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ِؼبٚٔخ اٌغبِؼخ فٝ اٌم١بَ ثشعبٌزٙب عٛاء فٝ رؼ١ٍُ اٌطالة ٚرذس٠جُٙ أٚ فٝ ِغبالد  -1

اٌجؾٛس اٌضساػ١خ ٚاالعٙبَ فٝ رذس٠ت أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ اعزخذاَ االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ 

 ١خ. فٝ اٌّغبالد اٌضساػ

اعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌٙبدفخ اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ ؽً اٌّشبوً اٌٛالؼ١خ اٌزٝ ٠ٛاعٙٙب إٌشبؽ  -2

 االٔزبعٝ اٌضساػٝ. 

ِؼبٚٔخ إٌشبؽ االٔزبعٝ اٌضساػٝ ثبالعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رؤدٜ اٌٝ رطٛس ٚخٍك أعب١ٌت  -3

 عذ٠ذح رزشرت ػ١ٍٙب ٚفشح االٔزبط ٚرؼذدٖ ٚرؾغ١ٕٗ .

ِز١ّضح ٌٍّغزّغ فٝ ِغبي اٌزغبسة ٚاٌجؾٛس اٌضساػ١خ اٌزٝ رؼٕٝ ثٙب اٌغبِؼخ  رمذ٠ُ خذِبد -4

 ٚارخبر وبفخ اٌٛعبئً اٌّّىٕخ ٌزؾم١ك ٘زا اٌغشع.

اٌزؾب١ًٌ اٌذل١مخ اٌزٝ رخذَ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٌٍغبِؼبد ٚا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌظٕبػ١خ ٚرٌه  -5

 فٝ اٌّغبالد اٌف١ضٚو١ّ١بئ١خ اٌج١ٌٛٛع١خ ٚاٌّؼذ١ٔخ.

ٌزؾب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاالخزجبساد اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ اٌّٛاد اٌخبَ ٚاٌغٍغ اٌغزائ١خ ٚإٌّزغبد ا -6

اٌّخزٍفخ ِٕٙب ٚصاسح اٌضساػخ ٚاٌظؾخ ِٚؼبًِ اٌزؾ١ًٍ  اٌّظٕؼخ ٌّشاوض اٌجؾٛس ٚاٌٛصساد

 ثٛصاسح اٌذاخ١ٍخ ٚششوبد االد٠ٚخ. 

ِخزٍف أٔٛاع اٌغٍغ  اٌزؾب١ًٌ ا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١خ ٌزؾذ٠ذ أٛاع اٌجىزش٠ب ٚػذد٘ب فٝ -7

ٚإٌّزغبد اٌغزائ١خ عٛاء إٌّزظ داخً عّٙٛس٠خ ِظش اٌؼشث١خ أٚ اٌّغزٛسد ِٕٙب ٚوزٌه 

اٌىشف ػٍٝ اٌغَّٛ اٌفطش٠خ ٚاٌفطش٠بد اٌّؾٌّٛخ فٝ االغز٠خ ٚاٌؾجٛة ٚاالػالف ٚرؾذ٠ذ 

 طالؽ١زٙب ٌالعزٙالن االداِٝ أٚ اٌؾ١ٛأٝ . 

االثبس ٚل١بط ِؼذي رٍٛس ا١ٌّبح ثبٌّخٍفبد و١ّ١بئ١ب رؾ١ًٍ ١ِبح اٌششة ١ِٚبح اٌشٜ ١ِٚبح  -8

 ٌٛٛع١ب ٚرؾ١ًٍ اٌزشثخ ٚرؾذ٠ذ ػٕبطش٘ب ٚٔغت اٌّؼبدْ اٌّخزٍفخ ثٙب . ١ِٚىشٚث١

 أ٘ذاف اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص
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اعشاء اخزجبساد اٌج١ٛرىٌٕٛٛع١خ ٚٔٛارظ اٌزخّشاد اٌظٕبػ١خ ٚاٌىشف ػٓ رٍٛس اٌٍؾَٛ أٚ  -9

 ِٕزغبرٙب ثذ٘ٓ اٌخٕض٠ش

ٌزؾب١ًٌ اٌذل١مخ فٝ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ٚرذس٠ت ؽٍجخ اٌم١بَ ثجؾٛس ٌزط٠ٛش ؽشق ا -10

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚغ١شُ٘ ثبٌغبِؼبد 

ػًّ دٚساد رذس٠ج١خ ال١ّ١ٍخ ٚػٍٝ ِغزٜٛ اٌغّٙٛس٠خ فٝ ِغبي اٌزؾب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ  -11

ٚاٌج١ٌٛٛع١خ اٌذل١مخ ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ ا١ٌٙئبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ فٝ ٘زا اٌّغبي 

  ٌت فٝ ٔٙب٠خ اٌفزشح شٙبدح ِؼزّذح ِٓ اداسح اٌّشوض ثزٌه . ِٕٚؼ اٌطب

ٚرظ١ُّ ٚاداسح اٌّششٚػبد اٌضساػ١خ  اٌم١بَ ثزمذ٠ُ اعزشبساد ف١ٕخ ٚاٌغذٜٚ االلزظبد٠خ -12

ٚلب٠خ  –أِشاع إٌجبد  –اٌجغبر١ٓ  –فٝ ِغبي اعزظالػ االساػٝ  -فٝ اٌّغبالد اٌزب١ٌخ :

اٌظٕبػبد  –اٌّشأح اٌش٠ف١خ  رط٠ٛش –اٌّؾبط١ً اٌضساػ١خ  –أشبء إٌّبؽً ٚٚلب٠زٙب  –إٌجبد 

 اٌغزائ١خ . 

 

 ض اٌزؾب١ًٌ ٚاالعزشبساد اٌضساػ١خِشو -ا

  :٠ٚزجؼخ اٌٛؽذاد اٌزب١ٌخ 

 ِشوض اٌزؾب١ًٌ -أ

 ٚؽذح اٌّخظجبد اٌضساػ١خ ِٕٚظّبد إٌّٛ  -ة

 .ٚؽذح ِىبفؾخ آفبد اٌظؾخ اٌؼبِخ -ط

 خ ٚاعزظالػ األساػٟ(.ٚؽذح رؾب١ًٌ اٌزشثخ )خظٛثخ اٌزشث -د

 ٚؽذح أزبط ا١ٌّٕبو١ٍٓ ٌؼالط ا١ٌّٕبرٛدا -ٚ

 ٚؽذح رظ٠ٛش األفالَ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛصبئم١خ -ْ

ٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبصا  
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  اٌضساػ١خ ِشوض اٌجؾٛس ٚاٌزغبسة -2

 :٠ٚزجؼخ اٌٛؽذاد اٌزب١ٌخ

  -ٚؽذح االٔزبط إٌجبرٝ ٚرشًّ االرٝ : -أ

 ِضسػخ اٌخؼش   -1

 ِضسػخ اٌفبوٙخ -2

 اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ بربدِشزً اٌض٠ٕخ ٚإٌج -3

  ِضسػخ اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ -4

 ٚؽذح االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ ٚاٌذاعٕٝ ٚرشًّ االرٝ  -ة

 ِضسػخ اٌذٚاعٓ  -1

 ِضسػخ االسأت  -2

 ِضسػخ االغٕبَ -3

 ِضسػخ االثمبس ٚاٌغبِٛط  -4

 ٚؽذح ِٕزغبد االٌجبْ ِٕٚفز رغ٠ٛك ثبٌى١ٍخ -ط

 ِخجض و١ٍخ اٌضساػخ -د

 ّبد اٌؼؼٜٛ ) اٌىّجٛعذ( ٚؽذح أزبط اٌغ -ٚ

 اٌّشوضح ٚؽذح أزبط االػالف -٘ـ 

 ِضسػخ عّى١خ - ٜ
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  -ر١ّٙذ:

عبِؼخ ثٕٙب ٚؽذح ِٓ  –٠ؼزجش ِشوض اٌزؾب١ًٌ ٚاالعزشبساد اٌضساػ١خ ثى١ٍخ اٌضساػخ  ثّشزٙش 

ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ  314-307اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص ؽجمب الؽىبَ اٌّٛاد 

س / سئ١ظ عبِؼخ اٌضلبص٠ك ثٕبء ٛٚلشاس اٌغ١ذ االعزبر اٌذوز 1972ٌغٕخ  49اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ  

 ٠ٚزجغ اٌّشوض و١ٍخ اٌضساػخ ثّشزٙش .  13/1/1986ِٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثزبس٠خ ػٍٝ 

 أ٘ذاف ِشوض اٌزؾب١ًٌ ٚاالعزشبساد اٌضساػ١خ . 

  -تتحدد اهداف المركز فٌما ٌلى:
    
 فى اداء رسالتها سواء فى مجال التعلٌم او التدرٌب او البحث.        معاونة الجامعة  (1
اجراء الدراسات او البحوث العلمٌة الهادفة لحل مشاكل المجتمع سواء تعلقت بنشاط انتاجى  (2

 او تأدٌة الخدمات. 
توثٌق الروابط الثقافٌة والعلمٌة مع الجامعات االخرى والهٌئات العلمٌة على الصعٌد  (3

 لعالمى. العربى وا
المساهمة فى تنفٌذ مشروعات الجامعة والكلٌات والمعاهد  التابعة لها وتزوٌدها  (4

 باحتٌاجاتها. 
 تنفٌذ أعمال إنتاجٌة لحساب الغٌر فى مجال عمل الوحدة .  (5
اجراء التحالٌل المعملٌة لطالب الدراسات العلٌا والباحثٌن بجامعة بنها والجامعات االخرى  (6

 ومراكز البحوث . 
 دورات تدرٌبٌة للباحثٌن بالكلٌة وخارجها فى مجال طرق التحلٌل واستخدام االجهزة . عقد (7
تقدٌم الخدمات الى الشركات الزراعٌة واصحاب المزارع الكبٌرة والمتوسطة والصغٌرة  (8

 فى كافة انشطة االنتاج الزراعى . 
 فٌذها. تشخٌص االفات واالمراض ووضع برامج المكافحة المتكاملة واالشراف على تن (9

 تقدٌم المشورة الفنٌة فى العملٌات الزراعٌة بواسطة االساتذة المتخصصٌن .  (11
 القٌام باجراء تحلٌالت المٌاة للرى والصرف واعطاء شهادة صالحٌة بذلك .  (11
 اعداد دراسات الجدوى األقتصادٌة للمشروعات الصغٌرة والشركات الكبرى  (12

 ِشوض اٌزؾب١ًٌ ٚاالعزشبساد اٌضساػ١خ ) اٌّؼًّ اٌّشوضٜ( -اٚال:
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 جهاز التحلٌل الكروماتوجرافى الغازي-1

liquid chromatography Gas : 

 وٌستخدم هذا الجهاز فً تفرٌد وتقدٌر كمٌات المركبات اآلتٌة :

الزٌااوت  –االسااتٌروالت  –األحمااا  الدهةٌااة  –األحماا  الضوااوٌة 
 المبٌدات الحشرٌة. –الهرموةات الةباتٌة  –الضطرٌة 

 : HPLCجهاز الفصل الكروماتوجرافى بالسائل  – 2

وتقادٌرها    E , D , Aتفرٌاد فٌتامٌةاات  وٌساتخدم هاذا الجهااز فاً

 وكذلك تقدٌر بض  موادات  األكسدة فً األغذٌة واألعالف.

 جهاز االمتصاص الذرى – 3

Atomic Absorption spectrophotometer 

 وٌستخدم هذا الجهاز فً  تقدٌر الضةاصر المذكورة أدةاه:

 Pbرصاص          Niةٌكل            

 Naالصودٌوم       Coكوبلت         

 Mgماغةسٌوم      Cdكادمٌوم       

 Hgزئبق             Feحدٌد           

 Vaفاةادٌوم          Agفوة           

 Beبٌرٌلٌوم          Cuةحاس         

 Kالبوتاسٌوم        Mnمةجةٌز       

  Znزةك           

 جهاز االةبضاث الذرى ) بالزما (  – 4

 وهو جهاز خاص بتقدٌر الضةاصر بدقة شدٌدة بدون استخدام اللمبات.

 جهاز واربورج :  – 5

ٌسااتخدم فااً قٌاااس مضاادل التااةفس للجااذور والاادرةات واألوراق كمااا 
 ٌستخدم فً قٌاس مضدل تزةخ الزٌوت والدهون.

 :جهاز االسبكتروفوتومٌتر – 6

فاً قٌااس  وٌستخدم هذا الجهاز فً قٌاس المحالٌل الملوةاة وكاذلك
  ةشاط اإلةزٌمات.

 جهاز مٌكرو كلداهل: – 7

ٌقااوم الجهاااز بتقاادٌر الةٌتااروجٌن الكلااً فااً  التربااة والةبااات واألعااالف   
والمةتجاااات الغذائٌاااة و اللحاااوم ومةتجاتهاااا ومةهاااا ٌمكااان حساااا  ةسااابة 

 البروتٌن فً  الضٌةة.

 -جهاز فصل وتقدٌر الزٌوت والشموع )سوكسلت(: -8

ٌر الادهون الكلٌاة فاً الضٌةاات الةباتٌاة و األعاالف وفاً بتقد زٌقوم الجها
 .ةالمواد الغذائٌ

 : pH جهاز تقدٌر الحمووة الـ – 9

 لٌقوم بقٌاس درجات الحمووة وتركٌز أٌوةاات األٌادروجٌن فاً المحالٌا
 المائٌة.

   (:E.Cجهاز تقدٌر الملوحة ) -11

 ٌستخدم فً قٌاس مضدل التوصٌل الكهربً للمٌاه.

 (:Electrophoresisلفصل الكهربً للبروتٌةات )جهاز ا -11

ٌساااتخدم فاااً تحلٌااال البروتٌةاااات واألحماااا  الةووٌاااة وتقااادٌر  األوزان 
 الجزٌئٌة المختلفة للبروتٌن.

 تقٌٌم ةوعٌة مٌاه الري: -12

 وتشمل تقدٌر كل من:

E.C – pH – Na – K – Cl – CO3 – HCO3 – Mg – Ca 

 تقٌٌم جودة مٌاه الشر  : -13

 خواص الكٌمٌائٌة:ال -أ

E.C – pH – Na – K – Cl – Mg – Ca  -Zn - Cu 

NO2 – NO3 – Pb – SO4 – Fe - Hg   

 الخواص المٌكروبٌولوجٌة - 

 المٌكروبات الممروة.           

        Total count 

       Coliform    
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 ة التقطٌروحد                       جهاز مٌكروكلداهل

                  

Atomic Absorbtion                  HPLC 

                   

      GLC     Fiber extractor 
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 :األراوى- 

 استصالح األراضى.

تغذٌة النبات  وعالج أعراض نقص      
 العناصر.

 .الحكم على جودة وصالحٌة مٌاه الرى

 :وقاٌة الةبات- 

 ات وأمراض النبات.مكافحة اآلف

 إنتاج وتربٌة النحل.

 :اإلةتاج الحٌواةى- 

 رعاٌة وتغذٌة الحٌوان.

 رعاٌة وتغذٌة الدواجن.

 .إنتاج وتربٌة األرانب

 :البساتٌن- 

 تنسٌق الحدائق.

 إنشاء المشاتل.

 الزراعة المحمٌة.

 :االقتصاد الزراعى- 

دساسبث صذوي انًششوػبث انضساػيت 

 .تانصغيشة وانًششوػبث انشيفي

 :الكٌمٌاء- 
 معالجة مٌاه الصرف الصحى والصناعى.

 جودة مٌاه الشرب.

 تحمٌل اإلنزٌمات.

 قٌاس درجة التلوث بالمبٌدات.

انخحبنيم انكيًيبئيت ػهً انًىاد انخبو وانسهغ 

 انغزائيت    وانًُخضبث انصُبػيت.

 انًُظفبث.
 

 :الصةاعات الغذائٌة واأللبان- 

يشبسيغ األَشطت انصغيشة )يؼبيم 

األنببٌ وصُبػت انًُخضبث انهبُيت 

 انًخخهفت(.

 –انصُبػبث انغزائيت )صُبػت انًشببث 

 –انًخبىصاث  –انهحىو  –انؼصبئش 

 ححهيم انضيىث(.

 

 
 :الهةدسة الوراثٌة- 

قيهس ساليت األغزيت انًؼذنت وساريب وآرشهب 

 ػهً صحت اإلَسبٌ.

دوس انهُذست انىساريت فً حطىيش انضساػت 

 يت.وانزشوة انحيىاَ

 حطبيقبث انخكُىنىصيب انحيىيت فً انضساػت.

 

 

 :الةبات الزراعى- 
أمراض النبات الفطرٌة والفٌروسٌة 

 والبكتٌرٌة.

 فسٌولوجٌا اإلجهاد وتغذٌة النبات.

المخصبات الحٌوٌة وتدوٌر المخلفات 

 الزراعٌة.

                          

 :الهةدسة الزراعٌة- 
 حصًيى شبكبث انشي.

 بء يضاسع االَخبس انحيىاًَحصًيى واَش

 االداسة انهُذسيت نهًضاسع انسًكيت

 حصًيى واَشبء انبيىث انًحًيت انًكيفت

 

 وذلك بواسطة الخبراء المتخصصٌن بالكلٌة.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 :سعبٌخ اٌٛؽذح

لزٌادة فاعلٌة دور الكلٌة مع للمزارعٌن واالستشارات الضلمٌة تقدٌم كافة اإلمكاةٌات والتوصٌات الفةٌة 

 .المجتمع والبٌئة المحٌطة

 :اٌٛؽذحأ٘ذاف 

 اٌؾ٠ٛ١خاٌضساػ١خ ٚإلٔزبط اٌىّٟ ٌٍّخظجبد ا. 

 اٌّؾ١طخ. اإلششاف اٌفٕٟ ػٍٝ اٌضساػبد ثبٌّٕطمخ 

   .رخظض اٌٛؽذح ِغّٛػخ ِٓ اٌؾمٛي اإلسشبد٠خ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّضاسػ١ٓ فٝ ِٕبؽك ِخزٍفخ ثبٌغّٙٛس٠خ 

 .ٓرٛف١ش فشص ػًّ ٌٍخش٠غ١ 

  ٠ضخ.اٌؾذرذس٠ت اٌىٛادس اٌف١ٕخ ٚاٌّضاسػ١ٓ ػٍٝ أعب١ٌت اٌضساػخ 

 اٌؾى١ِٛخ ثغؼش اٌزىٍفخا١ٌٙئبد ٠ٛ١خ ٌخذِخ ِٓ اٌّخظجبد ٚاألعّذح اٌؾ بثج١غ إٔزبعٙ اٌٛؽذحمَٛ ر. 

  .اٌزط٠ٛش اٌّغزّش ٌّٕزغبد اٌٛؽذح ٌّٛاوجخ اٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ اٌّخزٍفخ رؾذ اششاف أعبرزح ِزخظظخ 

ص٠بدح إٔزبع١خ إٌجبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّخظجبد اٌضساػ١خ ِٕٚظّبد إٌّٛ ٌزؾغ١ٓ ٚٔزبط رمَٛ اٌٛؽذح ثئ -

 ِٕٚٙب:

 ِٛسفٍٛس ِٕشؾ ٌٍّٕٛ ِٚضجذ ٌٍؼمذ () 

 ٜرٛٔه عزبس( ِشوت ٌزؾغ١ٓ إٌّٛ اٌخؼش ( 

 ثٛربع١َٛ عٛثش ن( ِشوت ٌزؾغ١ٓ عٛدح اٌضّبس ( 

 ِٜشوت ٌزٕش١ؾ اٌّغّٛع اٌغزس 
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 ٚؽذح ِىبفؾخ آفبد اٌظؾخ اٌؼبِخ -2

 

 

 

 مستحور مجهز لضمل عجٌةة كطضم لمكافحة الصراصٌر       

 

                                                  

 

 

مستحور مجهز لضمل عجٌةة كطضم لمكافحة 
 الةمل
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وحدة تحالٌل التربة )خصوبة التربة واستصالح األراوً(. -3  

ِآ ؽ١اش اٌؼٕبطاش اٌىجاشٜ ٚاٌظاغشٜ ٌزشثاخ ٌؼ١ٕابد اء رؾ١ًٍ وبًِ ثئعشارمَٛ اٌٛؽذح 

ٚدسعااخ اٌٍّٛؽااخ ٚرؾذ٠ااذ لااٛاَ اٌزشثااخ . واازٌه رمااذَ ِغّٛػااخ ِاآ اإلعزشاابساد ؽااٛي 

اعزظالػ األساػٝ ٚرغز٠خ إٌجبد ٚػالط أػشاع ٔماض اٌؼٕبطاش ٚوازٌه اٌؾىاُ ػٍاٝ 

خ ثبٌى١ٍاخ ٚرؼاٛد عٛدح ٚطالؽ١خ ١ِبٖ اٌشٜ ِّب ٠خذَ لطابع وج١اش فاٝ إٌّطماخ اٌّؾ١طا

 ثبٌفبئذح ػٍٝ ص٠بدح اإلٔزبط اٌضساػٝ.

مجموعة من المواد لخدمة كما ٌقوم مركز التحالٌل واالستشارات الزراعٌة باةتاج 

 المجتمع مثل:

 الضطور  -1

 المةظفات الصةاعٌة  -2

 لضالج الةٌماتوداالةٌماكلٌن  -3

Nemaclean 

 

 

 باستخدامك للةٌماكلٌن
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 تحافظ علً ةظافة البٌئة
 

 تكالٌف أقل ومحصول وفٌر

 

 

 

 

 ٚؽذح رظ٠ٛش األفالَ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛصبئم١خ

و١ٍخ  –ٌززجغ ِشوض اٌزؾب١ًٌ ٚاإلعزشبساد )ٚؽذح راد ؽبثغ خبص(  2010رُ إٔشبء اٌٛؽذح فٝ ػبَ 

 عبِؼخ ثٕٙب. –اٌضساػخ 

 أ٘ذاف اٌٛؽذح

ؽالة اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد رٙذف ٚؽذح رظ٠ٛش األفالَ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛصبئم١خ فٝ اٌّمبَ األٚي إٌٝ خذِخ 

 اٌؼ١ٍب ، ٚف١ّب ٠ٍٝ ث١بْ ثبُ٘ أ٘ذافٙب:

 سفغ وفبءح اٌطبٌت ِٓ خالي إٔزبط أفالَ رضشٜ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. -1

طٛس فٛرٛغشاف١خ( ٚاٌذػُ اٌفٕٟ ٌطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  –رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌزظ٠ٛش٠خ )أفالَ  -2

 ٚاٌجبؽض١ٓ.

 ؼ١ٍب فٝ إػذاد ٚرغ١ٙض اٚساق اٌزغغ١ً.رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٝ ٌطالة اٌذساعبد اٌ -3

رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٝ إلداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ِٓ خالي لبػذح ث١بٔبد ػٓ ِٛػٛػبد اٌشعبئً  -4

 عبِؼخ ثٕٙب.  –اٌؼ١ٍّخ إٌّز١ٙخ ٚاٌّغزّشح ثى١ٍخ اٌضساػخ 

 اٌطالة. رٛف١ش ٔفمبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي رظ٠ٛشاٌزغبسة اٌّىٍفخ ٚإػبدح ػشػٙب ػٍٝ -5

رٛف١ش ٔفمبد اٌض٠بساد ٚاٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي رظ٠ٛش ِشاوض اٌزظ١ٕغ ٚاٌّضاسع إٌّٛرع١خ ...  -6

 إٌخ. 

 ص٠بدح ِٛاسد اٌى١ٍخ. -7

إثشاص اٌى١ٍخ ػٍٝ خش٠طخ ِظش ٚاٌؼبٌُ ِٓ خالي إٔزبط أفالَ رغغ١ٍ١خ رؼٍٓ ػٓ اٌى١ٍخ ٚإِىبٔبرٙب،  -8

 بِؼخ.ٚسفؼٙب ػٍٝ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٍى١ٍخ ٚاٌغ

 ٌٚزؾم١ك األ٘ذاف اٌغبثمخ رمَٛ اٌٛؽذح ثزمذ٠ُ اٌخذِبد اٌزب١ٌخ:
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 اٌخذِبد اٌزٝ رمذِٙب اٌٛؽذح

 رظ٠ٛش افالَ ػ١ٍّخ داخً اٌّؼبًِ اٌجؾض١خ رف١ذ اٌطالة فٝ ِشاؽً اٌذساعخ اٌّخزٍفخ. -1

ظبٔغ رظ٠ٛش أفالَ ػ١ٍّخ خبسط اٌّؼبًِ اٌجؾض١خ وبٌّضاسع إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ ِٚشاؽً اإلٔزبط ٌّ -2

 إٔزبط األعّذح ٚاٌّج١ذاد ٚاٌظٕبػبد اٌغزائ١خ. 

 اٌزظ٠ٛش ا١ٌّىشٚعىٛثٝ ٚرظ٠ٛش رغبسة ؽالة اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ٚاٌجبؽض١ٓ ثبٌّشاوض اٌجؾض١خ. -3

 رظ٠ٛش األفالَ اٌٛصبئم١خ ٌٍّؤعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ. -4

 رظ٠ٛش ثشاِظ رؼ١ّ١ٍخ ٌٍطالة. -5

 رظ٠ٛش ِٕبلشبد ؽالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. -6

 ظ٠ٛش اٌّؤرّشاد ٚاٌٍمبءاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌظبٌٛٔبد اٌضمبف١خ ٚاؽزفب١ٌبد اٌغبِؼخ.ر -7

رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٝ ٌطالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ خالي إػذاد ٚرغ١ٙض أٚساق اٌزغغ١ً ٌّشؽٍزٝ  -8

 اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ.

ئً اٌزٝ رُ اٌزبوذ ِٓ ػذَ ِطبثمخ ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٌّمزشػ ٌزغغ١ً اٌطبٌت ِغ أٜ ِٓ ػٕب٠ٚٓ اٌشعب -9

ِٕبلشزٙب أٚاٌّٛػٛػبد اٌزٝ رُ رغغ١ٍٙب ِغجمب ثبٌى١ٍخ، ٚرٌه ِٓ خالي لبػذح اٌج١بٔبد اٌخبطخ 

 ثبٌٛؽذح. 

 الئحة األسضار األساسٌة

 بالجنٌه التكلفة الخدمة م

 200  )ال ٌزٌد عن نصف ساعة(تصوٌر الفٌلم الضلمى  1

 التصوٌر المٌكروسكوبى 2

 واحدة( صور ثابتة )سعر الصورة ال 
 صور. 10% ألكثر من 30ٌخفض السعر 

10 

 100 دقٌقة( 11تصوٌر فٌدٌو ) 

 100 )ال ٌزٌد عن نصف ساعة( الفٌلم التسجٌلى 3

 200   مةاقشة الرسائل الضلمٌة 4

 200 )سعر الساعة(المؤتمرات واللقاءات الضلمٌة والثقافٌة  5

 1 الوثٌقة( )سعرإعداد أوراق التسجٌل لطال  الدراسات الضلٌا  6

إصدار إفادة بضدم مطابقة عةوان الرسالة المقترح مع أى من  7
 )سعر اإلفادة(الضةاوٌن الموجودة فى قاعدة بٌاةات الكلٌة 

10 

جنٌه لإلنتقال خارج المحافظة ،  100جنٌه داخل المحافظة و  10**فى حالة التصوٌر الخارجى ٌضاف على األسعار السابقة بدل إنتقال 

 المستفٌد بتوفٌر وسٌلة إنتقال مناسبة لفرٌق العمل. أو ٌقوم

 **ٌحدد عمٌد الكلٌة قٌمة أى خدمة تخرج عن نطاق الخدمات السابقة.

 

 لمادة الفٌلمٌةحقوق الملكٌة ل

المادة الفٌلمٌة ،  وإعداد وإخراج، مونتاج وعمل ال تقوم وحدة تصوٌر األفالم العلمٌة والوثائقٌة بتصوٌر

 بصورة تسهل عرضها على أى جهاز كمبٌوتر شخصى. DVD ةوانوطباعتها على إسط
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  إسطوانة  عملٌتم فى حالة دفع تكلفة إنتاج المادة الفٌلمٌةDVD  لطالب الخدمة من المادة الفٌلمٌة

 .وتنتقل له حقوق الملكٌة والطبع دون أدنى مسئولٌة على الوحدة

  األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة وبدون دفع المادة الفٌلمٌة التى ٌتم إنتاجها بموجب تكلٌف رسمى من

رسوم للوحدة )مثل أفالم الدبلومات المهنٌة( ٌحتفظ بنسخة الفٌلم فى مكتبة الوحدة وتخرج النسخة 

من الوحدة للعرض على الطالب داخل الكلٌة بناء على طلب أستاذ المادة وتحت مسئولٌته الشخصٌة 

وتكون ملكٌتها للكلٌة وال ٌجوز نسخ أوطبع الفٌلم أو وتسلم للوحدة مرة أخرى بعد إنتهاء العرض ، 

 جزء منه إال بعد موافقة األستاذ الدكتور/عمٌد الكلٌة. 

  جامعة بنها  –حقوق الطبع والنسخ محفوظة لوحدة تصوٌراألفالم العلمٌة والوثائقٌة بكلٌة الزراعة

وأى شخص ٌثبت قٌامه بنسخ أو طبع المادة الفٌلمٌة )ما لم ٌكن مسددا لثمنها( ٌعرض نفسه للمساءلة 

 القانونٌة.

  إستعارتها من مكتبة الوحدة إال بعد موافقة كتابٌة من سٌادة األستاذ ٌحظر نسخ أى إسطوانه أو

 الدكتورعمٌد الكلٌة.

 

 ر الخارجىكامٌرات التصوٌر للتصوٌتةظٌم خروج 

و من ٌنوبه أمن عمٌد الكلٌة  معتمد"  رأمر تصوٌ ر الخارجى بعد إستصدار "تخرج الكامٌرات للتصوٌ

ومدٌر مركز التحالٌل واإلستشارات والمدٌر التنفٌذى للوحدة على أن تسلم صورة منه على بوابة الكلٌة 

 لتسجٌل وقت خروج ودخول الكامٌرات.
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عبِؼخ ثٕٙب ٚؽذح  –ثى١ٍخ اٌضساػخ  ثّشزٙش  سة ٚاٌجؾٛس اٌضساػ١خاٌزغب٠ؼزجش ِشوض   -ر١ّٙذ:

ِٓ اٌالئؾخ اٌزٕف١ز٠خ ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ  307ِٓ اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص ؽجمب الؽىبَ اٌّٛاد 

س / سئ١ظ عبِؼخ اٌضلبص٠ك ثٕبء ٛٚلشاس اٌغ١ذ االعزبر اٌذوز َ 1972ٌغٕخ  49اٌغبِؼبد اٌّظش٠خ  

  ٠ٚزجغ اٌّشوض و١ٍخ اٌضساػخ ثّشزٙش .  13/1/1986ثزبس٠خ ػٍٝ ِٛافمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ 

 -:ا٘ذاف اٌّشوض 

ِؼبٚٔخ اٌغبِؼخ فٝ اٌم١بَ ثشعبٌزٙب عٛاء فٝ رؼ١ٍُ اٌطالة ٚرذس٠جُٙ أٚ فٝ ِغبالد  -1

اٌجؾٛس اٌضساػ١خ ٚاالعٙبَ فٝ رذس٠ت أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ اعزخذاَ االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ 

  فٝ اٌّغبالد اٌضساػ١خ.

اعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌٙبدفخ اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ ؽً اٌّشبوً اٌٛالؼ١خ اٌزٝ ٠ٛاعٙٙب إٌشبؽ  -2

 االٔزبعٝ اٌضساػٝ. 

ِؼبٚٔخ إٌشبؽ االٔزبعٝ اٌضساػٝ ثبالعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رؤدٜ اٌٝ رطٛس ٚخٍك أعب١ٌت  -3

 عذ٠ذح رزشرت ػ١ٍٙب ٚفشح االٔزبط ٚرؼذدٖ ٚرؾغ١ٕٗ .

١ّضح ٌٍّغزّغ فٝ ِغبي اٌزغبسة ٚاٌجؾٛس اٌضساػ١خ اٌزٝ رؼٕٝ ثٙب اٌغبِؼخ رمذ٠ُ خذِبد ِز -4

 ٚارخبر وبفخ اٌٛعبئً اٌّّىٕخ ٌزؾم١ك ٘زا اٌغشع.

ِشوض اٌزغبسة ٚاٌجؾٛس اٌضساػ١خ -صب١ٔب:  
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  -اٌٙذف ِٓ أشبء ٚؽذح أزبط االػالف:

 انهذف يٍ إَشبء يصبَغ األػالف هى إَخبس يخبنيظ أػالف كبيهت حىفش االحخيبصبث انغزائيت نهقطؼبٌ بحيذ حُخش

كم األَىاع يٍ األػالف نخفي ببالحخيبصبث انغزائيت نهقطيغ انزي صُؼج يٍ أصهه وبضبَب اػخببس انًكىَبث 

انغزائيت نهؼهف انًُخش البذ أٌ حكىٌ حكهفت إَخبصه يُخفضت ببسخخذاو أصىد انخبيبث وأقههب سؼشا وبأقم حكهفت حصُيغ 

انذواصٍ وكزنك ششاء انخبيبث وححهيههب ظبهشيب ويقىو بخشكيب انؼهف انًُخش يخخصصىٌ فً حغزيت انحيىاٌ و

وانًصبَغ انكبيشة يًكُهب حىفيش انخبشة انالصيت فً هزا انًضبل أيب .  وكيًبويب وححهيم انؼهف انًُخش الخخببس صىدحه

انًصبَغ انصغيشة وانًضاسػيٍ ػبدة يب يحصهىٌ ػهً انًؼشفت انؼهًيت ػٍ طشيق خذيبث اسخشبسيت أو يٍ كهيبث 

  . ويشاكض انبحىدانضساػت 

وانؼًم انفؼهً نًصبَغ األػالف هى حُفيز حشاكيب األػالف انخً حى وضؼهب بًؼشفت انًخخصصيٍ فً انخغزيت 

واسخالو انخبيبث وحخضيُهب وطحٍ يكىَبث انؼالئق وخهطهب صيذا وحؼبئخهب وأٌ يصبحب رنك اسخخذاو صيذ 

فً انًصبَغ انكبيشة يؼقذة انخشكيب وغبنيت انزًٍ وححخبس  نألصهضة وانًؼذاث انًيكبَيكيت و انكهشببئيت وانخً حكىٌ

وحخخهف أَىاع انغزاء انخً حُخضهب يصبَغ األػالف فُضذ  . خبشة يخخصصت فً حشغيههب وصيبَخهب انذوسيت ببَخظبو

  : أٌ أػالف انذواصٍ

  . نةٌحتوى على جمٌع المركبات الغذائٌة الالزمة لتكوٌن علٌقة متز : Complete feedعلف كامل .1

% وتحتوى  35% و 11وتتراوح إضافتها للعلٌقة بٌن  : Protein concentratesمركزات بروتٌنٌة .2

  . على مصادر بروتٌن ومعادن وفٌتامٌنات ومكونات دقٌقة

وتضاف للعلٌقة بنسبة أقل من السابقة وتحتوى على  : Super concentrationمركزات عالٌة القٌمة .3

توى على كسب فول الصوٌا وبها جمٌع ما ٌلزم العلٌقه من معادن مصادر بروتٌن حٌوانٌة وال تح
  . % 5% و 2وفٌتامٌنات ومكونات دقٌقة وتتراوح نسبة إضافتها بٌن 

وٌحتوى على المعادن الدقٌقة والفٌتامٌنات والمكونات الدقٌقة مضافة إلى مواد  : Premix برٌمكس .4

  . % 1حاملة وتضاف بنسبة ال تزٌد عن

  : َىع انغزاء نًخخهف انحيىاَبث فإٌ انغزاء انكبيم يُقسى إنً وببنُسبت إنً

  Conventional feeds أػالف حقهيذيت -1

حخشكب يٍ يىاد ػهف يشكضة ػبنيت انقيًت انغزائيت وصًيؼهب يٍ يىاد انؼهف شبئؼت االسخؼًبل وحًزم أػالف 

  . انذواصٍ واألػالف انًشكضة نهحيىاَبث انًضخشة

  Unconventional feeds ذيتأػالف غيش حقهي -2

حخشكب يٍ يىاد انؼهف انًشكضة يضبفب إنيهب بؼض يىاد انؼف غيش شبئؼت االسخؼًبل كًىاد انؼهف انخشُت نشفغ 

قيًخهب انغزائيت وبؼض انًىاد انُيخشوصيُيت غيش انبشوحيُيت كبنيىسيب كزنك انخبيبث غيش شبئؼت االسخخذاو كًخهفبث 

 .يصبَغ األغزيت

  ٚؽذح أزبط االػالف اٌّشوضح



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

 

قلٌوبٌة –طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   

1132467134ت :    

 

 

 

% بروتٌن ةباتى23علف دواحن بادى    كجم  51الوزن عةد التضبئة :   2111تارٌخ  االةتاج     /      /     

 المكونات:

مركزات –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

فوسفات ثةائى  –لٌسٌن  –مٌثوةٌن  –ملح طضام  –%( 45)

 –برٌمكس دواجن  –مواد كوكسٌدٌا  –مواد سموم  –كالسٌوم 

 امالح مضدةٌة . مبٌكربوةات كالسٌو

 المواصفات الفنية:

  23بروتٌن خام الٌقل عن .% 

  5-3الٌاف خام من  % 

  كٌلوكالورى 2611طاقة مهوومة ال تقل عن 

 

 

 

قلٌوبٌة -طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   

1132467134ت :   

 

% بروتٌن21علف دواحن ةامى    كجم 51الوزن عةد التضبئة :   2111تارٌخ  االةتاج     /      /     

 المكونات: 

مركزات –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

ثةائى فوسفات  –لٌسٌن  –مٌثوةٌن  –ملح طضام  –%( 45)

 –برٌمكس دواجن  –مواد كوكسٌدٌا  –مواد سموم  –كالسٌوم 

امالح مضدةٌة . مبٌكربوةات كالسٌو  

 المواصفات الفنية:

  21بروتٌن خام الٌقل عن .% 

  5-3الٌاف خام من  % 

  كٌلوكالورى 2611طاقة مهوومة ال تقل عن 

  

 

 

قلٌوبٌة -طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   
1132467134ت :   

 

% بروتٌن18علف دواحن ةاهى   2111اج     /      /  تارٌخ  االةت تشغٌلة رقم   

 المكونات: 

مركزات –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

ثةائى فوسفات  –لٌسٌن  –مٌثوةٌن  –ملح طضام  –%( 45)

 –برٌمكس دواجن  –مواد كوكسٌدٌا  –مواد سموم  –كالسٌوم 

.امالح مضدةٌة مبٌكربوةات كالسٌو  

 المواصفات الفنية:

  18بروتٌن خام الٌقل عن %. 

  5-3الٌاف خام من  % 

  كٌلوكالورى 2611طاقة مهوومة ال تقل عن 

والوحدة غٌر مسئولة عن اعادة التضبئة او سوء التخزٌن شهور من تارٌخ االةتاج 6الصالحٌة    



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

قلٌوبٌة -طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   
1132467134ت :   

 

% بروتٌن18علف مواشى  حالبة   2111ٌخ  االةتاج     /      /  تار تشغٌلة رقم   

 المكونات: 

كس  بذرة –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

برٌمكس  –ملح مضدةى –ملح طضام  -%( 15ةخالة ) –قطن 

مواد سموم. –خمٌرة  -حجر جٌرى  –مواشى   

 المواصفات الفنية:

  18بروتٌن خام الٌقل عن .% 

  5-3الٌاف خام من  % 

  كٌلوكالورى 2611تقل عن طاقة مهوومة ال 

 

 

 

قلٌوبٌة -طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   

1132467134ت :   

 

% بروتٌن16علف مواشى   تسمٌن  2111تارٌخ  االةتاج     /      /   تشغٌلة رقم   

 المكونات: 

كس  بذرة –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

برٌمكس  –ملح مضدةى –ملح طضام  -%( 15ةخالة ) –قطن 

مواد سموم. –خمٌرة  -حجر جٌرى  –مواشى   

 المواصفات الفنية:

  16بروتٌن خام الٌقل عن .% 

  5-3الٌاف خام من  % 

  كٌلوكالورى 2611طاقة مهوومة ال تقل عن 

 

 

 

قلٌوبٌة -طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   
1132467134ت :   

 

% بروتٌن14علف مواشى    رقم تشغٌلة  2111تارٌخ  االةتاج     /      /     

 المكونات: 

كس  بذرة –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

برٌمكس  –ملح مضدةى –ملح طضام  -%( 15ةخالة ) –قطن 

مواد سموم . –خمٌرة -حجر جٌرى  –مواشى   

 المواصفات الفنية:

  14بروتٌن خام الٌقل عن .% 

  5-3الٌاف خام من  % 

 كٌلوكالورى 2611وومة ال تقل عن طاقة مه 

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

 

قلٌوبٌة –طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   

1132467134ت :    

 

% بروتٌن18علف اراة  مروضات    2111تارٌخ  االةتاج     /      /   تشغٌلة رقم   

 المكونات: 

مسحوق –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

ملح  –ملح طضام  -%( 15لة )ةخا –شضٌر  -برسٌم حجازى

مواد سموم. –مواد كوكسٌدٌا  –حجر جٌرى –مضدةى  

 المواصفات الفنية:

  18بروتٌن خام الٌقل عن .% 

  13-12الٌاف خام من  % 

  كٌلوكالورى 2611طاقة مهوومة ال تقل عن 

 

 

 

قلٌوبٌة -طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   

1132467134ت :   

 

% بروتٌن17ٌنعلف اراة  تسم 2111تارٌخ  االةتاج     /      /   تشغٌلة رقم   

 المكونات: 

مسحوق –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

ملح  –ملح طضام  -%( 15ةخالة ) –شضٌر  -برسٌم حجازى

مواد سموم. –مواد كوكسٌدٌا  –حجر جٌرى –مضدةى  

 المواصفات الفنية:

  17بروتٌن خام الٌقل عن .% 

 14-13خام من  الٌاف  % 

  كٌلوكالورى 2611طاقة مهوومة ال تقل عن 

 

 

 

 

قلٌوبٌة –طوخ –علف كلٌة الزراعة بمشتهر   

 

 
1132467134ت :   

 

% بروتٌن16علف اراة      2111تارٌخ  االةتاج     /      /   تشغٌلة رقم   

 المكونات: 

مسحوق –%( 48كس  فول صوٌا ) –%( 9اذرة صفراء )

ملح  –ملح طضام  -%( 15ةخالة ) –شضٌر  -م حجازىبرسٌ

مواد سموم. –مواد كوكسٌدٌا  –حجر جٌرى –مضدةى  

 المواصفات الفنية:

  16بروتٌن خام الٌقل عن .% 

  14-13الٌاف خام من  % 

  كٌلوكالورى 2611طاقة مهوومة ال تقل عن 

 

 التضبئة او سوء التخزٌنوالوحدة غٌر مسئولة عن اعادة  شهور من تارٌخ االةتاج 6الصالحٌة 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

وحدة تصةٌع و اةتاج االعالف



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 تضرٌف السماد الضووي المكمور )الكومبوست(: 

بمعنى ٌتحلل والذي ٌعنى تكسٌر أو   Decomposeكمبوست( مشتقة من الفعل )  Compostكلمة  

الحٌة ولكن تحلل فصل المكونات عن بعضها البعض، وٌتحقق ذلك عن طرٌق مجموعة معٌنة من الكائنات 

مكونات المواد وحده لٌس كافٌا فالكمبوست الجٌد هو الذي ٌعاد فٌه بناء هذه المواد المتحللة مرة أخرى إلى 

وهذا ٌتطلب وجود مجموعة معٌنة أخرى من الكائنات الدقٌقة التً تساعد فً تكوٌن الدوبال  Humusدبال 

إلى سماد عضوي العضوٌة )نباتٌة وحٌوانٌة(  عملٌة الكمبوست هً تحوٌل المخلفاتوبصفه عامه فإن 

طبٌعً وذلك بتدوٌرها فً كومات تحت ظروف هوائٌة حٌث ٌتم تحلٌلها وإعادة بناءها فً صورة دوبال 

 غنً بالعناصر الغذائٌة المٌسرة للنبات والكائنات الحٌة النافعة لخصوبة التربة وتغذٌة النبات.

 

 فوائد الكمبوست

تمر للعناصر الكبرى والصغرى فإنه مصدر رئٌسً للعناصر النادرة ٌعتبر مخزن رئٌسً ومس -
مثل البورون، الكوبالت، النحاس، الٌود، المنجنٌز، والملوبٌدٌنٌوم والزنك. وكلما زاد تنوع 

 المدخالت الداخلة فً إعداد الكمبوست كلما زاد تنوع العناصر الغذائٌة به.
ٌة التربة فالمواد الدبالٌة تحسن من قدرة التربة ٌحسن الكمبوست من الخواص الطبٌعٌة والكٌماو -

على االحتفاظ بالرطوبة وتحسن من الصرف وتقلل من تضاغطها وٌزٌد من السعه التبادلٌة 
وهو ما ٌوفر ظروفا مثلى لنمو المجموع الجذري بقوة وعافٌة وٌقلل من انتشار الحشائش كما 

لحموضة والقلوٌة والملوحة والعناصر ٌعمل كعامل منظم للتربة ضد التغٌرات السرٌعة فً ا
 السامة وبقاٌا المبٌدات والتلوث الكٌماوي.

ٌحمى سطح التربة من التجرٌف بالمٌاه والرٌاح واالحتفاظ بتجمعات حبٌبات التربة وزٌادة  -
 السعة التشبعٌة للماء المٌسر والكلى وزٌادة ترطٌب سطح التربة.

نجذاب أنواع الحشرات الثاقبة الماصة وبالتالى ٌقل ٌجعل النبات فً حالة توازن مما ٌقلل من ا -
 الضرر الناتج عنها.

 Compostٌوفر الكمبوست مجموعة من الكائنات الدقٌقة النافعة من خالل ما ٌسمى ب  -
foodweb –  التً تجهز بصور صالحة الستخدام النبات وبجرعات صحٌحة والتً تنتج

تج نبات قوى كما ٌوفر الكائنات الدقٌقة النافعة هرمونات ومنشطات النمو الطبٌعٌة وبالتالً ٌن
 التً لها تأثٌر مثبط لنمو الكائنات الممرضة وتقضى علٌها. 

 ط اٌغّبد اٌؼؼٜٛ اٌظٕبػٝ ) اٌىّجٛعذ( ٚؽذح أزب

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

 

 

 الكمبوست الصةاعى السماد الضووى

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

 -اٌٙذف ِٓ أشبء اٌّضسػخ:

وذلك باستخدام  (High Technology)يهدف المشروع إلى إنشاء مزرعة سمكية ذات تقنيات عالية 

 (Water Recycle System)المياه الجوفية. وسوف يتم إقامة هذا المشروع بنظام إعادة تدوير المياه 

/يوم. ويصرف مثل هذه الكمية وبالتالى يسهل معالجتها 3م11حيث يحتاج هذا المشروع بهذا النظام سوى 

 ستخدام مثل هذه النظم.قبل إعادة استعمالها مرة أخرى في الزراعة، ومن هنا نالحظ عدم تلوث البيئة با

 الطاقة اإلنتاجية للمشروع:

 يهدف المشروع إلنتاج: 

 طن من أسماك البلطي سنوياً. 111 -
 مليون زريعة من البلطي يتم استخدامها بالكامل في المرحلة األولى للمشروع. 1.5 -

 

 

 

فذاْ ٠زُ صساػخ عضء ِٕٙب  ٠ٚ106جٍغ طبفٝ ِغبؽخ اٌّضساػخ 

ٌخؼش ٚاٌفبوٙخ ٚاٌض٠ٕخ ٚإٌجبربد اٌطج١خ ثبٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ  ٚا

ٚاٌؼطش٠خ وأٔزبط ٚرخظ١ض ِغبؽخ اخشٜ ٌٍزغبسة اٌجؾض١خ 

 الػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ. 

  -أ٘ذاف اٌٛؽذح :

 أزبط اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ ٚاٌجغزب١ٔخ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاٌغ١ش رم١ٍذ٠خ ٚاٌضساػبد اٌّؾ١ّخ ٚإٌظ١فخ  -1

 دح ػب١ٌخ ٚخب١ٌخ ِٓ اٌزٍٛس ثىً اشىبٌٗ اٌّخزٍفخاٌؾظٛي ػٍٝ ِؾبط١ً راد عٛ  -2

 غّى١خاٌّضسػخ اٌ

 

 ٚؽذح االٔزبط إٌجبرٝ

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 أزبط ٔٛػ١بد ع١ذح ِٓ اٌجطبؽظ رظٍؼ ٌٍزظ١ٕغ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌششوبد اٌّخزظخ فٝ ٘زا اٌّغبي  -3

 أزبط ثؼغ إٌجبربد راد اال١ّ٘خ اٌطج١خ ٚاٌؼالع١خ  -4

 ٝ غ١ش ِٛعّٙب االطٍٝ رذس٠ت اٌطالة ػٍٝ أشبء اٌظٛة ٚو١ف١خ االعزفبدح ِٕٙب فٝ أزبط شزالد ف -5

 اٌّغبّ٘ٗ فٝ عذ اٌفغٛح اٌغزائ١خ -6

  -ٚرشًّ االرٝ : 

 ِضسػخ اٌخؼش  -1

  فذاْ ٠ٚزُ صساػزٙب ثبالطٕبف اٌزب١ٌخ ٠ٚ10جٍغ اعّبٌٝ ِغبؽخ ِضسػخ اٌخؼش ؽٛاٌٝ 

 اٌخظ  -3اٌىشٔت                      -2اٌجطبؽظ              -1

 اٌجغٍخ  -6                     اٌجظً -5اٌخششٛف             -4

 اٌفٛي اٌجٍذٜ -9اٌمٕج١ؾ                    -8اٌطّبؽُ                 -7

 طٛة الٔزبط اٌشزالد اٌّخزٍفخ -10

 

 

 

 

 

 

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

  

 اٌمٕج١ؾ اٌخظ

  

 اٌجطبؽظ اٌطّبؽُ

  

 اٌفٛي اٌجٍذٞ اٌخششٛف



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 ِضسػخ اٌفبوٙخ -2 

 فذاْ ٠ٚزُ صساػزٙب ثبالطٕبف اٌزب١ٌخ 20ؽٛاٌٝ  بوٙخاٌف٠ٚجٍغ اعّبٌٝ ِغبؽخ ِضسػخ 

                             اٌجشرمبي ( -اٌشذٚن  –ا١ٌٛعفٝ  -اٌغشة فشٚد -) ا١ٌٍّْٛ اٌّٛاٌؼ -1

 اٌجبثبظ        -5                       اٌؼٕت  -3             اٌج١ىبْ           -2   

 ِشزً ثخ ع١ّغ شزالد اٌفبوٙخ -8                      اٌجشٍّخ -7                   اٌغٛافخ    -6  

 

  

 ا١ٌٛعفٝ اٌجشرمبي

  

 اٌجبثبظ اٌغشة فشٚد



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

 ِشزً اٌض٠ٕخ ٚإٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ -3

فذاْ ٠ٚزُ  9ؽٛاٌٝ اٌض٠ٕخ ٚإٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطش٠خ ٠ٚجٍغ اعّبٌٝ ِغبؽخ ِضسػخ 

 -:ب١ٌخصساػزٙب ثبالطٕبف اٌز

رمَٛ ثبٔزبط ثزٚس ٚٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚأوضبس٘ب ٠ٚخظض عضء ِٕٙب وّٕبرط ٌٍطٍجخ ٠ٚزُ ث١غ 

عضء اخش ِٕٙب  رٛسد ؽظ١ٍزخ ٌٍغبِؼخ ٠ٚزُ االشزشان ثؼذ وج١ش ِٓ االطٕبف ٚٔجبربد 

 اٌض٠ٕخ إٌبدسح فٝ اٌّؼبسع اٌزٝ رمبَ ثبٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ . 

 

 

 

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

  

  

  

  

  

  

  



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 سػخ اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخِض -4

فذاْ ٠ٚزُ صساػزٙب ثبالطٕبف  67ؽٛاٌٝ  اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ٠ٚجٍغ اعّبٌٝ ِغبؽخ ِضسػخ 

  -:اٌزب١ٌخ

  -6اٌجٕغش           -5االسص            -4اٌجشع١ُ           -3اٌشؼ١ش       -2اٌمّؼ           -1

 اٌزسح    -9اٌضَٛ          -7اٌجظً       

  

 ثٕغش اٌغىش ١ُاٌجشع

  

 اٌمّؼ اٌجظً



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

  

 

 ٚرشًّ االرٝ 

 ِضسػخ اٌذٚاعٓ  -1

 

 ِضسػخ االسأت -2

 

ٚؽذح االٔزبط اٌؾ١ٛأٝ 

 ٚاٌذاعٕٝ

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

 

 

 

 

 

  -:ِضسػخ االغٕبَ -3

 سأط ِٓ االغٕبَ  150ػذد اٌمط١غ 

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

  -:ِضسػخ االثمبس ٚاٌغبِٛط  4

ح سأط رمَٛ ثزٛف١ش االٌجبْ ِٕٚزغبرٙب اٌّخزٍفخ ثبعؼبس ٚعٛد 117ٚرجٍغ ػذد اٌمط١غ 

 .  رٕبفغ١خ ٚوزٌه رٛف١ش اٌٍؾَٛ اٌؾّشاء  ٚاٌغالالد اٌغ١ذح ِٓ اٌؾ١ٛٔبد
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 اعطجً أثمبس ١ٌٛ٘شز١ٓ

 
 

 اٌغبِٛط أثمبس ١ٌٛ٘شز١ٓ

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 ٚؽذح ِٕزغبد االٌجبْ ِٕٚفز رغ٠ٛك ثبٌى١ٍخ

 

 

 ِٕفز ث١غ ِٕزغبد و١ٍخ اٌضساػخ

 



 

جامعة بنها -الوحدات ذات الطابع الخاص كلية الزراعة  
 

 

 

  

  

 

 ِخجض و١ٍخ اٌضساػخ


