
مشروع تطوير سلسة القيمة 
املضافة للنباتات الطبية والعطرية 

 مبحافظة أسوان 

 جامعة أسوان  -كلية الزراعة والموارد الطبيعية -قسم البساتين  
 3420943790تليفون/ ف اكس: 

برإهمي  أ .د/ أ محد غالب محمد إ 

 أ .د/ ايرس عبد إمحليد دايب

 د/ صربي صالح إدلين عيل عوض هللا

 إلطالبة/ فاطمة إلزهرإء طه انرص

 )برانمج إل نتاج إلنبايت(

 إلطالب/ معر سعد أ محد جعالن 

 )برانمج إلهندسة إلزرإعية(



 وصف المشروع:

نظررا لمرت ممممرر  حرف م تسظرر  ا رواة مررة  رمم  ل حرر  سر  م ررت  
زراع  وانمتج حمر  اننرواع تاا الرش رل المتلم ر  مرة النحتمرتا 
اللح   والملر ر  والرمق  رف م كرف ا ر را مرة   مم رت نم  ر  حمر  
ممتمالا مت حمف ال صتف غر ر ال  رفل  و نم  ر  اماممرتص حمرصف ر 
اته النحتمتا عل  صورم ت الختص فوة اإلاممتص ح تنب  ا ر  ام   
واو رس    مم ت المراتس  ححمر  ممرتمالا الم   رف الر ل م   و 
مصن   اته النحتمرتا سمكروص ساررل المرشروع علرق ملو رر  لر ل  
الك م  الماتس  للنحتمتا اللح   والملر ر  مرة خرال  رسر  الوعرق 
وال كتس  لفي اللالب عرة  لر ل  الك مر  المراتس  و ام م رت سر  
رس    م  المنمج الن تئق ، ومفر ب اللرالب علرق مرا ر   لر ل  
الك م  وممتمالا مت حمف ال رصتف مرة خرال  المرفر ب علرق  سرا  
ممتمالا الم   ف والممحئ  والمغل رف والمخرز ةو وارتلل المفر رب 
علق إ مخالص الز وا ال تحم  والملر   حتللرق المخمل    واء 

 و حتلمرررررت حتا  و  Water distillationحرررررتلمكل ر المرررررتئق 
 Cold  المرررصر الم ارررتن اق حمارررتحل ال  رررفرول ل علررر  الحرررترف

press. 

 ال فف المتص مة المشروع:
رس  الروعرق لرفي الرلرالب عرة  رلر رلر  الركر رمر   -

 للنحتمتا اللح   والملر   
 مفر ب اللالب علق  سا  ممتمالا مت حمف ال صتف -
مفر ب اللالب علق إ مخالص الرز روا الرمرلرر ر   -

 وال تحم  حتللرق المخمل   
انمتج الز وا اللح   والرمرلرر ر  الرمرق مرفخر  سرق  -

مرا ب المف ف مة المراحتا الصنتع   احف   لمفف مرة 
الم م اراا الا متو   المنمشرل  رواء سر  مر رت  

 انفو    و م م اراا الم م  و

 ال تنب امحماتري سق المشروع
رس  الوعق لفي اللالب عة  ل   الك م  للنحتمتا  -

 اللح   والملر   
الررمررفر ررب عررلررق إ ررمررخررالص الررز رروا الررمررلررر رر   -

Essential oils 


