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  االول البيئى ىدتنالم افتتاح

 جامعة طنطا -كلية الزراعة 

في خدمة المجتمع طنطا جامعة كليه الزراعه دور المستمر و البناء ل  في اطار التفعيل

التي يمكن السبل والوسائل و الطرق  لدراسه وعرض المنتديهذا اقيم وتنمية البيئة ، 

غرس االنتماء الصادق للبيئة في  الي جانببأهمية البيئة، البيئي  اتباعها لتحقيق الوعي

نفوس المواطنين من خالل التركيز على عمق العالقة بين اإلنسان والبيئة، ومدى تأثير 

 هذه البيئة في اإلنسان وحياته.

 عماد عتمان االستاذ الدكتور و رئيس الجامعة مجدي السبع االستاذ الدكتوررعاية  تحت

واالستاذ الدكتور شريف جبر  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

لشئون خدمة المجتمع  عميد كليه الزراعه واالستاذ الدكتور محمد السيد وكيل الكليه

البيئى  المنتدىوفي رحاب كليه الزراعه جامعه طنطا انطلقت فاعليات  .وتنمية البيئة

" "التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بمحافظة الغربيةعنوان للكليه و ذلك تحت االول 

وذلك لمده يوم  جامعة طنطا. -بكلية الزراعة  0202فبراير  02و ذلك في يوم االربعاء 

يوم واحد مدة ل استمرت فاعلياتهالذي و .واحد بقاعه المؤتمرات بمقر الكليه الدور الثاني 

سوف نتابع مع حضراتكم و .(التلفزيون  وعدد من الصحف )غطيه إعالمياً تم تو فقط .

 االول لكليه الزراعه جامعه طنطا.نتدي البيئي تسلسل فاعليات الم

  -:نتدي البيئيالم اولي فاعليات

التسجيل للمنتدى البيئي االول لكليه الزراعه تحت عنوان " التوعيه و مواجهه المخاطر )

 (البيئيه بمحافظه الغربيه"

http://employ.mans.edu.eg/news-ar/2069-the-first-meeting-of-the-forum-for-the-third-rehabilitation-and-employment-of-graduates
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مشارك هم من قيادات جامعه طنطا و ممثلي الفريق  000ما يزيد عن شارك في حضور المنتدي 

البحثي لمشروع التوعيه الريفيه بجامعه المنصوره و ممثلي مركز بحوث تنميه اقليم الدلتا بطنطا و 

لعلميه كذلك ممثلي مركز اعالم وسط الدلتا التابع للهيئه العامه لالستعالمات و ممثلي التخصصات ا

المختلفه و ممثلي الجهات المعنيه بالتوعيه البيئيه بمحافظه الغربيه و ممثلي كليات الزراعه و مركز 

البحوث الزراعيه و مركز بحوث الصحراء و ممثلي نقابه الزراعيين و نقابه الفالحين بمحافظه 

.الي جانب طالب الدراسات الغربيه باالضافه اليممثلي مركز القومي للبحوث و لجنه المبيدات بالغربيه 

 العليا و طالب التعليم الجامعي بالكليه .

تشرفنا بحضور عدد كبير من و لقد  -و النصف  02حتي  صباحا 2الساعه  في تمامبدا التسجيل 

الساده الضيوف و علي رأسهم سعاده رئيس الجامعه و الساده النواب و اعضاء هيئه التدريس بمراكز 

  . هيئات المختلفه بمصرالبحوث المختلفه و ال
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  -:نتدي البيئي المفاعليات  ثاني

 (.ستقبال الساده الضيوف الكرام )ا

ا.د محمد ل ا.د شريف عبد الونيس عميد كليه الزراعه جامعه طنطا و الساده الوكالء األفاضل ااستقب

السيد وكيل خدمه المجتمع و تنميه البيئه و ا.د اسعد درباله وكيل الدراسات العليا و البحوث و ا.د 

 عيسوى قاسم وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب و اعضاء اللجنه المنظمه وفود الساده الضيوف

 .عه طنطاجام في مكتب سيادته برحاب كليه الزراعه بكل الترحاب والسرورصباحا بكل 

االستعدادات النهائيه و استقبال الساده الضيوف الكرام في قاعه وعلي الجانب االخر الوقوف علي مدي 

  .المؤتمرات برحاب كليه الزراعه بتنظيم من شباب اتحاد الطالب للكليه و مدير رعايه الشباب
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  -:نتدي البيئي المفاعليات  لثثا

 سياده رئيس الجامعه ا.د مجدى سبع و الساده النواب لرحاب كليه الزراعه ستقبالا)

 .(جامعه طنطا

ل ا.د شريف عبد الونيس عميد كليه الزراعه جامعه طنطا و الساده الوكالء األفاضل ا.د محمد السيد ااستقب

المجتمع و تنميه البيئه و ا.د اسعد درباله وكيل الدراسات العليا و البحوث و ا.د عيسوى قاسم وكيل خدمه 

سياده رئيس الجامعه و اتحاد الطالب بالكليه  وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب و اعضاء اللجنه المنظمه

 .جامعه طنطا ا.د مجدى سبع و الساده النواب لرحاب كليه الزراعه
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  -:نتدي البيئي المفاعليات  رابع

 (افتتاح سياده رئيس الجامعه ا.د مجدى سبع و الساده النواب للمنتدى)
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ا.د مجدي سبع رئيس جامعة طنطا فعاليات المنتدى البيئي األول لكلية الزراعة افتتاح سياده رئيس الجامعه 

بمحافظة الغربية" بمشاركة ا.د عماد عتمان نائب رئيس تحت عنوان "التوعية ومواجهة المخاطر البيئية 

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المنتدى ، و ا.د مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة 

  . للدراسات العليا والبحوث ، و ا.د الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

أهمية المنتدى لمحافظة  و اوضحبالقاء كلمه الترحيب  الدكتور شريف جبر كليهسياده عميد ال و لقد قام 

و عبر سيادته عن مدي سعادته  .الغربية من خالل الربط بين مخرجات المنتدى والواقع الحالي للمحافظة

 و تمنياته بالنجاح للمنتدي البيئي االول للكليه. بهذا المنتدى البيئي

في كلمته على أهمية الزراعة ودورها في تنمية الدخل رئيس الجامعه  ور مجدي سبع وأكد الدكتكما اعرب 

ً ، مشيراً إلى أهمية الثورة الزراعية التي  ً وحديثا القومي ، باإلضافة إلى أهمية دور المرأة الريفية قديما

  .تسبق دائماً الثورة الصناعية

كليه الزراعه و الجهات البحثيه الزراعيه باالهتمام ولقد أشاد سياده رئيس الجامعه بهذا المنتدى و جهود 

بالبيئه و التوعيه بالمحافظه عليها.وناشد سيادته صغار الباحثين باالهتمام و االستفاده من الخبرات العلميه 

لقدامى ، متمنياً الخروج من المنتدى بتوصيات تسهم في تقليل التلوث  لالساتذه العلماء في المجاالت البحثيه

  .ئي وحماية البيئة بوجه عامالبي
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 -:نتدي البيئي المفاعليات  خامس 

مركز التجارب و البحوث ورعاه المنتدي وهم  الساده وكالء البيئه السابقينات تكريم )

لرعاه الخارجيين مناحل االصيل و تكريم او مركز الخدمه العامه بالكليه و كذلك 

  (.الشركه المصريه للكيماويات 

وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البئه عميد الكليه و ا.د محمد السيد  الدكتور شريف جبرقام 

 .رئيس الجامعه ا.د مجدى سبع و الساده النواب باهداء درع المنتدي لسياده 

ووكيل البيئه و الساده وكالء البيئه  سياده رئيس الجامعه و النواب بتكريم عميد الكليهوخالل االفتتاح قام 

مركز التجارب و البحوث و مركز الخدمه العامه بالكليه و كذلك كل الشكر و التقدير للرعاه  السابقين

  . الخارجيين مناحل االصيل و الشركه المصريه للكيماويات
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 -:نتدي البيئي المفاعليات  سادس

 (برنامج المنتدي )

الدكتور محمد السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر بدا برنامج المنتدي بكلمه  .1

كلية و تنميه البيئه ب قطاع خدمه المجتمعمنجزات  و اشار سيادته و عرض للجميع اهم  المنتدى

و السجل البيئي .و كذلك التلوث البيئي بمحافظه الغربيه المشكله و العالج الزراعه جامعه طنطا 

 لكليه الزراعه جامعه طنطا .

ناقش الدكتور محمد لبيب سالم مدير مركز المشروعات واالبتكارات ونقل التكنولوجيا "دور كما  .2

 .أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مواجهة المخاطر البيئية من خالل المراكز اإلقليمية" 

برنامج مخرجات ما تناول الدكتور يحيى زهران الباحث الرئيسي لمشروع جامعة المنصورة "ك .3

 ."بمحافظه الدقهليه و فرص االستفاده منها في محافظه الغربيهعي البيئي الريفي لوا

شمل برنامج المنتدى كلمة للدكتورة نبيلة شاهين أستاذ النبات الزراعي بجامعة طنطا عن كذلك  .4
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 ."التلوث البيئي بين الحقيقة والوهم" 

النانو تكنولوجي دوراألزهر " وناقش الدكتور شريف أبو القاسم رئيس قسم وقاية النبات بجامعة .5

 .ت" اوحماية البيئة االيجابيات والسلبي

واستعرض الدكتور إسالم شاهين مستشار مجلس علماء مصر دراسة تطبيقية على محافظة الغربية  .6

 .بعنوان "التحديات االقتصادية واالجتماعية والتشريعية التي تهدد البيئة المصرية" 

لي أستاذ مساعد االرشاد الزراعي بجامعة طنطا مقترح مشروع كما استعرض الدكتور عصام البع .7

 ."بحثي عن "التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بمحافظة الغربية

 إجراءات التوعية ومواجهة المخاطر البيئيةتشخيص وكما شهد المنتدى عقد ورشة عمل عن " .8

صاد الزراعي بجامعة طنطا ، استاذ االقتاحمد " حاضر بها الدكاترة أحمد محمد بمحافظه الغربيه 

  . وإبراهيم سعفان استاذ االرشاد الزراعي بجامعة المنصورة 
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  -:نتدي البيئي المفاعليات  سابع

 البحثيه( المخرجات)
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 المنجزات البحثية البيئية قام ا.دأحمد الجوهري أستاذ مساعد االرشاد الزراعي بجامعة طنطا بعرض اهم 

 في مجال الوعي البيئي .   جامعة طنطا –بكلية الزراعة  

 -:أوال رسائل الماجستير

الزراعية دراسة اقتصادية آلثر تكنولوجيا تحسين التربة وانعكاساتها على إنتاجية أهم المحاصيل  -1

 (2212) بمحافظة الغربية

 (2212) اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألسماك مبروك الحشائش في جمهورية مصر العربية -2

  (2214) المعارف والممارسات المائية للمرأة الريفية بمحافظة الغربية -3

   (2217) إدراك المرشدين الزراعيين في قرى محافظة الغربية لظاهرة التغيرات المناخية -4

 (2212) وعي الريفيات بظاهرة التغيرات المناخية بمحافظة الغربية -5

 -: ثانيا:  رسائل الدكتوراه

 (2211) السلوك البيئي للمرأة الريفية بمحافظة كفر الشيخ -1

 .(2212) اآلثار التعليمية واالجتماعية لمشروع تطوير الري الحقلي بين الزراع بمحافظة كفر الشيخ -2

 نوعيات مختلفة من مياه الري في إنتاج المحاصيل الرئيسية بمحافظة كفر الشيخاقتصاديات استخدام  -3

(2213)  

  (2214) أثر بعض الطرق اإلرشادية على معرفة الزراع بالمخصبات الحيوية -4

 (2214) السلوك المائي بين الزراع في محافظة كفر الشيخ -5

 (2214) دراسة اقتصادية للموارد المائية في جمهورية مصر العربية -6

أثر استخدام اإلجتماعات اإلرشادية على معارف الريفيات في بعض مجاالت إرشاد المرأة الريفية  -7

 (2216) بمحافظة الغربية

اآلثار االقتصادية لصيانة المصارف الزراعية على إنتاجية بعض الحاصالت الزراعية في محافظة  -2

  (2216) البحيرة

 ه الصرف الزراعية وعالقتها بالتنمية المستدامة بمحافظة الدقهليةدراسة اقتصادية آلثار إعادة استخدام ميا -9

(2217). 

 (2219)عي المرأة الريفية بالموارد البيئية بمحافظة الغربية ) شكلت ولم تناقش بعد ( و -12
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 - :األبحاث المنشورة - ثالثا

أحمد الجوهري, إيمان إدراك الريفيات لظاهرة التغيرات المناخية بمحافظة الغربية )عبدالباقي الشايب,  -1

 . 2216المنتدى البيئي الدولي الثالث بجامعة طنطا,  -عبد المجيد(

المنتدى   -)عصام البعلي, منال الخضرجي( اإلحتياجات المعرفية المائية للمرأة الريفية بمحافظة الغربية -2

 . 2216البيئي الدولي الثالث بجامعة طنطا, 

لظاهرة التغيرات المناخية بمحافظة الغربية )عبد الباقي الشايب, دراسة إدراك المرشدين الزراعيين  -3

  عصام البعلي, فؤاد عبد الهادي(

 .2216(, 4( العدد)42مجلة البحوث الزراعية, كلية الزراعة, جامعة كفر الشيخ المجلد ) - -4

نصر, عبد اآلثار االقتصادية لصيانة المصارف الزراعية على إنتاجية محصولي القمح واألرز )محمد  -5

جامعة  مجلة المنوفية للبحوث الزراعية, بكلية الزراعة, - الباقي الشايب, رانيا أحمد, عبد المجيد حسن(

 .2216(, 1(, العدد)41المنوفية, المجلد )

رحمه الله, نفين -مشكالت المياه المنزلية لدى المرأة الريفية بريف محافظة الغربية )مختار عبد الال -6

(, 2تصاد الزراعي والعلوم اإلجتماعية, بكلية الزراعة, جامعة المنصورة, المجلد )مجلة االق - (جالل

 . 2217(, 2العدد)

وعي الريفيات بظاهرة التغيرات المناخية بمحافظة الغربية )مختارعبد الال, عبد الباقي الشايب, عصام  -7

الزراعية التطبيقية والتكنولوجيا  المؤتمر الدولي األول للعلوم   -البعلي, عبدالكريم زيادة, يمنى غانم (  

 . 2212المستقبلية, كلية الزراعة بأسيوط جامعة األزهر, باألقصر, 

وعي المرأة الريفية بصيانة األرض الزراعية بمحافظة الغربية)مختارعبد الال, ليلى الشناوي, عبد الباقي  -8

لمية لإلرشاد الزراعي المجلد ) مجلة الجمعية الع  -الشايب, نفين جالل, أحمد الجوهري, رباب سليم ( 

  . 2219(, العدد األول,  23
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 -:نتدي البيئي فاعليات الم ثامن

 المقترح البحثي() 
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و اوضح .ا.د عصام البعلي بتقديم مقترح بحثي عن التوعيه و مواجهه المخاطر البئيه بمحافظه الغربيه قام 

تسليط الضوء علي التجارب و الخبرات الرائده في مجال الوعي البيئي الريفي و  سيادته في كلمته الي

االستفاده منها في التوعيه و مواجهه المخاطر البيئيه بمحافظه الغربيه حيث شهدت السنوات االخيره نموا 

ه الوارده برؤيه ملحوظا و متزايدا نحو االهتمام العالمي و المحلي بقضايا البيئه و استنادا الي القيم البئي

علي "تلتزم الدوله بحمايه الرقعه الزراعيه و  2214من دستور مصر  29و نص الماده  2232مصر 

حمايه الريفيين من المخاطر البيئيه" و الحاجه الماسه الي مواجهه المخاطر البيئيه الريفيه حيثتشير 

يه الريفيه في مجاالت البيئات المنزليه و الدراسات و يشهد الواقع انه يمكن رصد قائمه طويله للمخاطر البيئ

و لقد لخص سيادته انه يمكن مواجهه المخاطر البئيه الريفيه  المزرعيه و الطبيعيه و االجتماعيه الريفيه.

 -من خالل ثالثه مداخل اساسيه هي كالتالي:

 المدخل التشريعي و الذي يتعامل مع السلوك البيئي بعد فوات االوان. .1

 و الذي يتصدي للمخاطر البيئيه و يترك منابعها متجدده. المدخل العالجي .2

  المدخل المعرفي و الذي يعتمد علي بناء الوعي البيئي الريفي.  .3
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  -:نتدي البيئي فاعليات الم ثامن

 .(أهم توصيات المنتدى )

 عبد االباقى موسى الشايب رئيس القسم االقتصاد الزراعي بالخروج /قام أ.د المنتدىختام فاعليات وفي 

 اهم توصيات المنتدي البيئي : .من المنتدي  أهم توصياتب

 استخدام و انشاء مركز للرصد البيئي بجامعه طنطا علي ان يكون مقره كليه الزراعه. -1

 البحثيه. تحديث السجل البيئي للكليه بما يتالئم مع المستجدات -2

ئي بمحافظه الغربيه و االستفاده بما تم تنفيذه بجامعه يتنفيذ مشروع بحثي لزياده الوعي الب -3

 المنصوره.

ممثله في كليه الزراعه و اكاديميه البحث العلمي  طنطا صياغه بروتوكوالت تعاون بين جامعه -4

 في مركز تنميه اقليم وسط الدلتا. هممثل
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لخاص بالتوعيه و مواجهه المخاطر البيئيه بمحافظه الغربيه ووضعه ا االحصائي لالستبيانتحليل ال -5

في صوره توصيات و مقترحات تطبيقيه تفيد متخذي القرار المعنيين بالوعي البيئي الريفي و 

 و نشرها حتي تعم الفائده. مواجهه المخاطر البيئيه

النعقاد  اموعد دوريك شهر فبرير من كل عاماقامه المنتدي البيئي سنويا و بصفه دوريه خالل  -6

 .المنتدي البيئي السنوى بكليه الزراعه

ضروره االستفاده من منجزات التجربه الرائده لجامعه المنصوره في مجال الوعي البيئي الريفي و  -7

 محاوله تعميمها بمحافظه الغربيه لالهتمام بقضايا البيئه الريفيه.

تحت عنوان " برنامج الوعي البيئي الريفي ضروره تبني و تمويل جامعه طنطا المقترح البحثي  -8

بمحافظه الغربيه " و المقدم من ا.د عصام البعلي االستاذ االرشاد الزراعي المساعد يكليه الزراعه 

  جامعه طنطا و ذلك في محاوله للتوعيه و مولجهه المخاطر البيئيه بمحافظه الغربيه.
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  -:نتدي البيئي المفاعليات  اخر

 (ختام فاعليات المنتدى )

البيئى االول للكليه و ذلك تحت عنوان "التوعية ومواجهة  نجاح المنتدىتم لحمد لله ا واخيرا و ليس باخر

 .  2222-2219المخاطر البيئية بمحافظة الغربية"  للعام الجامعي 

 و رئيس الجامعة مجدي السبع الدكتوربدايه من  المنتدىباقه ورد مقدمه لكل من ساهم في نجاح هذا  

واالستاذ الدكتور  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عماد عتمان االستاذ الدكتور

لشئون خدمة المجتمع وتنمية  شريف جبر عميد كليه الزراعه واالستاذ الدكتور محمد السيد وكيل الكليه

لجنه المنظمه و اتحاد الطالب و العمال و موظفي الكليه علي هذا الجهد الرائع و التنظيم و اعضاء ال.البيئة

 . المتميز والذي أشاد به جميع الحاضرين و الضيوف.....تحياتي للجميع بالنجاح و التوفيق إن شاء الله

مجتمع و تنميه البيئه ا.د شريف جبر عميد الكليه و ا.د محمد السيد وكيل الكليه لشئون خدمه الولقد اعرب  

رائع لجميع المشاركين فى اخراج هذا المنتدى بهذا الشكل النجاز وتقديرهم لهذا االو عن مدي سعادتهم 

  .المميز
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