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 زراعاااا   ؤت ر فى بنهاااا  جاااا   اااا  رئيس
 فدان  نصاااا  ال لي ن  شاااار  :  شااااتهر
 لل صريين خير  صدر

  لمال  على اإلنفت ح ضر رة يؤكد: الدين ش س
 الت ليم  تحسين تط ير فى الد لي  الخبرات  ن  االستف دة

 دانف ونصف المليون مشروع نأ بنها جامعة رئيس - الدين شمس على /الدكتور أكد
 الزراعة علماء لتكاتف يحتاج المشدددددددددددروع أن لىإ مشددددددددددديرا للمصدددددددددددريين خير مصددددددددددددر

 إعتبارهب الدولة توفرها التى والمقومات لألراضدددددددددى االقتصددددددددداد  لإلسدددددددددتخدا  الباحثينو 
  ةكثير  عمل فرص لتوفير جديد مجتمع خلق في يسددددددددددددددداه  متكامل زراعيا مشدددددددددددددددروعا

 .الزراعي والتصنيع الصادرات وزيادة للشباب

 وتحديات مصددددددددر فى الزراعة" مؤتمر فعاليات خالل كلمته فى الدين شددددددددمس وأشددددددددار
 عميد - عراقى محمود /الدكتور بحضور بمشتهر الزراعة كلية نظمته والذ  "العصر
 جبي أنه موضدددددددددددددحا بمصدددددددددددددر الغذاء إنتاج في تواجهنا كثيرة تحديات هناك إن الكلية

 في لمنافسةوا الزراعة في الحديثة التكنولوجيا استخدا  في الصديقة الدول مع التعاون
 .القادمة السنوات خالل لمصر الحقيقية التنمية يحقق بما الغذاء إنتاج

 راتالخب من واالسدددددددتفادة العال  على اإلنفتاح ضدددددددرورة على بنها جامعة رئيس وشددددددددد
 أهداف تحقيقل المتقدمة الدولية بالمعايير واإللتزا  التعلي  وتحسدددددددين تطوير فى الدولية
  .الغذاء ومنها المتحدة األم  وضعتها التى والمستدامة الشاملة التنمية
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 ٤٠٠ من الوافدين الطالب أعداد زيادة فى بنها جامعة بتجربة الدين شددددددددددمس وأشدددددددددداد
 ١١ نم الدولى التصددنيف فى السددريع التقد  وأيضددا الدول بمختلف ٦٦٠٠ الى طالب
 ددع مع تعاون واتفاقيات شددراكات عقد عن فضددال سددنوات خمس فى ١٢٠٠ الى الف
فريقيا بإنجلترا الدولية الجامعات من  وبحثية ليميةتع مجاالت وفتح واليابان والصددددددين وا 

 .بالوطن والنهوض التنمية قضايا لخدمة متميزة جديدة

 اسدددددددددددددددتخدا  أهمية على الزراعة كلية عميد - عراقى محمود /الدكتور اكد جانبه من
 تعد نهاأ إلى مشددددددددددددددديرا الزراعة مجال في تطبق التي الحديثة للتقنيات العلمية البحوث

نتاج اإلنتاجية لزيادة السددددددبل أه  من  قياسدددددديةال للمواصددددددفات مطابقة زراعية منتجات وا 
 العالمية

 ليونالم مشددددددروع لدع  العلمية االمكانيات توجيه ناقش المؤتمر نأ إلى العميد شددددددارأو 
 ةوالملوح للجفاف المقاومة النباتات من سددددددالسددددددالت انتاج عن فضددددددال فدان ونصددددددف
 استهالك لترشيد الحديثة الري نظ  وتطبيق الشمالى الساحل تنمية على العمل وكذلك
 الجيدة الزراعية والممارسدددددددددددات الزراعة في الحديثة التقنيات وتطبيق واسدددددددددددتخدا  المياه
 .االنتاج لزياة

 انشطة البوالط التعلي  لشؤون الكلية وكيل - الجند  جعفر /الدكتور استعرض فيما
 شئونل الكلية وكيل - الرحمنعبد أحمد /الدكتور استعرض كما بالكلية الطالب قطاع
 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع البيئة


