اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
الدورة التدريبية لزراعة أشجار الفاكهة بالحدائق المنزلية والمتنزهات
تهدف الدورة التدريبية الى:
 -1المام المتدرب بأساسيات زراعة أشجار الفاكهة.
 -2اكساب المتدرب المهارات االساسية فى مجال اختيار ورعاية نباتات الفاكهة.
وتشمل الجلسات التدريبة على:
 .1أنواع وأصناف الفاكهة المختلفة.

 .2التربة المالئمة لزراعة أشجار الفاكهة.

 .3الظروف البيئية المالئمة لزراعة أشجار الفاكهة (الحرارة – الرياح – الضوء – الرطوبة).
 .4مصادر الحصول على شتالت الفاكهة.

 .5مواصفات الشتلة الجيدة.

 .6طرق تجهيز التربة وزراعة شتالت الفاكهة.

 .7خدمة الشتالت بعد الزراعة.

 .8رعاية أشجار الفاكهة فى الحدائق المنزلية وتشمل( :الرى – التسميد – التقليم – مكافحة الحشائش – األفات
واألمراض التى تصيب أشجار الفاكهة وكيفية عالجها).
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.

 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.

يشمل التدريب على:
 اسس علمية و نظرية ورش عمل وتدريبات عملية بأحد المشاتل المتميزة زيارات ميدانية لبعض مزارع
الفاكهة.
مدة الدورة  21 :ساعة تدريبية  4/أيام.
عدد الحضور 15 - 11 :متدرب.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع
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اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
اإلنتاج المائي لألعالف الخضراء المستنبته
تهدف الدورة الى:
 .1توفير أعالف خضراء صحية وإقتصادية لمزارع إنتاج اللحم واللبن والخيول العربية والهجن.
 .2تنمية المهارا ت المعرفية والذهنية والفنية للمهندسين الزراعيين ورجال األعمال إلنتاج أكبر كمية من األعالف
الخضراء المستنبتة ذات الجودة العالية داخل المساحات المحدودة من األرض بإستخدام أقل كمية من المياه.
 .3رفع كفاءة المهندسين الزراعيين ورجال األعمال فى التعامل مع التقنيات الحديثة إلنتاج األعالف الخضراء
المستنبتة بإستخدام نظم الزراعة المائية.
 .4إتاحة فرص جيدة لإلستثمار فى مجال إنتاج األعالف الخضراء المستنبتة بإستخدام نظم الزراعة المائية.
وتشمل الجلسات التدريبة على:
 .1إختيار وتخطيط وتصميم وتنفيذ نظم الزراعات المائية لألعالف الخضراء المستنبتة.
 .2عمليات تحضير المحاليل المغذية وإدارة نظم الزراعات المائية لألعالف الخضراء المستنبتة.
 .3تركيب العالئق المتوازنة والمناسبة لنوعية ووزن الحيوان.
 .4تسويق اإلنتاج والتقييم الفنى والمالى واإلقتصادى لنظم إنتاج األعالف الخضراء المستنبتة.
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة وورش عمل وتدريبات عملية.
عدد الحضور 15 - 11 :متدرب.
مدة الدورة  31 :ساعة تدريبية 5 /أيام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع
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اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
مبادئ تصميم وتنسيق الحدائق
تهدف الدورة التدريبية الى :
 .1المام باألسس العامة لتنسيق وتقييم الحدائق.
 .2تنمية المهارات العلمية والعملية لتخطيط وتصميم الحدائق واختيار نباتاتها وتقييمها.
تشمل الجلسات التدريبة على:
 .2األسس العامة لتنسيق وتقييم الحدائق.
 .1أهمية التنسيق والتصميم للحدائق.
 .3العوامل التي تؤثر على تصميم الحدائق واختيار نباتاتها .4 .ميزانية اإلنشاء والصيانة.
 .6كيفية البدء في وضع خطة لتنسيق وتصميم الحديقة.
 .5عناصر التقييم في الحدائق.
 .8التصميم االبتدائي.
 .7األدوات المطلوبة للتنسيق والتصميم.
 .11خطوات التنفيذ.
 .9التصميم النهائي.
 .11يعتمد البرنامج أيضا على زيارات ميدانية خارج الجامعة لبعض الحدائق (عدد  2زيارة طول فترة الدورة).
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية.
عدد الحضور 12 - 8 :متدرب.
مدة الدورة  36 :ساعة تدريبية  9 /أيام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع
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اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
التطبيقات العملية الحديثة وتنسيق وتصميم الحدائق
تهدف الدورة التدريبية الى :
االلمام بالتطبيقات الحديثة في مجال تنسيق وتصميم الحدائق.
وتشمل الجلسات التدريبة على:
 .aوضع تصميم أولى لحديقة عامة.
 .1دراسة أهم النباتات التي تصلح إلستعمالها في
تنسيق الحدائق.
 .4دراسة حالة لتصميم حديقة عامة أو منزلية.
 .3وضع تصميم أولى لحديقة شركات أو حديقة
منزلية.
 .5برنامج لصيانة ورعاية الحديقة ونباتاتها.
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 12 - 8 :متدرب.
مدة الدورة 36 :ساعة تدريبية  9 /أيام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع
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اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
إنتاج نباتات الزينة والعناية بها للتصدير أو للسوق المحلي
تهدف الدورة التدريبية الى :
 االلمام بأسس انتاج نباتات الزينة .
 اعداد نباتات الزينة والعناية بها للتصدير أو للسوق المحلي.
وتشمل الجلسات التدريبة على:
 .1أهمية نباتات الزينة للتصدير أو لمشروع تجاري .2 .العوامل التي تؤثر على نمو نباتات الزينة
 .bالظروف المناخية المالئمة لوضع النباتات الداخلية .c .طرق التنسيق الداخلي.
 .6العوامل التي تؤثر على جودة األزهار قبل وبعد
 .5أهم نباتات الزينة للتصدير.
القطف.
 .8دراسة حالة للتخطيط لمشروع انتاجي لبعض
 .7طرق إطالة عمر األزهار المقطوفة.
زهور القطف للتصدير.
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 12 - 8 :متدرب.
مدة الدورة  36:ساعة تدريبية  9 /أيام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع
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اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
األسس العامة لتنسيق وتزيين األزهار والعناية بها
تهدف الدورة التدريبية الى :
 .1االلمام بطرق تنسيق وتزيين االزهار.
 .2تصميم بوكيهات االزهار.
وتشمل الجلسات التدريبة على:
 .1أهم األزهار المستخدمة في التنسيق في الفازات.
 .3معاملة األزهار بعد القطف.
 .5األواني واألدوات المستخدمة في التنسيق في
الفازات والبوكيهات.
 .7تصدير األزهار كمشروع تجاري.

 .2العوامل التي تؤثر على جودة األزهار قبل القطف.
 .4إطالة عمر األزهار في الفازات.
 .6طرق التنسيق المختلفة بالنسبة لكل مناسبة .

الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور :من  12 -8متدرب.
مدة الدورة  36:ساعة تدريبية  9 /أيام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع
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اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
إنتاج الخضر فى الصوب (الزراعات المحمية)
تهدف الدورة التدريبية الى:
 .1تشججججيع المشجججروعات الصجججغيرة فجججى مججججال انتجججاج  .2يحدد انواع وتطور الصوب والزراعات المحمية
المحاصيل الغذائية
 .3يتعرف على طرق التدفئة والتبريد والتهوية فى نظم  .4يحدد الصفات المورفولوجية و اصناف الخضر المنزرعة
تحت ظروف الزراعات المحمية .
الزراعات المحمية المختلفة.
 .5يتعججرف علججى طججرق انتججاج وخدمججة الخضججر داخججل  .6يحدد الظروف المناسبة لنمو النباتات وتأثير الظروف
البيئية على النمو واالنتاج وجودة المحصول .
الصوب وتحت األنفاق البالستيكية المنخفضة.
وتشمل الجلسات التدريبة على:
 .2التعرف على نباتات خضر الزراعات المحمية فى
 .1التعرف على خطوات انشاء الصوب واالنفاق
مراحل نموها المختلفة
البالستيكية المنخفضة
 .4تطبيق طرق الزراعة وعمليات خدمةالمحاصيل
 .3إعداد األرض ونظام الرى لزراعة النباتات
المختلفة تحت ظروف الزراعات المحمية
 .6تحديد مرحلة النضج المناسبة للحصاد
 .5حساب كميات التقاوى ،واألسمدة  ،والمياه الالزمة
للوصول ألعلى انتاجية وجودة للنباتات
 .7تحديد المشاكل المختلفة التى تواجه النباتات فى الظروف المختلفة وطرق التغلب عليها
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.

يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 15 - 11 :متدرب .
مدة الدورة  36:ساعة تدريبية  9 /أيام .
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع
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اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
الزراعة بدون تربة (زراعة االسطح)
تهدف الدورة التدريبية الى:
 .1تحديد الظروف المناسبة لنمو النباتات وتأثير الظروف البيئية على النمو واالنتاج وجودة المحصول
 .3تحديججد الصججفات المورفولوجيججة للنباتججات و اصججنافها
 .2التعرف على طرق و نظم الزراعة بدون تربة.
المنزرعة تحت نظم الزراعة بدون تربة .
 .4التعرف على طرق انتاج وخدمة النباتات المنزرعة تحت نظم الزراعة بدون تربة.
 .5تحديد الظروف المناسبة لنمو النباتات وتأثير الظروف البيئية على النمو واالنتاج وجودة المحصول .
وتشمل الجلسات التدريبة على:
 .1زراعة االسطح بالمحاصيل الالزمة للمنزل فهى مصدر جيد لغذاء نظيف وآمن صحيا لالستهالك المنزلى او يتم
بيعها فيكون مصدرا للدخل لصاحبه.
 .2زراعة األسطح يضفي لمسة جمالية علي المنازل زراعة األسطح يضفي لمسة جمالية علي المنازل.
 .3التخلص من المهمالت الموجودة فوق اسطح المنازل والتى تؤدى الى تشويه المظهر الجمالى للمنزل.
 .4تخفيف أثر اشعة الشمس الساقطة على اسطح المنازل .5 .تحديججد المشججاكل المختلفججة التججى تواجججه النباتججات فججى
الظروف المختلفة
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.

يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور :من 25 - 21متدرب.
مدة الدورة  41 :ساعة تدريبية  8 /أيام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع

Web: www.acgssr.org
E-mail: training@acgssr.org, training.acgssr@gmail.com
Tel: 00202 35676048 Fax : 00202 37484423 Mobile: 0020 1008507491

اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
إنتاج محاصيل الخضر ورعايتها
تهدف الدورة التدريبية الى :
 .1التعرف على خطوات تجهيز وانشاء مزرعة النتاج المحاصيل المختلفة.
 .2التعرف على نباتات خضر فى مراحل نموها المختلفة واصنافها ومواعيد زراعتها.
 . 3اكساب المهارات الالزمة النتاج محاصيل الخضر.
وتشمل الجلسات التدريبية للدورة :
 .1تحديججججد الصججججفات المورفولوجيججججة والتعججججرف علججججى  .2تحديد الظروف المناسبة لنمو النباتجات وتجأثير الظجروف
البيئية على النمو واالنتاج وجودة المحصول.
االصناف ومواعيد زراعتها
 .3التعججججرف علججججى طججججرق االنتججججاج وخدمججججة النباتججججات  .4إعداد األرض ونظام الرى النتاج المحاصيل المختلفة
المزروعة.
 .5تطبيججق طججرق الزراعججة وعمليججات خدمججة المحاصججيل  .6تحديد مرحلة النضج المناسبة للحصاد
المختلفة
 .7حساب كميات التقاوى ،واألسمدة  ،والمياه الالزمة للوصول ألعلى انتاجية وجودة للنباتات
 .8تحديد المشاكل المختلفة التى تواجه النباتات فى الظروف المختلفة وطرق التغلب عليها
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.

 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.

يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور :من  25 - 21متدرب.
مدة الدورة التدريبية41 :ساعة تدريبية  8/ايام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع

Web: www.acgssr.org
E-mail: training@acgssr.org, training.acgssr@gmail.com
Tel: 00202 35676048 Fax : 00202 37484423 Mobile: 0020 1008507491

اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
دورة " زراعة وإنتاج عيش الغراب ( المشروم ") Mushroom
تهدف الدورة التدريبية الى :
 -1اكتساب المعلومات الضرورية في مجال زراعة وإنتاج عيش الغراب ( إعجداد البيئجات – الزراعجة – الوقايجة
من األمراض والحشرات )
 -2التعرف على أهم المشاكل التي تواجه زراعة وإنتاج عيش الغراب .
 -3تنمية المهارات في مجال إنتاج وتسويق عيش الغراب .
وتشمل الجلسات التدريبية على:
 .1يحدد الصفات المورفولوجية و يتعرف على االصناف ومواعبد زراعتها .
 .2يحدد الظروف المناسبة لنمو النباتات وتأثير الظروف البيئية على النمو واالنتاج وجودة المحصول.
 .3يتعرف على طرق االنتاج وخدمة النباتات المزروعة.
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور :من  31-15متدرب.
ً
مدة الدورة التدريبية 12 - 4 :يوم بواقع  5ساعات يوميا ( ساعتان نظري  3 +ساعات عملي )
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع

Web: www.acgssr.org
E-mail: training@acgssr.org, training.acgssr@gmail.com
Tel: 00202 35676048 Fax : 00202 37484423 Mobile: 0020 1008507491

اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
" دورة تدريبية فى مقاومة الحشائش للفنيين"
تهدف الدورة التدريبية الى :
 .1المام المتدرب بطرق مقاومة الحشائش.

 .2رصد الحشائش وتميزها قبل وبعد المقاومة.

وتشمل الجلسات التدريبية للدورة على :
 .1تمييز الحشائش وتصنيفها
 .3طرق مقاومة الحشائش
 .5طرق المعايرة واالالت الرش وحساب جرعة
المبيد
 .7المجاميع الكيماوية لمبيدات الحشائش
 .9طرق الرش ومواعيد اضافة المبيدات
 .11تسجيل المشاهدات ونتائج رش المبيدات

 .2التعرف على الحشائش المعمرة
 .4تقسيم الحشائش
 .6مقاومة الحشائش فى المطارات والمسطحات
الخضراء
 .8االتجاهات الحديثة فى مكافحة الحشائش
 .11االستخدام االمن للمبيدات

الفئة المستهدفة للتدريب:
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.

 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.

يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 15 – 11 :متدرب.
مدة الدورة التدريبية 41 :ساعة تدريبية  11 /أيام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع

Web: www.acgssr.org
E-mail: training@acgssr.org, training.acgssr@gmail.com
Tel: 00202 35676048 Fax : 00202 37484423 Mobile: 0020 1008507491

اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
دورة تدريبية فى مقاومة الحشائش للمهندسين الزراعين"
تهدف الدورة التدريبية الى :
 .1المام المتدرب بأنواع الحشائش وطرق مقاومتها.
 .3تطبيق طرق االستخدام االمن للمبيدات.
وتشمل الجلسات التدريبية للدورة على :
 .1بيولوجيا الحشائش
 .3تقسيم الحشائش
 .5التعرف على الحشائش المعمرة
 .7المقاومة الميكانيكية والزراعية
 .9االتجاهات الحديثة فى مكافحة الحشائش
 .11االستخدام األمن للمبيدات

 .2تمييز الحشائش ورصدها قبل الرش وبعده.

 .2طرق مقاومة الحشائش
 .4التعرف على الحشائش الحولية
 .6طرق المعايرة واالالت الرش
 .8المجاميع الكيماوية لمبيدات الحشائش
 .11طرق ومواعيد اضافة المبيدات
 .12تسجيل المشاهدات ونتائج رش المبيدات

الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 15 – 11 :متدرب.
مدة الدورة التدريبية 41 :ساعة تدريبية  11 /ايام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع

Web: www.acgssr.org
E-mail: training@acgssr.org, training.acgssr@gmail.com
Tel: 00202 35676048 Fax : 00202 37484423 Mobile: 0020 1008507491

اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
دورة تنسيق الزهور ومحاليل حفظ االزهار
تهدف الدورة التدريبية الي:
 .1التعرف علي مجال تنسيق الزهور.
 .2تنسيق الزهور وكيفيه استخدامه بانواعه المختلفه بما يتناسب مع المكان والديكور المحيط.
 .3تخطيط الميزانيه المناسبه لعمل تنسيقات المناسبات المختلفه.
وتشمل الجلسات التدريبية على:
 .1أهمية تنسيق الزهور
 .2انواع تنسيقات الزهور المختلفه
 .3عالقه التنسيقات المختلفه باالماكن المحيطه وكيفيه اختيار التنسيق المناسب لكل مكان ولكل مناسبه
 .4جزء عملي لتنسيقات الزهور المختلفه وعمل تنسيق "بوكيه العروسه"

 .5كيفيه حفظ االزهار في الفازه اطول فتره ممكنه.
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 15 – 11 :متدرب.
مدة الدورة التدريبية 15 :ساعة تدريبية  3 /ايام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع

Web: www.acgssr.org
E-mail: training@acgssr.org, training.acgssr@gmail.com
Tel: 00202 35676048 Fax : 00202 37484423 Mobile: 0020 1008507491

اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
التصحر ( المكافحة والعالج )
تهدف الدورة التدريبية الي:
 .1حل مشاكل التصحر التي تواجه الوطن العربي.
 .2التعرف على طرق مكافحته وعالجه.
وتشمل الجلسات التدريبية على:
 .1تعريف التصحر
 .2أسباب التصحر والعوامل المؤدية لها.
 .3وسائل الحد من إنجراف التربة وتصحرها.
 .4طرق مكافحة التصحر وعالجه.
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 15 – 11 :متدرب.
مدة الدورة التدريبية 21 :ساعة تدريبية  5 /ايام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى

العنوان  :المدينة الجامعية لطالب جامعة القاهرة – شارع ثروت – بين السرايات – الجيزة – ج.م.ع

Web: www.acgssr.org
E-mail: training@acgssr.org, training.acgssr@gmail.com
Tel: 00202 35676048 Fax : 00202 37484423 Mobile: 0020 1008507491

اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
أساليب تعظيم العائد من مزارع إنتاج اللبن
تشمل الجلسات التدريبية على:
 .1تقييم مزارع انتاج اللبن.
 .2تنشئة العجول الرضيعة.
 .3صحة الضرع والكرش والقدم.
 .4التغذية التطبيقية لماشية اللبن.
 .5الرعاية التناسلية لقطاعات اللبن.
 .6تقييم حيوانات ماشية اللبن.
 .7اإلختيار األمثل للعجالت والطالئق.
الفئة المستهدفة للتدريب:
 .2الباحثين بالمراكز البحثية والمؤسسات العربية.
 .1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 .3الفنيين في مجال الزراعة.
يشمل التدريب على :اسس علمية و نظرىة ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية .
عدد الحضور 15 – 11 :متدرب.
مدة الدورة التدريبية 31 :ساعة تدريبية  5 /ايام.
رسوم االشتراك للمتدرب 611" :دوالر أمريكى" ال تشمل االقامة واالعاشة ويمكن توفير االقامة بدار الضيافة
ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مقابل التكلفة الفعلية.
مكان التدريب  :جامعة القاهرة  -كلية الزراعة
تكاليف التدريب تشمل:
 المادة علمية ورش عمل وتدريبات عملية وزيارات ميدانية -شهادة معتمدة من جامعة القاهرة – كلية الزراعة والمجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى
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