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 َمطخ ارصبل  أَشطخ

 ثجبيعخ انًُىفُخيكزت ثراءاد االخزراع انًصري 
 

 

وانرد عهً اسزفسبرارهى وارشبدهى َحى اسزُفبء َىيُبً   وانًجذعٍُ اسزمجبل انًخزرعٍُ  -

وًَبرج انًُفعخ ورسجُم  يشروعبرهى ثشأٌ طهجبد انحصىل عهً ثراءاد الخزراع

 .عهىيبد غُر انًفصح عُهبوانً انزصًًُبد انزخطُطُخ نهذوائر انًزكبيهخ

 

انًزبثعخ يع يكزت ثراءاد االخزراع انًصري ثأكبدًَُخ انجحث انعهًً وانزكُىنىجُب ثشأٌ  -

اصذار ثراءاد االخزراع نهطهجبد انًىدعخ نذَهى ثزىكُم انُمطخ، ويب رطهجه ادارح انفحص 

 انمبَىًَ و انفًُ يٍ اسزُفبءاد واَضبحبد ثشأَهب.

 

 

 ورنك نهًزبثعخ.  –خزراع انًصري ثأكبدًَُخ انجحث انعهًًزَبرح يكزت ثراءد اال -

 .يزبثعخ سذاد انرسىو انسُىَخ نهًخزرعٍُ انًسجهٍُ ثزىكُم انُمطخ -

 

َمطخ  نهزعرَف ثُشبطنهذعبَخ واالعالٌ  يطىَخ كًب رى إعذاد ، دنُمكزُت عجبرح عٍ اعذاد  -

ويزهمً انخذيخ يٍ ورىزَعه عهً انًزرددٍَ  ،ارصبل يكزت ثراءاد االخزراع ثبنجبيعخ

َمطخ االرصبل، وخالل انًُبسجبد ثبنجبيعخ يثم انُذواد وانًؤرًراد انزً رعمذهب انجبيعخ. 

 أَضبً َزى رىزَعه عهً كهُبد ويعبهذ انجبيعخ.

 

عمذ نمبءاد ثبنطالة وانجبحثٍُ ثبنكهُبد انعًهُخ نًسبعذرهى فً رسجُم اخزراعبرهى  -

رَك َمطخ ارصبل يكزت ثراءاد االخزراع وحًبَخ حمىق انًهكُخ انفكرَخ نهى عٍ ط

 .ثبنجبيعخ

 

 .ويراجعخ اسزُفبئهب يع انًخزرعٍُ انعذَذ يٍ انطهجبدرعكف انُمطخ عهً دراسخ  -

 

 

 

ىرشخ عًم نىكالء ثراءاد اإلخزراع  ثبنجبيعبد انًصرَخ يع ناالرصبل  حضىر َمطخ  -

رحبد األوروثً نهجراءاد  خجراء يكزت اإلرحبد األوروثً نهجراءاد ورنك نهزىئًخ يع يكزت اإل

ثمبعخ االجزًبعبد ثًكزت ثراءاد االخزراع ثأكبدًَُخ  2/2/2806َىو اإلثٍُُ  انًىافك 

 ثبنمبهرح. وانزكُىنىجُب انجحث انعهًً

 



  

 َمطخ ارصبل

انًصرٌيكزت ثراءاد االخزراع   
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ثىزارح اإلسكبٌ ثبنمبهرح فً انفزرح  خانزًُىَدورح رمُُى األثر انجُئً نهًشروعبد حضىر  -

 .2806-4-24حزً  2806-2-22 يٍ 

 

 

 

يشبركخ َمطخ االرصبل فٍ االحزفبل ثبنُىو انعبنًٍ نهًهكُخ انفكرَخ انًُعمذ انحضىر و -

 .و 2800//22/4ثجبيعخ انذول انعرثُخ َىو االثٍُُ انًىافك 

 

 

 

 Egypt Invents" انًؤرًر وانًعرض انذونً يشبركخ َمطخ االرصبل فٍ انحضىر و -

 .و2800سجزًجر  26 – 22" ثجبيعخ طُطب فً انفزرح يٍ 2800يصر رخزرع " "2018

 

 

فعبنُبد يعرض انمبهرح انذونً انخبيس نالثزكبر انحضىر ويشبركخ  َمطخ االرصبل فً  -

و، ورى دعىح انًخزرعٍُ 2/00/2800-0ثأرض انًعبرض ثًذَُه َصر خالل انفزرح يٍ 

 نهحضىر وانًشبركخ.

 

 

ذ نىضع جكخ اإلَزرَيىلع انجبيعخ عهً ش عهً انمبئًٍُ انسبدح انُمطخ ثبنزىاصم يع  لُبو  -

 ثصفخ دورَخ.ه حذَثرعهً انًىلع، يع  كم يب َزعهك ثُشبط انُمطخ

http://mu.menofia.edu.eg/env/View/64483/ar 

 

 

 يفىض َمطخ ارصبل                                                       

 يكزت ثراءاد االخزراع                                                                                

 

 ) د/ سعذ عبطف حسٍُُ (                                                                              

Free Hand


