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جلسته اإلفتتاحية بمؤتمر المشروعات القىمية فى زراعة مشتهرفى   

القاضى يؤكد على أهمية إستثمار الطاقات العلمية فى 

 السراعة واإلنتاج
 

  

افتتح الدكتور/ السيد يوسف القاضى - رئيس جامعة بنيا اليوم 
أعمال المؤتمر العممى السنوى لكمية الزراعة بمشتير الذى 

يتناول المشروعات القومية والتنمية الزراعية فى مصر بحضور الدكتور/ ىشام أبوالعينين 
- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا والبحوث والدكتور/ محمود عراقى - عميد 
كمية الزراعة وعمداء عدد من كميات الجامعة ووكالء كمية الزراعة ورؤساء األقسام 
 و أعضاء ىيئة التدريس.                                                              
وأكد الدكتور/ القاضى عمى أىمية أن نمتمك غذائنا ألن اإلعتماد عمى اإلستيراد يحمل 
اإلقتصاد أعباء ضخمة نتيجة إرتفاع أسعار العمالت األجنبية ويؤدى إلى حدوث موجات 
من غالء األسعار ويجب اإلىتمام  باألبحاث العممية فى إنتاج منتجات سواء كانت 

                .ستيالكوبين اإل  بين حجم اإلنتاج المحمىو غذائية لسد الفجوة زراعية أ
وشدد القاضى عمى ضرورة إستثمار المناخ الحالى الذى أوجده فيم عميق لمقيادة السياسية 
التى نجحت فى تشخيص المشكالت التى نعانى منيا ووضع الحمول والسير قدوما   نحو 
تنفيذ عدد كبير من المشروعات العمالقة فى كافة المجاالت حتى نتمكن قريبا من إنتاج 
ما يكفينا وبالتالى يسيم فى خفض األسعار ويشعر اإلنسان المصرى بجودة الحياة التى 
 فى مقدمتيا توفير الغذاء بالكميات الالزمة وبالطرق الصحية.                            

وقال رئيس الجامعة أن عميكم فى كمية الزراعة اإلىتمام بالبحث العممى اإلنتاجى 
و ا  ستخدام األراضى التى فى حوزتكم وتقدر 241 فدانا   فى إجراء التجارب العممية عمى 
أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية وتدريب الطالب وشباب الخريجيين عمى األساليب 
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الزراعية الحديثة بإستخدام العمم وعمل دورات لممزارعين عن المكينة الزراعية والزراعة 
 عمى أسس عممية و ا  ستنباط أنواع جديدة من المحاصيل بإستخدام العمم الذى تممكونو.     
من جانبو اكد الدكتور/ ىشام أبو العينين - نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث 
عمى أىمية المؤتمر وجمساتو العممية فى تناول مشكمة الغذاء خاصة مع الزيادة السكانية 
الكبيرة ومتطمبات المواطنين مطالبا   بضرورة مواجية التعدى عمى األر اضى الزراعية 
و ا  ستخدام الخبرات التعميمية واإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة إلستصالح وتعمير 
 األراضى الصحراوية.                                                                
وقال الدكتور/ محمود عراقى - عميد كمية الزراعة أن المؤتمر يناقش األبحاث العممية 
المتعمقة بأىمية وجدوى المشروعات القومية والعمالقة فى مجال الزراعة واإلستزراع 
السمكى والثروة الحيوانية لفتح آفاق و آمال جديدة لشبابنا من خريجى كميات الزراعة بالعمل 
 الجاد فى ىذه المشروعات من أجل تحقيق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية الشاممة.      
واشار عراقى إلى أن كمية الزراعة تشيد طفرة كبيرة لمنيوض بالبرامج التعميمية لرفع 
مستوى الخريج لكى يتوافق مع متطمبات سوق العمل كما تشيد الكمية نيضة شاممة فى 
 المعامل البحثية والبنية التحتية و ا  نشاء برامج عممية جديدة تدرس بالمغة اإلنجميزية.        

  
                                                        

  
 


