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جامعة بال أ سوار



2030أ سرتاتيجية : مرشوعات المتزي

النباتتربيةمعمل

التصديريةالزراعيةللحاصالتالنباتيةالصحةوسالمةجودةمعمل

وراثيااملهندسةالنبااتتعنالكشفمعمل

املبيداتمتبقياتحتليلمعمل

الغرابعيشلقاحأ نتاجوتدريبمركز

النباتيةال نسجةزراعةمعمل

التكنولوجيةاحلاضنة-الطفلجامعة







معمل الصحة النباتية للحاصالت الزراعية



تجهيزات معمل  
ةالصحة النياتي



معمل الكشف عن النباتات المهندسة وراثيا

:أهداف المعمل

.يهدف المعمل الي الكشف عن النباتات المهندسة وراثيا في

.الكشف عن البذور والحبوب المهندسة وراثيا

.أجراء الدراسات الوراثيه علي النباتات المختلفة



المعملعنمختصرةنبذة

هيئةاعضاءمنعليهقائميناليتمتعحيث.والمياهوالتربةاألغذيةفيالمبيداتتحليلمجالفيالمتميزةالمعاملمن–وسميتهاالمبيداتمتبقياتتحليلمعمليعتبر

العديدعلىالمعملتوييحوايضاالمعمل،عملبمجالالمتعلقةوالتحاليلالفحوصاجراءفيمتميزةوقدراتعاليةوكفاءةبخبرةوالفنيينالمعاونةوالهيئةالتدريس

لسنة17025المواصفةبنودبتطبيقيقومحيثالعالميةالقياسيةللمواصفاتطبقايعملانهايضاالمعمليميزومما.عملهمجالفيالمتميزةاالجهزةمن

وكيفيةالضارةراتهاوتأثيومتبقياتهابالمبيداتالمتعلقةمشكالتهلحلالمناسبةالسبلوايجادالمجتمعخدمةالىالمعملويهدفالمعاملواعتمادبجودةالخاصة2007

داخلالطالبريبتدخاللمنالتعليميةبالبرامجيتعلقفيمااألداءجودةتحسين,المعملتخصصمجالفيالفنيةاالستشاراتتقديموكذلكمعهااالمنالتعامل

كفاءةورفعالعلميةائلالرسبمستوىواالرتقاءالعلميللبحثجديدةآفاقفتحعبروالبحوثالعلياالدراساتدعم,وأهميتهوأبعادهاإلعتمادبمفاهيموتوعيتهمالمعمل

.الفنينأوالمعاونةوالهيئةالتدريسهيئةأعضاءمنسواءالجامعةكلياتمختلفمنالمشاركةالبشريةالكوادر

المعملرؤية

والتحاليللفحوصامجالفىومتفردا ًمتخصصاابداعيامركزايصبحاندمنهورجامعةالزراعةبكليةوسميتهاالمبيداتمتبقياتتحليلمعملاعتمادمشروعيأمل

الكليةطموحمعمتناغماةوالبيئيالمجتمعيةالمشكالتلحلالبحثيةواالنشطةالعيناتمختلففيللمبيداتالقياسيةالعالميةللمواصفاتطبقاالمرجعيةالمعملية

.االفضلنحوالمستمروالتطويرالمخرجاتوجودةاالداءدقةفىدمنهوروجامعة

المعملرسالة

:الىدمنهوربجامعةالزراعةكلية-وسميتهاالمبيداتمتبقياتتحليلمعملاعتمادمشروعيهدف

والمنافسةواالبداعالعطاءعلىقادرينيكونوابحيثوالمهاراتبالمعارفوتسليحهمالمتميزينالباحثينمناجيالاعداد

.البيئيةالملوثاتقليللتوذلكالمبيداتمنالخالياالمنالغذاءمنالمجتمعاحتياجاتوتلبيةالعملسوقمتطلباتوتلبيةالمجتمعمشكالتحلفىالفاعلةالمشاركة

يقللمماالمبيداتاتمتبقيلتحليلالمعتمدةالدوليةالقياسيةالمواصفاتباتباعوالتصديراالستيرادبقطاعيخاصةالزراعيالقطاعإزدهارفيالفاعلةالمساهمة

.بالشحناتالمبيداتلتواجدالخسارة

معمل تحليل متبقيات المبيدات





مركز أنتاج وتدريب عيش الغراب





معمل زراعة األنسجة النباتية





الطالباركمدتوسيععلىوالعملالجامعة،وبينبينهالثقةالطالبمنحإطارفييأتيالمشروعهذا

مندفوالهوالمتميزينالمتفوقينالطالبهؤالءخاللمنبالجامعةواالبتكاراتاإلبداعاتوزيادة

وياتهأولتحديدفيومساعدتهالعمريةالمرحلةهذهفيجديدةمهاراتالطفلإكسابهوالمشروعهذا

ليةكبكلالموجودةواألقسامبالكلياتالطالبوتعريفعلميةأوأدبيةسواءدراستهواختيار

لتنميةالطالب،هووندعمهبهنهتمماأهمأنمضيفااآللي،والحاسباللغةمهاراتوإكسابهم

.متميزةعالماتيكونواحتىلديهمواالبتكاراإلبداعمهارات

الحاضنة التكنولوجية –جامعة الطفل 





نتاجيةٳمزرعة بحثية : مزرعة الكلية 

ىاراضمنجيدةزراعيةبمقوماتتتميزالبستانبمنطقةبحثيةمزرعةالزراعةكليةتمتلك
وبذلكالبستانلمنطقةالمتميزالمناخالىباالضافةمستمرةبصورةالرىمياهوتوافرخصبة
وكذلكاتوالبقوليالحبوبلمحاصيلجديدةسالالتواستنباطتحسينالمزرعةتلكخاللمنيمكن

.العلفومحاصيلالبستانيةالمحاصيل

صاتالتخصمختلففىاقتصاديةوانتاجيةبحثيةوحداتالىالكليةمزرعةتحويلالينهدف
علىاديةواقتصبحثيةبطريقةبادارتهايقومتخصصلكلمساحةوتخصيصبالكليةالزراعية

لزماتومستالبحثيةالعمليةمستلزماتتوفيرخاللهامنيمكنربحهامشالوحدةتلكتحققأن
ينبتحسالوحداتهذهتقوموكذلكوالجامعةالكليةعلىبالربحيعودبماالزراعيةالعمليات
الالتسوزراعيةمحاصيلاصنافواستنباطالمنطقةتلكفىتصلحالتىأوالموجودةاألصناف

للظروفومناسبةللمستهلكصحيأمانوذاتعاليةانتاجيةذاتمزرعيةوحيواناتدواجن
.المصريةالبيئية



أنتاج محاصيل الحبوب واألعالف 

الرئيسية



برنامج تربية وأنتاج الدواجن

برنامج تربية وأنتاج السمان



برنامج تربية وأنتاج الماعز

برنامج تربية وأنتاج األغنام 

(البرقي والبلدي)

رعاية األمهات 

والمواليد



أنتاج العسل من منحل الكلية



:مرشوعات خدمة اجملمتع

وحدة انتاج وتسويق اخلدمات الزراعية

(النزهة–برج العرب )مشروع التطهير والتخلص من الحشائش والتنسيق الداخلي لمطارات 





ءمنفذ بيع الكلية وتوفير السلع الغذائية ضمن مبادرة مكافحة الغال

وحدة انتاج وتسويق 

الخدمات الزراعية



بيع لحوم األضاحي بأسعار مخفضة



ة مشتل الكلية ألنتاج شتالت النباتات الطبي

والعطرية ونباتات الزينة

وحدة انتاج وتسويق الخدمات الزراعية



القوافل الزراعية

مبادرة جامعة بال أسوار



الزيارات المختلفة للمعارض الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية ضمن مبادرة جامعة بال 
أسوار 



(الطالب الموظف: مبادرة الطالب المهاري )

دعم مشاريع تدريبب الطالب من أجل 

التشغيل

مشروع أنتاج عيش الغراب 




