
 الزراعية القوافل أنشطة

 

 الخير قافلة تقرير

 حاليب وشالتين لمنطقة ىالميدان المسح خالل من

 سيادة قيادة تحت الغالي الوطن ربوع جميع بتنمية المصرية الدولة هتمامإ إطار في

 المجتمع خدمة فى الجامعة دور إطار وفى السيسى الفتاح عبد /الجمهورية رئيس

 قافلة بإطالق 2017 / 23 الى 22 من المدة فى أسوان جامعة قامت البيئة وتنمية

 ضمت الجامعة رئيس محمد غالب احمد /الدكتور األستاذ السيد رعاية تحت الخير

 الشالتين منطقة إلى ) والزراعية البيطرية, الطبية ( اآلتية التخصصات القافلة

 مصر لجمهورية الشرقي الجنوب فى وحاليب الشالتين مثلث منطقة تقع. وحاليب

 الغربي الساحل على المنطقة تطل .األحمر البحر محافظة اداري  إ تتبع وهى العربية

 مرسى ,حدربة وراس ,ابورماد ( هى قرى أربعة المنطقة هذه يتبع ,األحمر للبحر

 حاليب تحويل المصرية الحكومة قررت 2014 فبراير 18 في .)ابرق و حميره

 حوالي الشالتين مدينة تبعد حدربة ورأس رماد أبو قريتي اإداري   وتضم مدينة، إلى

 جنوب كم 165 على بعد حاليب مدينة تقع حين فى الغردقة مدينة جنوب كم 520

 . الشالتين مدينة

 : االتى من كالاً التخصصية المجموعة عمل فريق ضم
 المحاصيل -الطيب بكري اشرف /د.م.ا
 الحيواني اإلنتاج -ضمراني إسماعيل احمد /د.م.ا
 الطبيعية والموارد راضىاأل -محمود العزيز عبد احمد /د



 

 

 :التخصصية المجموعة عمل طريقة أسس
 التحليل أسس على ) وحاليب الشالتين ( منطقة دراسة فى العمل فريق اعتمد

 – القوة نقاط( كال تحديد فى ) SWOT ANALYSIS ( األبعاد الرباعي

 الضعف وتقليل القوة نقاط تعظيم على والعمل  )التحديات – الفرص – والضعف

 .التحديات ومجابهة الفرص من واالستفادة
 :المحليين السكان مع جتماعاتاأل

 )وحاليب الشالتين ( بمنطقة المحليين السكان من عدد مع العمل فريق اجتمع
 :المعلومات أهم وكانت الزراعي مجال القطاع فى األنشطة أهم لمعرفة

 
 :المحاصيل :أوال
 على والذرة القمح مثل التقليدية بالمحاصيل مزروعة حقول لديهم توجد ال انه هي

 حيث األمطار لندرة يرجع وذلك الخضر أو النخيل و الفاكهة بساتين وأ المثال سبيل
 )ديسمبر و نوفمبر , أكتوبر( السنة خالل فقط أشهر ثالثة لمدة تسقط األمطار أن

 . الكافية بالدرجة غزيرة ليست أمطار وهى
 :الحيواني اإلنتاج :ثانيا

 من سالالت فى تتمثل وحاليب الشالتين مدينتي فى المنتشرة الحيوانية األنواع
 على الرعي على أساسية بصورة التغذية فى تعتمد واإلبل األغنام ,البلدي الماعز
 و نوفمبر , أكتوبر( الثالثة األشهر خالل األمطار على تنمو التى األعشاب بعض

 )العشب( الكأل نقص عن الصغار المربين مع الحديث وتطرق .السنة من  )ديسمبر
 تسعة حوالي الى تمتد التي األشهر تلك خالل الحيوانات ومعاناة الجفاف أشهر خالل
 مرتفعة بأسعار األعالف شراء الى الحيوانات هذه أصحاب يضطر مما تقريبا أشهر
 .المربين هؤالء كاهل على عبأ يشكل مما
 



 
 وحاليب الشالتين فى المنتشرة البلدي الماعز من سالالت

 
 

 
 وحاليب الشالتين فى اإلبل سالالت

 
 :الطبيعية والموارد راضىاأل: ثالثا
 األمطار معدل في ندرة توجد انه على المحليين السكان من الحاضرين اجمع

 التي والنباتات األعشاب فى نقص وبالتالي وحاليب الشالتين منطقة في السنوية
 اآلبار دق إلى حتياجاأل مع المياه لندرة التقليدية المحاصيل زراعة صعوبة مع تنمو

 .االرتوازية
 



 
 

 :التوصيات أهم
 العمل فريق مقترحات كانت وحاليب الشالتين لمنطقة الميدانية الدراسة خالل من

 :كالتالي هى التخصصي

 :الحيواني اإلنتاج
 المتأقلمة الحيوانية األنواع فى المتمثل الحيواني اإلنتاج لقطاع مستدامة تنمية عمل
 دفاع خطوط تمثل التي )واإلبل البلدي الماعز( المنطقة فى البيئية الظروف مع

 / الصعبة المناخية الظروف تتحمل ( المنطقة فى الغذائي األمن ناحية من استرتيجية
 : اآلتية األنشطة خالل من )األعالف و المرعى نقص ظروف تتحمل

 : العلمي البحث أنشطة أطار فى -

 المحلية الحيوانية السالالت من واإلكثار هتماملإل بحثية وحدة او مركز إنشاء -
 البيئة الظروف مع المتأقلمة

 : المجتمع وخدمة البيئة تنمية أنشطة إطار فى -
 لتعظيم الحيواني اإلنتاج فى الجيدة الممارسات على المربين لتدريب وحدة إقامة -

 منه العائد
 مع )والدواجن الحيواني اإلنتاج قسم( الطبيعية والموارد الزراعة كلية بين التعاون -

 منطقة فى الحيواني اإلنتاج قطاع تخدم مشاريع إقامة فى المدني المجتمع منظمات
 حالتبو الشالتين

 :البشرية التنمية أنشطة إطار في -
 الشالتين فى التدريس هيئة أعضاء ستقبالأل أسوان بجامعة خاصة استراحة توفير -

 .وحاليب
 
 
 
 
 



–قبلى حجازة قرية الى الموجهه الزراعية القافلة
 امبو كوم مركز

 2019 / 9 / 5 الموافق الخميس بتاريخ

 

 : االتى من كالاً التخصصية المجموعة عمل فريق ضم
 الحيوانى نتاجاألً-ضمرانى اسماعيل احمد /د.م.ا
 داالقتصا -ادم على حسن حسين /د.م.ا
 لباناأل -فوزي صفوت اسامه/د
 الخضر -عبدالرشيد جمال خالد /د
 الدواجن -غنيم السيد محمد /م م
 الحيوانى نتاجاأل -عبدالفراج محمد محمود /م
 

 
 
 

 القافلة تقرير

 :القافلة هدافأ
 الزراعة كلية فى متمثال   سوانأ جامعة دور تأكيد إلى الزراعية القافلة هدفت

 صغار مشاركة وفى هلىاأل المجتمع وخدمة قليماأل تنمية فى الطبيعية والموارد
 اثناء تواجههم التى الملحة للمشاكل حلول ايجاد فى الحيوانات ومربي المزارعين
 هيئة عضاءأ مشاركة على القافلة حرصت حيث الحيوانات وتربية الزراعة
 صغار مع التواصل سهولة مع الجيدة العملية الخبرات لديهم تتوفر اللذين التدريس

 .بالقرية المزارعين
 
 
 



 :القافلة فعاليات
 للسادة المختلفة بتخصصاتهم التدريس هيئة عضاءأ بالسادة بالتعريف القافلة تأبد

 :الحيوانات ومربى المزارعين
 :الحيوانى نتاجاأل قطاع فعاليات

 االنتاج قسم مشرف( المساعد األستاذ //ضمرانى إسماعيل احمد /الدكتور-
 الحيواني اإلنتاج يخص فيما األسئلة توجيه فى الحضور بدء  )والدواجن الحيوانى
 الرد وتم التناسلية او اإلنتاجية الناحية من سواء الحيوان لها يتعرض التى والمشاكل

 الممكنة الطرق بأبسط المشاكل هذه مع التعامل كيفية المربين لتعريف االسئلة على
 صغار عند الحيوانات تربية من العائد وتعظيم المصاريف لتقليل وذلك تكلفة واألقل
 .الحيواني البروتين الذاتي من االكتفاء وتحقيق المربين

 

 
ً

 أسوان محافظة امبو كوم لمركز التابعة حجازة قرية فى الحيوانات مربى مع النقاش أثناء
 

 :النباتى االنتاج قطاع فعاليات -
 

 بمشاكل الخاصة االسئلة المزارعين وجهعبدالرشيدً جمال خالد / الدكتور -
 واختيار لالسمدة االمثل االستخدام مراعاة مع عليها الرد وتم االسمدة النبات
 فضلأ على للحصول التربة نوع مع تتناسب التى النباتية السالالت افضل

 .المزارعين صغار لدى للفدان نتاجيةإ
 

 
 

 )أسوان محافظة امبو كوم لمركز التابعة حجازة قرية ( بالقرية المزارعين مع النقاش



 

 :االلبان تصنيع قطاع فعاليات-

 االلبان من ستفادةاأل كيفية عن الدكتور تحدث فوزى صفوت اسامه /الدكتور
 دون لبانأ حفظ وكيفية الثمن مرتفعة منتجات لىإ تحويلها فى الحاجة عن الفائضة

 دخل لزيادة وبيعها لباناأل لتجميع مراكز نشاءإ على المزارعين وحث تتلف ان
 .الصغير المربى

 

 
 

 كوم لمركز التابعة حجازة قرية( بالقرية األلبان ومنتجي مربى من االسئلة على والرد النقاش
 )أسوان محافظة امبو
 

 :الزراعى االقتصاد قطاع فعاليات
 قتصاديةاأل المعلومات كل تسجيل أهمية الدكتورعن تحدث  ادم حسين /الدكتور
 سواقاأل حركة على التعرف مع بيع او شراء سواء الصغير بالمربى الخاصة

 ارتفاع من ستفادةلأل المناسب الوقت فى الشراء او البيع عملية لتقرير سعارواأل
 .والمربين المزارعين دخل لتعظيم الشراء عند وانخفاضها البيع عند سعاراأل
 

 
 



 كوم لمركز التابعة حجازة قرية( بالقرية األلبان ومنتجي مربى من األسئلة على والرد النقاش
 )أسوان محافظة امبو
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 زراعية قافلة تقرير
ً بتاريخ امبو كوم مركز -قبلي المنشية قرية

 2017 / 11 / 15 الموافقًالخميس
 : االتى من كالاً التخصصية المجموعة عمل فريق ضم

 الحيواني اإلنتاج -ضمرانى إسماعيل احمد /د.م.ا

 األغذية وتكنولوجيا علوم -على توفيق زكريا هشام /د
 المحاصيل -فرج على محمد /د
 الخضر -يديشالر عبد جمال خالد /د
 الزينة -عثمان هللا عبد/د
 النبات وقاية -فهيم محمد النعيم عبد/د

 

 
 
 

 القافلة تقرير
 :القافلة هدافأ

 الزراعة كلية فى متمثال   اسوان جامعة دور تأكيد الى الزراعية القافلة هدفت
 صغار مشاركة وفى هلىاأل المجتمع وخدمة قليماأل تنمية فى الطبيعية والموارد

 ثناءأ تواجههم التى الملحة للمشاكل حلول ايجاد فى الحيوانات ومربي المزارعين



 هيئة أعضاء مشاركة على القافلة حرصت حيث الحيوانات وتربية الزراعة
 صغار مع التواصل سهولة مع الجيدة العملية الخبرات لديهم تتوفر اللذين التدريس

 .بالقرية المزارعين
 :القافلة فعاليات
 للسادة المختلفة بتخصصاتهم التدريس هيئة أعضاء بالسادة بالتعريف القافلة بدأت

 .الحيوانات ومربى المزارعين
 
 :الحيوانى االنتاج قطاع فعاليات -1
 الحيواني اإلنتاج قسم مشرف( المساعد األستاذ -ضمرانى إسماعيل احمد /د

 والمشاكل الحيواني اإلنتاج يخص فيما األسئلة توجيه فى الحضور بدء )والدواجن
 على الرد وتم التناسلية او اإلنتاجية الناحية من سواء الحيوان لها يتعرض التى

 الممكنة الطرق بأبسط المشاكل هذه مع التعامل كيفية المربين لتعريف األسئلة
 صغار عند الحيوانات تربية من العائد وتعظيم المصاريف لتقليل وذلك تكلفة واألقل
 .الحيواني البروتين الذاتي من كتفاءاأل وتحقيق المربين

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 :)الخضر( النباتى االنتاج قطاع فعالياتً-2
 االسمدة النبات بمشاكل الخاصة االسئلة المزارعين وجه - عبدالرشيد جمال خالد/د

 السالالت فضلأ ختيارإو سمدةلأل مثلاأل ستخداماأل مراعاة مع عليها الرد وتم
 صغار لدى للفدان انتاجية فضلأ على للحصول التربة نوع مع تتناسب التى النباتية

 .المزارعين
 

 : األغذية تكنولوجيا قطاع فعاليات -3
 بعض وتخزين تجميد من ستفادةاأل كيفية عن الدكتور تحدث // زكريا هشام /د

 بعض عمل كيفية وشرح الغذائية قيمتها تفقد أن دون الحاجة عن الزائدة األطعمة
 الهامة بالعناصر الجسم تمد والتي الغذائية القيمة العالية الغذائية والمنتجات األطعمة
األلوان  على تحتوى التي لألغذية األطفال تناول عن الناجمة األضرار لىإ وأشار

 .ستخدامهاإ من وحذر الصناعية
 
 :المحاصيل قطاع فعالياتً-4

 التى المحاصيل بمشاكل الخاصة االسئلة المزارعين وجه // فرج على محمد /د

 فضلأو همأ هى ما و السكر وقصب والشامية الرفيعة والذرة القمح مثل يزرعونها
 الرد وتم محصول علىأ على للحصول استخدامها يجب التى واالسمدة المعامالت

 التى النباتية السالالت فضلأ واختيار سمدةلأل مثلاأل ستخداماأل مراعاة مع عليها
 .المزارعين صغار لدى للفدان انتاجية افضل على للحصول التربة نوع مع تتناسب

 

 : النبات وقاية قطاع فعاليات -5



 ستفساراتواأل سئلةاأل المزارعين وجه //فهمي محمد النعيم عبد/د
 المحاصيل تصيب التى فاتواأل الحشرات بعض مقاومة كيفية عن للدكتور

 التى الحديثة الطرق همأ وتوضيح االسئلة على الرد وتم يزرعونها التى
 المحاصيل على الضارة االثار لتقليل حاليا الضارة فاتاأل لمقاومة تستخدم

 .القرية فى المنزرعة
 
 :الزينة قطاع فعالياتً-6
 الطبية النباتات زراعة أهمية عن الدكتور تحدث // عثمان هللا عبد/د

 كالطب المجاالت من كثير فى واستخدامها الزينة ونباتات والعطرية
 ومدى األجنبية بالعملة الخارج الى تصديرها وإمكانية وغيرها والعطور
 . للمزارع بالنسبة ربحيتها

 
 

 في شركاء مبادرة بعنوان الشاملة القافلة
 )اسوان--الحدود بعزبة ( الوطنًمصالح حماية

24 / 12 / 201ً
 

       
 

 
 
 
 



 

ًحسينًجرفًوًكالبشةًقريةًزراعيةًقافلةًتقرير
22ًً/2ًً/2020ًًالموافقًالسبتًبتاريخً(ناصرًبحيرة)

ً
ً:ًاالتىًمنًكالاًًالتخصصيةًالمجموعةًعملًفريقًضم

 يالحيوان االنتاج -ضمرانى اسماعيل احمد/ د. م.ا
 المحاصيل -هللا عوض المنعم عبد/ د.م.ا
 الزينة -نعثما عبدهللا/د
 الخضر -دعبدالرشي جمال خالد/ د
 الدواجن -مغني السيد محمد/ م م
 

 
 

 القافلة تقرير
 :القافلة اهداف
 الزراعة كلية فى متمثال   سوانأ جامعة دور تأكيد الى الزراعية القافلة هدفت

 صغار مشاركة وفى هلىاأل المجتمع وخدمة االقليم تنمية فى الطبيعية والموارد
 اثناء تواجههم التى الملحة للمشاكل حلول ايجاد فى الحيوانات ومربي المزارعين

 ناصر بحيرة على الشاطئية الزراعات من االقتصادى العائد لتعظيم وكذلك
 والخضر المحاصيل ومزارعى الزراعية للحيوانات المربيين صغار مع والتواصل
 وحرصت .تواجههم التى والعقبات المشاكل من كبيرة جوانب حل فى للمساهمة

 الخبرات لديهم تتوفر اللذين التدريس هيئة اعضاء من نخبة مشاركة على القافلة
 .بالقرية المزارعين صغار مع التواصل سهولة مع الجيدة العملية

 



 
 

 :القافلة فعاليات
 بتخصصاتهم التدريس هيئة اعضاء بالسادة والتعريف بالترحيب القافلة تأبد

 .الحيوانات المزارعين ومربى للسادة المختلفة
 

 
 

 )القافلة أعضاء( التدريس هيئة أعضاء السادة
 

 :الحيواني اإلنتاج قطاع فعاليات
 اإلنتاج قسم مشرف( المساعد األستاذ //ضمرانى إسماعيل احمد /الدكتور-

 الحيواني اإلنتاج يخص فيما األسئلة توجيه فى الحضور بدء  )والدواجن الحيواني
 الرد وتم التناسلية او اإلنتاجية الناحية من سواء الحيوان لها يتعرض التي والمشاكل

 الممكنة الطرق بأبسط المشاكل هذه مع التعامل كيفية المربين لتعريف األسئلة على
 صغار عند الحيوانات تربية من العائد وتعظيم المصاريف لتقليل وذلك تكلفة واألقل
 .الحيواني البروتين من الذاتي االكتفاء وتحقيق المربين

 : الميدانية الزيارات
 فى تربى التى الحيوانات لحظائر ميدانية زيارات بعمل ضمرانى احمد /الدكتور قام

 التى المشاكل اهم على واطلع تربى التى السالالت أهم على والتعرف كالبشة منطقة
 على للتغلب للمربين التوصيات بعض توجيه وتم المنطقة فى الحيوانات تربية تواجه
 التكاليف باقل تواجههم التى والعقبات المشاكل أهم



 

 
 

 ) كالبشة( وأدائها خصائصها واهم األبقار تربية حظائر
 

 
 

 )كالبشة ( النامية العجول حظائر
 

    
 

 )حسين وجرف كالبشة( المنطقة فى سالالتها واهم والماعز األغنام تربية
 

   
 

  )كالبشة( العجول تسمين حظائر              )كالبشة( العجول تسمين حظائر
 

   



 : )المحاصيل( النباتي اإلنتاج قطاع فعاليات-
 بمشاكل الخاصة األسئلة المزارعين وجه //هللا عوض المنعم عبد /الدكتور األستاذ
 واختيار بالمنطقة زراعتها تجود التى الزراعية المحاصيل همأو األسمدة النبات
 إنتاجية أفضل على للحصول التربة نوع مع تتناسب التى النباتية السالالت أفضل
 .لألسمدة األمثل ستخداماأل مراعاة مع اعليه الرد وتم المزارعين صغار لدى للفدان

 

 
 

 )أسوان محافظة كالبشة قرية ( المزارعين مع النقاش
 

 :)الخضر( النباتى االنتاج قطاع فعاليات-
 النبات بمشاكل الخاصة االسئلة المزارعين وجه //عبدالرشيد جمال خالد /الدكتور-

 سالالت فضلأ ختيارأو سمدةلأل مثلاأل ستخداماأل مراعاة مع عليها الرد وتم االسمدة
 صغار لدى للفدان انتاجية فضلأ على للحصول التربة نوع مع تتناسب الحضرالتى
 .المزارعين

 

 
 

 )أسوان محافظة كالبشة قرية ( المزارعين مع النقاش
 

 :النباتى االنتاج قطاع فعاليات
 االسمدة النبات بمشاكل الخاصة االسئلة المزارعين وجه // عثمان عبدهللا /الدكتور-

 النباتية سالالت فضلأ ختيارأو سمدةلأل مثلاأل ستخداماأل مراعاة مع عليها الرد وتم



 صغار لدى للفدان نتاجيةأ فضلأ على للحصول التربة نوع مع تتناسب التى
 .المزارعين

 

 
 

 
 
 

ًزراعيةًقافلةًتقرير
ًأسوانًمحافظةً-النوبةًنصرًمركزً-عنيبةًقرية

 14ًً/11ًً/2020ًًالموافقًالسبت
 

ً:القافلةًفيًالمشاركينًالتدريسًهيئةًأعضاءًالسادة
 يالحيوان اإلنتاج -ىضمران إسماعيل احمد/ د.م.ا
 داالقتصا -ادم على حسن حسين/ د.م.ا
 ناأللبا تكنولوجيا -يفوز صفوت أسامه/د.م.ا
 5المحاصيل -جفر على محمد/ د
 ناأللبا تكنولوجيا -رصع عبدهللا محمود احمد/ م م

 
 

 القافلة تقرير
 :القافلة اهداف
 الزراعة كلية فى متمثال اسوان جامعة دور تأكيد الى الزراعية القافلة هدفت

 صغار مشاركة وفى هلىاأل المجتمع وخدمة قليماأل تنمية فى الطبيعية والموارد



 ثناءأ تواجههم التى الملحة للمشاكل حلول يجادإ فى الحيوانات ومربي المزارعين
 هيئة عضاءأ مشاركة على القافلة حرصت حيث الحيوانات وتربية الزراعة
 صغار مع التواصل سهولة مع الجيدة العملية الخبرات لديهم تتوفر اللذين التدريس

 .بالقرية المزارعين
 :القافلة فعاليات

 للسادة المختلفة بتخصصاتهم التدريس هيئة عضاءأ بالسادة بالتعريف القافلة تأبد

 .الحيوانات ومربى المزارعين
 :الحيوانى االنتاج قطاع فعاليات

 االنتاج قسم مشرف( المساعد األستاذ //ضمرانى احمدإسماعيل /الدكتور-
 الحيواني اإلنتاج يخص فيما األسئلة توجيه فى الحضور بدء )والدواجن الحيوانى
 الرد وتم التناسلية وأ اإلنتاجية الناحية من سواء الحيوان لها يتعرض التى والمشاكل

 الممكنة الطرق بأبسط المشاكل هذه مع التعامل كيفية المربين لتعريف االسئلة على
 صغار عند الحيوانات تربية من العائد وتعظيم المصاريف لتقليل وذلك تكلفة واألقل
 .والدواجن لبانواأل الحيواني البروتين من الذاتي االكتفاء وتحقيق المربين

 

             
 ن أسوا محافظة - النوبة نصر مركز - عنيبه قرية فى الحيوانات مربى مع النقاش

 

 
 الزراعية القافلة اعضاء مع اللقاء اثناء الحيوانات ومربى المزارعين

 
 :النباتى االنتاج قطاع فعاليات-
 المزارعين وجه المحاصيل بقسم المساعد االستاذ //فرج على محمد /الدكتور-

 ستخداماأل مراعاة مع عليها الرد وتم سمدةواأل المحاصيل بمشاكل الخاصة االسئلة
 التربة نوع مع تتناسب التى النباتية السالالت فضلأ ختيارأو سمدةلأل مثلاأل

 .المزارعين صغار لدى للفدان انتاجية فضلأ على للحصول
 



 
 
 :لباناأل تصنيع قطاع فعاليات-

 تحدث لباناأل تكنولوجيا بقسم المساعد االستاذ//فوزى صفوت اسامه /الدكتور
 منتجات لىإ تحويلها فى الحاجة عن الفائضة لباناأل من ستفادةاأل كيفية عن الدكتور
 مراكز نشاءإ على المزارعين وحث تتلف ان دون لباناأل حفظ وكيفية الثمن مرتفعة
 .الصغير المربى دخل لزيادة وبيعها لباناأل لتجميع

 

 
 :الزراعى قتصاداأل قطاع فعاليات -

 عن الدكتور تحدث االقتصاد بقسم المساعد االستاذ // ادم حسن حسين /الدكتور
 او شراء سواء الصغير بالمربى الخاصة قتصاديةاأل المعلومات كل تسجيل أهمية
 فى الشراء وأ البيع عمليةلتقرير سعارواأل االسواق حركة على التعرف مع بيع

 الشراء عند وانخفاضها البيع عند االسعار ارتفاع من ستفادةلأل المناسب الوقت
 .والمربين المزارعين دخل لتعظيم

 
 


