
 
 

      

 

 تمع ت المقدمة من األقسام لخدمة المجالخدما

 

 البساتين:قسم - 

 تقديم دورات فى تصميم وتنسيق وصيانة الحدائق  -

 تقديم دورات فى انتاج النباتات الطبية والعطرية -

 تقديم دورات فى انتاج العنب -

 تقديم دورات فى انتاج النخيل تحت ظروف صعيد مصر -

 تقديم دورات فى الزراعة المحمية -

 ى انشاء وادارة المشاتلتقديم دورات ف -

 إنشاء مشاتل الزينة والخضر والفاكهة -

 انتاج الخضر داخل البيوت المحمية -

 استشارات فى مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية -

 استشارات فى مجال إنتاج الخضروات والزراعة المحمية -

 استشارات في مجال انتاج الفاكهة -

 المشاركة في مشروعات االتحاد األوربي -

 

 :الوراثة- 

 
القيام بالمشروعات التطبيقية الممولة من جهات مختلفة والتى تخدم وتعالج قضايا اإلنتاج  -

 .والبيئة

 .القيام بالدورات التدريبية فى مجال الوراثة والهندسة الوراثية  -

إجراء البحوث التطبيقية التى تخدم اإلنتاج الزراعي وتدرس المشاكل المتعلقة بالبيئة وتحاول   -

 .إيجاد الحلول المناسبة لها

فى تخصصات الوراثة المختلفة بما يخدم قطاعات اإلنتاج  تقديم االستشارات الوراثية  -

 .والخدمات ويرقي باإلنتاج الزراعي ويحافظ على البيئة

عضاء هيئة التدريس بالقسم بأبحاثهم فى العديد من المؤتمرات المحلية واإلقليمية شتراك أإ -

 .والدولية التى تعالج قضايا مرتبطة باإلنتاج وبخدمة البيئة
 

 

 :علوم وتكنولوجيا األلبان- 

ضمن إطار عقد بعض الدورات التدريبية المتخصصة في مجال تصنيع منتجات األلبان  -1

 برنامج التدريب التحويلى لبعض الخريجين.



 
 

يقوم القسم بالتعاون مع قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية  -2

 لتصنيع منتجات األلبان للعاملين بالمصالح الحكومية المختلفة.

 كنولوجيا األلبانتقديم بعض اإلستشارات الفنية للسادة العاملين بمجال علوم وت -3

يتبنى القسم إجراء األبحاث العلمية التطبيقية في مجال تكنولوجيا األلبان وباإلشتراك مع  -4

األقسام العلمية األخرى والتي تخدم المجتمع المصري بوجه عام والمجتمع األسواني بشكل 

 خاص .

قسم الموارد الطبيعية والزراعية:  -

فى مجال خدمة المجتمع يقدم قسم األراضى والموارد الطبيعية الدعم الفنى واألستشارات العلمية 

للمزارعين والمنتجين والشركات العاملة فى قطاع اإلنتاج الزراعى فى مجال استصالح 

األراضى وتغذية النباتات وتقييم صالحية المياه للرى والتسميد الحيوى وتدوير المخلفات 

والزراعة العضوية من خالل معمل األراضى والمياة لخدمة المشروعات األستثمارية الزراعية 

والتنموية كما يرحب القسم بالتعاون مع الجهات البحثية المختلفة من مختلف القطاعات 

المستهلكين والمزارعين فى مجاالت األراضى  -المراكز البحثية  -الجامعات  -والوزارات 

اختبارات المياه -اختبارات األسمدة -اختبارات التربة وتحليل العينات  وتتمثل خدمات المعمل فى

 اختبارات ميكروبيولوجيا التربة . –اختبارات النبات  -

اما بالنسبة فى مجال التدريب تقديم برامج تدريبية خاصة لتنمية مهارات وقدرات المختصين فى 

 المجاالت األتية :

 تحليالت التربة وكتابة التقارير• 

 واستصالح األراضى• 

 تقييم صالحية المياة للرى• 

 تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الكمبوست• 

 التسميد الحيوى• 

 الزراعة العضوية• 

 

 

 

 

 

 



 
 

:الهندسة الزراعية  -

 عقد الدورات التالية في مجال التصميم الهندسي و الميكانيكي، وهي كالتالي : 

 .(األبعاد التصميم الهندسي و الميكانيكي بإستخدام برنامج السولد ورك )ثنائي .1

Engineering and Mechanical Design by Solidworks Program (2D)) 

 .(التصميم الهندسي و الميكانيكي بإستخدام برنامج السولد ورك )ثالثي األبعاد .2

Engineering and Mechanical Design by Solidworks Program (3D) 

 .(التصميم الهندسي و الميكانيكي بإستخدام برنامج السولد ورك )رسم تفصيلي وتجميعي .3

Engineering and Mechanical Design by Solidworks Program (Assembly 

and Detailed Drawing) 

 .(التصميم الهندسي و الميكانيكي بإستخدام برنامج األوتوكاد )ثنائي األبعاد .4

Engineering and Mechanical Design by AutoCAD Program (2D( 

 .(التصميم الهندسي و الميكانيكي بإستخدام برنامج األوتوكاد )ثالثي األبعاد .5

Engineering and Mechanical Design by AutoCAD Program (3D( 

 .(التصميم الهندسي و الميكانيكي بإستخدام برنامج األوتوكاد )رسم تفصيلي وتجميعي .6

Engineering and Mechanical Design by AutoCAD Program (Assembly 

and Detailed Drawing) 

 التحكم األلي في الدوائر األلكترونية تحت عنوان مجال تدريبية في عقد دورات: 

 "تصميم وبرمجة الدوائر األلكترونية بإستخدام األردوينو )مدخل الي علم الروبوت("

Designing and Programming Electronic Circuits Using Arduino 

(Introduction to Robotic Technology) 

 تصميم تنفيذ أنظمة الري الحديث مجال تدريبية في عقد دورات. 

 (الالندسكيب )تصميم وتنسيق الحدئق مجال تدريبية في عقد دورات. 

 أنظمة التحكم البيئي المختلفة داخل المنشآت الزراعية مجال تدريبية في عقد دورات. 

 مجال أنظمة الطاقة الشمسية الحديثة تدريبية في عقد دورات. 

 مجال تدوير مخلفات اإلنتاج الحيواني والزراعي والصناعي  تدريبية في عقد دورات

 .(الكومبوست –)البايوجاز 

 حميةمجال تصميم وتنفيذ البيوت الم تدريبية في عقد دورات. 



 
 

 إستشارات هندسية في مجال هندسة القوي واآلالت الزراعية. 

 إستشارات هندسية في مجال هندسة الري والصرف الزراعي. 

 إستشارات هندسية في مجال هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة. 

 إستشارات هندسية في مجال هندسة المباني والمنشآت والتحكم البيئي. 

 إستشارات هندسية في مجال هندسة التصنيع وتكنولوجيا مابعد الحصاد. 

 


