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 اكاهح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 8/0/8102مىىفيت يىو  –  انشهداء – االدارة انزراعيت - انزراعت قافهت كهيت 
 فٟ اٌفمو ِٓ اٌؾل ا١ٌبد ِٛػٛع اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

 اٌؾىِٛخ فزمَٛ اٌمط١غ طغبه ٚروث١خ اٌّغزّغ

 طٛهٖ ثىبفخ اٌفمو ِؾبهثخ فٟ وج١و ثلٚه اٌّظو٠خ

 أْ ٠غت اٌلٌٚخ عٙٛك أْ إال .اٌّبػ١خ اٌفزوح فالي

 ِٓ ٌٍؾل اٌّقزٍفخ اٌّغزّغ فئبد عٙٛك ِؼٙب ٠زؼبفو

 ِزؼلكح ٍٍج١خ آصبه ِٓ ٌٙب ثّب اٌظب٘وح، ٘نٖ أزشبه

 ل١بُِٙ ٚػوٚهح .اٌجالك فٟ اٌز١ّٕخ َِبه ػٍٝ

 اٌقبطخ اٌّشوٚػبد إللبِخ اٌّقزٍفخ ثبٌّجبكهاد

 ٚشبهن .مٌه فٟ كٚهُ٘ ٚرؾًّ ٚاٌّزٍٛطخ، اٌظغ١وح

 :ف١ٙب

 اٌيهاػخ ثى١ٍخ َ اٍزبم    ػٍٝ اٌفزبػ ػجل فبٌل / ك.

 اٌيهاػخ ثى١ٍخ ِلهً    ا١ٌَل اٌل٘شبْ ا١ٌَل / ك.

 

 

 01/0/8102مىىفيت يىو  –  مىىف –دبزكً  -مزكز االرشاد انزراعي  - انزراعت قافهت كهيت 
 ؽوق اؽلٜ ٘ٛ ثبٌزجو٠ل االغن٠خ ؽفع ِٛػٛع اٌمبفٍخ  ٚرٕبٌٚذ

 فؼبه ِٓ اٌطبىعخ االغن٠خ رقي٠ٓ ٠زُ ؽ١ش اٌّقزٍفخ، اٌزقي٠ٓ

 ِٚقبىْ اٌّجوكح اٌضالعبد فٟ ٚأٌجبْ ٚاٍّبن ٌٚؾَٛ ٚصّبه

 فٛه ٚاٌلٚاعٓ اٌٍؾَٛ مثبئؼ رقي٠ٓ ا٠ؼب ٠ٚزُ ٚاٌزغ١ّل اٌزجو٠ل

 ِٛد أٚ ٔشبؽ ٚلف إٌٝ ٠ؤكٞ ٌألؽؼّخ اٌزغ١ّل أٚ اٌزجو٠ل مثؾٙب،

 اٌزفبػالد ؽلٚس ٍوػٗ ففغ اٌٝ ٠ؤكٞ وّب ، ا١ٌّىوٚثبد

 األؽؼّخ ِٓ اٌّبء رجق١و ػ١ٍّبد ٚٔمظبْ ، ٚاٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بئ١خ

 ؽلٚس ٠ّٕغ ٚثبٌزبٌٟ اٌطف١ٍ١بد ػٍٝ لبرً رؤص١و ٌٍزغ١ّل أْ وّب ،

 كإلػلا اٌالىَ ٚاٌغٙل اٌٛلذ زم١ًٍث ٠ٚمَٛ  .األؽؼّخ فَبك

 . ٚاٌطٟٙ ٌالٍزؼّبي عب٘ي ٠ىْٛ اٌّغّل اٌطؼبَ الْ ، اٌٛعجبد

 ف١ٙب ٚشبهن .إٌَخ فظٛي ِلاه ػٍٝ اٌطؼبَ رٛف١و فٟ ٚاٌَّبّ٘خ

:-  

 اٌيهاػخ و١ٍخ ٚو١ً        ف١وٜ ِؾّل كه٠خ / أ.ك

 اٌيهاػخ ثى١ٍخ َ اٍزبم     اٌجٍزبعٟ اٌل٠ٓ ػالء / ك.أ

 اٌيهاػخ ثى١ٍخ اٍزبم        ا١ٌَل ػجل فوؽبد / ك.أ

 

 

 01/0/8102مىىفيت يىو  –  تال – صفط جداو – انىحدة انصحيتإىل  انتمزيضقافهت كهيت 
 ِظطٍؼ ١ش١وف ِٕٙب ٚاٌٛلب٠خ اٌؼلٜٚ ِىبفؾخ ٚرٕبٌٚذ

 ػلٜٚ ِٓ ثبٌٛلب٠خ اٌقبص اٌزور١ت إٌٝ اٌؼلٜٚ ِىبفؾخ

 اٌوػب٠خ فلِبد ٌزمل٠ُ اٌّظبؽجخ اٌؼلٜٚ أٚ اٌَّزشف١بد

 اٌّورجطخ اٌؼٛاًِ رقبؽت اٌؼلٜٚ ِىبفؾخ ٚ .اٌظؾ١خ

 )ٍٛاء   اٌظؾ١خ اٌوػب٠خ رمل٠ُ أِبوٓ كافً اٌؼلٜٚ ثبٔزشبه

 اٌؼًّ ٌطبلُ اٌّوػٝ ِٓ أٚ آفو ، ِو٠غ   إٌٝ ِو٠غ ِٓ

 أٚ اٌّوػٝ، إٌٝ اٌؼًّ ؽبلُ ِٓ اٌؼىٌ أٚ ثبٌَّزشف١بد،

 ثؤٔٙب اٌؼلٜٚ رُؼّوفٚ ٔفَٗ(، اٌؼًّ ؽبلُ أػؼبء ث١ٓ ف١ّب

َجّجخ ٚاٌف١وٍٚبد ١ٌّىوٚثبدا الزؾبَ ُّ  كافً ٌٍّوع اٌ

ب اإلَٔبْ، عَُ ِّ ّٞ  رؾلس اٌزٟ فٟٙ اٌَّزشفٝ ػلٜٚ أ  أل

 اٌشقض ٘نا وبْ ٍٛاء   اٌَّزشفٝ إؽبه كافً شقض  

  -: ف١ٙب شبهن ف١ٙب اٌؼب١ٍِٓ أؽل أٚ ىائوا   أٚ ِو٠ؼب  

 اٌزّو٠غ و١ٍخ اٌف١شبٚٞ ٌؼبؽٝ ػجلا هػب / ك أ

 اٌزّو٠غ و١ٍخ  شىو ػجلاٌفزبػ ا٠ّبْ ك/.

 

 



  

 

 اكاهح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 88/0/8102مىىفيت يىو  –  امشىن – ساقيت ابى شعزة – انىحدة انصحيتإىل  انتمزيضقافهت كهيت 
 رغ١ٙياد اٌؼلٜٚ ِىبفؾخ ِٛػٛع اٌمبفٍخ  ٚرٕبٌٚذ

 اٌزٟ اٌّؼلاد أٚ اٌقبطخ اٌّالثٌ اٌشقظ١خ اٌؾّب٠خ

 فٟ اٌقطو ٠ٚزّضً ِقبؽو. أٞ ِٓ ٌٍؾّب٠خ اٌؼبًِ ٠ورل٠ٙب

 أٚ اٌٍؼبة، ٌٍلَ، اٌزؼوع فٟ اٌظؾ١خ اٌوػب٠خ ِٕشآد

 رىْٛ لل ٚاٌزٟ اٌغٛٞ اٌؼجبء أٚ األفوٜ اٌغَل٠خ اٌَٛائً

 اٌف١وٍٟٚ اٌىجل اٌزٙبة ِٕٚٙب اٌؼلٜٚ ثّظبكه ِؾٍّخ

 ؽو٠ك ػٓ إٌّزمٍخ األفوٜ األِواع َِججبد أٚ اإل٠لى ،ط

 اٌؾّب٠خ رغ١ٙياد رمٟ ٕٚ٘ب اٌغَل٠خ. اٌَٛائً أٚ اٌلَ

 فٍك فالي ِٓ اٌّؼل٠خ اٌّٛاك ِغ االرظبي ِٓ اٌشقظ١خ

 ٌٍؼلٜٚ( )اٌَّججخ اٌّؼل٠خ اٌّبكح ث١ٓ ف١ّب ػبىي أٚ ِبٔغ

  -: ف١ٙب ٚشبهن ٌٍؼلٜٚ اٌّؼوع اٌظؾ١خ اٌوػب٠خ ٚػبًِ

 اٌزّو٠غ و١ٍخ   اٌؼيَ اثٛ ١ٍّوح / ك.

 اٌزّو٠غ و١ٍخ  اٌؾٍٛأٟ ها١ٔب ك/.

 

  

  

 82/0/8102مىىفيت يىو  –  انساداث –  مصىع افز جزواىل  عهميتقافهت 
المستحدثة فً  و الطرق الجدٌدة وتناولت القافلة موضوع

إنتاج كلورٌد الكالسٌوم وكالسٌوم الفوسفات وسلفات 
البوتاسٌوم بطاقات إنتاجٌة كبرى تتناسب مع خطة الدولة 

الزراعٌة وزٌادة الدخل  االستصالحاتالحدٌثة فً توسعة 
من الخارج وسد  الزراعٌةاألسمدة  استٌرادالزراعً وتقلٌص 

تقلٌل المخلفات  الزراعٌة مع العمل على االحتٌاجاتفجوة 

 .الزراعٌة وسبل تدوٌرها مرة أخرى بطرٌقة أمنة

 : فٌهاوشارك 
 العلومكلٌة  وكٌل أ.د / عالء الدٌن عبد العزٌز النعناعى    

  كلٌة العلوم   عادل عبد الهادي نصار د / أ.

  كلٌة العلوم   فتحً عبد الغنى السٌد د / أ.

  كلٌة العلوم    عبدة سعد الطبل د / أ.
  كلٌة العلوم    محمد عبد هللا حواطة د / 

  كلٌة العلوم    محمد عزت اللٌثً د / 
 طلبة وطالبات كلٌة العلوم

 

 

 و  80/0/8102مىىفيت يىو   -انباجىر  – انرتبيت جلمعيت املغيثقافهت كهيت 
 اٌؾ١بح فٟ اٌّوأح ِشبهوخ ِٛػٛع اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

 ثٍل فٟ اٌل٠ّمواؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ػٕبطو أُ٘ ِٓ ٚ٘ٝ ا١ٌَب١ٍخ

 فٟ ٚاالعزّبػٟ ا١ٌَبٍٟ إٌظبَ ؽج١ؼخ رؼىٌ ٟٚ٘ ِب

 فٟ اٌل٠ّمواؽ١خ ٚاٌمٜٛ ا١ٌ٢بد ػؼف فئْ ٚػ١ٍٗ ، اٌلٌٚخ

 ؛وّب ا١ٌَب١ٍخ اٌّوأح ِشبهوخ ر١ّٙش فٟ ٠َبُ٘ اٌّغزّغ

 كِظ ػٍٝ للهرٙب ثّملاه اٌّغزّؼبد ّٔٛ كهعخ رمبً

 ٚرؼي٠ي ٚاٌقبطخ اٌؼبِخ ّغزّغاٌ لؼب٠ب فٟ اٌّوأح

 اٌغل٠و ِٚٓ ف١ٗ. اٌز٠ّٕٛخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٌٍَّبّ٘خ للهارٙٓ

 ٌالػزواف ١ِال   أوضو اٌزم١ٍل٠خ اٌّغزّؼبد ثبْ ثبٌنوو

 ثؾمٛق اػزوافٙب ثئِىب١ٔخ ِمبهٔخ ا١ٌَب١ٍخ اٌّوأح ثؾمٛق

  -: ف١ٙب ٚشبهن ٚااللزظبك٠خ االعزّبػ١خ اٌّوأح

 اٌزوث١خ ثى١ٍخ ِلهً         واٌشبػ اٌَالَ ػجل كػبء / .ك

 اٌزوث١خ ثى١ٍخ ِلهً    اٌظ١فٟ اٌغٕٝ ػجل ِٙب / ك.

 

 

 



  

 

 اكاهح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 و  82/0/8102مىىفيت يىو   -سزس انهيان  –انرتبيت جلمعيت تىميت املزأة انزيفيتقافهت كهيت 
 اٌفؼبٌخ ِشبهوزٙب ٚرؼي٠ي ١ٍب١ٍب اٌّوأح رّى١ٓ لؼ١خ اٌمبفٍخ ٚرٕبٌٚذ

 ثب٘زّبَ ٝظرؾ ٌُٚ ٍِؾٛظ ثشىً ِٕمٛطخ ِبىاٌذ ا١ٌَبٍٟ اٌؼًّ فٟ

 ثَجت ٚمٌه اٌؼبٌُ فٟ ػبَ ثشىً ا١ٌَب١ٍخ األؽياة أعٕلح ػٍٝ وج١و

 رؼزجو . ٌٍّوأح اٌل١ٔٚخ إٌظوح ٚهٍٛؿ اٌَبئل االعزّبػٟ اٌٛالغ

 رملَ ػٍٝ ِٚم١بً ِؤشو ا١ٌَب١ٍخ اٌؾ١بح فٟ اٌّوأح ِشبهوخ

 اٌؼ١ٍّخ فٟ أحاٌّو رٛاعل ٚرؼي٠ي ػّبْ اعً ِٚٓ اٌّغزّغ، ٚرؾؼو

 األؽياة فٟ اٌّوأح ِشبهوخ رط٠ٛو ٠غت اٌّغزّغ فٟ ا١ٌَب١ٍخ

 اٌّغزّغ ِٕٚظّبد اٌّقزٍفخ، ٚاالعزّبػ١خ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؾووبد

 اٌطو٠ك فزؼ اٌٝ رَؼٝ اٚ اٌّغزّغ لؼب٠ب ثّقزٍف رٙزُ اٌزٟ اٌّلٟٔ

 ٚعٛك مٌه اٌٝ ٠ؼبف كٚه٘ب، ٚإثواى ا١ٌَب١ٍخ اٌّوأح ِشبهوخ اِبَ

  -: ف١ٙب ٚشبهن ٚاٌّشوٚػخ االٍب١ٍخ ثبٌؾمٛق رمو طوحِؼب لٛا١ٔٓ

 اٌزوث١خ ثى١ٍخ اٍزبم         ثط١ـ اؽّل فز١ؾخ / .كأ
 اٌزوث١خ ثى١ٍخ ِلهً  اٌغزّٝ ا١ٌَل ٘جخ / ك.

 

  

 

 02/0/8102مىىفيت يىو   – قىيسىا –  كفز بىن غزياننقزيت  طبيتقافهت 
 رؾ٠ًٛ ٚرُ ؽبٌخ ( 14 ) ػلك ػٍٝ اٌطجٟ اٌىشف اعوٜ

 اٌؾبٌخ ٌّزبثؼخ اٌغبِؼخ ٌَّزشفٝ  ؽبٌخ  ( 5 )  ػلك

 األ٘بٌٟ ػٍٝ األك٠ٚخ ٚرٛى٠غ اٌؼالط ٚاٍزىّبي اٌظؾ١خ

 ْثبٌّغب

 

-: وشارك فٌها    
   ٚػظج١خ ٔف١َخ     الش١ٓ اٌَؼ١ل ِؾّل / ك

 ٚأمْ أف        ا١ٌَل ؽٍّٝ اؽّل / ك

 أؽفبي  ػ١بك ِؾّل إٌّؼُ ػجل / ك

 اٍوح ؽت       اٌَمب ِؾّل هف١لح / ك

  
    

  

 82/0/8102مىىفيت يىو   –شبني انكىو  –  اىل مىشأة انشزيكني طبيتقافهت 
اعوٜ اٌىشف اٌطجٟ ػٍٝ ػلك ) 14 ( ؽبٌخ ٚرُ رؾ٠ًٛ ػلك  ) 5 ( 

 ؽبٌخ  ٌَّزشفٝ اٌغبِؼخ ٌّزبثؼخ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ٚاٍزىّبي اٌؼالط 

  ٚرٛى٠غ األك٠ٚخ ػٍٝ األ٘بٌٟ ثبٌّغبْ وشارك فٌها :-
  عظام  جهاد سمٌر بدرة د / 
 طٌدلة  اٌمان عبد الفتاح د / 

  طب شرعً وسموم    مها صالحد / 

  نفسٌة وعصبٌة  منى صبري الخولى د /  
 اطفال كٌرلس سمعان د / 
 طب اسرة  رفٌدة محمد السقا د / 
  أنف وأذن  مروة خٌرت على د / 
  جلدٌة ٌاسر على شبل د / 
 باطنة  نها محمد دوٌدار د / 

 طب شرعى وسموم   رٌهام صبحىد /  
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 اكاهح اٌمٛافً اٌّزىبٍِخ

 20/0/8102مىىفيت يىو   –مىىف  –  اىل قافهت طبيت اىل مؤسست انزعايت االجتماعيت طبيتقافهت 
 رؾ٠ًٛ ٚرُ ؽبٌخ ( 33 ) ػلك ػٍٝ اٌطجٟ اٌىشف اعوٜ

 اٌؾبٌخ ٌّزبثؼخ اٌغبِؼخ ٌَّزشفٝ  ؽبٌخ  ( 3 )  ػلك

 ِٓ ؽج١ت ثزٛف١و ٚاٌزٛط١خ اٌؼالط ٚاٍزىّبي اٌظؾ١خ

  اٍجٛػ١ب اٌّؤٍَخ ٌّزبثؼخ اٌظؾخ ٚىاهح

  

-: وشارك فٌها    
  نفسٌة وعصبٌة  مروة صالح الدٌن حسٌن د / 
 مسالك  عبد احمد عبد الحكٌم د / 
 رمد   رنا محمد عاشور د / 
 أنف وأذن   مصطفى محمد داود د / 
عظام   محمد شوقً عرفة د / 

 
   

  

  

 

  

 82/0/8102مىىفيت يىو  –  مىىف – مجعيت مىىف نهتىميت االجتماعيتإىل  االقتصاد املىزيلقافهت كهيت 
إضافة من اإلضافات التً تعكس كاالكسسورات  ٚرٕبٌٚذ

الذوق وأال ناقة والمظهر الجٌد، وخصوًصا، إذا كانت من 
ابتكارك وصنع ٌدٌك، فالعدٌد منا لدٌه موهبة فً أن ٌعكس 
إبداعاته بصنع الحلً الٌدوي ،ٌصنع ما ٌناسب ذوقه وما 
ٌناسب ذوق اآلخرٌن، ٌبتكر فً صنعه للحلً ما هو جدٌد 

أن ٌستغلوا تلك  األسواقٌدي فً ومتمٌز غٌر متداول وتقل

  الفكرة مشروع كمصدر من مصادر زٌادة الدخل
  -: ف١ٙب شبهن ٚ 

 المنزلًوكٌل كلٌة االقتصاد  أ.د / خالد على شاهٌن 
                                                                     المنزلًكلٌة االقتصاد   ممدوح احمد مبروكد / .

 المنزلًكلٌة االقتصاد   طاهللااحمد رمزي عد / 
                                                                     المنزلًكلٌة االقتصاد   رانٌا حسنى هٌكلد / .

 

 

 21/0/8102مىىفيت يىو  –وادي مسىني مىىف إىل  االقتصاد املىزيلقافهت كهيت 
والتفصٌل فهً من العملٌات السهلة تعلٌم الخٌاطة  ٚرٕبٌٚذ

ومن المهن المنتشرة بٌن السٌدات والرجال بشكل كبٌر 
الخٌاطة هواٌة جمٌلة ووسٌلة للتمٌز فً الملبس حٌث تعدٌن و

مالبسك ومالبس أسرتك بنفسك، ففً كثٌر من األحٌان ال توفر 
األسواق ما قد ٌرغب الشخص بارتدائه، أو قد ال تتوافر 

مودٌالت المالئمة لكً، لذلك ٌصبح من المِهم القٌاسات أو ال
وّب رَؼٝ ثؼغ ا١ٌَلاد  امتالك مهارات الخٌاطة والتفصٌل.

إٌٝ رؼٍُ اٌق١بؽخ ٌزظ١ٍؼ اٌّالثٌ ٌؼبئٍزٙب أٚ ٌؼًّ إػبفبد 

أعًّ أٚ ٌٍؾظٛي ػٍٟ ِظله هىق  ٌٍّالثٌ، ثؾ١ش رظجؼ

  -: ف١ٙب شبهن ٚإػبفٟ ثبٌؼًّ ِٓ إٌّيي.
 المنزلًوكٌل كلٌة االقتصاد  أ.د / خالد على شاهٌن 

                                                                     المنزلًكلٌة االقتصاد   ممدوح احمد مبروكد / .

 المنزلًكلٌة االقتصاد   طاهللااحمد رمزي عد / 
                                                                  المنزلًكلٌة االقتصاد   امل ناصف ذكىد / 
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