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الدورات التى أقيمث بالكلية 

  26/9/2019-24خالل الفترة من " زراعة أسطح المنازل " الامة دورة تدرٌبٌة عن  

 . متدرب من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 40بحضور 

  الامة دورة فى اللغة االنجلٌزٌة لموظفى ادارة الدراسات العلٌا وشئون الطالب فى معمل

 لمدة شهر وتلٌها مجموعة أخرى من الموظفٌن 29/10/2019اللغات والتى بدأت بتارٌخ 

 .حتى ٌستفٌد بها جمٌع العاملٌن بمختلف اإلدارات 

  لموظفى الكلٌة خالل ٌومى " العمل فى مجموعات وإدارة الولت " الامة دورة تحت عنوان

 . 2019 أكتوبر 27-28

  الامة دورة تدرٌبٌة للهٌئة المعاونة بعنوان النشر الدولى والكتابة العلمٌة خالل شهر أكتوبر

2019. 

  فى الفترة من  (إنتاج بدارى التسمٌن)الامة ورشة عمل فى مجال انتاج الدواجن تحت عنوان

 . متدرب40 وذلن بالتعاون مع االتحاد العام لمنتجى الدواجن لعدد 2019 نوفمبر 2-7

  21/11/2019- 17فى الفترة " اكثار وتربٌة وتسمٌد نباتات الزٌنة"الامة دورة تحت عنوان 

 .   متدرب10وذلن فى اطار التعاون بٌن الكلٌة والشركة المصرٌة للمطارات لعدد 

  4/12/2019 الى 16/11الامة دورة تدرٌبٌة لتأهٌل الباحثٌن فى اإلدارة العامة فى الفترة من 

 .متدرب25لعدد 

  مماومة األفات الزراعٌة ومكافحة أفات النباتات والمخازن"الامة دورة تدرٌبٌة تحت عنوان "

 وذلن فى اطار التعاون بٌن الكلٌة والشركة الشرلٌة للدخان 5/12/2019- 1فى الفترة من 

 .  متدرب 9لعدد 

 12/12/2019-8فى الفترة من " تدوٌر المخلفات العضوٌة "الامة دورة تدرٌبٌة تحت عنوان 

 .  متدرب8وذلن فى اطار التعاون بٌن الكلٌة والشركة الشرلٌة للدخان لعدد 

  فى  (إنتاج بدارى التسمٌن)الامة ورشة العمل الثانٌة فى مجال انتاج الدواجن تحت عنوان

 وذلن ضمن بروتوكول التعاون بٌن الكلٌة واالتحاد العام 19/12/2019- 15الفترة من 

 .  متدرب 40لمنتجى الدواجن لعدد 

   24/12/2019-22دورة تدرٌبٌة فى مجال زراعة األسطح فى الفترة من الامة  

 . متدرب من الموظفٌن والعاملٌن بالكلٌة39لعدد 

 16/1/2020-12فى الفترة من" تدوٌر المخلفات العضوٌة " إلامة دورة تدرٌبٌة تحت عنوان 

 . وذلن فى إطار التعاون بٌن الكلٌة والشركة الشرلٌة للدخان

  فى الفترة  (إنتاج بداري التسمٌن)إلامة دورة تدرٌبٌة فى مجال إنتاج الدواجن تحت عنوان

 جى وذلن ضمن بروتوكول التعاون بٌن الكلٌة واالتحاد العام لمنت13/2/2020-9من 

 .  متدرب40الدواجن لعدد 
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  الندوات

 

 

  بمشاركة شركة الدلهلٌة للدواجن ومؤسسة العنانى للتنمٌة تم تنظٌم لماء تعرٌفى لطالب

   .17/7/2019الثانوٌة العامة بالتعاون مع إدارة العمرانٌة التعلٌمٌة ٌوم األربعاء الموافك 

  تنفٌذاً للبروتوكول المولع بٌن الكلٌة وشركة الدلهلٌة للدواجن تم تنظٌم ورشة عمل عن

 .20/10/2019 بالكلٌة ٌومفى الزراعة الجودة فى انتاج الدواجن بالتعاون مع مركز التمٌز 

 محمود خلف المستشار بأكادٌمٌة ناصر العلٌا / للواء » األمن المومى المصرى " الامة ندوة

  .6/11/2019لائد الحرس الجمهورى ومحافظ األلصر األسبك وذلن ٌوم – 

  24/11/2019ٌوسف وصال ٌوم / للواء الدكتور" أنت ألوى من المخدرات " الامة ندوة 

وذلن بالتعاون مع لطاع خدمة المجتمع بالجامعة وصندوق مكافحة وعالج االدمان ولد 

 .  من أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والموظفٌن والعاملٌن بالكلٌة( 200)حضرها عدد 

  حسام موافى رائد الطب الباطنى وأستاذ / لألستاذ الدكتور " الصحة جودة حٌاة " الامة ندوة

 وذلن ولد حضرها عدد 12/12/2019الحاالت الحرجة بكلٌة طب المصر العٌنى ٌوم 

 .   من أعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والموظفٌن والعاملٌن بالكلٌة( 250)

  عن10/3/2020إلامة ندوة ٌوم الثالثاء الموافك: 

  الذكاء االصطناعى والزراعة الرلمٌة -

 عالج ملوحة مٌاه الرى بطرٌمة فعالة باستخدام الموجات الكهرومغناطٌسٌة  -
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اتفاقيات وبروتوكوالت  
 

  تحت شعار مصر خضراء تم تولٌع بروتوكول تعاون ٌوم الثالثاء الموافك

لزراعة ملٌون شجرة زٌتون وزراعة ر  بٌن الكلٌة وفودافون مص8/10/2019

 .عشرة آالف شجرة مانجو وموالح بدعم كامل من شركة فودافون
  وكال من مجموعة شركات الدلهلٌة للدواجن واإلنتاج الكلٌةتولٌع بروتوكول بٌن 

 الزراعى ومؤسسة العنانى للتنمٌة االنسانٌة
  للتبادل التجارى الحر  الشركة الدولٌةبٌن الكلٌة وتولٌع بروتوكول تعاون  
  بٌن الكلٌة واالتحاد العام لمنتجى الدواجنتولٌع بروتوكول تعاون 
  بٌن الكلٌة وشركات دالتكس للتطوٌر الزراعى تعاون وثٌمةتولٌع 
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قائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعية 

 

  فى 16/10/2019استمبال تالمٌذ من مدرستى الروز دى لٌسٌة و األمال ٌوم 

اطار أنشطة المشاركة المجتمعٌة وتعرٌف األجٌال المادمة بامكانٌات الكلٌة من 
  .معامل ووحدات انتاجٌة ومكتبة ومركز للمعلومات 

  2019-11-27استمبال تالمٌذ من مدرسة روٌال الخاصة ٌوم 
 2019-12-4 ومدرسة االورمان الثانوٌة لغات ٌوم 

 فى اطار أنشطة المشاركة المجتمعٌة وتعرٌف األجٌال المادمة بامكانٌات الكلٌة من 
  .معامل ووحدات انتاجٌة والمكتبة ومركز المعلومات وبرامج تعلٌمٌة

 استمبال زٌارة لطالب لسم الزٌنة بكلٌة الزراعة جامعة األسكندرٌة ٌوم الثالثاء 

  . 2019 دٌسمبر 3 
  الامه لماء تعرٌفى لطالب الثانوٌة العامة بالتعاون مع إدارة العمرانٌة التعلٌمٌة ٌوم

  . 17/7/2019األربعاء الموافك 
  تم افتتاح معرض للمالبس بأسعار مدعمة لطالب الكلٌة برابطة خرٌجً الكلٌة فى

عمرو مصطفى عمٌد الكلٌة . د.  بحضورأ2019  أكتوبر 17إلى 15الفترة من 

حسن بٌومى وكٌل . د.فاطمة سمٌر وكٌلة الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  وأ. د.وأ
  .الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 

  7 - 5تم افتتاح معرض المالبس لطالب الكلٌة برعاٌة الشباب خالل الفترة من 
   .2019نوفمبر 

 المرحلة الثانٌة تحت شعار مزرعتنا احلى بٌنا حٌث .. تم تنفٌذ مبادرة همم الشباب
تم إعادة تهٌئة البٌئة الداخلٌة بالمزرعة وتجمٌلها بواسطة طالب الكلٌة وشارن فً 

 طالب باإلضافة إلى اإلشراف من أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن 91المبادرة 

 .والفنٌٌن
  2000المشاركة فً فاعلٌات االحتفال بنصر اكتوبر المجٌد وذلن من خالل غرس 

 .علم لمصر بحدٌمتً الجهة الشرلٌة امام مبنً االدارة
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مؤتمرات 

 

تم إقامة المؤتمر المصرى العاشر لعلوم األرانب يوم الخميس الموافق 

عميد الكلية والسادة . د.أ  بالمكتبة ومركز المعلومات بالكلية بحضور1/11/2018

الوكالء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمشاركة مربى األرانب تحت إشراف 
  .مقرر المؤتمر  نجوى عبد الهادى. د.أ

 


