
 

 
 حمضر إجتماع جلنة الزراعة والري جبمعية رجال األعمال املصريي 

 مع كلية الزراعة جبامعة عي مشس 
 مبقر الكلية   2021إبريل   6الثالثاء املوافق  

 

ن شمس ،نظمت لجنة   ن وجامعة عي  ن جمعية رجال األعمال المرصيي  ك بي  ي إطار بروتوكول التعاون المشتر
فن

ن شمسالزراعة والري   مع كلية الزراعة بجامعة عي 
ً
كا  مشتر

ً
ي تمام الساعة الثانية بالجمعية إجتماعا

، وذلك فن

 يوم الثالثاء الموافق 
ً
 بالتوازي بمقر الكلية 2021إبريل  6عشر ظهرا

ً
ونيا ، برئاسة كٍل من : األستاذ وإلكتر

ي عميد الكلية والسيدة / جوزيت لطف هللا  –الدكتور / أحمد جالل 
عضو لجنة الزراعة والري  –فيعانن

 ممثلي لجنة 
ي مجال الزراعة ، وحرصن

اء فن بالجمعية ، كما حرصن اللقاء عدد من اساتذة الكلية من الختر

 )بمقر الكلية(  الزراعة والري بالجمعية : 

 عضو الجمعية   –المهندس / إبراهيم البنا  •

 الجمعية المرصية لشباب االعمال  -لجنة الزراعة نائب   –األستاذ / منصور الجبلي  •

 عضو الجمعية  –المهندس / وليد عبد الرشيد  •

 
ً
ونيا  كٍل من:   كما حضر اللقاء إلكتر

 اللجنة  رئيس –عالء دياب المهندس /  •

ي  •
 عضو الجمعية  –المهندس / حامد الشيتر

 عضو الجمعية  –األستاذ / حسن فايد  •

 

 والمناقشة حول: بهدف فتح باب الحوار 

" اآلليات التنفيذية لتفعيل كافة أوجة التعاون املشرتكة واملتفق عليها بي 
 كلية الزراعة جبامعة عي مشس وجلنة الزراعة والري باجلمعية " 

 

 

 وقد مت خالل اللقاء إستعراض وتناول أهم األفكار واملقرتحات والنقاط التالية : 
ن  األخت  إلجتماع لجنة الزراعة والري بتم مراجعة المحرصن   • والذي عقد  جمعية رجال االعمال المرصيي 

 مع كلية الزراعة  النقاط    ( والذي تضمن مناقشة كافة  2021/ 03/ 16بتاري    خ ) 
ً
ي تم تناولها مسبقا

التر

ن شمس.    بجامعة عي 

ن كلية الزراعة ممثلة بالدكتور   • ن  الكلية    عميد   –أحمد جالل  تم االتفاق بي  لجنة الزراعة والري ،وبي 

ن  ي  السيدة / جوزيت لطف هللا  ممثلة ب  بجمعية رجال االعمال المرصيي 
عل    ،اللجنةعضو    –فيعانن



ن إطار التعاون عل المبادرة    يرتكز ان   نامج القومي لتطوير ال   المقدمة من الطرفي  ي التر
بالمشاركة فن

1500   
ً
ي مجال الزراعة بكافة انشتطه  الواجهة، بحيث يمثل ذلك  قرية االكتر فقرا

كة فن امج المشتر   ا للتر

قرية بمحافظة القليوبية، عل أن يتم البدء من خالل مشاري    ع الرصف    33البدء من خالل    و   المختلفة

، الري، التسميد، وتطوير زراعات الموالح تقديم الحلول العملية والعلمية لمواجهة كافة ، مع  الصحي

ي تواجه الزراعة المرصية واآلليات التنفيذية لتلك الحلول. 
 التحديات والمشاكل التر

عميد  • القلعل  الكلية    اكد  محافظة  الكلية  ياختيار  لمبادرة  المختار  النموذج  تكون  ان  عل  وبية 

برنامج   ي 
فن بالمشاركة  تمثل    1500والجمعية  القليوبية  محافظة  بان  علما  هذه   33قرية  ي 

فن قرية 

ي مجال المقدمة  وسوف تشمل المبادرة    ،الخطة
ن اإلقتصادي فن ن الدخل والتمكي  ي تحسي 

المشاركة فن

 . والتصنيع الزراعي وكافة االنشطة المرتبطة به  الزراعة

بنود االساسية للمبادرة تنفيذ دراسة المنتجات الزراعية بكافة انواعها تتضمن التم االتفاق عل ان   •

ي ال  
ي تقوم بها او تتخصص فيها فن

وتحليل سالسل القيمة الممكن   القليوبيةقرية بمحافظة    33التر

 عليها وتحديد فرص
ً
ي يمكن تنفيذها وعرضها عل اها  تنفيذها بناءا

ة التر  هذه  لي المشاري    ع الصغت 

 . لهم ات الالزمة حول الحالة االجتماعيةانالبيكافة مع جمع   القرى

ورةتم التاكيد عل   • ي القليوبية للحصول عل   مديريةمثل    ةالتداخل مع الجهات المختص  ضن
الزراعة فن

ن السادة اعضاء  من خالل    أو من خالل الكلية  ،وذلك سواء  البيانات االساسية الالزمة   الجمعية القائمي 

ي محافظة القليوبية ) مثل
ي ،لمشاركتها  السيدة / جوزيت لطف هللا    : بانشطة ومشاري    ع فن

ي  فيعانن
فن

ي القليوبية ( 
وع سلسلة قيمة الفراولة فن  مشر

ة الممكن تنفيذها أن تكون  تفاق عل  ا تم اإل كم •   من اول ،  دراسة سالسل القيمة والمشاري    ع الصغت 

ن  ن الطرفي  مخرجات المبادرة ،علما بانه تم االتفاق باختيار عدد محدد من هذه القرى بالتعاون بي 

ي مجال الزراعة بها 
ن االقتصادي فن ي سيتم تنفيذ برامج التمكي 

 . والتر

ة • المشاري    ع الصغت  المبادرة    من  ي هذه 
تنفيذها فن ح  الزراعية  المقتر المخلفات  وع إلعادة تدوير  مشر

ي  
ي اطار وتحويلها إل اسمدة عضوية أو مصادر للطاقة أو علف حيوانن

وع فن مع امكانية وضع هذا المشر

 . الجمهوريةأنحاء خطة وزارة البيئة الخاصة باعادة تدوير المخلفات الزراعية عل مستوى كافة 

ي المبادرة وهو خاص بتم اإل  •
وع اخر يمكن دمجة فن نامج القومي لتطوير الري وادخال  التفاق عل مشر تر

ي تشمل  بية  و القلي  ةمحافظيتم التطبيق ب  ،عل أنأساليب الري المتطورة مثل الري بالتنقيط  
عدد التر

 . من المحاصيل التصديرية مثل الفراولة والموالح 

الرشيد  المهندس/  قام   • عبد  ي  إبالجمعية    عضو   –وليد  تجريتر نموذج  ي 
وتبتن تنفيذ  ي 

فن الرغبة  بداء 

ن استخدام الميا اوح مساحتها    هالساليب تحسي   فدان.   20ما يقارب  بمن خالل قطعة ارض زراعية تتر

ي بهدف تطبيق نظام متكامل   • الدارة المتكاملة  لتم االتفاق عل دراسة امكانية تنفيذ برنامج نموذجر

بة والماء وبرامج متكاملة    Integrated Pest Management IPMلالفات   يشمل برامج تحليل التر

 . للتسميد والمكافحة

ي   •
ي القرى التر

ن االقتصادي للسيدات فن ة خاصة بالتمكي  كما تم دراسة امكانية اضافة مشاري    ع صغت 

 يارها. يتم اخت

 



ر الجمعية والكلية، شارك بها كٍل  ويف نهاية اللقاء كة بي   من: تم تشكيل مجموعة عمل مشتر

 جانب لجنة الزراعة والري بالجمعية: 

 لجنة العضو  –السيدة / جوزيت لطف هللا  •

 عضو الجمعية  –المهندس / وليد عبد الرشيد  •

 الجمعية المرصية لشباب االعمال  -عضو لجنة الزراعة  -األستاذ / منصور الجبلي  •

 

ر شمس:   جانب كلية الزراعة بجامعة عي 

ي رسور األستاذ الدكتور/  •
 رئيس قسم الكيمياء الحيوية بالكلية  –هانن

 األستاذ الدكتور/ فتحي عبد العظيم •

 األستاذ الدكتور/ محمود خورشيد  •

 

 ما يلي : كما إتفقت جمموعة العمل املشكلة على 
ن   •  ،ويتم تحديد مواعيد اإلجتماعات بالتوافق بي 

ً
ونيا أعضاء مجموعة يتم اإلجتماع بشكل دوري إلكتر

 العمل 

البيانات حول   • بجمع  الكلية  تقوم    33تقوم  بحيث  بها،  البدء  ي سيتم 
التر القليوبية  بمحافظة  قرية 

 التجارب المطبقة بها عل بيانات حقيقية . 

وع  • ي مشر
ي سيتم تقديمها للمساهمة فن

كة مع الجمعية التر تقوم الكلية بإعداد خطاب بالمبادرة المشتر

وع ثم توجيه    قرية ،عل  1500تطوير   أن تقوم الكلية بالتعرف عل الجهة المسئولة عن هذا المشر

 الخطاب إليها. 

 


