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   تقرير
   لى قرية كفر المنشيإ) ...... 1( الزراعية  القافلة 

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

عتمان نائب رئيس الجامعة عماد /كتوردد األستاذ اليامعة والسرئيس الج زكيمحمود / توريد األستاذ الدكرعاية الس

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

   .المجتمع وتنمية البيئة ريف عبدالونيس جبر وكيل الكلية لشئون خدمةش/ الدكتور

  
التابعة لمركز طنطا وذلك يوم االثنين الموافق  - عية الى قرية كفر المنشيافلة زراقكلية الزراعة جامعة طنطا نظمت 

6/9/2021 .  

 
  -:بداية أعمال القافلة

بدايه اعمال البيئة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية وكيل كلية الزراعة( شريف عبدالونيس جبر / السيد األستاذ الدكتور افتتح

  .و تقديم الساده اعضاء هيئه التدريس المشاركين بالقافله.الي منظمي القافله بكفر المنشي  و التقديرشكرو اليه حبالتالقافله 
  -:خصصات المختلفة وهمفي التة الزراعة كليب تدريس ء هيئة العدد من السادة من أعضاالقافله بحضور شارك 

 

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  س جبرشريف عبدالوني .د.أ

 االراضي والمياه أستاذ  ض عبدالحليمعبدالحليم عو ./د.أ

 لزراعيأستاذ االرشاد ا  عصام دمحم البعلي/ د.ا

 أستاذ مساعد ورئيس قسم البساتين  دمحم إبراهيم فتوح./ د.أ

 المساعد الدواجن أستاذ تغذية  طلعت خضر الريس./ د.أ

 المبيداتكيمياء و سميه مدرس   حازم دمحم ربيع./ د

 بيداتالم كيمياء و سميه مدرس  هناء عاطف نسيم./ د

  درس االلبانم  مرتضىدينا أحمد ./ د
  مدرس الميكنة الزراعية    صالحالسيد شيماء ./ د
  الدواجنمدرس تغذية   صفاء السيد صالح./د
        الحشرات االقتصاديهمدرس    حسين حجازي  زهراءدفاطمة ال./ د

  .الغربيةدة التابعين لمديرية الزراعة بكما شارك بالقافلة عدد من السا
  
  :موضوعات القافله  
 

 -:وهي لهامةالموضوعات ابعض الحديث في  لت القافلهتنا

 المشروعات الصغيرة في المجال الزراعي ودورها في حل العديد من المشكالت.  
 في حل مشكالت المجتمع المدني المحيط  ةيور المؤسسات البحثية والتعليمد.  
 في مصر وسبل حلها ةمشكلة نقص الموارد المائي.   
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 وسبل مواجهاتها هوماهي المشكالت مدى قابلية المزارع المصري لتطبيق نظم الري الحديث.   

 ت التي تقابلهاانتاج الدواجن في مصر وماهي المشكال.   
 روع صغيرزلية للطيور كمشالتربية المن.  
 رها على الصحة العامة وجودة المنتجات الزراعيةلية وأثاالستخدام الخاطيء للمبيدات الزراعية والمنز.  

 ة انتاجية الفدانالصوب الزراعية كأحد الحلول لزياد. 

 كيفية عمل شبكات الري وحل بعض المشكالت التي تواجه المزارعين.   
 استخدام بعض النباتات مثل المورينجا في تغذية الحيوان الزراعي.  

 لزراعيالميكنة الزراعية ودورها في االنتاج ا.   

 استخدام الطاقة الحيوية في المجال الزراعي.   
 وناغذية السليمة في زمن الكورالت.  

 لفات الزراعية وكيفية االستفادة منهاالمخ.   

 - :أهم التوصيات

 تخصصين في المجالت ملعمل حلقة وصل بين ال سنويهة شادية الزراعية بخطة ثابتوافل االرالقتوفير  ضروره
  .اجههمالمشكالت التي توللعديد من   ولحلاليجاد ل ينوبين المزارع المختلفه ةالزراع

 االتفي كافه المج عينعلى المزارارشاديه مطويات توعية  ضروره توافر و توزيع.  

  تفعيل دور المرشد الزراعيضروره العمل علي.   
  

  -:ه صور الندو
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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


