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 تقرير 

  "ندسكيبالال -دورة تنسيق الحدائق "دوره 

 
تحت رعايه ا.د/ مجدى سبع رئيس الجامعة وأ.د/ عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

البيئة وأ.د/ شريف عبد الونيس جبر عميد كليه الزراعه وأ.د/ محمد السيد محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة 

 تنمية البيئة و مدير المركز أ.د/ محمد فتوح . المجتمع و
 تحت عنوان :" تنسيق الحدائقمركز التجارب والبحوث الزراعية بكليه الزراعه جامعه طنطا الدوره التدريبيه  لل نظم

 اكتوبر 02حتى الخميس  اكتوبر 02 االحدفي الفتره من وذلك لمده اسبوع  شباب الخريجينلطالب ولل"  الالندسكيب

  .البساتين رئيس قسم  محمد فتوحا.د/  تحت إشراف 8022

 -الهدف من الدوره:

تصميم وتخطيط وتنسيق الحدائق باستخدام النباتات  .1

 -مسطحات خضراء –شجيرات  –أشجار  ) المختلفة

زهور( وتوزيعها الصحيح  -مغطيات تربة -متسلقات

 . وتحديد األماكن المناسبة لها وطرق زراعتها
 -التماثيل-الممرات -البنائية : النافوراتاقامة المنشآت  .8

  .مبنى االدارة –المقاعد -الكبارى -التراسات –البرجوالت 

 -فنادق -تخطيط األرض الستخدام معين ) مجمعات سكنية .3

ممرات كما يختص  -طرق -حدائق -منتجعات سياحية

  .بتخطيط المدن والقرى

 

 -: حتوي الدورةم

 مقدمة فى تصميم وتنسيق الحدائق .2

 .أسس تنسيق المساحةو  نظم تنسيق المساحات .0

 .العوامل المؤثرة فى التنسيق .3

استخدامات و  أهم المجاميع النباتية لنباتات الزينة .4

 العناصر النباتية

مراحل و  الرسم الهندسى .العناصر االنشائية في التصميم .2

 .إنشاء التصميمات المختلفة
 

 الدوره: مميزات

بعد نهاية الدورة على شهادة معتمدة من كليه يحصل المتدرب 

 .  CDالحصول مجانا على  .الزراعه جامعه طنطا

 

 -التدريب في الدوره:بمين ئالقا

تصميم وتنسيق  )رئيس قسم البساتين -أ.د/ محمد فتوح  -2

 .(الحدائق

  استاذ مساعد بكلية الهندسة-اسامة عبدالنبي قمبرد/  -0

حى شبكات الرى وتوكاد والرفع المسابرنامج ااال)

  (.تطبيقات برنامج االتوكاد
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 -:متدربينتوزيع وتسليم شهادات دورة االلندسكيب على ال

قام أ.د محمد السيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع و أ.د.م أمجد الجمال ورئيس قسم المحاصيل ومدير وحدة 

  .أ.د/ محمد فتوح بتسليم الشهادات  البحوث و التجارب بالكليه ألعمال ووحدة التدريب بالكلية وأ.د مدير مركزريادة ا
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 منسق ال

 

 د.هناء عاطف نسيم

 وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع

 

 ا.د/ محمد السيد أحمد   

 عميد الكلية   

 
 يف عبد الونيس جبرا.د/ شر


