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 تقرير

الصناعه لتنفيذ البرنامج التدريبي التجاره وزياره ممثلي مركز تكنولوجيا االلبان بوزاره 

الخاص بسالسل القيمة لقطاع األلبان التابع لمشروع تعزيز ريادة األعمال وتنمية 

 SEED-USAID الممول من الوكالة األمريكية للتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 بمحافظة الغربية

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

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

 ية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرجهاز تنم/ علي جمعة مدير فرع ا و  المجتمع وتنمية البيئة.

وزاره الصناعه ممثلي مركز تكنولوجيا االلبان بوزاره الصناعه د.علي زين العابدين سالم مستشار . بمحافظة الغربية

 USAID- بمشروعمحمود عمارة مستشار تطوير سالسل القيمة قطاع األلبان واألسماك د.و مديرالمشروع و

 SEED 
 -:مقدمه  

سعي الدوله الي خلق جيل جديد من الشباب يلبي حاجه إطار في 

المجتمع و سوق العمل المصري باالعتماد علي نشر ثقافه فكر 

العمل الحر في كافه المجاالت الخدميه و االنتاجيه و الصناعيه 

والتجاريه و تاصيل قيمه االعتماد علي الذات و رياده االعمال لدي 

مع القطاعين العام والخاص لتعزيز ون الشباب المصري وبالتعا

تشارك الوكالة   االقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب،

وزارة التجارة والصناعة  بالتعاون معاألمريكية للتنمية الدولية 

و تساهم في بناء جهاز تنميه المشروعات الصغيره المصرية و

ة المدنية قدرات الشباب المصري الموهوب المبتكر المهتم بالثقاف

هو  هدفالو .والذي يسعى لتعزيز اقتصاد مصر وخدمة المجتمع

إنشاء مشاريع تجارية جديدة تساعد فى خلق فرص عمل جديدة 

وحل بعض القضايا االجتماعية واإلسهام في نمو االقتصاد 

 .المصري

دعم الوكالة األمريكية لهذا الحدث هو من التزام الواليات يعتبر 

فة ريادة األعمال وتنمية المشروعات بين المتحدة بتعزيز ثقا

الشباب والنساء في مصر من خالل دعم وتنمية المشروعات 

 ". USAID- SEED "متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

ولمعرفة المزيد عن عمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في 

 : مصر، يمكنكم زيارة الموقع اإلليكتروني

  https://www.usaid.gov/egypt 

 

  

 

 

https://www.usaid.gov/egypt
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سعدت إدارة  .خارجيتفعيالً لخطة خدمه المجتمع و تنميه البيئه لكلية الزراعة جامعه طنطا مع مؤسسات المجتمع ال

ء ا.د محمد السيد وكيل الكليه لشئون و بحضور الساده الوكال ا.د شريف عبد الونيسالكليه ممثله في عميد كليه الزراعه 

ممثلي مركز زيارة بخدمه المجتمع و تنميه البيئه و ا.د عيسوى قاسم وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب بالكليه 

بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات  تكنولوجيا االلبان بوزاره الصناعه د.علي زين العابدين سالم و د.محمد عماره

الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ممثالً في السيد األستاذ/ علي جمعة مدير فرع الجهاز بمحافظة المتوسطة و

 . و معمل االلبان زيارة ميدانية للكليةبالجهاز ب  ريهام ُكرات مدير الخدمات غير المالية ا.الغربية 

تم اللقاء في حضور ا.د اسامه عبد الحميد مدير وحده الجوده و د.حازم ربيع مدير وحده تكنولوجيا المعلومات و ا.د عبد 

الباقي موسي رئيس قسم االقتصاد و الزراعي و ا.د احمد الجوهري استاذ مساعد االرشاد الزراعي و د.دينا مرتضي 

 . مدرس االلبان بالكليه

 الزيارة :  ف اعليات
،عن سعادته بمثل تلك الزيارات، ومدى تأثيرها الجيد على الطالب،  والساده الوكالء االفاضلكليه العميد سياده رب أع

بمثابة  هيمثل هذه الزيارات  سيادتهم الي ان  اشار. وفي دراستهموزيادة وعيهم العلمي ما ينعكس عليهم بااليجاب 

جزء ال يتجزأ من المجتمع وأيضا قيام الكلية بالدور  جامعهال همزة الوصل بين الكلية والمجتمع الخارجي حيث أن

 بكل الطرق المتاحة للمساهمة في رفعة وتقدم المجتمع في المستقبل القريب. اتوالمعلوم اتالمنوط بها في تقديم الخدم

مشروع  واألسماك إستشاري تطوير سالسل القيمة لقطاعي األلبان) د.محمــود عمـــارةه من بكلماللقاء دارت فاعليات 

 فاعليات شبكة األلبان ( عن انطالق USAID-SEED تعزيز ريادة األعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

Alban Net  والتى تتم بالتعاون بين مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير" وبرنامج تعزيز  هاتفعيلو 0202ديسمبر  02في

 -بمدن القاهرة  USAID- SEED من الوكالة االمريكية للتنمية الدوليةريادة االعمال وتنمية المشروعات الممول 

لتنمية الدولية لتطوير المساعدات الفعالة والمستدامة، ولتحسين الجودة و ذلك  سوهاج -دمنهور –دمياط  -طنطا

 .تسويق في جميع أنحاء مصرالوالقدرات والتوعية وإمكانية الوصول إلى خدمات مكاتب 

بتحسين جوده االلبان و تعاون لتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص الإمكانية زين العابدين سالم عن مدي  كما تحدث د.علي

مقترح موعد التدريب و الذي سيكون أن شاء الله تقديم   الطالب حديثي التخرجو بمحافظة الغربية للمصنعين منتجاتها

لتسجيل البيانات لكل من يرغب في التسجيل في  سوف يكون هناك استماره .020٢يناير 02-0٢-0٢علي ثالث ايام 
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  حيث يتم التنسيق مع .هذا التدريب من طالب الفرقه الرابعه و طالب الدراسات العليا االلبان او الصناعات الغذائيه فقط

  .ذ البرنامجمدير المركز اإلعالمي بالكلية والتي تتفضل مشكورة بالتواصل والمتابعة لتنفي –الدكتورة هنـــاء نسيـــــم 

 تاريخ ومكان الزيارة:
الكليه بمجمع الكليات بسبرباي و التابع  بمقرم  020٢يناير  ٣الموافق الخميس يوم  فيتمت فاعليات الزيارة العلمية 

  جامعة طنطا.ل

 صور الزيارة: 
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 منسق ال

 

 د.هناء عاطف نسيم

 وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتمع وكيل الكلية

 

 ا.د/ محمد السيد أحمد   

 عميد الكلية   

 

 ا.د/ شريف عبد الونيس جبر


