في خالل الفترة 2018 -2017

 -1دورة تدريبيه بعنوان "المعامالت الزراعية في عنب المائدة تحت ظروف المناطق
الحاره"
خالل الفترة من  12الى  14اغسطس2017
القائم بالتدريب د/النوبى حفنى سالم

 -2دورة تدريبيه بعنوان " إنتاج النخيل تحت ظروف صعيد مصر"
خالل الفترة من  22 - 23نوفمبر2017
-القائمون بالتدريب

د .النوبي حفني سالم مدرس الفاكهة بالكليةد .إسالم الزغبي أستاذ وقاية النبات المساعد بالكلية-د .عبد هللا عبد المجيد مدرس أمراض النبات بالكلية

 -4دورة تدريبيه بعنوان" تصميم وتركيب وتشغيل شبكات الري الحديثة "

خالل الفترة من  3 - 3أبريل2018
القائمون بالتدريب  :أ.د .محسن جامع أستاذ األراضي والمياه بكلية الزراعه – جامعة
اسيوط

 -5دورة تدريبية بعنوان " الرعايه الصحية لحيوانات المزرعه"
خالل الفترة من  11 - 12ابريل2018
القائمون بالتدريب  :د .أحمد اسماعيل ضمراني
مدرس بقسم األنتاج الحيواني والداجني بكلية الزراعة والموارد الطبيعية – جامعة أسوان.

-6دورة تدريبيه بعنوان " تحديد أفكار المشروعات الزراعية"
في الفترة من  ٥الى  ٦ابريل2018 .
في إطار التعاون بين مبادرة رواد النيل و جامعة أسوان سيتم تدريب  50طالب على
تحديد افكار المشروعات الزراعية وذلك في إطار التعاون بين مبادرة رواد النيل و
جامعة أسوان  .مكان التدريب  :قاعة السيمينار بالمبنى الجديد
لكلية الزراعة داخل الحرم الجامعي بصحاري  .القائمون بالتدريب  :ا.د .محمود عبد
السالم األستاذ بجامعة النيل

 -7دورة تدريبيه بعنوان " تحديد أفكار المشروعات الزراعية"

6- 7
في الفترة من  11الى  12ابريل2018
وذلك في إطار التعاون بين مبادرة رواد النيل و جامعة أسوان .مكان التدريب  :بقاعة
السيمنار بكلية هندسة الطاقة .القائمون بالتدريب  :ا.د .محمود عبد السالم االستاذ بجامعة
النيل

 -8دورة تدريبيه بعنوان "التغذية العالجيه بين الداء والدواء"
في الفترة من  16الى  17أكتوبر  2018م.
القائمون بالتدريب  :د/هشام زكريا توفيق األستاذ المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا األغذية
 -9دورة تدريبيه بعنوان " أهم التقنيات المزرعيه في مزارع األنتاج الحيواني"
في الفترة من  7الى  8نوفمبر  2018م.
القائمون بالتدريب  :د /أحمد اسماعيل ضمراني األستاذ المساعد بقسم االنتاج الحيواني
والداجني
دورة تدريبيه بعنوان " التصميم الهندسي بواسطه برنامج السولد روك"
-10
في الفترة من  28الى  29نوفمبر  2018م
القائمون بالتدريب  :د /عبدهللا الشوادفى المدرس بقسم الهندسة الز ا رعية

دورة تدريبية بعنوان " تصنيع وجودة منتجات األلبان"
-11
في الفترة من  1الى  2ديسمبر  2018م
القائمون بالتدريب  :د /وائل فتحي القط األستاذ المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا األلبان

