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 جمسي غحس اًصؤوف س حع/  الأس خاذ ازلنخور مؼايللكمة

 رئُس اجلامؼة

 

 

 

 

 نخطٕٚز انذراسبث انعهٛب ضزٔرة ال غُٙ عُٓبيًٓبًا ٔ اًا  يصذرانعاللبث انثمبفٛتحعذ 

 ٔيؤشزاًا دلٛمبًا ٚعكس يذ٘ حطٕر ٔارحمبء انعًهٛت انخعهًٛٛت ٔانبذثٛت ٔانبذذ انعهًٙ

 دخٙ أصبخ ْذا انعاللبث انثمبفٛتببنجبيعت، فمذ دممج انجبيعت اَجبساث عذٚذة فٙ يجبل 

.  فٙ حطٕٚز أْذاف انخعهٛىاَطاللتانمطبع ًٚثم 

 ٚسبْى فٙ حذمٛك رسبنت انجبيعت كًؤسست حعهًٛٛت بذثٛت انعاللبث انثمبفٛتاٌ لطبع 

حسعٙ نخطٕٚز َٔشز انًعزفت ٔحذبفع عهٙ انًٕرٔد انفكز٘ ٔانذضبر٘، ٔحذمك رؤٚت 

. انجبيعت فٙ حٕفٛز فزص يخًٛشة نهخعهٛى انعبنٙ

ٔفٙ ْذا االطبر فئَُٙ أَخٓش ْذِ انفزصت ألدعٕا أبُبئٙ طالة انذراسبث انعهٛب 

ة ٔانجٓذ ٔنالَطالق نخذمٛك طًٕدبحٓى يخسهذٍٛ ببالرادة انصبدلت ٔانعًم انذؤ

.  يٍ انخمذو ٔانزلٙاًا انًخٕاصم يذممٍٛ ألَفسٓى يشٚذاًا يٍ انُجبح ٔنٕطُٓى يشٚذ

وفقكن هللا وتونياتي لكن بدوام النجاح 

 

هجدي سبع / د.أ                                                                  

 رئيس جاهعة طنطا                                                                          
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 مععفي َلس اًض َخ/ الأس خاذ ازلنخورسؼادة لكمة 

 انئة رئُس اجلامؼة ٌسلراسات اًؼََا واًححوث

 

 

 

 

طالة ٔطبنببث كهٛت انشراعت  ٔبُبحٗ أبُبئٗ

ٚسعذَٙ أٌ أُْئ أبُبئٙ انطالة انجذد بكهٛت انشراعت بطُطب بًُبسبت انعبو انذراسٙ 

. انجذٚذ ْٔى ٚخطٌٕ أٔنٙ انخطٕاث فٙ يزدهت انخعهٛى انجبيعٙ

إٌ كهٛت انشراعت بطُطب ْٙ إدذٖ انكهٛبث انخٙ حضطهع بًسئٕنٛت اإلشعبع انعهًٙ فٙ 

انًجبل انشراعٙ بًُطمت ٔسظ انذنخب ٔإيذاد انبٛئت انًذٛطت بًخخصصٍٛ يخًٛشٍٚ 

لبدرٍٚ عهٗ لٛبدة عًهٛبث اإلَخبج انشراعٙ ٔدم يشبكهّ ببنذراست ٔانبذذ بٓذف 

. حطٕٚز انشراعت ٔانُٕٓض ببإلَخبج انشراعٙ فٙ كم انًجبالث انًخخهفت

ء أعضبء ْٛئت انخذرٚس ٔأبُبئٙ األعشاء يٍ  ٔأحٕجّ ببنخُٓئت إنٗ سيالئٙ األجالا

ٔفمكى هللا جًٛعب نًب فّٛ خٛزكى . انًذرسٍٛ انًسبعذٍٚ ٔانًعٛذٍٚ ٔجًٛع انعبيهٍٛ ببنكهٛت

. ٔخٛز ٔطُُب انعشٚش يصز انذبٛبت فٙ ظم انمٛبدة انزشٛذة

ٔفمكى هللا ٔسذد ُخطبكى 

ٔانسالو عهٛكى ٔردًت هللا ٔبزكبحّ 

 نائب رئيس الجاهعة للدراسات العليا والبحوث                                                

 (هصطفي هحود الشيخ/ د.أ)                                                 
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 رشًف غحس اًوهُس خرب/ لكمة الأس خاذ ازلنخور

 معِــــس اًلكِـــــة

 

 

 

 

 واًيت ثخضمن تؼغ املؼَومات اًِامة والأساس َة اًؼالكات اًثلافِةُشٍ يه اًًسزة الأويل من دًَي 

اًلواػس اخملخَفة  من اًخؼصف ػًل م واًيت متىٌَاًسادة أأغضاء َُئة اًخسٌرس واًَِئة املؼاوهةاًيت ثفِس 

 .اًيت حتمك وثيظم احصاءات اًحؼثات واملٌِلت اًؼَمَة واملؤمتصات وحوائز اًًرش ازلويل

ثؼخرب اًححوث اًؼَمَة اًخعحَلِة سخة رئُيس ٌَخمنَة واًخلسم لأهنا ثلسم حَوًل خشًرة ًىثري من 

مضالكت اجملمتع احملَط ُشا ما ًؤنس ػًل أأمهَة اًححر اًؼَمي وما ًلسمَ اًحاحثون من دراسات 

ًِشا ميىن أأن . وحبوث جساػس اًضؼوب ػًل اًؼُش يف رؿس وارثلاء ابخلسمات اًيت ثلسم ٌَفصد واجملمتع

فامي ًلسمَ من وضااط  ٍىون دًَي اًؼالكات اًثلافِة أأحس اًوسائي اًيت جساػس اًحاحر يف اٍمتزي

 .واهخاج ػَمي

ابًخلسم واًصيق ٌَلكَة ثسواػس لك اخملَعني اشلٍن ًًمتون ايل لكَة اًزراػة سواء أأظَة أأمٌَايت 

 وذاًط اًضىص ًلك من سامه يف أأغضاء َُئة اًخسٌرس أأو اًَِئة املؼاوهة أأو موظفي وغٌلل اًلكَة

 .ادصاج ُشا ازلًَي وابًؼمل والاحهتاد واًعرب ًخحلق الأمي حنو مس خلدي أأفضي ملرصان احلحُدة
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 أأسؼس غحس اًلادر درابةل/ لكمة الأس خاذ ازلنخور

 وهَي اًلكَة ٌسلراسات اًؼََا واًححوث

 

 

 

 

ًَعَع ادلَع ًسادة أأغضاء َُئة اًخسٌرس واًَِئة املؼاوهة ل مبثاتة املصصس اًؼالكات اًثلافِةًؼخرب دًَي 

ػًل اًرشوط واًلواػس املخحؼة يف احصاءات ثيفِش اًحؼثات اًخؼَميَة وامليح ازلراس َة واملؤمتصات 

 .واملٌِلت اًؼَمَة واًخلسم جلوائز اجلامؼة واًدرش ازلويل

حيخوي ازلًَي ػًل اًؼسًس من احملاور اًيت ثلسم هحشة خمخرصة غن أأمه املواضَع اًيت هتم اًسادة أأغضاء 

َُئة اًخسٌرس واًَِئة املؼاوهة واًحاحثني ػًل اًسواء مبا حيلق الاس خفادة اًلعوي مبا ثلسمَ اجلامؼة 

رثلاء مبس خوي اجلامؼة ًخىون يف ماكىهتا  من ذسمات واماكانت زلمع اًححر اًؼَمي واًحاحثني ًال 

 .اًيت ثََق هبا

 صامةل ووافِة ٌَمؼَومات اًيت حيخاج أأن اًؼالكات اًثلافِةأأمتين أأن حىون اًًسزة الأويل من دًَي 

اًسادة أأغضاء َُئة اًخسٌرس واًَِئة املؼاوهة وظالب ازلراسات اًؼََا ابًلكَة، مع   ػَهياغصفتي

و اًِادي ًلك م ي وثلسٍصي صىصذاًط ن أأسِم يف ادصاج ُشا ازلًَي وهللا من وراء اًلعس ُو

. ايل اًعًصق املس خلمي
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دارة اًلكَة  ا 

 رشًف غحس اًوهُس خرب/ الأس خاذ ازلنخور

 معَس اًلكَة

Mobile: 01061180886 

E-mail: dean@agr.tanta.edu.eg 

sherifgabr2008@gmail.com 

 

 

 أأسؼس غحساًلادر درابةل/ الأس خاذ ازلنخور

 وهَي اًلكَة ٌسلراسات اًؼََا واًححوث

Mobile: 01002296155 

E-mail: vd_research@agr.tanta.edu.eg 

asaad.derbala@agr.tanta.edu.eg 

 

 

 ػُسوى كامس َلود رزق/ الأس خاذ ازلنخور

 وهَي اًلكَة ًض ئون اًخؼَمي واًعالب

Mobile: 01067032430 

E-mail: vd_student@agr.tanta.edu.eg 

 

 

 َلس اًس َس َلس أأمحس/ الأس خاذ ازلنخور

 وهَي اًلكَة ًض ئون ذسمة اجملمتع وحمنَة اًحُئة

Mobile: 01229961761 

E-mail: vd_community@agr.tanta.edu.eg 

 

 

 اًـيمييغحاس ػالء / الأس خاذ

 أأمني اًلكَة

Mobile: 01000171404 

E-mail: gonamy@hotmail.com 

 

 

 حسام ازلٍن كامس/ دنخور

 وص ئون َُئة اًخسٌرس رئُس اًض ئون الاداًرة

Mobile: 01006979173 

E-mail: hossameldinkassem@yahoo.com 

 

mailto:dean@agr.tanta.edu.eg
mailto:sherifgabr2008@gmail.com
mailto:vd_research@agr.tanta.edu.eg
mailto:asaad.derbala@agr.tanta.edu.eg
mailto:vd_student@agr.tanta.edu.eg
mailto:vd_community@agr.tanta.edu.eg
mailto:gonamy@hotmail.com
mailto:hossameldinkassem@yahoo.com
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 2018/2019 جلامؼيغن اًؼام ااًؼالكات اًثلافِة جضىِي جلية 

املِام الاســـــــــــــــــــــــــــــــــم م 

ملـــــــــــــــصرًا أأسؼس غحس اًلادر درابةل / د.أأ  ـ 1

غضـــــــــوًا  َلس اًفاحت رايض حٌلد/ د.أأ  ـ 2

غضـــــــــوًا   رمضان ػًل اًصفاغي/د.أأ  ـ 3

غضـــــــــوًا  حٌفي فاروق غحس امللعود/ د ـ 4

غضـــــــــوًا  َلس فذح هللا أأتو اًزًيس/ د ـ 5

غضـــــــــوًا  راهَا َلس اًضال/ د ـ 6

غضـــــــــوًا  مسص غحس اًؼٍزز َلس معص/ د ـ 7

جصاُمي اًعاوي اًحالط/ د ـ 8 غضـــــــــوًا  ا 

غضـــــــــوًا  َُمث َلود رمضان/ د 9

غضـــــــــوًا  ص اميء اًس َس ظالح/ د ـ 10

غضـــــــــوًا  دًيا أأمحس مصثيض/ د ـ 11

أأماهة اٌَجية  سوسن ػامص غعا/ س خاذٍالأ  ـ 12
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تلسم اًؼالكات اًثلافِةاًَِلك اًخيظميى ٌَؼامَني   

: من اًسادةاًؼالكات اًثلافِة ًخىون فًصق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوسن ػامص غعا/ الأس خاذة

رئُس اًلسم جباهة معَِا يف ازلراسات اًؼََا

 ُاةل اًس َس ًعفي/ اًس َسة

(همٌلت ومؤمتصات)

 سٌلح اًس َس اًصفاغي/ اًس َسة

(تؼثات)
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  وأأُسافِا الاسرتاثَجَةساٍهتا اًلكَة ورؤًةر

 :رؤًة اًلكَة- 1

أأن حىون لكَة ممتزية ومؼمتسة أأاكدميًَا ىف الاهخاج اًزراغى اًؼام ػىل املس خوى احملىل والاكَميى "

 ."وازلوىل

 

: رساةل اًلكَة- 2

خامؼة ظيعا تخرصجي هميسس زراغى ظحلًا ٌَمؼاًري اًلومِة الأاكدميَة املصحؼَة - ثَزتم لكَة اًزراػة "

حصاء حبوث ػَمَة مدخىصة وثلسمي  اًلِاس َة ًَىب احذَاخات سوق اًؼمي احملىل وال كَميى وكادر ػىل ا 

رثلائَة ظار كمي ا  ". ذسمات جممتؼَة وثسًرة مِساىن واسدضارات ػَمَة ىف ا 

 

:  ٌَلكَةالاُساف الاسرتاثَجَة- 3

 .ضٌلن اجلودة ٌَحعول ػىل الاغامتد الأاكدميي املس متص .1

 .ثؼٍزز اًلسرات ال تساغَة زلى اًحاحثني ًخعوٍص اًححر اًؼَمي .2

ػالء كمية املس ئوًَة الاحامتغَة .3  .مضارنة جممتؼَة فؼاةل وا 

 .زايدة اًصضا اًوظَفي اًؼام ابًلكَة .4

 .حمنَة املوارد اًخرشًة ابًلكَة .5

 .الارثلاء ابملمزيات اًخيافس َة ٌَلكَة .6
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 ذسمات كسم اًؼالكات اًثلافِة

وحِر زلراسات اًؼََا واًححوث اًلكَة ل من الأكسام اًِامة واًخاتؼة ًوهَي كسم اًؼالكات اًثلافِة

ىل ثعوٍص اًؼمََة اًخؼَميَة وزايدة ثَيه حمور من حماور اًححر اًؼَمي وأأن اًؼالكات اًثلافِة  دف ا 

ًفاد يف اًحؼثات اًؼَمَةنفاءة أأغضاء َُئة اًخسٌرس ومؼاوىهيم وذكل من ذالل واملؤمتصات وامليح   ال 

ن .ثسًرخِة واًيسوات وورش اًؼميازلورات الوازلاذََة واخلارحِة  كسم اًؼالكات اًثلافِة  شلا فا 

دارة اجلامؼة من انحِة ًؼخرب ابًلكَة  مهزة اًوظي تني أأغضاء َُئة اًخسٌرس ومؼاوىهيم من انحِة وا 

دارة املؤمتصات واًحؼثات واملٌِلت اًؼَمَة ابجلامؼةنٌل أأن اًلسم أأدصي،  وما هعمح . ًلوم ابًخؼاون مع ا 

ًََ ُو ثفؼَي دورٍ وزايدة الاُامتم تخحسًثَ حىت وس خعَع ثَحَة اكفة الاحذَاخات املعَوتة ًخفؼَي  ا 

 واحملاور اًصئُس َة .دور املؤمتصات واًحؼثات واًيسوات اًؼَمَة لأغضاء َُئة اًخسٌرس ومؼاوىهيم

 :خلسمات كسم اًؼالكات اًثلافِة يه

 

 
 

  اًخؼَميَة وامليح ازلراس َةاًحؼثات: ولأأ 

 :ثيلسم اىل

 املؤمتصات ازلاذََة واخلارحِة

 اًحؼثات اًخؼَميَة وامليح ازلراس َة

 املٌِلت اًؼَمَة
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 :اًحؼثات ازلاذََة

 مخس س يوات من اترخي اًدسجَي وجتسد ومسهتاحعول ػىل درخة ازلنخوراٍ من اًوظن ٌيىه تؼثة 

  ثلٍصص من املرشف اًصئُيس مؼمتس وخمخوم تـــــال ضافة ملوافلة اًلسم واًلكَةتياءًا ػًلس يواًي 

 وجيوز سفص غضو اًحؼثة ملسة ػام تؼس احلعول ػىل موافلة أأحــــس املرشفني من احسي .واجلامؼة

اجلامؼات الأحٌحَة واسدِفاء رشط اٌَـة وحهنيي اًحؼثة ابىهتاء ارلس س يوات أأو احلعول ػىل درخة 

ؼصض ػىل جمَس ٍىون اذََة ازلتؼثة المس اًحؼثة ًؼضو .  أأهيٌل أأكصبازلنخوراٍ تؼس اًؼام اًصاتـــع ًو

 واملوافـــــق ػَََ من جلية اًحؼثات 4/8/1983اجلامؼة ظحلًا ًلصار اجملَس الأػىل ٌَجـــــــامؼات يف 

 اًؼضو تؼس حعول.  أأهَ يف حاةل املس تؼس اًؼام اًصاتع ًؼصض ػىل جمَس اجلامؼة27/8/1983جبَسة 

 واس خىٌللاس امترة تَاانت  (2)ػسد ، اس امترة جحز ماكن (2) اسدِفاء ػسد داذََة ًخعَةػىل تؼثة 

.  اًخيفِشًة ٌَحؼثات لس خعسار كصار اٌَجية اخلاظة تؼضو اًحؼثة متَِساً الأوراق

 

 (الاخازات ازلراس َة)امليح 

يه مٌح حصد ٌسلوةل من دول أأحٌحَة تـصض اًفاد اًعالب ايل ُشة ازلول ٌَحعول ػًل درخة 

املاحس خري أأو ػًل درخة ازلنخوراٍ أأو دلع املادة اًؼَمَة اًالزمة ٌَصساةل وغيسما حصد ٌَجامؼة ثحَؽ هبا 

 :اًلكَة املؼيَة ًرتص َح من ثيعحق ػَهيم اًرشوط وثيلسم ايل

 تؼثات داذََة

 امليح ازلراس َة
 تؼثات ذارحِة تؼثات ارشاف مضرتك
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 .مٌح ملسمة ٌسلوةل 

 .مٌح خشعَة 

 :امليح امللسمة ٌسلوةل ( أأ 

ًفاد اًعالب ايل ُشة ازلول ٌَحعول ػًل درخة  مٌح حصد ٌسلوةل من دول أأحٌحَة تـصض ا 

 املاحس خري أأو ػًل درخة ازلنخوراٍ أأو دلع املادة اًؼَمَة اًالزمة ٌَصساةل 

 :امليح اًضرعَة ( ب

يل اًؼضو تعفة خشعَة مبوافلة مرشف أأحٌيب لحصاء دراس خَ سواء دلع املادة  مٌح حصد ا 

 .( دنخوراٍ–ماحس خري  )اًؼَمَة أأو احلعول ػًل درخة ػَمَة 

 :الاوراق وال حصاءات املعَوتة

o كصار مٌح الاخازة ازلراس َة مع تَان هوغِا ومسهتا واترخي تساٍهتا واًـصض مهنا. 

o اس امترة تَاانت مس خوفاة ومؼمتسة. 

o هدِجة اًىضف اًعيب من اًلومس َون اًعيب اًؼام. 

o ماًفِس موافلة الامن ػًل اًسفص. 

o ما ًفِس موافلة اجلامؼة ػًل اًدسجَي ٌسلنخوراٍ ابًوظن واترخيِا . 

o املوكف من اًخجيَس. 

o  ػًل اًؼضو اًخوخَ ا يل الادارة اًؼامة ٌَحؼثات ابًلاُصة ومؼة ضامن هل ابًوظن لسدِفاء

 .اًخؼِسات املاًَة اًالزمة واًعال اًىِصابء أأو فاثورة ثََفون ٌَضامن

 

: تؼثات الارشاف املضرتك

يه تؼثة ٌَحعول ػىل ازلنخوراٍ من أأرض اًوظن وجيصي اجلزء اًؼمًل ومجع املادة اًؼَمَة ذارج 

: حىون جلية الارشاف منػًل أأن تأأرض اًوظن 
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: جلية ال رشاف

رئُسًا وممثي اًلٌاة مرصي مرشف مرصي  1

رئُسًا وممثي اًلٌاة أأحٌيب مرشف أأحٌيب  2

غضوًا مرشف مرصي  3

 

: وكس حىون اٌَجية رابغَة زالزة مرصًني وأأس خاذ أأحٌيب ودعوات فذح اًلٌاة اًؼَمَة حىون اكًخايل

ًلوم اًعاًـــــــة مبصاسةل اجلــــامؼة الأحٌحَة ٌَحعول ػَـــى مـــوافلة مرشف أأحٌيب ًَىون املمثي 

ًخلسم اًعاًة تعَة ًلكَخَ . اًصئُيس من املرشف موكؼةالأحٌيب ٌَحؼثة وحىون مصاسالت اًعاًة 

 ازلراسات اًؼََا واًلكَة ل ضافة املرشف الأحٌيب ػىل جسجَهل زلرخة ازلنخوراٍ وتؼس موافلة

ضافة املرشف الأحٌيب ًخلسم اًعاًة تعَة أ دص ًلكَخَ واجلامؼة  تني اًلٌاة اًؼَمَة ًفذح ػىل ا 

ثؼصض مشهصة ػىل . خامؼة ظيعا واجلامؼة الأحٌحَة اًيت حعي مهنا ػىل املوافلة لأس خىٌلل دراس خة

، ػَمَة موحضًا تَ جلية ال رشافالكٌاة فذح الانئة رئُس اجلامؼة لس خعسار كصار / الأس خاذ ازلنخور

ًخؼَمي اًؼايل توزارة ا وخيعص هبشا اًلصار ال دارة اًؼامة ٌَحؼثات غيوان اًصساةل، اترخي اًدسجَي

 .واًلكَة اًخاتع ًِا غضو تؼثة الارشاف املضرتك

 

 :اًحؼثات اخلارحِة

حسى اجلامؼات الاحٌحَة تؼس حعول اًعاًة ػىل هاًـصض مهنا احلعول ػىل درخة ازلنخورا  من ا 

حضار دعاب جحز وثمت موافلة اًلكَة مث معي مشهصة ثسفص غضو اًحؼثة  ٌَحعول ػًل اًحؼثة وا 

ىون اًسفص ملسة / موافلة اًس َس الأس خاذ ازلنخور انئة رئُس اجلامؼة ٌسلراسات اًؼََا واًححوث ٍو

 املس تؼس اًؼام اًصاتع ظحلًا وػًل أأن ًمت  تؼس احلعول ػًل موافلة الأمن ػًل اًسفص س يوات مذعةل4

ىون املس تؼس اًؼام اًصاتع مبصثة ابزلاذي حىت هناًة اًؼام اًسادس  ًلصار اجملَس الأػىل ٌَجامؼات ٍو

ىون املس تؼس ذكل تسون مصثة ظحلًا ًلصار اٌَجية   11/12/1984 ٌَحؼثات جبَسة اًخيفِشًةٍو

ىون املس تؼس " ًرصف ٌَمحؼوث مصثة ابزلاذي من اجلِة املوفسة وذكل حىت هناًة اًؼام اًسادس ٍو

. "ذكل تسون مصثة
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املؤمتصات ازلاذََة واخلارحِة :  هَاً 

 

: اًلواػس امليظمة ٌَمؤمتصات

 ػىل 30/11/2008 و21/9/1999م وثؼسًالثَ يف 29/12/1998وافق جمَس اجلامؼة جبَس خَ يف 

: اًلواػس اخلاظة ابملؤمتصات اكل يت

ابًًس حة ٌَمؤمتصات اخلارحِة ثخحمي اًلكَة املؼيَة كمية ثشهصة اًسفص يف اشلُاب واًؼودة ابًعائصة 

ًرصف زَر تسل اًسفص امللصر غن مسة املؤمتص وحبس . ورمس الاصرتاك يف املؤمتص.ابزلرخة اًس َاحِة

". ن وخستا  "أأكىص زالث ًَال وثؤول مسامهة اًوزارة ٌَمضارك يف املؤمتص 

 

: رشوط دفع مسامهة اجلامؼة

o  ًلاء أأو  Posterأأن ٍىون ًؼضو َُئة اًخسٌرس املضرتك يف املؤمتص اخلاريج حبثًا ملدوًل ًال 

. يف ختععَ ازلكِق

o ًلاء حمارضة ابملؤمتص . أأن ٍىون غضو َُئة اًخسٌرس مسغوا ل 

o أأن ٍىون غضو َُئة اًخسٌرس رئُسًا جلَسة من خَسات املؤمتص .

o  متيح مسامهة اجلامؼة مصة واحسة ًؼضو َُئة اًخسٌرس يف وظَفة مسرس ومصة واحسة يف

وظَفة أأس خاذ مساػس ومصة واحسة يف وظَفة أأس خاذ لك زالث س يوات ويف حاةل املفاضةل 

 .ًفضي من مل ٌس حق هل اًسفص حلضور مؤمتصات ذارحِة من كدي

 

: رشوط ثيظميَة

  ل جيوز سفص أأنرث من غضو من املضرتنني يف اًححر امللدول وحىون الأًووًة ًلأػىل

. درخة وىف ذات اًخرعط ازلكِق

  ل جيوز الاصرتاك فـــــي املؤمتص اخلاريج اًواحــــس تبأنرث من غضوٍن ػىل مس خوى

. اجلــــامؼة واًلكَة اًواحسة وىف حاةل املفاضةل حىون الأًووًة ًلأػىل درخة فالأكسم
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  اخل ... هــــسوات ػَمَة، حَلات دراس َة، س ميَيار، أأس حوع ػمل"أأًــــة مسمَات أأدصى مثي

ًلاء أأحباث وغيس كدول ُشٍ الأحباث ثؼامي مؼامةل املؤمتصات  ىـــون معَوب فهيا ا  ٍو

. اخلارحِة

 ل جرسى اًرشوط اًخيظميَة املوحضة تؼاًَة يف حاةل حتمي اجلِة ازلاغَة ٌَيفلات. 

  تؼس اًؼودة لأرض اًوظن ًلسم غضو َُئة اًخسٌرس ثلٍصص جملَس اًلسم متَِسا ٌَؼصض ػىل

 .جمَس ازلراسات اًؼََا

   ة هفلات لأغضاء َُئة اًخسٌرس املضارنني يف املؤمتصات اخلارحِة أأو أأًة ل جسامه اجلامؼة تبًأ

اخل تسون ... مسمَات أأدصى مثي ازلورات اًخسًرخِة واًيسوات اًؼَمَة واحلَلات ازلراس َة

 .أأحباث وحىون ػىل هفلة املضارك خشعَاً 

 

املٌِلت اًؼَمَة :  ًثاً 

مع مصاػاة ػسم الاذالل حبسن  " 1972 ًس ية 49 من كاهون ثيظمي اجلامؼات رمق 87ثيط املادة 

سري اًؼمي يف اًلسم ويف اًلكَة اواملؼِس جيوز اًفاد أأغضاء َُئة اًخسٌرس يف همٌلت ػَمَة مؤكذة 

رئُس اجلامؼة تؼس موافلة جمَس ازلراسات / مؼايل الأس خاذ ازلنخورذارج اجلامؼة وذكل تلصار من 

اًؼََا واًححوث تياءًا ػًل اكرتاح جمَس اًلكَة أأواملؼِس تؼس أأذش رأأي جمَس اًلسم اخملخط وحىون 

خاكيض املوفس فهيا  املِمة اًؼَمَة ملسة س ية واحسة كاتةل ٌَخجسًس غيس اًرضورة اًلعوي مصة واحسة ًو

". مصثحة اكمال ظوال مسة املِمة

:- ثيلسم املِمة اًؼَمَة ايل هوػني

. هممة ػَمَة خشعَة .1

 .هممة ػَمَة ػًل هفلة اًحؼثات .2

 

: املسدٌسات املعَوتة ٌَمِمة اًؼَمَة اًضرعَة

 اًعَة امللسم ٌَحعول ػًل املِمة اًؼَمَة .
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 دعاب ازلغوة املخضمن مسة املِمة اًؼَمَة واًـصض مهنا .

 تَان حاةل من اًلكَة موحض تة الاخازات والاػارات واملٌِلت اًؼَمَة اًساتلة .

 اكصار تؼسم وحود أأغحاء ثسٌرس َة ذالل املِمة اًؼَمَة .

 اكصار جىذاتة امس خامؼة ظيعا ػًل الاحباث اًيت ًمت ورشُا من املِمة .

 موافلة اًلسم واًلكَة .

 اًخبأصرية .

 ػًل اًسفصموافلة الامن . 

 اكصار تؼسم الاغخشار غن املِمة. 

 

: املِمة اًؼَمَة ػًل هفلة اًحؼثات

ضاف اٍهيا دعاب اًرتص َح من الادارة  يه هفس احصاءات ومسدٌسات املِمة اًؼَمَة اًضرعَة ًو

اًؼامة ٌَحؼثات ابًلاُصة نٌل أأهة ًمت ادعار الادارة اًؼامة ٌَحؼثات ابًلاُصة تلصار املِمة اًؼَمَة فور 

ظسورٍ، ػٌَلً تبأن مجَع اًرتص َحات ٌَحعول ػًل هممة ػَمَة ػًل هفلة اًحؼثات ثمت وفلا ملؼاًري 

ثضؼِا الادارة اًؼامة ٌَحؼثات ابًلاُصة وػًل من ٍصؾة يف اًرتص َح اًخواظي مع الادارة اًؼامة 

. ٌَحؼثات ابًلاُصة من ذالل املوكع الاًىرتوين املؼَن ػًل موكع الادارة

: الاوراق املعَوتة من غضو املِمة اًؼَمَة ػًل هفلة اًحؼثات

املسدضار / ًلوم غضو املِمة اًؼَمَة ملسة س خة أأصِص ػًل هفلة اًحؼثات تؼس رد الاس خاذ ازلنخور

:- اًثلايف ابملوافلة تخلسمي الايت

 موافلة اجلامؼة ػًل اًسفص .

 اذالء اًعصف .

 هدِجة اًىضف اًعيب .

 ظورة مؼمتسة من موكف اًخجيَس .
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  احلضور ًالدارة وتعححخَ ضامن لسدِفاء اًخؼِسات املاًَة املعَوتة وثلسمي حواز اًسفص

. مليحة دعاب اخلارحِة ٌَحعول ػًل اًخبأصرية (معاتلة املِية خلعاابت اجلامؼة)

 موافلة الامن ػًل اًسفص .

 اسدِفاء رشط اٌَـة .

 حضور دورة اػساد اًلادة ورشط من رشوط ثيفِش املِمة اًؼَمَة .

 

: اًلواػس املخحؼة ٌَمٌِلت اًؼَمَة ٌَحعول ػًل هممة خشعَة أأوػًل هفلة اًحؼثات

 تياء ػًل موافلة جمَس ازلراسات اًؼََا واًححوث يف 26/11/2012وافق جمَس اجلامؼة يف 

:-  ػًل ما ًًل20/11/2012

o أأن حىون املِمة اًؼَمَة تـصض احصاء أأحباث ػَمَة ثعحَلِة أأو أأاكدميَة: 

o  أأن ًخلسم غضو َُئة اًخسٌرس خبعة اًححر اشلي س َوفس من أأخهل حبَر حىون يف اظار

. اخلعة اًححثَة ٌَجامؼة واًلكَة وذات أأمهَة يف جمال ختععة ومؼمتسة من اجلِة املوفس اٍهيا

o  أأن حىون اجلامؼة املوفس اٍهيا من اجلامؼات املصموكة وذات اًسمؼة اًؼَمَة املمتزية يف جمال

.  ػًل رأأي اًلكَةاً اًخرعط تياء

o  احلعول ػًل ثبأهَس من اجلامؼة أأو املصنز اًححيث اًيت سدمت فهيا املِمة اًؼَمَة جىذاتة امس

. خامؼة ظيعا مضارنة مع اجلامؼة الادصي

o  يف حاةل غودة اًؼضو كدي اىهتاء املِمة املموةل من ازلوةل ثسرس لك حاةل ػًل حسة وفلا

ملربرات اًؼودة ويف حاةل ػسم وحود مربرات ٌَؼودة حيصم من أأي هممة ػَمَة أأوحضور أأي 

لوم جصد مجَع ما أأهفق ػََة ذالل فرتة وحودٍ ابخلارج . مؤمتص ابخلارج ملسة زالث س يوات ًو

o ًلسم غضو َُئة اًخسٌرس املوفس يف هممة ػَمَة ثلٍصصًا لك زالزة أأصِص غن مامت اجناٍز .

o  اًزام اًحاحر تؼمي هسوة ػَمَة غن خمصخات املِمة اًؼَمَة تؼس اًؼودة مذضمية غصض

. اًححوث اًيت متت أأو خاري ورشُا وذكل ذالل صٍِصن من غودثَ
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: كواػس املفاضةل ٌَمِات اًؼَمَة ابجلامؼة

ثمت املفاضةل تني اًسادة أأغضاء َُئة اًخسٌرس ابجلامؼة املخلسمني ٌَحعول ػًل احسي املٌِلت 

:- اًؼَمَة مبجموع هلاط وفق اًلواػس الثَة

 ًفضي من مل ٌس حق ةل اًسفص يف همٌلت ػَمَة من كدي .

 مسة اخلسمة وحتسة مسة اخلسمة اكليت:- 

 

 .يف وظَفة مسرس حتسة لك س ية تيلعة حبس أأكيص س حع هلاط 

 .يف وظَفة أأس خاذ مساػس لك س ية تيلعة حبس أأكيص س حع هلاط 

. يف وظَفة أأس خاذ حتسة لك س ية تيلعة 

  يف حاةل اًدساوي يف هلاط املفاضةل ًفضي من مل ٌس حق هل اًسفص يف تؼثات داذََة أأو

. ارشاف مضرتك أأو أأخازات دراس َة أأو أأي هوع من الاًفاد أأاتح هل اًسفص من كدي

 مؼاجلة هسور اًس ية .

 أأكي من صِص حيشف .

 من اًيلعة1/12حيسة لك صِص ب  .

 أأنرث من س خة أأصِص حتسة تيلعة اكمةل .

  ًصئُس اجلامؼة أأو من ًفوضة يف ذكل اًرتص َح ًالثفاكِات اًثلافِة وفلا ملخعَحات لك

. اثفاكِة ولك حاةل ػًل حسة

 رئُس اجلامؼة أأو /يف حاةل جساوي هلاط املصحشني من اكفة الأوخة ًفوض الأس خاذ ازلنخور 

.  ظحلا ٌَمعَحة اًؼامةهمن ًفوضَ ًرتص َح من ٍصا

  اذا جسخة اًؼضو يف ضَاع املِمة اًؼَمَة ٌسددؼس من اًرتص َح لأي هممة ػَمَة أأدصي ملسة

 .زالث س يوات
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ثفاكِات ازلوًَة  :ال 

َة تُهنا وتني اًؼسًس من اجلامؼات الأحٌحَة ٌسمح من  حصثحط خامؼة ظيعا مبجموػة اثفاكِات دًو

ًلاء احملارضات  ذالًِا ثسفص اًسادة أأغضاء َُئة اًخسٌرس من اجلاهحني ًخحادل اخلربات اًؼَمَة وا 

 .واماكهَة اًخؼاون يف ال رشاف اًؼَمي ػًل اًصسائي اجلامؼَة

ًلاء  يف حاةل اهعحاق اًرشوط ػًل غضو َُئة اًخسٌرس ٌَسفص يف هممة ػَمَة كعرية الأخي ل 

هَ ًرصف ٌَؼضو ثشاهص ظريان ذُاب وغودة وزَر تسل  حمارضات كأس خاذ زائص وموافلة اجلامؼة فا 

 .اًسفص ظحلًا ٌَلواػس امليظمة شلكل
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ثفاكِات دوًَة ا  تَبأن تبأسٌلء اجلامؼات الأحٌحَة اًىت حصتعِا جبامؼة ظيعا 

 فًصلِاأأ 

امس اجلامؼة ابلجنَزًية مس اجلامؼة ابًؼصتَة ا ازلوةل

 Al-Haj Khedrاحلاج درض اجلزائص 

 Al-Kadi Ayadاًلاىض غَاض املـصب 

اًسودان 
لكَة اًصازى ٌَؼَوم اًعحَة 

واًخلٌَة 

Al- Razy Faculty for Medical and 

Technical Sciences 

 Sudanese Academy for Sciencesالااكدميَة اًسوداهَة ٌَؼَوم  

 Keslaهسال  

صى    Al- Zaeim Al-Azharyاًزغمي الاُز

 
ازى ٌَؼَوم اًعحَة رال

واًخىٌوًوحِة 

University of El- Razi for 

MedicaL and Technological 

Sciences 

 Arabs Medicalاًؼصب اًعحَة ًَحا 

7جًصي أأ اًساتع من  
th
 April 

 Gombe Stateحومة س خات هَجرياي 

 Bayeroابٍصو  

 Nouackshottهواوضوط مورًخاهَا 

 اًؼَوم الاسالمِة  

 ًوىم ثوحو 
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أأورواب 

امس اجلامؼة ابلجنَزًية مس اجلامؼة ابًؼصتَة اازلوةل 

 Chemnitzهمييَزت ا ـــملاينأأ 

 Munich Technical مِوخن اًفٌَة 

 Jenaحِيا  

 Barcelonaجصصَوهة ا ـأأس حاين

خامؼة اوثفوش – لكَة احللوق اجملص 
Faculty of Law – Eotvos 

University 

 Technical Univ. of Budapestاجلامؼة اًفٌَة تحوداتُست  

 Agric. Univ. of Athensاجلامؼة اًزراغَة تبأزٌُا اًَوانن 

 .Salford Univساًفورد أأجنَرتا 

 .Liverpool Univًَفصتول  

 .Leeds Univًَسز  

 .Bradford Univجصادفورد  

 .Sheffield Univص َفسل  

 .Moden Univمودٍن ا ـاًعايل

 .Sapienza Univساتَزنا  

 .Napoli Univانتوىل  

  هحٌو 

 Roma Tor Vergataثور فريخاات  روما 

 AdamMickiewicz - Poznanتوزانن  –أأدم مِىِفِدش توًيسا 

 Economy Univ. in Bydgoszcz سزيالاكذعاد تحاًسحوسزي 

 Sopot Univ. of Applied Sciences  ٌَؼَوم اًخعحَلِةسوتوت 
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 .Islamic Univاجلامؼة الاسالمِة روس َا 

 
اجلامؼة اًصوس َة اًزراغَة 

جمتريايًزف 

Russian Timiryazev State Agric. 

Univ. 

 .Ryazan State Univرايزان  

 
اجلامؼة احلسًثة ٌَؼَوم 

الاوساهَة 
Modern Univ. for Humanities 

 " ًَدسن"سالفم  

 .Astrakhan State Univاسرتاذان  

 .Free Univاجلامؼة احلصة هبوًيسا ُوًيسا 

 .Marseille Univمارس َََا فصوسا 

 Monbliaموهحََة  

 ٍميوج  

 Nicosiaهَلوس َا كربص 

اكدميَة جسٌُوف ًالكذعاد أأ تَـاراي 
D.A. Tsenov Academy of 

Economics 
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أأس َا 

امس اجلامؼة ابلجنَزًية امس اجلامؼة ابًؼصتَة ازلوةل 

 .Azerbaijan Medical Univأأّذرتَجان اًعحَة أأذرتَجان 

 .Nanjing Univانجنَيج اًعني 

 .North-West Univهورث ٌوست  

 
َة  خامؼة – لكَة ازلراسات ازلًو

ظن ايت سني 

School of International Studies, 

Sun Yet Sen Univ. 

الااكدميَة اًعًَِة ٌَؼَوم اًزراغَة  
Chinese Academy of Agric. 

Sciences 

حواجنسوجن ٌسلراسات الاحٌحَة  
Guangdong Univ. of Foreign 

Studies 

 Jinhua Polytechnicحِهنوا  

 .Harbin Normal Univُارجن هورمال  

 Ningxia Tongxin Arabicاجلامؼة اًؼصتَة ابًعني  

 
لكَة حٌوب اًعني لدارة الاغٌلل 

 Guangdongخامؼة 

South China Business College, 

Guangdong Univ. 

 
مؤسسة اًخؼَمي اًعًَِة ٌَخحادل 

ازلوىل 

China Education Association for 

Inter. Exchange 

 
لكَة اٌَـات – خامؼة جىني 

الاحٌحَة 

Beijing Univ. Faculty of Foreign 

Languages 

 Ningxia Yinchuanجصثوهول ثؼاون تني ُاى سىول  

 
صاجنسوجن ٌَض حاب ىف اًؼَوم 

اًس َاس َة 
Shangdong Youth Univ. 
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مؼِس ُىب ازلوىل ًالدارة 

والاكذعاد 

Hebei Institute of Inter. Business 

and Economics 

 .Linyi Uunivًَىن  

 .Gansu Agric. Univاكوسو اًزراغَة  

 Gansu UNISCO Association اكوسو اًَووسىو 

 Linxia Modern Vocationalًَيىس َا املِيَة احلسًثة  

اًِيس 
ٍلوػة راخسُاىن ٌَمؤسسات 

اًِيسس َة جباًحور 

Rajadhani Group of Eng. 

Institutions 

 .Yonsei Univٍلع واجنو – خامؼة ًووىس هوراي اجليوتَة 

 .Nagoya Univانحواي اًَاابن 

اىش ٌَخىٌوًوحِا    Toyohashi Univ. of Technologyثوًُو

 Faculty of Fisheries, Kagoshimaلكَة الاسٌلك جبامؼة اكحوص امي  

 State Univ. of Jakartaخااكرات اهسوهُس َا 

 
 اًزراغَة جبامؼة لكَة اًخىٌوًوحِا

Gatjahmada 

Faculty of Agric., Technology 

Univ. 

مؼِس ظضلٌس ٌَحياء املؼٌلرى أأوزابهس خان 
Tashkent Architectural Building 

Institute 

 Medical Institute in Tashkentاملؼِس اًعىب تعضلٌس  

 .Samarkand State Univولًة مسصكٌس  

 .Sultan Zain Al-Abidin Univسَعان ٍزن اًؼاتسٍن ماًزياي 

 Kuwait Universityاًىوًت اًىوًت 

 .Damascus Univدمضق سوراي 

 .Amman Univغٌلن الاردن 

 .Filadlvia Univفِالدًفِا  
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 أأرتس الاََُة  

 .Aden Univػسن اٍمين 

 .Sheba Univس حبأ  

 Univ. of Science and Technologyاًؼَوم واًخىٌوًوحِا  

 
َة  الااكدميَة الاوروتَة ازلًو

ٌسلراسات اًؼََا 
 

 الااكدميَة اٍمييَة ٌسلراسات اًؼََا  

 .Bahrain Univاًححٍصن اًححٍصن 

 .Bahrain Kingdom Univممَىة اًححٍصن  

مؼِس اػساد اًلادة تسىب الامارات 
Center of Preparing Leaders in 

Dubai 

 American Univ., Emiratesاجلامؼة الامٍصىِة ابلمارات  

 .Al-Jenan Univاجليان ًحيان 

 
اجلامؼة الامٍصىِة ٌَؼَوم 

واًخىٌوًوحِا 

American Univ. for Science and 

Technology 

 .Lebanese-Canadian Univاجلامؼة اٌَحياهَة اًىٌسًة  

 
ب واًؼَوم أ  ًالد اجلامؼة اٌَحياهَة

اًخىٌوًوحِا و

Lebanese Univ. for Arts, Science 

and Technology 

 مؼِساًفزيايء اًيووًة ولكَة اًؼَوم اكزادس خان 
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أأمٍصاك اًضٌلًَة 

امس اجلامؼة ابلجنَزًية امس اجلامؼة ابًؼصتَة ازلوةل 

 Edward Princeالامري ادوارد نيسا 

 .Guelph Univحوًَف  

داذىل جبمِورًة مرص اًؼصتَة 

امس اجلامؼة ابلجنَزًية امس اجلامؼة ابًؼصتَة ازلوةل 

 Social Fund for Developmentاًعيودق الاحامتغى ٌَخمنَة  مجِورًة مرص اًؼصتَة

 
مسًية مدارك ًالحباث اًؼَمَة 

واًخعحَلِة اًخىٌوًوحِة 

Mubarak City for Scientific 

Researches and 

Technological 

Applications 

 
ًِيسسة امؼِس حبوث 

اًزراغَة 

Institute of Researches of 

Agric. Engineering 

 

اكدميَة اًححر اًؼَمى أأ 

مىذة )واًخىٌوًوحِا 

 (جصاءة الاذرتاع

Academy of Scientific 

Research and Technology 

(Patent Office) 

 
اجلامؼة املرصًة اًَاابهَة 

ٌَؼَوم واًخىٌوًوحِا 

Egyptian-Japanese Univ. for 

Science and Technology 

 

مصنز اًححوث اًزراغَة 

املؼمي املصنزى )

لأحباث اًرثوة 

 (اًؼحاس َة–اًسمىِة

Center of Agricultural 

Researches (Central 

Laboratory for Fisheries 

Res.) 

 Al-Menoufya Univ. – Zagazig خامؼة –امليوفِة خامؼة  



27 
 

 خامؼة –اًزكاًزق 

جهنا خامؼة – امليعورة 

نفص اًض َخ خامؼة – 

ازلًخا خامؼة – 

Univ. – Al-Mansoura 

Univ.- Banha Univ. – 

Kafr El-Sheikh Univ. – 

Delta Univ. 

 Misr El-Kheir Foundationمؤسسة مرص اخلري  

 
جمَس املصانز واملؼاُس 

واًَِئات اًححثَة 

Council of Research Centers, 

Institutes and Bodies 

 
لكَة ظة اًفم والاس يان 

 أأنخوجص 6خامؼة 
 

  أأنخوجص 6 

 

– لكَة ظة الاس يان 

خامؼة نفص اًض َخ 

ولكَة ظة الاس يان 

خامؼة ظيعا 

 

 

لكَة اًعة جبامؼة ظيعا 

ومصنز أأسوان ٌَلَة 

مؤسسة جمسى – 

ًؼلوب 

 

 

جصثوهول ثؼاون تني اًَِئة 

املرصًة اًؼامة ٌَرثوة 

املؼسهَة وخامؼة ظيعا 
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 (2019-2018/2018-2017)  ٌَؼام اجلامؼيملؤمتصات ازلاذََةتَان اب

 م الامس اًلسم غيوان املؤمتص ماكن الاهؼلاد اًفرتة

 1 رمضان ػىل اًصفاغى /د.أأ  احملاظَي املؤمتص ازلويل احلادى غرش ًرتتَة اًيحات خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2017

 اًـصدكة 15-17/8/2017
ة يحمنَة اًزراعلاملؤمتص ازلوىل الاول ل

 وذسمة اجملمتع
 2 أأسامة نٌلل اًؼحاىس/ د.أأ  اًخساثني

23-26/2/2018 
ص فصع خامؼة  الأُز

أأس َوط 

املؤمتص ازلوىل الاول ٌَؼَوم اًزراغَة 

اًخعحَلِة 
اًخساثني  أأسامة نٌلل اًؼحاىس / د.أأ  3 

خامؼة أأس َوط  25-27/3/2018 اًخساثني  اًخاسع ٌَخمنَة واًحُئةاملؤمتص ازلوىل  أأسامة نٌلل اًؼحاىس / د.أأ  4 

10-13/10/2018 
 خامؼة –لكَة اًزراػة 

 كٌاة اًسٌوس
اًخساثني  مؤمتص اًخساثني اًؼصيب اًثامن أأسامة نٌلل اًؼحاىس / د.أأ  5 

 اىل 28/11/2017

1/12/2017 
 مسًية الاكرص

املؤمتص اًؼَمى اًسادس غرش ًخـشًة 

 احلَوان
 6 سؼس زؿَول ازلمصاوى/ د.أأ  الاهخاج احلَواىن

 اىل 28/11/2017

1/12/2017 
 مسًية الاكرص

املؤمتص اًؼَمى اًسادس غرش ًخـشًة 

 احلَوان
 الاهخاج احلَواىن

رشًف غحس اًوهُس / د.أأ 

 خرب
7 
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  (2019-2018/2018-2017)  ٌَؼام اجلامؼيملؤمتصات ازلاذََةتَان اب: اتتع

 م الامس اًلسم غيوان املؤمتص ماكن الاهؼلاد اًفرتة

 8 َلس اًس َس َلس أأمحس/ د.أأ  اًخساثني املؤمتص ازلويل احلادى غرش ًرتتَة اًيحات خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2017

10-11/10/2017 
 خامؼة –لكَة اًزراػة 

 اًلاُصة

املرصي اًدض َيك ازلويل ًخعحَلات املؤمتص 

 اًياهو حىٌوًويج
 9 َلس اًس َس َلس أأمحس/ د.أأ  اًخساثني

 اىل 28/11/2017

1/12/2017 
 مسًية الاكرص

املؤمتص اًؼَمى اًسادس غرش ًخـشًة 

 احلَوان
 الاهخاج احلَواىن

غحساًؼٍزز َلس غحس  /د

 اًؼٍزز
10 

رمضان ػىل اًصفاغى  /د.أأ  احملاظَي املؤمتص اًساتع ملؼِس حبوث احملاظَي احللََة اجلزية 18-19/12/2018 11 

 خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2018
املؤمتص ازلويل اًثامن ٌَحَوحىٌوًوحِا 

 املَىصوتَة
 اًيحات اًزراغي

غحس اًيارص غحس اًـين / د

 اًزغوًًل
12 

  امليعورةخامؼة 27-28/11/2018
اًؼارش ًالرصاد اًزراغي واًخمنَة املؤمتص 

 اًًصفِة
اغى رالاكذعاد اًز صي/ د  13 أأمحس ماُص اجلُو

  امليعورةخامؼة 27-28/11/2018
اًؼارش ًالرصاد اًزراغي واًخمنَة املؤمتص 

 اًًصفِة
اغى رالاكذعاد اًز غعام َلس اًحؼىل / د 14 
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 (2019-2018/2018-2017)ٌَؼام اجلامؼي املؤمتصات ازلاذََة : اتتع

 م الامس اًلسم غيوان املؤمتص ماكن الاهؼلاد اًفرتة

23-26/2/2018 
ص فصعخامؼة   الأُز

أأس َوط 

املؤمتص ازلوىل الاول ٌَؼَوم اًزراغَة 

اًخعحَلِة 
اغى رالاكذعاد اًز غعام َلس اًحؼىل / د 15 

 خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2018
املؤمتص ازلويل اًثامن ٌَحَوحىٌوًوحِا 

 املَىصوتَة
اًيحات اًزراغى 

حٌفي فاروق غحس / د

 امللعود
16 

10-11/10/2017 
 خامؼة –لكَة اًزراػة 

 اًلاُصة

املرصي اًدض َيك ازلويل ًخعحَلات املؤمتص 

 اًياهو حىٌوًويج
هخاج احلَواين  17 ظَؼت درض اًٌصس/ د ال 

 18 َلس اجصاُمي فذوح /د اًخساثني املؤمتص ازلويل احلادى غرش ًرتتَة اًيحات خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2017

 19 ػامص غحس اجملَس اًؼصىب /د اًخساثني املؤمتص ازلويل احلادى غرش ًرتتَة اًيحات خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2017

10-11/10/2017 
 خامؼة –لكَة اًزراػة 

 اًلاُصة

املرصي اًدض َيك ازلويل ًخعحَلات املؤمتص 

 اًياهو حىٌوًويج
 20 ػامص غحس اجملَس اًؼصىب /د اًخساثني

23-26/2/2018 
صخامؼة فصع   الأُز

أأس َوط 

املؤمتص ازلوىل الاول ٌَؼَوم اًزراغَة 

اًخعحَلِة 
 21 غٌلد ازلٍن أأمحس رصوان/ د احملاظَي

 22 رصا سَمي اًرصىف /د اًخساثني املؤمتص ازلويل احلادى غرش ًرتتَة اًيحات خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2017
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  (2019-2018/2018-2017)ٌَؼام اجلامؼي املؤمتصات ازلاذََة : اتتع

 م الامس اًلسم غيوان املؤمتص ماكن الاهؼلاد اًفرتة

2-3/4/2018 
 خامؼة –لكَة اًزراػة 

 اًلاُصة

اًؼَمي اًصاتع ٌَجمؼَة اًؼَمَة املؤمتص 

 وهحااتت اًًزية
 23 رصا سَمي اًرصىف /د اًخساثني

خامؼة نفص اًض َخ  3-4/10/2017 املؤمتص ازلويل احلادى غرش ًرتتَة اًيحات  احملاظَي  ُياء َلس غرشى / د 24 

 خامؼة اًلاُصة 10-11/10/2017
 ازلوىل ًخعحَلِات  اًدض َيكاملؤمتص املرصى

 اًياهو حىٌوًوىج
 25 رحاب َلس أأتو اسٌلغَي/ أأ  اًخساثني

أأمحس فىصى اًلصموظى  /أأ  اًخساثني املؤمتص ازلويل احلادى غرش ًرتتَة اًيحات خامؼة نفص اًض َخ 3-4/10/2017 26 

اغى رالاكذعاد اًز ازلويل اخلامس ٌَححر اًؼَمياملؤمتص   ظيعاخامؼة 26-29/3/2019 صي/ د  27 أأمحس ماُص اجلُو

 الأرايض واملَاٍ ازلويل اخلامس ٌَححر اًؼَمياملؤمتص   ظيعاخامؼة 26-29/3/2019
أأمحس غحس اًفذاح / د.ا

 اًحارودي
28 

 29 َلس سَامين صؼحان/ د الأرايض واملَاٍ ازلويل اخلامس ٌَححر اًؼَمياملؤمتص   ظيعاخامؼة 26-29/3/2019

 30 غعام َلس اًحؼًل/ د الاكذعاد اًزراغي ازلويل اخلامس ٌَححر اًؼَمياملؤمتص   ظيعاخامؼة 26-29/3/2019

 31 ػادل َلس ُالل/ د اًِيسسة اًزراغَة ازلويل اخلامس ٌَححر اًؼَمياملؤمتص   ظيعاخامؼة 26-29/3/2019

      



32 
 

 (2019-2018/2018-2017)ٌَؼام اجلامؼي املؤمتصات ازلاذََة : اتتع

 م الامس اًلسم غيوان املؤمتص ماكن الاهؼلاد اًفرتة

  اًفِومخامؼة 4-6/3/2019
ازلويل اًخاسع ٌَخمنَة اًزراغَة املؤمتص 

 املخواظةل
 32 أأسامَ نٌلل اًؼحايس/ د.أأ  اًخساثني

  اًفِومخامؼة 4-6/3/2019
ازلويل اًخاسع ٌَخمنَة اًزراغَة املؤمتص 

 املخواظةل
 33 َلس اًس َس َلس أأمحس/ د.أأ  اًخساثني

  اًفِومخامؼة 4-6/3/2019
ازلويل اًخاسع ٌَخمنَة اًزراغَة املؤمتص 

 املخواظةل
 34 َُمث َلود رمضان/ د وكاًة اًيحات
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 (2019-2018/2018-2017) اجلامؼي ًؼاململؤمتصات اخلارحِة تَان اب

 م الامس اًلسم غيوان املؤمتص ماكن الاهؼلاد ًفرتةا

 اظَياملح املؤمتص ازلوىل ٌَزراػة ىف ايُورهَا اًحوس ية واًِصسم 5-8/10/2017
أأسامة غحس اذلَس / د

 غحساًصازق
1 

 2 غٌلد ازلٍن أأمحس رصوان/ د اظَياملح املؤمتص ازلوىل ٌَزراػة ىف ايُورهَا اًحوس ية واًِصسم 5-8/10/2017

 ابهس خان 21-23/2/2018
املؤمتص ازلوىل اًصاتع ٌَحسًلة اًيحاثَة 

 هس خاهَةااًة
 3 هخِي اجصاُمي اًضؼريى/ د اًيحات اًزراغى

 ابهس خان 21-23/2/2018
املؤمتص ازلوىل اًصاتع ٌَحسًلة اًيحاثَة 

 هس خاهَةااًة
 4 مسص غحس اًؼٍزز َلس معص/ د اًورازة

1-3/3/2018 
- مسًخة ًاميسول 

 كربص

املؤمتص الأورومذوسعي اخلامس ٌَميخجات 

 اًعحَؼَة
 اًيحات اًزراغي

غحس اًيارص غحس اًـين / د

 اًزغوًًل
5 

 6 أأمحس َلس أأمحس/ د.أأ  ال كذعاد اًزراغي املؤمتص ازلويل اخلامس ٌَزراػة املس خسامة ثووس 8-10/10/2018

 7 ظارق زيك فودة/ د.أأ  اًِيسسة اًزراغَة املؤمتص اًؼَمي الأورويب اًؼارش اجنَرتا- ًيسن  8-9/10/2018

 8 ػُسوي كامس َلود/ د.أأ  الأرايض واملَاٍ املؤمتص ازلويل اًثامن ٌَموارد املائَة اًسؼودًة- اًصايض 22-24/1/2019
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 (2019-2018/2018-2017) اجلامؼي ًؼامل تَان جبوائز اًًرش ازلويل

 م الامس اًلسم اًحَان اًس ية

احباث مًضورة  6/1/2018 وكاًة اًيحات  ف وظاب غحس اًصؤخجسامح / د.أأ  1 

احباث مًضورة  6/1/2018 وكاًة اًيحات  غحساحلىمي ازلمصداش اًرشتُىن / د.أأ  2 

احباث مًضورة  6/1/2018 وكاًة اًيحات   3 حَمي ػًل غيرب/ د.أأ 

احباث مًضورة  3/9/2018 َلود َلس اجصاُمي / د.أأ  هالارايض واملَا 4 

3/9/2018 

18/9/2018 
احباث مًضورة  ػُسوي كامس َلود / د.أأ  هالاراىض واملَا 5 

احباث مًضورة  25/3/2018 اًخساثني  محس أأ َلس اًس َس / د.أأ  6 

احباث مًضورة  3/9/2018 غحس اًؼٍزز َلس غحس اًؼٍزز / د الاهخاج احلَواين 7 

17/12/2017 

18/2/2018 

25/3/2018 

3/9/2018 

6/10/2018 

احباث مًضورة  اًيحات اًزراغي  غحس اًيارص غحس اًـين اًزغوًًل / د 8 
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 (2019-2018/2018-2017) اجلامؼي ًؼامل تَان جبوائز اًًرش ازلويل: اتتع

 م الامس اًلسم اًحَان اًس ية

18/2/2018 

25/3/2018 
احباث مًضورة  اًيحات اًزراغي  هخِي اجصاُمي اًضؼريي / د 9 

احباث مًضورة  6/1/2018 وكاًة اًيحات  ظححي غحس اًصحمي حامس / د 10 

أأحباث مًضورة  25/3/2018 احملاظَي  اًصازق  اذلَس غحس أأسامة غحس/ د 11 

25/3/2018 

3/9/2018 

6/10/2018 

حباث مًضورة أأ  حٌفي فاروق غحس امللعود  /د اًيحات اًزراغي 12 

أأحباث مًضورة  3/9/2018 جصاُمي فذوح/ د اًخساثني  13 َلس ا 

أأحباث مًضورة  25/3/2018 اًخساثني  ػامص غحساجملَس اًؼصىب / د 14 

احباث مًضورة  3/9/2018 الاهخاج احلَواين  َلس فؤاد اًخس َوين / د 15 

احباث مًضورة  13/9/2018  16 فِمي غحس اًصمحن ظادق/ د.أأ  اًخساثني

احباث مًضورة  6/11/2018  17 أأمحس غحس اًفذاح اًحارودي/ د.أأ  هالارايض واملَا

 18 اًس َس غَس ؾيمي/ د اًورازة أأحباث مًضورة 7/11/2018

 19 أأسٌلء ظححي ًوسف اًيجار/ م اًيحات اًزراغي أأحباث مًضورة 6/10/2018
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 تَان تبأسٌلء اًسادة املسرسون املساػسون واملؼَسون ابخلارج

 اًفرتة ازلوةل اًلسم الامس م

  س يوات4 أأمٍصاك اًيحات اًزراغي ايدش ظححي حنَهل/ اًس َس 1

  س يوات4 أأمٍصاك ػَوم وحىٌوًوحِا الأؿشًة اتدسام أأتو اجملس َلس/ اًس َسة 2

 مٌحة ػام كاتي ٌَخجسًس اًعني اًيحات اًزراغي َلس فذحي ًوسف ظَ/  اًس َس 3
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 َُئة حتٍصص ازلًَي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأس خاذ ازلنخور

 رشًف غحس اًوهُس خرب

 معَس اًلكَة

 الأس خاذ ازلنخور

 أأسؼس غحس اًلادردرابةل  

وهَي اًلكَة ٌسلراسات 
 اًؼََا واًححوث

اًؼالكات كسم 
 اًثلافِة
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  ابجلامؼةاًؼالكات اًثلافِةصىص واحة لدارة 

وًلك من سامه يف ادصاج ُشا ازلًَي 

 

صىص ذاص 

وهَي اًلكَة ٌسلراسات اًؼََا واًححوث / لأغضاء مىذة اًس َس الأس خاذ ازلنخور

: ػًل هجسمه املخواظي ومه

فعومة اًس َس سالم / اًس َسة

َلس مسؼس سؼس / الأس خاذ

اهخعار َلس اسٌلغَي / اًس َسة

 

 

 

 

 

 

 

 2019ًوًَو 


