٠اراد ( 

:ة او ::ة او :  

  ل ن ودة ارة وودة ام واراط وذك ودة ارت  ت -

أ) ودة ارة ت  ادد ن اطت ا ن ب  ودواب وأواع   

  دود  ٦٤٤٥٠ .  

اط  ت  ادد ن اواب ادد واوب واراو وط ب) ودة ام وار

  در . براا زر وطل اذ ا٢٠٠٠٠٠و (  فن أ )   

          ت ار موا وطا زرت اا  ذ ت تردة ات) و

واك اذب وط. بط  لو درل ا  

 :امج امة او :د :امج امة او :د  

اودة ور اوم اد وا ب ار راك  ودة اذ وذك راء  ت -

  وس دى ج ان وذك ر دد ن ام واز. ٢

  -  ت  ءإ  و طوات دةوب ارب ( أر دةو–     ا د ( ران

.وا ا  

ا دد ل روول  زر ول دل ض أواع اول زر  رم    -

.ب اط رل واوب ارات ر  واج اا زر ددو  

: : ة اوة او::--  
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- ت   دةوا  ت زات ام اق أ  دة إدارة ادة ووا

 ب طرو زر وازىر إر ءر وإ ر     ووو زررى ا  دا

 وا ق  كم وذه طوال ا١٧٠ا  . فون أ دود   ر   

إء دد ن وات ارى اد وذك دن ات ازرا ل د             م ل و -

  وى.

وم اودة ل وص ض ات دة أء  ادرس وطب    -

.زر وثض ا راء ت ادراا  

- واوا وا ول ارل وار ا  زاد ل  درهو ٦٢٥٠٠ .  

- .زر تت وان ا ص ظمدث اأ  ر ل دد دةوا  

: :  ةة وواا::--  

وم اودة ل ام ر وطور طرود ال اوودة ل ا وم طف ورز     -

 در ام و ل ن و ر ل لل ا      دود  مذا ا جرام    ٨٠٠ و

  .  ٢٨٠٠٠ ودره 

  

  

  

: :  ةة وواا::--  

أف      ٣٣ت  اواع ن اوودة ودة      اودة  ت -

وذب ور   وام ر ادد ن ات وإ ت ددة ذا  إ م    

. راءت اطا   

-         د ا /وردذ اد اا ر إ ر واردو واا  دةزط واذا ا

واد اذ ادور / ول ا ون د ا و ا واد اذ ادور/   

وث ارب واز ار ردز    زرار داتورو اد سدرا  ءدة أوا

أ دات إوذه ا ولو  نر   واوإ ج وطور واا  درةءة و

  داتوذه ا دة تا  رل ور وو قن طر كدة وذد وارد

   اطور واو.
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))٢٢ ( (ات ث ا ثأ ات ث ا ثأ   

أزأرزداف ارداف ا
 دت اوا رت اوان ون واا  دات مر اا درا

.دراذه ا ون ت اد ازوو رل ون ا  

طر رواص ا  داتل ادا ر درا.وووا ووا طق ا  

ر اا درا.طورة رت ارد ا ودات وا رى  

 دةا ت اا  داتر ا ت  -دراطت ارل. –ال ا  

 وأ راوات وال واا  داتت ا رد    ت او
 ر ا– واءء -ا- .طور دىوث وا در  رف كوذ ر  

      داتداول ات و ل  نن وا دوإر در را مظ
  ول اول ا ب أطر اوث دات.

 دوات وا درات وؤ مظ   وث ا  ول ش تت و
  دات.

.ر دورو رات دوردار دورات وإ  

       تأو ا ن ا ل ا  لن أ زرا ل إو  ل ذ
  وا ارى.

  
٢٠١٥/٢٠١٦ ل ام ا أم اط ا م  ارز

  ت ازا واطرة واوارض  اطوارىء  اورة.ت ازا واطرة واوارض  اطوارىء  اورة. ارا ارا  --

--  .ز اا  وارضرة واطوا زارات اا .ز اا  وارضرة واطوا زارات اا   

   ارات ازا واطرة واوارض  إدارة  اورة. ارات ازا واطرة واوارض  إدارة  اورة.  --

   ارات ازا واطرة واوارض دق ردَا. ارات ازا واطرة واوارض دق ردَا.  --

   ارات ازا واطرة واوارض  اد رع ن. ارات ازا واطرة واوارض  اد رع ن.  --

--  .داء ار اطو زر وارضرة واطوا زارات اا .داء ار اطو زر وارضرة واطوا زارات اا   

 ارات ازا واطرة واوارض  ارة  اورة.   ارات ازا واطرة واوارض  ارة  اورة.    --



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٢٩

))٣٣روا درت اا  (روا درت اا  (  رااراا  
  

  أداف ارزأداف ارز
زران اوا زراج ات اد  زراوث اا و.ن  

.زراج ات ا    نف اروث وا  ط  

.رو  تراد وا راتوا درت ادم اد  

 دادم.إت وأرات و ن واد اج اوإ درا دا  

.(رة زرا ت) ت اروت وادراوث واراء اإ  
زراج ات ا ا دردورات اوا راد ام وظ.  

  

  

ا ل ا ا أما ل ا ا ٢٠١٦٢٠١٦//٢٠١٥٢٠١٥  أم  

أوأو  ا ا را ا ر  

 زراا  ذه ر وو زراا  ذه ر وو––   م ال ا ورةا  م ال ا ورةا ٢٠١٦٢٠١٦//٢٠١٥٢٠١٥    

١١--  رداف اأرداف اأ  

  ل ور أر ا ار وا  ان ارى وا وا طب.ل ور أر ا ار وا  ان ارى وا وا طب.  --

--  دة ، وأدا ا ا  رفادة ، وأدا ا ا  رفب.اطا  راا ا ب.ر اطا  راا ا ر ا  

  إب اطب رات ادج ا واواق ا  ا ا اددة.إب اطب رات ادج ا واواق ا  ا ا اددة.  --

  اش ارى.اش ارى.  ––و ازات و ازات   ––ر اطب ط  ( و اطب ر اطب ط  ( و اطب   --

--  وداف ارة ا بطا م وورة ووداف ارة ا بطا م وورة و.ا طا .ا طا   

--  .وا طرا ء ا راترف و سدرا  ءأ و بإ.وا طرا ء ا راترف و سدرا  ءأ و بإ  
  

٢٢--  رراءات اإرراءات اإ  

--                رؤا ر ا ء ان أ دد  ر  دة دادإ              رؤا ر ا ء ان أ دد  ر  دة دادإ
.طرت اا.طرت اا  

TTإداد دورات در ظم ( إداد دورات در ظم (   -- ..OO..TT     ر نر ندن ادرن واد (   ر نر ندن ادرن واد (
  وه ال.وه ال.

--             مو ر ددب اطز ارض وإ ن طوان ا دد دإ           مو ر ددب اطز ارض وإ ن طوان ا دد دإ
.و.و  

  إداد دورات  وام وإص ادروس ادة دة اظر ون ادت.إداد دورات  وام وإص ادروس ادة دة اظر ون ادت.  --
  

  ع ارأىع ارأىإطإط  --٣٣

.را  مدر  سدرا  ءدى أ ع أراءط وذج دادم إ.را  مدر  سدرا  ءدى أ ع أراءط وذج دادم إ  
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 "   " وان ت ندرة ان ظ دوة  را َ "   " وان ت ندرة ان ظ دوة  را َ٢٠١٦٢٠١٦//٢٢//٢٣٢٣  

رت اودة رة ن ادن أ اد أ.د/   زران ن ادن ت         رت اودة رة ن ادن أ اد أ.د/   زران ن ادن ت         
       ن كوذ " طرا وت اراا وا لد ا ا ر " ن       وان كوذ " طرا وت اراا وا لد ا ا ر " وان

وت ارة (  وت ارة (    ٢٠١٦٢٠١٦//٢٢//٢٥٢٥--٢١٢١ت  "   "  اطب ل ارة ت  "   "  اطب ل ارة 
  ..ارب ا )ارب ا )  ––ادرات وادن ادرات وادن 

  

   درا " ن اواء إ ادج " درا " ن اواء إ ادج "

داد درام إداد درام إ     تب وإط إ درا ج " ودا واء إن ا " وان   تب وإط إ درا ج " ودا واء إن ا " وان
 زراا  بط زراا  بورة.  ––طا .ورةا   

  

  را َدت أرى د طبرا َدت أرى د طب

) طب وط  اول  ذرات ررات ادرا وذك  ) طب وط  اول  ذرات ررات ادرا وذك  ٢٠٢٠م دم دات دد (م دم دات دد (
م اأ   ونم اأ   ون  .ونب اطدة ا رر ل  بن ا دد مد.ونب اطدة ا رر ل  بن ا دد مد  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٠

وع اوا ذات اا    

          زرات ا لدام اا ن  أ ر دد ا د / ورددث ا
وأ اوات ادة ى  وذك   ادر وذك زدة ادل زراع    

         .  دث ن  ارت و ات 

م ا  روطة اراو ا  ظا و ذ س اة ارا  د
.ذذاء وا ا  
ور ا ن ض  

         
  
  

  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤١

  
  
  
   

  
  
  
)٢ (   ندواراض اوان " أ دإر– " ول ا ت اوا  

  ز ادارة ازرا ان

را ءق  اوا٢٠/١٠/٢٠١٥ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا ورف   د  طأ.د/   ١
درل اواا  

  م ال  ازرا أذ د  ود أد اداوى أ.م.د/  ٢

  م اد  ازرا أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٣

  درس م  أراض ات  اطب اطرى  د/ ح رت ن  ٤

ن ا  ( ول اط ا ) طع و  أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

١-  ا ط د ل /دسا    زز ار زرادارة ار اد  

  أ ارا وا ار    اد / أل د د م -٢

 وور ادة رؤء ام دارة وادة ان ووء اطت ورؤء اب      
.دارة اا وا نزران ادردة اوا زراا  

وور دد ن ادة ارن وازارن ان زرا ول ا وازن  
.زرات ا  

 نن روو ت او  

  ووع اول أراض ادوانا

إج ادوان و ل  ن ال       ود ادد ن ال  زارع 
ات ا  ات  ن اذاء واء واواء وارارة وارطو وأى ط أو      
 درة اا  ن ل وان ا دددوث ا ؤدى إ تطذه ا  ر

.ر  
م ر أ ا واص ام   ن دد  و ن ل أى  إ إذا

.ر ر لو ر ل ل إذه ا مو  لج اا  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٢

أو لا را  
  ا إ َ ر وق وب ا  عورة ار  دة دو ا و

رت أو ارو       لودام  ا رل اا  بن ات وطأو ا
.ت وأو ا ودات ال ا ا وأو ا ا  

  
رر ا لا  

           أو وءة او ات ادوزان وا  م ف ورة   ون ذهو
 وط ورة       ظم دارةوء ا ن  دة ون لذه او وض وج اإ

ار وار ا ودم اع اراءات ا واو أو ب وال  ر         
       زا ذار اا  ر رد و ف ذاتن أ  ون ور 

ر وون  ن در اوت  ودة  ون ذه ال ب      و اد ط
.  ر اظ ضا   لدا لوا دة  

  
  واج ) –او  –أم أراض ادوان ا ( اراض 

    وا دراض ان ا دد  رة ءن أدوارض ا ث    ورةط نو 
ل طرةا وو رإ رء وا دو  ندواراض اأ  

  ادرى ) –اور  –اب اب اوا ادى  –اراض ارو ( اول  -
-  وت ارو ) رراض ان     –ازا رض اور    –اطرا او– 

زدى )ام ا  
اددان ارط ارات     –اددان اطوا    –اراض اط ( اود وز     -

  ام ) –اراد  –ار ( ال 
  ام اطرى ) –اروزس  –اع  –اراض اطر ( اراع  -
ص اح    –ب ارب  أراض أرى  ن وء اذ ) ص ن أ  ك     -

  اد ل اوم واوور وازك واز )
  م رح أراض ل اراض وطرق او واج 

  طرق او .    –أر وأ–  م م ادث ن رض اوز اطور 
  

ول ا ت اوا وع اوا  

  -ا ول ا ن ثم رح اوت 

- .زرال ا دا  ما  

  زرا أف  اج وو راض وذات ت وو زة . -

- ل طر زاتو ا رح طرق زرا م.  

   .ازرا  اد اب -

  .طرق ارى واد -

-  ا ش.ا  

- راض اأ ج ووا وطرق ا.   

   .طرق اد وادراس -



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ور ا ن ض  

  
  

  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
)٣ (  ج اوان " إ دإر

  ر اول ار " –وار  
  

  س ادارة ازرا ان

را ءق  اوا٢٧/١٠/٢٠١٥ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا   د  طأ.د/   ١
درل اوارف او  

  م ال  ازرا أذ د  أ.م.د/ ود أد اداوى  ٢

  م اد  ازرا أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٣

٤   /رىدا ط   واج ام ا د  

ول اط ا ( طع ون ا )    أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

١-   رن ا دى /دسس    ا زر زرادارة ار اد  

  را وا ارأ ا    ادس / ط د د ازز  -٢

وور دد ن ادة ارن وازارن ان زرا ول ا وازن  
.زرات ا  

 نن روو ت او  

  اووع اول ول ا وار

ا واوال   دث  ذا اووع ادور/ ود اداوى وول إج ول 
.زدات ادة وادام ارى وارض وا مث ا ن ولح ا زا  

      مت و اا    ولا   رىا  ن دث 
ق او واج   اد ل ازرا وطرق ارى واد وا ا ش.وطر

  و أراض ا وطرق اد وادراس.
وإل ادور / ود اداوى دث ن ت ار وطر زرا وإ وأ ت         
. أرض  ن زراو و و رت ا .بول ا ركل و  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٥

     
  ل اراووع ا ر او 

 ول ارى  وا ط /وردوع اوذا ا  دث  
-   .ن ا ر واذر اوإ ول ون ا رةا ا   
  دوث ا ن ا ن اول و اودة . -
  ام ول ارة ج وان د ذو  دة. -
  ام  اط ول ة ادة. -
  دم ال  اودة    م إراج ن ر ل. -
  ز ان اذى م  اودة دون وث أو رات. -
  طرق او ن اراض ا ن أن ب اوود اف. -
-  وبرن اا رة.أ دةود ا رل ا  
  وال ا دى ال ار. -
  ار ادة ل ر وإراج ت وم رة ودة. -
  

ور ا ن ض  

  
  

  
  
  

  
  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٤ ( " رر ا ت اووان " ا دإر  

  ت ود  ادارة ازرا ان

را ءق  اوا٣/١١/٢٠١٥ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا ورف   د  طأ.د/   ١
درل اواا  

  ال  ازراأذ   أ.م.د/ ون أد د ام  ٢

  د  ازرام ا أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٣

ول اط ا ( طع ون ا )    أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

  در م ادارة ازرا ت ود    ادس/ أد أور د ام   -١

  رس م ارد ازرا    ادس / أد اد د اوى -٢

  دد ن اردن ازران وادن ازران ور ازراع ت ود وور 

  وت ا ووع ر وواوت ا ر ار

  ادور/ ون أد د ام وول ا  .ذا او دث

  - .وإ زرا ر وطرر ا ول ت اوا   

د ازرا اب وطرق او ن ات وأن اد اب زرا ار و ر  - 
  ر وأور وور طء أ إ ول.

 - . وش وان ا صا طر  

  ات ا ب ول ار  - 
  

  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ور ا ن ض  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٥ ( د رف اوان " ا دإر- "ول ا ت اوا  

  رن ادارة ازرا ان

را ءق  اوا١٠/١١/٢٠١٥ا   

  ارون

رف ول ا ون د ا و ا و  د  طأ.د/   ١
درل اواا  

  أذ اج اوا  ا.د/ أد د ارازق ر  ٢

  ال  ازراأذ   أ.م.د/ ون أد د ام  ٢

  م اد  ازرا أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٣

طع ون ا   ( ول اط ا (  أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

١-  د ا د / دسا   زرادارة ام ا رد  

  وور دد ر ن ازارن وادن وادت وارادات ارت 

   وت ا وون
م اف ار د وا     أ اج اوا وادا واب وا دا     

ا و ادة ن ل ظم ادة ن ات ازرا وا وت          
. روات وازر واا  

وع اوا   
دث  ادور/ ون أد د ام أذ ال ا ن زرا ا واداد 

را ا  طب واوت ا زرا ا وإراء اد  اواد            ز
 ا  

  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٤٩

  
  

  

  
 )٦ (  نوان " ا دإر– 

" ذات اا  
  درس ادارة ازرا ان

را ءق  اوا١٧/١١/٢٠١٥ا   

  ارون

 ا ورف ول ا ون د ا و  د  طأ.د/   ١
درل اواا  

٢  ر وأ و /ا.د   نذ اأ  

٢   دد ا /ذ   أ.دأ تا  

م اد  ازرا وق اوال  أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٣
درا  

ط ا ( طع ون ا )  ول ا  أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

١- د طدس/ أس     ارد زرادارة ام ا رد  

٢- رن ا د /دسا  زرادارة ا درم ا سر  

  وور دد ر ن ادن ازارن دت ا ار رز 

نوو ت او  
   وول ا اووع اول ( ان )

  ارف   ادم اوودة  ان.  –اد ن و ان –أ وواد ان -



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٠

-  . زل أو اا  واء دىزا  

- . طدا ا  

- دم ا  دن.اا    رن أ   نوردام ا  

- .ذاا ن ا فظن ات اون و ذاا ا  

  طرق ش ان و ارف  ان اوش.  -

ذات اا وع اوا  

  طرق  ان.  -

ن ان اط وان اوع ن ان اف وذك        ار ن ان اوع  -
   ا اف و ا ا أء  ا ل وع ن أواع ان.

- وا رواتوا وا ترا  .  

  
  
  

 ور ا ن ض  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٧ (  براا ر " وان دإر– " زرات ار ادو  

  ت ر ادارة ازرا ان

را ءق  اوا١٦/٢/٢٠١٦ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا ورف   د  طأ.د/   ١
درل اواا  

  أذ م ارا   أ.د/  ب اد  ٢

٢  ن ارد ا /ذ   .دأ وروم ا د ذأ  

  دور م ادوان   .د/ د رأت اورى   ٣

ول اط ا ( طع ون ا )    أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

١- رد ا دس/ رر   ا ت زرادارة ام ا رد  

٢-   ا  مرادس/ إر  ا ت زراد ارم ا سر  

٣- د زارف ادس / أرا  واج اا أ  

  أ ادور رز    ادس/ أد د ا ل -٤



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٢

  وور ف ن د ادارة ازرا ودد ن ر اراب ودد ر ن ازارن 

نوو ت او  
  اووع اول ( ر اراب )

ارض ن    –أواع اراب    – اراب   اذة اون ن أ ر  دث
 ر–    ج بأرا ط س –    ورذر اث    –إر اء    –إأ 

 زرب          –اص ادد ا روإ رارة اا دة ودرا و ما
    ن ا ص ادد ات و–     رات ا دد–     ا ررق اط

    وا  ودورة اق  اراب.
  

  اووع ا ( دور ات )
دث اذة ن  ادة ن ت ش ارز  إج ش اراب ث ز 

  رة ن أ  ن ورون ا واه عر رابش ا ذش  –ا ن دةا
   تو ل وان ذاء رزت  –او ل رض د رزش ا ن دةا

.د  
  
  
  
  
  
  

ور ا ن ض  
  

  
  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٣

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
)٨ ( طس  إرطوان " ا د– " داتدوال ا  

  ون ادارة ازرا ان

را ءق  اوا١/٣/٢٠١٦ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا ورف   د  طأ.د/   ١
درل اواا  

  أذ ار    أ.د/ ط ازار  ٢

م اد  ازرا وق اوال  أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٢
درا  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٤

٣   رد ا /د.   داتم اا ورد  

ول اط ا ( طع ون ا )    أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

١-  /دسدا دى ط   زراد ارم ا رف  

  أ رد ازرا  ادس/ اد إرام رب   -٢

  أ رد ازرا    ادس / د د د -٣

وور اد ادس/ در ادارة ازرا ون وردى ارى وض اردن   
  وادن.

ت اونوو   
  اووع اول ( ول اططس )

م ادث ن روات اططس وطر ازرا ث أر ادور / ط ازار أذ  ث
ار إ أ  ت اوى ل ازرا وأر إ إن دة اول ب ن  

.را ط وق تور اظ دا  

 -  رضز ا  أرض ج إ زرا–  تدرروج ا دم دَا زة ط
طرج ا  

   ب ام  ادة او ث أن اططس ن ال ادة. - 
  

  اووع ا ( داول ادات )

ة  ل  ارارة  اد ن اط اوودة  اوة و د أن ون او دل
أو ارطو و ل  اد  وو اص ن اوة أو دور وب أن ور 

روط  د زن اد. و د ن راة ار از وب رق وات ادات 
.ن ان ا دَا  

  
  

ور ا ن ض  
  

  

  
  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٥

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) (   تر ادو " وان درز " –إرول ا ت اوا  

   ادد ادارة ازرا ان

را ءق  اوا١٥/٣/٢٠١٦ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا ورف   د  طد/ أ.  ١
درل اواا  

م اد  ازرا وق اوال  أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٢



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٦

درا  

  درس ارووو   .د/ أد ود اواح   ٣

٤   مرد ا دد/ أ   لدرس ا  

  ول اط ا ( طع ون ا )  ازرا   أ/ رف وزى أد اد   ٥
 ورو  

  در ادارة ازرا  ادد  ادس/ د ارن رد د ارن  -

  أ ارز دارة    ادس/  د ام د  -

  رس م ارد ازرا      دس/ م د ا -

وور دد ن ادة رؤء اب ازرا وردى ارى وا ادارة ودد ن       
  ادة ازارن 

ت او  

وطرق   –وا اد ول ارز      –أم أف ارز ازرع  ر       -
 رةا زرارز ا–  وبطدل ات واود واا ت إ  

- .ا راا  زراا وا ل ام اأ و  

- .ا راا  زراا وا ل ام اأ و  

-     ق زران طر  دةا و (شا ) رزول ا ت ن دةطرق ا
.رزش ا  رابش ا  

  

  

  

  

  

  

  

ور ا ن ض  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٧

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٨

)١٠ (   طسط جوان " إ دن " –إرج دواإ  

  ط ادارة ازرا ان

را ءق  اوا٢٩/٣/٢٠١٦ا   

  ارون

ا ورف  ول ا ون د ا و  د  طأ.د/   ١
درل اواا  

م اد  ازرا وق اوال  أذ د  أ.م.د/ د أد د ادام  ٢
درا  

٣   طو اد أ م /د.   ندواا ذ د ذأ  

  درس م ار واز   د/ اد اد و رج  ٤

ول اط ا ( طع ون ا )    رف وزى أد اد  أ/  ٥
 زراا  

 ورو  

  در م ادارة ازرا ط    ادس/ ط د ا ار -

  ارف  م ارد ازرا  ادس/ أ د اظ رت -

- ط د ن /دسس    ار زراد ارم ا  

  وور از اوظ دارة ودد ر ن ازارن وان وادة ارن 

ت او نوو  

  اططسإج  اووع اول

-           ر  ذال ام ان أ ره طسطول ا دا ا
ذا ر ن و        توا ودة ذاتا  ول  ولا و  
  دة  ام واف .

-  زرا رضداد ا ا ت اوا  

رح ار ادى ول اططس ث أ ن ل ار ا د           -
ا  راطد واد ا ب  رَاز دَا. ر ا ؤدى إ د  

  رح  زن اططس ودرت ارارة وارطو ا  ازن. -

- . ودات اطس واطول ا ب راض ام ارح أ  

  اووع ا ( إج ادوان )

- و ر و  ندواا زرا دا ت اوو     ر ذا   
  وأر  ك.

  رح ذة ن روت ادوان واء ج اض أو ام . -



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٥٩

-           ذه ا  لا ن ودواا  ت اروا إ  رح
.را  دب اع اوإ  

 ر واوات ازة ل ف وار        رح أم أف ادوان اوودة      -
  اب وق.

ور ا ن ض  

  
  

  

  
  

  

  
   

  

  

  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٦٠

  

)١١ ( " طسطوا وول ا جوان " إ دإر  

  ورة ادارة ازرا ان

را ءق  اوا٥/٤/٢٠١٦ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا   د  طأ.د/   ١
درل اوارف او  

  م ارا  ازرا أذ   .د/  ب  ٢

٣    وم أرد ا دد/ أ.   لم ا درس  

  درس د م اج اوا   د/ ط ارى  ٤

ول اط ا ( طع ون ا )    أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

  در ادارة ازرا ورة  ادس/ ب د ط اب -

ن وادن ا ر دد ورن و  

ت او  

ول او وول أم اف وواد ول او ن واوان وول أ واد   -
. دوا زراا  

  ن اور ض 

  
  

  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  
لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٦١

  

  
  

)١٢ ( و دوخ إرج ان " –ان " إج دواإ  

   ادارة ازرا ان

را ءق  اوا١٢/٤/٢٠١٦ا   

  ارون

ول ا ون د ا و ا ورف   د  طأ.د/   ١
درل اواا  

٢   ف ططد ا ؤى /د.
  رت

   د م ا أذ 

  درس م ادوان   .د/ د رأت اورى   ٣

درس د م اد  وق اوال   د/ د أد د ادام  ٤
درا  

ول اط ا ( طع ون ا )    أ/ رف وزى أد اد   ٥
 زراا  

 ورو  

-  /دساد اده أ د    زرادارة ام ا رد  

  رس م ارد ازرا    ادس/ م د در ادن -

  وور دد ر ن ر ورت ادوان رز وذك زار اوخ رز.

ت او نوو  



  ٢٠١٥/٢٠١٦قطاع شئون البيئة لالتقرير السنوى
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  اووع اول ( إج ادوان )

إر وع    –دوان و اء ن دا إر ن ار         ول  إج     -
  وقو در ن وتوت  –ار ا ب وع ا–     تا  راءإ

.زا  

  اووع ا ( إج اوخ )

 . ا زم وم اراء اوخ وإول ا دةا دول ا  

  

  

  القافلة بعض من صور
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 ا  ةو ا  ةو  
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ا   ةوا   ةو  
  

م ل ا ادا ب  ارن واد ن اد اذ ادو/ د         م ل ا ادا ب  ارن واد ن اد اذ ادو/ د             
.ا.ا  

رل ال د م رل ال د م نن    وام او د ا /وردذ اد ان ا وده ووا  وام او د ا /وردذ اد ان ا وده ووا
 ر س ا  ر س ا ٢٠٠٩٢٠٠٩//١١١١//١٥١٥..  

نرا   دافأنرا   دافأ  

   ونوا ، و  را  زز لوال واوات ا ف ء
.ا وا ن وارا د دفا  

.تؤت وارا  لل اا  

ؤت واردة ا     ا ر ول إوا  نوظ ن ث ت ا
  و ور وار اوظف اب.

.موم وب و نر ل رص ن  دةا  

         ت وظا ط  ث ن وظا ا ر عأو 
.ا  رةوا  

تو مظ ء .نر  ت دوا ء ل ن روا  

       دة  ذار ال ا  ل كن وذر روا وداد اإ
  ات.

.فوظ رات ارن ا تطل اوا وطف اوظن ا نا  

ا  وى رة دور أو  دارن.إرم ا ر ا  

 مرام ووا رطو مم و  دد رار نرد ازو
.وا ا  

.نرا  وره د نر وى وم إ
  

  أم اط ا وم  ب  ارن 
--   نرا  ب وم نرا  ب وم      مو زرال اا   فب وظط م      ت او زرال اا   فب وظط ت ا

ان ردة ار ارام وم إرل رد ارو ص طب ان ك       ان ردة ار ارام وم إرل رد ارو ص طب ان ك       
اوظف وذك و ال ار.  م ان  و ارو اص        اوظف وذك و ال ار.  م ان  و ارو اص        

 وب و وب و  
hhttttpp ::////wwwwww..mmaannss.. eedduu ..eegg // ffaaccaaggrr // AArraabbiicc // ggrraadd ..  

  
 م ا ن اروم ا ل دادا  رىو م ا ن اروم ا ل دادا  رى٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤و
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 ا     ت اا ا     ت اا  رااراا  

//تليفونتليفون/ / اإللكترونىاإللكترونىالبريدالبريدوانوانــــــــــــــالعنالعنةةــــــــــــــــــــــالشركالشركاسماسممم
الفاكسالفاكس

١١   ورى ر ورى رووتت   ٢٨٢٨ك ك   قطر قطر  ر  ر
  إدر اراوىإدر اراوى

  ٠٢٣٥٣٩١٥١٥٠٢٣٥٣٩١٥١٥ت/ ت/ 
  ٠٢٣٥٣٩١٨١٤٠٠٠٢٣٥٣٩١٨١٤٠٠ف / ف / 

ارز ار ش ح ارز ار ش ح   ر و ب ت انر و ب ت ان  ٢٢
دط دط   ––م  و م  و 
  ج.م.عج.م.ع

  ٠٥٧٢٢٣٣٣٦٣٠٥٧٢٢٣٣٣٦٣ت/ت/
  ٠٥٧٢٢٢٧٣٣٧٠٥٧٢٢٢٧٣٣٧ت/ ت/ 
  ٢٢٣٣٥٥٠٢٢٣٣٥٥٠ف/ ف/ 

٣٣  ودة وا اودة وا اتت   ى ى––  اا٠١٢٢٤٢٥١٥١٠١٢٢٤٢٥١٥١ت/ ت/   ةةورور  
٠٥٠٢٤٢٥١٥٠٠٥٠٢٤٢٥١٥٠  

  ٠٥٠٢٤٢٥١٥٥٠٥٠٢٤٢٥١٥٥ف/ ف/ 
٤٤  دوا دادوا داص   ننص در––د تر ت––  داد٠٥٠٦٨٨٢٠٠٠٠٥٠٦٨٨٢٠٠٠ت/ ت/   ا  

  ٠٥٠٦٨٨٢٠١٠٠٥٠٦٨٨٢٠١٠ف/ ف/ 
٥٥  ا را رن  ٦٤٦٤  واردواردنش اش ا--  اا٢٠٢٢٠٢((  ٣٣٣٨٠٤١١٣٣٣٨٠٤١١ت/ت/  زةزة((  

  ))  ٢٠٢٢٠٢((٣٧٦٠١٥٩٠٣٧٦٠١٥٩٠ف/ ف/ 
٦٦  رت أر ورت أر و  

  ( ر رس)( ر رس)
زازس  --اوسو    

ارةارة--  رر  
  ))  ٢٠٢٠((  ٢٦٢٢٥٠٧٦٢٦٢٢٥٠٧٦ت/ ت/ 
  ))٢٠٢٠((٢٦٢٢٥٠٧٥٢٦٢٢٥٠٧٥ف/ ف/ 

  دان وردان ور  --وو  ر رت م وتر رت م وت  ٧٧
  إدرإدر  --أراج اروةأراج اروة

MM-- aabbdd ––eellaazziizz
22000077@@ yyaahhoooo..ccoomm  

٨٨   رو طر إ ر رو طر إ ر
ذات اواذات اوا  

 طدة ادط اد طدة ادط اد
 ا ١٢١٢ا  

  ٠٥٧٤٠٣٩٤٥٠٥٧٤٠٣٩٤٥ت/ ت/ 
٠٥٧٤٠٣١٢٣٠٥٧٤٠٣١٢٣ف/ ف/ 

ش ورى  ش ورى    ٤٠٤٠اورة اورة   ر اورة دوانر اورة دوان  
  اورةاورة  --ورلورل

  ٠٥٠٢٣١١١٢٦٠٥٠٢٣١١١٢٦ت/ ت/ 
٠٥٠٢٣١١١٢٧٠٥٠٢٣١١١٢٧  

  ٢٣١٤٣٧٣٢٣١٤٣٧٣ف/ ف/ 
١٠١٠    م  در ر  م  در ر

ا ت اأا ت اأ  
٢١٢١ رد ز دش ا رد ز دش ا

أم أم   --ن راونن راون
  د ادقد ادق

٠٢٢٢٦٨٦٦٨٠٢٢٢٦٨٦٦٨  
  ٠٢٢٢٦٨١٨٨٠٢٢٢٦٨١٨٨ف/ ف/ 

٠١٢٥٩٤٩٧٠٧٠١٢٥٩٤٩٧٠٧  
٠١٢٦٣٦٠١٢٥٠١٢٦٣٦٠١٢٥  

١١١١   روقت ار و روقت ار و
()ندوا()ندوا  

رج رج   --ش ة اوسش ة اوس
  ارياري

  ٠١٠٧٣٠٠٠٠٠١٠٧٣٠٠٠٠أد ل أد ل 
  ٠١٢٣٩١٧٧٢٠٠١٢٣٩١٧٧٢٠م/ حم/ ح

  ٠٥٠٢٢٣١٦٣٣٠٥٠٢٢٣١٦٣٣ت/ت/  اورةاورة  ––دوب دوب   ر ر زوت واونر ر زوت واون  ١٢١٢
  ٠٥٠٢٢٣١٤٧٧٠٥٠٢٢٣١٤٧٧ف/ ف/ 

١٣١٣    وت اراا ر  وت اراا ر
ب ااب اا  

  / أل/ ألدد  اورةاورة  ––دوب دوب 
٠١٠٠٥٣٤٨٠٥٦٠١٠٠٥٣٤٨٠٥٦  

  
١٤١٤  د ط د ط   

(ودة ا دا ر )(ودة ا دا ر )  
طط--  د٢٠٢٣٩٤٥٩٦٤٢٠٢٣٩٤٥٩٦٤ت/ ت/   د  

٠٥٠٢٥٢٦٢٦٠٠٥٠٢٥٢٦٢٦٠  
  ٢٠٢٣٦١٨٢٨٦٢٠٢٣٦١٨٢٨٦ف/ف/

٠٥٠٢٥٢٢٢٧٩٠٥٠٢٥٢٢٢٧٩  
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٦٦

  

  
   ا     ت اا ا     ت اا  

الفاكسالفاكس//ونونتليفتليف/ / اإللكترونىاإللكترونىالبريدالبريدوانوانــــــــــــــالعنالعنةةــــــــــــــــــــــالشركالشركاسماسممم

١٥١٥  ذات ا داذات ا د٦٦  ا   طر اوأ طر اوأ
 ط ا ا ط ا ١٦١٦ا  

  ٠٢٣٨٣٣٤١٢٦٠٢٣٨٣٣٤١٢٦ت/ ت/ 

١٦١٦  رج ا تر ورج ا تر و  دى   ٣٦٣٦ده ر ر دى شده ر ر ش
درادرر--ار  

ا / د رج ا / د رج 
  ٢٥٢٥ارب اددة وكارب اددة وك

درادرا  

FFaarraagg..aammeerr@@ffaarraaggaallllaa..ccoomm    
  ٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤٣٣ت/ت/
  ٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤١٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤١ف/ف/
      ٠١٠٦٦١٣٣٧٩٠١٠٦٦١٣٣٧٩م/ م/ 

ار ادو دة ار ادو دة   ١٧١٧
  واوتواوت

 أ أ––  داد٠٢٣٥٧١٠٨٣٧٠٢٣٥٧١٠٨٣٧ف/ ف/   ا  
٠١٢٣٩١٨٩٦٦٠١٢٣٩١٨٩٦٦م/ م/ 

١٨١٨    را طراا  را طراا
  اوساوس

١٠١٠    بدش ا  بدش ا
  ر اددةر اددة  ––ادم ادم 

IInnffoo @@eebbppaa..ccoomm..eegg    
  ٢٢٦٨١١٤٦٢٢٦٨١١٤٦ت/ ت/ 
  ٢٢٦٨٠٣٦٤٢٢٦٨٠٣٦٤ف/ف/
    ٠١٢٣٩٩٩٩٣٠١٢٣٩٩٩٩٣م/ م/ 

  ––اظ اظ   --ارنارنب ب   ١٩١٩
  د/ود رزق دد/ود رزق د

  ظم ا واند  ظم ا واند
دادا  

  ٢٣١٥٢٢٦٢٣١٥٢٢٦ت/ ت/ 
٢٣١٤٤٣٧٢٣١٤٤٣٧  

    ٢٣١٦٩٣٩٢٣١٦٩٣٩ف/ ف/ 
    ٢٢٣٠٠٢٠٠٢٢٣٠٠٢٠٠ت/ ت/   سس  --اورةاورة  ر ون كر ون ك  ٢٠٢٠

  ٢٧٨٤٠٦٢٢٧٨٤٠٦٢ف/ ف/ 
  ر اد رر اد ر  ٢١٢١

أ/ أد ؤاد ( در ب أ/ أد ؤاد ( در ب 
  رس س ادارة)رس س ادارة)

  ٧٩٢٠٧٩٢٠٧٨٦٧٨٦ت/ ت/   سس  ––اورة اورة 
    ٧٩٢٠٧٦٨٧٩٢٠٧٦٨ف/ ف/ 

٢٢٢٢  روة اا روة اا   
ح اد ا /دح اد ا /د  

 طرا طرا––  داد٢٢٣٠٦١٤٢٢٣٠٦١٤ت/ ت/   ا  
٢٢٤٢٧٥٠٢٢٤٢٧٥٠  

    ٢٢٣٠٦١٤٢٢٣٠٦١٤ف/ ف/ 
٢٣٢٣   )زرال ا دا ر )زرال ا دا ر

  وب رن)وب رن)
  م/ ر أو ا أوبم/ ر أو ا أوب

أ ش اء رة أ ش اء رة 
 راا ور أ راا ور أ

  سدور اا  سدور ا١٠١٠ا  

  ٠٥٠٦٤٤١٩٥٥٠٥٠٦٤٤١٩٥٥ت/ ت/ 
    ٠١٠١٠٦٤٢٢٨٦٢٠٦٤٢٢٨٦٢م/ م/ 

  وطور ادرات   وطور ادرات   ٢٤٢٤
اا  

    --اور ارزىاور ارزى
راارام   --ار  مر ٤٤    
  د د   ١١//١١١١وك وك 
  أورأور  ٦٦

rreeccrruuiittmmeenntt@@hheeiiaa..oorrgg..eegg    
  ٠٢٣٨٣٧١١٢٢٠٢٣٨٣٧١١٢٢ت/ ت/   

    ٠٢٣٨٣٧١١٣٣٠٢٣٨٣٧١١٣٣ف/ ف/ 

٢٥٢٥  ج ا زىا رج ا زىا ر  داتا دداتا د   /٠٤٨٢٦٠١٠٧٣٠٤٨٢٦٠١٠٧٣ف/ ف
    ٠١٠٠٥٤٨٩٠٠٤٠١٠٠٥٤٨٩٠٠٤م/ م/   ––اطرق اراوى اطرق اراوى   ر ور و  ٢٦٢٦
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٦٧

رف ام/ أرف ار  م/ أر-- ف درف ا درا
زارع دزارع د  

  أ/  أدأ/  أد

  

  

  

  

 تزارث واة او تزارث واة او  
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  اارث وازتاارث وازتوة  وة  

  ت إزوارث وادة او  ا داف اا  

ن ات ا ن طر  ال وذك   ار ارى  -
.راض ات واوادث وا مر

  

اظ  وت ار ادى ال  ات و و ن أزة  -
ودات ن اف واع  وادث.

  

- راطا  ذر ووت ا وا ق    ا آ  رو ل ا 
او ن اطر رن ارى وادى.

دف ا وا ا   ت ان واط  وب            -
ان أء م م واد ن وت اق وازع اذى م وم ون  

ت ارور م      ذىر اطا  ن ن تواد وآت وأدوات وآ  ة
.د رط رت وآن و م رض و ر ت ظروفم و دد  

 م ال ا دةوا  ت ا طم ا٢٠١٥/٢٠١٦أ  

ث ن تل ان أ ن ذ م  

  .رز اراد رج اندد أن  - 

  . ادول واروج وارك دال ان - 

  ال ن أل اب دال ان. - 

 - ق اراا .  

  اوودة  .م إراء أل ا زة اطء 
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 رة او رة او  
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  اراروة  وة  

! º º º º ! !!!  

ر ادرب و ن أواع اط اود واطط  أي ؤ ،ث       
  ل  إب ان  و ن ارات دف ن أداء ل م . 

           ن ندرا  رات داثإ دف إ طط ط و بدر
    م، ورام، ورم، وو        مداء أ ن م  مو

.ر وا  
   ،رار زو د بدرون ا أن  دئن ا و بدرو
واو ث ل  اوت واوت اوظ، وزا درج  دم  

  ز طور ار  ادة واوب.ادة ادر، وأن ن وا، و
 بدردة او رؤ  

.ن ا ندف ا درا رام ا م ود  رز و اا  
 بدردة او ر  

   اطر ر ا زم اودة  اوارد ار ف ادن ن ا 
.ا درا ران ا ما ط ل ن  

 درداف اا  
ر ودة ادرب إدي ودات ا ا وم دور ر طور أداء ا ث    

دف ا  
-        ت اراد و ا رج ا ل ودا دت ا بدرت اد مد 

 ل ن زرال اا  ل
- . ت اا  ن ا نرب و اط درت اد اد
- . ت اا  مو س ودرا  ء درت اد اد
-  و ا دارا  درت اد اد. ت اا  
ام دم ط در ر ف ات اد ن ا  دا ل م    -

.درا
اق و اراف و م ادورات ادر ا وم  ا ف ادن. -
- ا د ا درا رام ا ق وو ت اروت و ا ن

دا    كذ و دارا م و او س ودرا  ءدة أ رج ا ل و
اطب.                                

اق  ادارة ون اطب   طط و ذ و  ت درب         -
ب اؤن درب و ز م و رم اذا.اطب ن ل ر اط

.داب ادرت ا دة ء
.(بدرت ا  ق ) ب ادررص ا ن نا
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.داا راف و اق ا
.بدرب و اطم أداء ا
.بدرت ا  بطا وز ق

إدار ارات و اد ا ن  أن د  ارف دت و إت       -
.دة اوا

اراك  دل اوا ا درب اطب  ق  أدارة ون        -
 .ا دم ا  بطا

  رم ودة ادرب  د ذ ر د
و ط ادرب او را ادر ت اد (أء  ادرس    -

 درت اا درا  ءا ( بطون واون، ادارم، اوو
.ت اءة اوي و ر دف إ ا  

ط ات اد درب ودد ن        دد ارات از ا ب  -
.درا راا إ  

- .ت ارل ار رحا درا ر دت اا ط  
 ارت واد ن أن ارت  دف ارم ادر ارح         -

  ك ار .ق ادة اوي ن ذ
- .ر ولوم اا  ندرا  وز دردة اداد ان إ دا  
 ذ ار ادر وال  ل اوت ا رض ل ذه ن     -

.رق ا قطر  
   إدار دات از را ادرب. -
-  .كذ ر ارداد اوا درا رام ا  
وم ارا ادر واذ اراءات ا ا ن  راة وت       -

      راذ ا د  دت أو اوك ا ل  لذه وا م ا را
.ا  

درا رام ا  
ر  م ار ادر   ث ف      
ن ظم ر، ب در ر واظروف اط  ، إ أ ن     
    درا رم ام و دات ارض ا ن وا

 طوات ال ا  
  

درا رم ا طوات  
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

ازن   اول  اب  اووتاداف 
  وان

  ازا  ادرون  ادرون

  رام ا د وا ووة اطا رداف اد أد رو
 .درا  
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       روي ا دد أو را  ت اوود اد مو
داف اد أد وء       ويو درت ال ا  فو ذيوا ر

ارن د  ض اووت  ض ارا ون ر ل  ف  
.ف أ طب اوا رب اا  زرأن ا  ،ر ر ن  

  
وارة ا، ودرا ا، ودد اب ادر  ارات، 

وارن، واءات، وام ار ،ل ادوار، وارت، وازرات  
  ل نض، وا  لدا أ درب ادد ا و ،ا...داا

      ل ك أنن ذ موا ،وو زا    وعوا ب ط دام
         ت واء  دربد ازو وطب اواا و بو ، م ذيا

  ل رف أو رات أو ر  ات واوت.
  

     زا درت اا ن إ وا درا ردة ا و
رت اوو ط     م د درا رد ان ا  أ ، درا

       در تؤ ظ ا را  ر أو ، ؤل ادا
.  

     درا رح ا زة ارن ادرن وادرر ار ا 
و ندرا  رو ب أن ث درةرض وارة ا رات ان ا 

       ا ن ا  در دع، وا  درةل، وال اا 
  را ب أن  .ا...ر مز  درن ودرر ا در

ن ب ط ار    و ن ارات ا د ار ادرن  أ 
 ام ادر وأن ون ك   اوي اوظ واؤل ا وأن 

.را ط  نردد ا ون  
  

 ب دد زا ادرب از ر ادر د ن ت  
ر ل زدوات ان وادرف    اروا ،دردة اداد اإ و ،در 

  ادار اري.
  

و  ار ادر م  ام   ظ دف إ دد ءة أو  
 ء  ،دف ن ك ا دد  إذا ن ادرب وا داف             

م ، ودد ات ا ب إد  را         ا ا د ن أ أ 
           ا داوح ودي و رم، واا  إ   قب ودرا

.درط اا  دب ادوات واءات واوا  
  

 درا راا ط٢٠١٥/٢٠١٦  

اداء اؤ رف  أووت ارا       ن ا ن إراء درات م  
ادر ف ان ؤ  وء اداف ا ؤ  ادي     
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ار و اطول، و  ذا اطر ت ودة ادرب ون  ادات     
 –اوظن   –أء  ادرس     -رؤء ام)  -اوء –اد (اد 

اطب   اراء درات دد ات ادر ل ات اد ن 
دات اد و أء  ادرس  و وم ، و ان ادارن و      

      م ال ا نرب و اطا ،ا ٢٠١٥/٢٠١٦ا     قو ا
 ط    زراا  ن ندت ا ف درا راذ ا  م 

– .درت اس ا ث ود رورة  لا  ورةا   

          ط رح وحو  م ل دا  بدردة اوم و رطذا ا  و
 توس ا  ب ، ودر و  ن دةوا ط وي رر  دةووم ا

  ارا ادر اد و ر اذة  و اب وراء دم ذ.

- درا را ط داف وأObjectives
١ - زراا  دافت أوو بدرط اورة. –را 
٢ -ا درا راا  رفا. ل دم ا 
٣ -.طذ ا وطوارد ا ور و
اول  وا ن إدارة ا دم را ادرب و  ف          - ٤

.ا درا راور ا ندا
دم إت طور ار ا ف ادن.  - ٥

  Processي و اط ات ا ر-    
 داإ رب ادرا ط ويور اا م و  

اوزان ا ووت ات ادر ا ادن  و و - أ
درات ات ادر ف ادن.

و اد   اظت ا د إدارة ا وودة ن اودة - ب
ن ارا ادر و ا د ون  ام را در  أو     
ف ادرب    وء ارات اد  زدة أداد ان         
اذن م وا درب ق أو از ا ن دم وود أراد ؤن ب    

 .ل ام دادات أو أل وددة دا م م
اظت ا د رق اران ادان رز ن اودة و اد  -ج

 اورة  ررم ادم   وء م ادا  ات        
   .ل ادا ا  

رات اا د و  ق وا) درا رام اظ د را م
(و  

م دد زا ادرب از ر ادر د ن ت ادرن و ادوات 
 دارف ارو ا ، دردة اداد اإ  و ،در ر ل زا

  اري.
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در م  ام   ظ دف ا دد ءة أو و  ار ا
 داف ا وا بدرن ا إذا  دد ك ا ن دف ،  
  قب ودرا را  إد ت اد اد و ، أم ن أ د ا

  ار د  ا  ام، و
ووح و دا ا و اءات و ادوات و اب اد  اط  

    .درا  
  

  
  
  
  

          دت ا دردورات اا  
 م ال ا٢٠١٦/ ٢٠١٥  

  
  م

  
دردورة اا  

  
ام ام 
   اذ

  را    
  إ  ن

١  ( ا ) ن رات ار اطو  بدردة او  
  

١٧/٣١٩/٣/٢٠١٥  

  ٢١/٦١٥/١٧/٢٠١٥  ودة ادربق اداق  ٢

  ٢٩/٦/٢٠١٥  ودة ادربر ادوان  ٣

٤  بادردة ا١٣/٧١٩/٨/٢٠١٥  و  

٥  طروا طت ا داوىبادردة ا٣٠/٧/٢٠١٥  و    

  ١٢/٨/٢٠١٥  ٤/٨  ودة ادربت ارى  ٦

٧  ل اب  ادردة ا١٩/٨/٢٠١٥  و    

  ٢٧/٨/٢٠١٥  ١٦/٨  ودة ادرب  اوود  ٨

  ٢٩/١٠/٢٠١٥  ٤/١٠  ودة ادرب  ق داق  

١٠  ب اا  لرات ا  بدردة ا١٩/١٠/٢٠١٥  ١٧/١٠  و  

    ١٩/١١/٢٠١٥  ودة ادرب  انأراض ادو  ١١

١٢  وت ال اب  أدردة ا١/١٢/٢٠١٥  و    

  ٢٠/١٢/٢٠١٥  ٥/١٢  ودة ادرب  اود  ١٣

  ١٧/١٢/٢٠١٥  ١٦/١٢  ودة ادرب  ت ان ( اس رم )  ١٤
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  ودة ادرب  ق اداق  ١٥
  

٣٠/١١١/٢/٢٠١٦  

١٦   لا اذا  نبدردة ا١١/١٢/٢٠١٦  و  

  ١٦/٢٣/٣/٢٠١٦  ودة ادربت ارى  ١٧

١٨  طروا طت ا داولبادردة ا٢٣/٢/٢٠١٦  و  

١٩  GHP-GMP-GAP  بدردة ا٢٥/٢/٢٠١٦  و    

  
  
  
  
  

  تابع الدورات التدريبية

  
  م

  
دردورة اا  

  
  مم اا

  اذ

را  
  

  إ  ن
٢٠  وا طوا ور ارداد ابإدردة ا٢٠/٢/٢٠١٦  و    

٢١   م اررات وف او
دراا  

  ٥/٣/٢٠١٦  ٢٧/٢  ودة ادرب

٢٢  ذا  ن لا ب  ادردة ا١٠/٣/٢٠١٦  و    

٢٣   ن لا اذا   بدردة ا٧/٤/٢٠١٦  و    

  ٢٨/٤/٢٠١٦  ١٠/٤  ودة ادرب  ق اداق  ٢٤

٢٥  ر   بدردة ا١٦/٤/٢٠١٦  ١٢/٤  و  

    ١٩/٤/٢٠١٦  ودة ادرب  ر ادوان  ٢٦

    ٢٤/٤/٢٠١٦  ودة ادرب  أراض ادوان  ٢٧
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لكية من أ:لكيةرؤیة ا  ات سوق العمل لتصبح ا رة إحيا وادر زراعية مخصصة ومؤه ملسا داد  متزي ىف العلوم الزراعية وتطبيقاهتا إل فضل لكيات اإلرتقاء وا

ة.   الزرا
لكية:  ىلرسا ا كوادر الزراعية املمتزية والقادرة  داد ا ة بإ امعة املنصورة تلزتم لكية الزرا ات سوق العمل احملىل واإلقلميى ىف إطار رسا   تلبية احيا

متع دمة ا منية البة و ىل  ية حرصاَ  بة التطورات العلمية ونقل املعارف وتوطني التق دة ىف إجراء البحوث العلمية ملو والر

٧٦

 م رى اا وا ا طاذ  
 م ال ا٢٠١٦/ ٢٠١٥  

  ام ذ  ار  ان  وان اط  م

ار   اطب ل و ن     ١
ات واطت ن أ اف   
 د كدى وذراض ان أ را

  ادات ن 

 
زراا -  

١٩/١٢/٢٠١٥   ع اط  

٢٢  ن ادا   ر  ر
 "   "  

زراا   ٢١/٢/٢٠١٦    طبا 
  اورة

  


