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   تقرير
   سيونبمركز قرانشو إلى قرية ) ...... 2( القافلة الزراعية  

  
للعمل على النهوض بالقرى األكثر احتياجا  و تحت ) حياة كريمة (انطالقا من مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية 

ئيس الجامعة عماد عتمان نائب ر/محمود زكي رئيس الجامعة والسيد األستاذ الدكتور/ رعاية السيد األستاذ الدكتور

دمحم السيد دمحم أحمد عميد الكلية والسيد االستاذ / لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و اشراف السيد االستاذ الدكتور 

   .شريف عبدالونيس جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ الدكتور

  
الموافق  االربعاءوذلك يوم  بسيونالتابعة لمركز  - شوقراننظمت كلية الزراعة جامعة طنطا قافلة زراعية الى قرية 

15/9/2021 .  

 
  -:بداية أعمال القافلة

  .البيئة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية وكيل كلية الزراعة( شريف عبدالونيس جبر / قام باالفتتاح السيد األستاذ الدكتور

 

  -:عدد من السادة من أعضاء هيئة التدريس  بكلية الزراعة في التخصصات المختلفة وهمالقافله بحضور شارك 
 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  شريف عبدالونيس جبر .د.أ .1

  مدرس النبات الزراعي    اسالم اسماعيل طيبة  ./د .2

 مدرس الميكنة الزراعية  صالحالسيد شيماء ./ د .3
 الدواجنمدرس تغذية   صفاء السيد صالح./د .4
 ييدة بقسم االنتاج الحيوانمع  نورهان مصطفي/ أ .5
  
  :موضوعات القافله  
 

 -:تنالت القافله الحديث في بعض الموضوعات الهامة وهي

 يةمشاكل التغذية في الحيوانات المزرع  
 ستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوانكيفية اال   
 استخدام السيالج واهم المشكالت  
 يةاستخدام المخلفات الزراعية في انتاج الطاقة الحيو  
 لبكتريا واستخدامها في المجال الزراعيا  
 مشكالت زراعة القطن في مصر  
 بقيات المبيدات وسبل حلهامتأهم المشكالت في التربة المصرية الناتجة من تراكم االسمدة و. 
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 - :أهم التوصيات

 ة الزراعيةعودة الدور  

 المطالبة بزيادة المرشدين الزراعيين  

 تفعيل دور الجمعيات الزراعية في خدمة المزارع كمصدر معتمد للمبيدات واألسمدة 
  

  -:صور الندوه 
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  منسق انشاطه القطاع

   
  هناء عاطف نسيم.د

 
  الكليه وكيل 

  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةل
  

  شريف عبد الونيس جبر   /د.ا

  
  عميد الكلية  

  
  دمحم السيد أحمد/  د.ا


