


 

دَبةَبضر عجذ انذًُذ / د. ا  

عًُذ كهُخ انسراعخ وانًىارد  

 انطجُعُخ

انهُمدمحم ادًذ اثى / د  

وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع  

 ورًُُخ انجُئخ



 المذاركظىالمجتمطوظىوتنموظىالبوئظى
• الخطظىالدنووظىلػطاعىخدمظىالمجتمعىوتنموظىالبوئظى-1  

• وحدةىى–الزراروظىىالصوباتوحدةى)ىمركزىالبحوثىالزراروظىالوحداتىالتابطظىله-2
(ىوحدةىإنتاجىالتػاويىالمنتػاةىوالمطتمدةىى–اإلنتاجىالحووانيى  

• الموافػظىرلىىمذكرةىالتغاهمىلمذروراتىالتنموظىالذاملظىبوزارةىالزرارظىى-3
االراضىوادتصالحى  

• بروتوكولىالتطاونىبونىالكلوظىومذروعىالتعوراتىالمناخوظىى-4  
• ى–ىابودمبلى–ارمناىى–ىرنوبظ)تػارورىالػوافلىالزراروظىلػرىىمركزىنصرىالنوبظى-5

للتواصلىمعىصعارىالمزاررونىوالمربوون(ىىبالنظ  
• ىى(قروظىالمنذوظ)ىىامبوقرىىمركزىكومىىالىتػارورىالػوافلىى-6  

• تػرورىالزوارةىلمدردظىأدوانىالجدودةىالمموزةىللعاتىى-7  
• للبحوثىلزرارظىالنباتاتىالطبوظىالػومىبروتوكولىتطاونىمعىالمركزىى–ى8  

• وجامطاتىىاالوروبىمعىدولىاالتحادىىالناخوظدرجظىللماجدتورىللتعوراتىىانذاء-9
واردنوظمصروظى  

• إنذاءىوحدةىالدتذاراتىوالتدروبىى-10  
• العذائىوحدةىالتصنوعىىانذاءى-11  

• تذجورىبطضىالمدارسىبنصرىالنوبظىفىالمداهمظىى-12  
 
 

 



 إقامة الدورات التدريبية بالكلية
2017 - 2018  



 دورح رذرَجُخ ثعُىاٌ

انذبرحرذذ ظروف انًُبطك انًبئذح انسراعُخ فٍ عُت انًعبيالد   

2017اغططص   14انً  12خالل انفزرح يٍ   

•  انمبئى ثبنزذرَت د/انُىثً دفًُ ضبنى



 دورح رذرَجُخ ثعُىاٌ

 «إَزبج انُخُم رذذ ظروف صعُذ يصر»
 2017َىفًجر  23-22خالل انفزرح يٍ 

 انمبئًىٌ ثبنزذرَت 

 انُىثٍ دفٍُ ضبنى            يذرش انفبكهخ ثبنكهُخ. د

 اضالو انسغجٍ                اضزبر ولبَخ انُجبد انًطبعذ ثبنكهُخ. د

 عجذ هللا عجذ انًجُذ          يذرش ايراض انُجبد ثبنكهُخ. د

 



 دورح رذرَجُخ ثعُىاٌ

 «إَزبج انُخُم رذذ ظروف صعُذ يصر»
 2017َىفًجر  23-22خالل انفزرح يٍ 

 انمبئًىٌ ثبنزذرَت 

 انُىثٍ دفٍُ ضبنى            يذرش انفبكهخ ثبنكهُخ. د

 اضالو انسغجٍ                اضزبر ولبَخ انُجبد انًطبعذ ثبنكهُخ. د

 عجذ هللا عجذ انًجُذ          يذرش ايراض انُجبد ثبنكهُخ. د

 



 َزُجخ نهزعبوٌ ثٍُ كهُخ انسراعخ وانًُظًخ انذونُخ 

َزى   ACDI/VOCAوانزعبوٌ انسراعً نهزًُُخ 

انكهُخ يٍ خرَجٍ  20نعذد دوراد رذرَجُخ عًم 

 َىَُه 7انً يبرش  18فٍ انفزرح يٍ 
 



ُىاٌثعدورح رذرَجُخ   

«رصًُى ورركُت ورشغُم شجكبد انرٌ انذذَثخ»  
2018اثرَم 3-3خالل انفزرح يٍ   

 القائمون بالتدريب 

محسن جامع . د.أ  
جامعة اسيوط –أستاذ االراضي والمياه بكلية الزراعة   



ُىاٌثعدورح رذرَجُخ   

«انرعبَخ انصذُخ نذُىاَبد انًسرعخ»  
2018اثرَم  12-11خالل انفزرح يٍ   

 القائمون بالتدريب 

أحمد اسماعيل ضمراني. د  

مدرس بقسم االنتاج الحيواني والداجني بكلية الزراعة  
جامعة اسوان –والموارد الطبيعية    



فٍ إطبر انزعبوٌ ثٍُ يجبدرح رواد انُُم و جبيعخ أضىاٌ ضُزى 

طبنت عهً رذذَذ افكبر انًشروعبد انسراعُخ فٍ  50رذرَت 

. اثرَم 12-11اثرَم وفٍ انفزرح  6انً  5انفزرح يٍ   

:رذذ رعبَخ  

رئُص انجبيعخ ادًذ غالة دمحم       / د. ا  

رئُص انجبيعخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ أدًذ ضُذ خهُم َبئت / د.ا

 انجُئخ

عًُذ كهُخ انسراعخ وانًىارد انطجُعُخَبضر عجذ انذًُذ دَبة / د. ا  

وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخدمحم ادًذ اثى انهُم / د  

 



 الندوات



 َذوح ثعُىاٌ                                             

 "رصذُخ انًفبهُى نذي انشجبة عٍ االديبٌ ونًعبنجخ اإلديبٌ» 
 2018َىفًجر  23-22انفزرح يٍ خالل                 
 :رذذ رعبَخ

 رئُص انجبيعخ دمحم       ادًذ غالة / د. ا

 رئُص انجبيعخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخأدًذ ضُذ خهُم َبئت / د.ا

 انطجُعُخعًُذ كهُخ انسراعخ وانًىارد َبضر عجذ انذًُذ دَبة / د. ا

 انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخوكُم دمحم ادًذ اثى انهُم / د

 :انًذبضر
 انىزراءانخجُر وانجبدث ثصُذوق يكبفذخ اإلديبٌ انزبثع نرئبضخ يجهص  ادًذ عُذ دطٍُ / د



 إقامة الدورات التدريبية بالكلية
2017 - 2018  



ىالخورقافلظى
ىوحالوبىالذالتونلمنطػظى
ى2017/ىىى8ى/ى23/الىى22ىخاللىالغترة



ى(قروظىالمنذوظ)ىالػافلظىالزراروظى
ى15/11/2017



بطنوانىمبادرةىذركاءىفيىحماوظىمصالحىالذاملظىالػافلظى
ى24/12/2017ى(ادوان--بطزبظىالحدود)ىالوطنى



 الوحداتىالتابطظىلمركزىالبحوثىىوالتجاربىالزراروظ
 

 مركز البحوث والتجارب الزراعية 



 زرارظىالخوارىبالصوبه
 بعد الزراعة قبل الزراعة



ذتلظىمانجوىمؼداهىمنىمؤددظىمنىاجلىمصرى 500زرارظى
 للتنموظىالذاملظ

 بعد الزراعة اعداد االرض للزراعة



مذروعىالتعوراتىالمناخوظمؼداهىمنىىنخلظىبارحيىى100زرارظى  



ذتلهىى400ذتلهىصنفىفلومىوىى500)ىذتلظىىمانجوىىى900زرارظى
ى(صنفىاورليىدووت

 اعداد وزراعة االرض للزراعة



 مبادراتىوتطاونىمجتمطي



انُبخُخ يغ دول االرحبد نزغُشاد فٍ اَشبء دسجخ نهًبجسزُش -2
 االوسوثً وجبيؼبد يظشَخ واسدَُخ

رؼبوٌ يغ انًشكض انقىيً نهجحىس نضساػخ انُجبربد ثشورىكىل  -1

 انطجُخ

 

طشحهب ثبنزؼبوٌ يغ يحبفظخ اسىاٌ  وهُئخ انشقبثخ يششوػبٌ رى  -3

انًجفف انشًسٍ يزؼذد االغشاع واَشبء وحذاد وهًب . االداسَخ
 نشػبَخ انحُىاٌ

 انكهُخ ثًضسػخ نهًىرىس وغشفخ حشاسخ غشفخ اَشبء يٍ -4
ىانضساػخ فٍ انجذء وكزنك ثًظًض



 انكهُخ نالَزبج انحُىاٍَ وانذاجٍُ انؼًم ػهً رجهُض يضسػخ  -5
ىثؼُُجخ وإػذادهب نهزشغُم



 ثٍُُ االػذادَه حسٍُ طه يذسسخ نطهجخ يشبسَغ ثالس ػهً االششاف -6
  The  (آَسف)  وانهُذسخ نهؼهىو انذونٍ إَزم يؼشع فٍ نهًشبسكخ ثشأٌ

Intel International S cience  and E ngineering  Fair  (isef)  

 ثًذسسخ اإلػذادٌ انثبٍَ ثبنظف فؤاد انشحًٍ يجُت يشواٌ انطبنت فىص

 نهؼهىو انًحهٍ انًؼشع فٍ ثًُبسجخ ثٍُُ اإلػذادَخ حسٍُ طه انذكزىس

 ورنك انؼطشَخ انضَىد ػٍ ثًششوع أسىاٌ يحبفظخ يسزىٌ ػهٍ وانهُذسخ

 أحًذ طبثش وجذٌ /ود انذٍَ طالح طجشٌ /د يٍ كم إششاف رحذ
ىثبنكهُخ انزذسَس هُئخ أػضبء سهًُبٌ



 يُطقخ فٍ  GPS انـ جهبص ثبسزخذاو فذاٌ 200 يسبحخ سفغ -6

 اجشآد وجبسٌ انًحبفظ انسُذ يٍ يىافقخ ػهً وانحظىل ثُجبٌ

  ,نهكهُخ ًَىرجُخ يضسػخ القبيخ ثبنذونخ انًخزظخ انجهبد يٍ رًهُكهب

 :فٍ دضىر كال يٍ 

 عًُذ كهُخ انسراعخ وانًىارد انطجُعُخَبضر عجذ انذًُذ دَبة       / د. ا

 وكُم انكهُخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُُخ انجُئخدمحم ادًذ اثى انهُم / د

 رئُص لطى انجطبرٍُ وجذ ٌ صبثر ادًذ              / د

 يذرش ثمطى انجطبرٍُانُىثٍ دفٍُ ضبنى               / د

 انجطبرٍُثمطى يذرش صجرٌ صالح انذٍَ عهٍ        / د

 يذَر االضزثًبر ثًذبفظخ اضىاٌدمحم انذطٍُُ                   / و



 راد انًجزًؼُخ خانًذسس ورضٍَُ رشجُش فً انطالثُخ انًشبسكخ -8

 يغ ثبنزؼبوٌ النوبة بنصر ثًشكض ججشاٌ ثُجغ انىاحذ انفظم

 انجحشٍَ يٍ يؤسسخ يغ انخُش يظش يؤسسخ

9 

 انجحىس يشكض رحذ رُذسج خبص طبثغ راد وحذاد ثالس اَشبء -

 :وهى نهكهُخ انزبثغ انضساػُخ

 ُخانغزائ انزظُُغ وحذح --

 والتدريب الستشاراتا وحدة--

 انحُىاَبد وثحىس رجبسة وحذح --



 ػثًبٌ/و نقبء تم المناخية التغيرات مشروع يغ انجبيؼخ نزؼبوٌ طجقب

   :انكهُخ اهذاء ثخظىص ورنك , يششوع يذَش انشُخ

 يظًض ثًضسػخ افذَخ 10 نضساػخ انشي شجكخ يزطهجبد -1

  انُىثخ َظش انكهُخ نًضسػخ َخهخ 200 اهذاء -2

   ثظحبسي ثبنكهُخ خبطخ فذاٌ 50 رسىَخ -3


