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يتقدم 

األستاذ الدكتور / عبد املنعم البنا 

رئيس مركز البحوث الزراعية

والسادة وكالء املركز

لشئون البحوث واإلرشاد والتدريب

والسيد / أمني عام املركز

والسيد / مدير عام إدارة العالقات 

العامة واخلارجية

وأسر ة النشرة

للسادة العاملني باملركز بالتهنئة 

بالعام امليالدى اجلديد وعيد امليالد اجمليد

يعتبــر  مــركز 
البحــوث  الزراعية  
اكبر مركز بحـــثى 
الشـرق  فى  زراعـى 
ويقـــوم   االوسـط 
باستخدام  التقنيات   
احلديثة  حيث يلعب 
فى  أساسيا  دوراً 

التنمية الزراعية من خالل برامج بحثية 
البـيئية  للظـروف  وفـقا  تطبيقية 

املـختلفة .
الركائز  احد  الزراعية  البحوث  وتعد   
التنمية  اهداف  لتحقيق  االساسية 
رئيسية  محاور  عدة  خالل  من  الزراعية 
من أهمها استخدام التقنيات التى تؤدى 
الى زيادة انتاجية اإلنتاج النباتى واحليوانى 

كـماً ونوعـاً .
تلبية  على  املركز  يعمل  كذلك 
احتياجات برامج التنمية الزراعية وايجاد 
االستثمار  عائد  لزيادة  املناسبة  احللول 

الزراعى مما يؤدى الى زيادة الدخل القومى .

كلمة العددتهنئة

أ.د/ عبد املنعم البنا 
رئيس املركز



 

عقد االجتماع بحضور أ.د/ عبد املنعم 

الزراعية  البحوث  مركز  رئيس  البنا 

البحوث  لشئون  املركز  وكالء  والسادة 

واالرشاد والتدريب والسادة مديرى املعاهد 

البحثية واملعامل املركزية وادارة املركز .

االجتماع  املركز  رئيس  أ.د/  استهل 

انتقل  ثم  احلضور   بالسادة  مرحبا 

االعمال  جدول  مناقشة  الى  سيادته 

على النحو التالى :

1- قرر التصديق على ملخص اجتماع 

السادة مديرى املعاهد واملعامل املركزية 

املركزية  واالدارات  القطاعات  ورؤساء 

وادارة املركز بجلسة 6/23.

االجتماع  وتوصيات  قرارات  متابعة   -2

املنعم  عبد  أ.د/  إستعرض  وقد  السابق 

والتوصيات  القرارات  حيال  مت  ما  البنا 

االجتماع  فى  الصادرة  والتكليفات 

السابق بتاريخ 6/23.

املشروعات  من  لعدد  سيادته  نوه  ثم 

العام  خالل  افتتاحها  واملقرر  املنتهية 

اجلارى واملمولة ذاتيا وهى:

اجتماع السادة مديرى املعاهد البحثية
واملعامل املركزية ورؤساء القطاعات

واإلدارات املركزية وإدارة املركز
2015 / 7 / 21

الثروة  لتنمية  النموذجية  املزرعة   -

احليوانية مبريوط.

العالن  بالنسبة  اجراءات  من  مامت   -3

الكادر البحثى رقم 1 لسنة 2013 .

وإلى  من  املنتدبني  موقف  مناقشة   -

لسنة   18 رقم  للقانون  طبقاً  املركز 

. 2015

قانون  بصدور  انه  سيادته  اوضح   -

 2015 لسنة   18 رقم  املدنية  اخلدمة 

تلقت إدارة املركز مخاطبات من عدد من 

اجلهات تفيد فيه إلغاء إنتداب املنتدبني 

وإمتثاالً  عليه  وبناءاً  طرفهم  املركز  من 

مع  مماثل  إجراء  إتخاذ  وجب  للقانون 

املنتدبني من اجلهات االخرى للمركز .

- ما يستجد من اعمال :

السيد  البنا  املنعم  عبد  أ.د/  كلف   -

االدارة  رئيس  النبى  عبد  العزيز  عبد  أ.د/ 

ادارة  مبوافاة  البحوث  حملطات  املركزية 

التى  والبحوث  التجارب  بحصر  املركز 

وتوقيتاتها  ومساحتها  باحملطات  جترى 

والقائمني عليها .

احلضور  السادة  سيادته  طالب   -

باالجتماع اليومى لالنتهاء من وضع رؤى 

فدان  املليون  تنمية  مشروع  فى  املركز 

املركز  ومعامل  معاهد  بتقسيم  وذلك 

الى مجاميع عمل تعمل بجهد وتركيز 

وواقعية .

مصر  فى  الزراعى  القطاع  يتسم 

بالضغط على قاعدة من املوارد باالضافة 

فمن  لذا  العالية  السكانية  للكثافة 

من  مالئم  مستوى  على  احلفاظ  أجل 

اإلنتاج  ينمو  أن  فالبد  الغذائى  األمن 

الزراعى بالتوازى مع النمو السكانى .

تنفيذ  فى  املصرية  لإلدارة  ودعماً 

االوروبية   - املصرية  املشاركة  اتفاقية 

االحتاد  أطلق  االوروبية  اجلوار  وسياسة 

االوروبى »برنامج دعم اتفاقية املشاركة 

خبرات  يتيح  حيث  االوروبية«   - املصرية 

الدول األعضاء باالحتاد االوروبى ملؤسسات 

مشروع التوأمة املؤسسية
تعزيز البحث الزراعى فى مصر

من خالل حتديث مركز البحوث الزراعية



األُطر  لتيسير  املصرية  احلكومة 
مناخ  وخللق  واملؤسسية  االدارية 
أداة  االقتصادى  للنمو  داعم  تنافسى 
تعتبر وسيلة  املؤسسية حيث  التوأمة 
الفنية  واخلبرة  املعرفة  لنقل  فعالة 

للمؤسسات احلكومية .
وأهم محاور املشروع تتضمن :

للمركز  التنظيمية  األطر  حتسني   -
وفقاً ألفضل ممارسات االحتاد االوروبى .

وتقييم  واملراقبة  التقييم  تطوير   -
اجراءات  وتطوير   ) االدارة   ( االخطار 
باملركز  العاملني  وقدرات  التنسيق 

وتطوير القدرات االدارية .
اجلودة  لشهادات  نظام  تطوير   -

واالعتماد.

ويتكون املشروع من :

أ- اإلصالح القانونى والتنظيمى .

ب- االصالح االدارى واملؤسسى واعداد 

نظم ادارة املعلومات.

ونقل  باملركز  والتنسيق  االدارة  ج- 

املعرفة واالرشاد الزراعى. 

القدرات  وبناء  املؤسسى  البناء   - د 

يسمح  منهجى  نظام  لتطوير  يهدف 

لفريق العمل فى مركز البحوث الزراعية 

بتعزيز مستقبلهم  وباحثني  اداريني  من 

املهنى .

د/ البنا وممثل اإلحتاد األوروبى

أجريت العديد 
التطـورات  مـن 
ومشاريع البنية 
التحـتية داخـل 
املركز فى الفترة 
األخـيـرة حـيث 
البـنيـة  عـانت 

التحتية من حالة إهمال لفترة طويلة .
السيد  / عادل  املهندس  لقاء مع  وفى 
مبركز  الهندسية  اإلدارة  عام  مدير 
خالله  إستعرض  الزراعية  البحوث 

املشروعات التى متت :

صورة للمركز قبل التجديد

حيث  الشرب  مياه  شبكة  جتديد   -1
القدمية  املواسير  كافة  استبدال  مت 

املتهالكة منذ حوالى ثالثون عـاماً لــم
تطلها يد التجديد فقد مت تركيب شبكة 
تكفى  كبيرة  مواسير  بأقطار  حديثة 

ملتطلبات مبانى املركز من مياه الشرب .

عالى  ضغط  كهرباء  شبكة  عمل   -2
مزودة مبوزع كهرباء على شارع السودان 
بالشبكة  املركز  كهرباء  شبكة  لربط 
املوحدة للجمهورية من طرفني أحدهما 
السودان  بشارع  واألخر  اجلامعة  بشارع 
وذلك على نفقة وزارة الكهرباء وتضمن 
هذه الشبكة رفع قدرة الكهرباء باملركز 
مبانى  احتياجات  لتغطية  الضعف  إلى 
لفترة  الكهربائية  الطاقة  من  املركز 

مستقبلية تزيد على عشرة سنوات .

صورة للمركز بعد التجديد 

سطحية  أسفلت  طبقة  عمل  مت   -3

أعـمال  كافة  ملعاجلة  املـركز  لشـوارع 

إلعـادة  وذلك  واملـيـاه  للكهربـاء  احلـفر 

شـوارع املـركـز إلـى حـالتـها وتالفى أى 

عيوب وشروخ باألسفلت القدمي واحلفر .

املركز  مبنى  أعمال  إستكمال   -4

والذى يعتبر  االقليمى األغذية واألعالف 

صرحاً فى املبانى احلكومية ومزود بقاعة 

إجتماعات كبرى تتسع 200 فرد . 

تطورات كبرية فى البنية التحتية 
ملركز البحوث الزراعية

املهندس / عادل السيد



معالى  رعاية  حتت  الورشة  عقدت 

األراضى  وإستصالح  الزراعة  وزير  أ.د/ 

وبرئاسة أ.د/ عبد املنعم البنا رئيس مركز 

شعبان  أ.د/  وبحضور  الزراعية  البحوث 

الزراعات  ملركز  التنفيذى  املدير  سالم 

التعاقدية. 

مركز  دور  التالية  احملاور  مناقشة  ومت 

الزراعية  والتنمية  التعاقدية  الزراعات 

فى مصر .

بزراعة  النهوض  كيفية  كذلك 

الزراعات  على  إعتماداً  الصفراء  الذرة 

التعاقدية .

فى لقاء خاص مع أحد الباحثني العائد 

محمود  اجملد  ابو  د/   ، املانيا  من  مؤخرا 

الباحث مبعهد بحوث تكنولوجيا األغذية  

سـ: متى مت التحاقك باملعهد ؟

جـ : مت التحاقى بالعمل مبركز البحوث 

الزراعية عام 2001 حيث كنت من أوائل 

كنت  البداية  وفى  بالدفعة  اخلريجني 

أعمل مبحطة بحوث أسيوط ثم إنتقلت 

إلى املعهد عام 2004 .

بأملانيا  الدكتوراه  رسالة  أعددت  وقد 

عن النانوتكنولوجى بصفة عامة .

سـ: كـيف تـم ترشيحـك الى هذه 

املنحة؟

: تـم ترشيحى عن طريق معهد  جـ 

برعاية  األغذية  تكنولوجيا  بحوث 

الزراعية  البحوث  وتنمية  دعم  صندوق 

وكانت مدة املنحة 4 سنوات .

من  املتوقعة  اإلستفادة  ماهى  سـ: 

تطبيق تقنية النانو تكنولوجى ؟

النانو  استخدامات  تتنوع   : جـ 

تكنولوجى فى اجملاالت الصناعية .

مت  فقد  البيولوجية  واجملاالت 

الشمسية  اخلاليا  فى  إستخدامها 

ومعاجلة  البيئى  التلوث  عن  والكشف 

اخمللفات ومعاجلة املياه وتنقيتها وكذلك 

تتنوع االستخدامات فى اجملاالت الطبية 

والزراعية وتشخيص األمراض والكشف 

عنها فى مراحلها املبكرة .

ورشة العمل األوىل
دور الزراعات التعاقدية فى التنمية الزراعية

العائدين من اخلارج

فى  النـانو  تـطبيق  مت  كـيف  سـ: 

اجملال الزراعـى بشكل عـام وفـى مجـال 

األغـذيـة بشكـل خـاص ؟

لعمل  محاوالت  عدة  هناك   : جـ 

تستخدم  مبيدات 

حتى  األسمدة  مع 

كفاءة  ذات  تكون 

وتـستخدم  عـالية 

قـليلة  بـكميـة

شاسعة  ملساحات 

من األرض ولكن ذلك لم يتم حتى اآلن 

وهو حتت الدراسة ألنه من غير املمكن أن 

يتم تطبيقها بدون معرفة تأثيرها على 

البيئة واإلنسان .

أما فى مجال األغذية فيتم اإلستفادة 

ليحافظ  والتغليف  التعبئة  مجال  فى 

فترة  الداخلى  املنتج  أو  الغذاء  على 

استعداد  على  وأنا  تعفن  بدون  طويلة 

للتعاون مع اى جهة ترغب فى ذلك .

بحوث  معهد  دور  هو  ما  سـ: 

تلك  لتفعيل  األغذية  تكنولوجيا 

التصنيفات ؟

هى  ما  أعلم  ال  أنا  اآلن  حتى   : جـ 

إمكانيات املعهد وهل تتناسب مع تلك 

التكنولوجيا وتكاليفها الباهظة لذلك 

نرجو من د/ عالء عزوز وإدارة املركز توفير 

بعض اإلمكانيات لذلك .

باملركز معمل خاص  يوجد  : هل  سـ 

بالنانو تكنولوجى؟

جـ : يوجد بالفعل داخل املركز معمل 

حتت  واألعالف  األغذية  اإلقليمى  باملركز 

من  وهو  السيد  د/مصطفى  إشـراف 

أن  وأمتنى  اجملال  هذا  فى  األجالء  العلماء 

يكون هناك تعاون بني املعهدين .

التوفيق  لك  نتمنى  لقائنا  ختام  فى 

ونشكرك على هذا احلوار املتميز .

الزراعة  وزير  أ.د/  رعاية  حتت  املؤمتر  عقد 

املنعم  عبد  وأ.د/  األراضى  وإستصالح 

الزراعية  البحوث  مركز  رئيس  البنا 

د/ ابو اجملد محمود

توصيات املؤمتر الدوىل الثانى
لسالمة وتكنولوجيا األغذية 

صحة وسالمة الغذاء .. الواقع واملستقبل



ورئيس شرف املؤمتر وبحضور أ.د/ محمد 

جالل عجور مدير معهد بحوث الصحة 

عزوز  عالء  وأ.د/  املؤمتر  ورئيس  احليوانية 

األغذية  تكنولوجيا  بحوث  معهد  مدير 

نائب رئيس املؤمتر .

وبعد  بنجاح  املؤمتر  ومتت تغطية محاور 

 80 من  ألكثر  مستفيضة  مناقشات 

املؤمتر  خرج  اجملاالت  مختلف  فى  باحث 

بعدد من التوصيات منها :

- إصدار قانون لهيئة وسالمة الغذاء 

يكون دوره تنسيقياً بني اجلهات واملعامل 

احلكومية بالوزارات اخملتلفة .

- إصدار قانون الغذاء املوحد .

صحة  ثقافة  بنشر  االهتمام   -

وبناء  املستهلكني  لدى  الغذاء  وسالمة 

القدرات للعاملني فى هذا اجملال .

- تطوير خطوط االنتاج املستخدمة 

واملتناهية  الصغيرة  املشروعات  فى 

الصغر مع تطبيق التقنيات احلديثة فى 

مجال التصنيع الغذائى .

والبحوث  الدراسات  مزيد من  إجراء   -

األغذية  وتكنولوجيا  بسالمة  املتعلقة 

والسيما فى مجاالت زيادة فترة الصالحية 

واستخدام طرق للتعبئة احلديثة .

للكيمياء  املصرية  اجلمعية  نظمت 

األستاذ  برعاية  املؤمتر  البيئة  وصحة 

واستصالح  الزراعة  وزير  معالى  الدكتور 

رئيس  أ.د/  املؤمتر  شرف  ورئيس  االراضى  

أ.د/  املؤمتر  ورئيس  الزراعية  البحوث  مركز 

بحوث  معهد  مدير  عجور  جالل  محمد 

أ.د/  املؤمتر   رئيس  ونائب  احليوان  صحة 

عصام ابراهيم وكيل املعهد للتشخيص 

وصحة األغذية وأ.د/ خالد األخناوى وكيل 

املؤمتر الثانى للكيمياء وصحة البيئة 

مبعهد حبوث صحة احليوان

املؤمتر  ومقرر  الفرعية  للمعامل  املعهد 

قسم  رئيس  صبحى  محمد  حنان  أ.د/ 

الغذائى  والنقص  والسموم  الكيمياء 

وكيل  شاهني  ممتاز  أ.د/  املؤمتر  وسكرتير 

املعهد لألبحاث وصحة البيئة وذلك فى 

الفترة من 12-16 نوفمبر 2015 ..

اشتمل املؤمتر على عدة محاور منها :-

صحة  على  وتأثيره  البيئى  التلوث   -

امللوثات   ( واألسماك  والدواجن  احليوان 

الكيميائية ، 

النانو  وتقنية  البيطرية  األدوية   -

احلديثة فى عالج األمراض .

صحة  – على  وتأثيرها  املياه  تلوث 

احليوان .

تأثير التغيرات املناخية على الثروة  –

احليوانية .

الشركات  املؤمتر  منظموا  دعـا 

والهيئات واملعاهد العاملة فى مجال 

األدوية واملنتجات البيطرية واألعالف 

احليوانى  االنتاج  وشركات  واللقاحات 

والداجنى والسمكى والكتب واألجهزة 

فى  العاملة  والشركات  العلمية 

د/ محمد جالل عجور و د/ كميل وكيل املركز



فى  للمشاركة  الكيماويات  مجال 

والعرض  االعالن  املؤمتر من خالل  أعمال 

واحملاضرات العامة كل فى مجاله خالل 

فترة انعقاد املؤمتر  .

بدراسة  قيام  الى  الزيارة  هدفت 

مقارنة بخصوص االحتياجات التدريبية 

الدورة  فى  املشاركة  الدول  ألحدى 

ذوى  املزارعني  دخل  لتنمية  التدريبية 

الدول  فى  واملتوسط  الصغير  الدخل 

من  االسالمى  التعاون  منظمة  أعضاء 

والتى  املتكاملة  الزراعة  خالل منظومة 

احليوانات  لتربية  التدريب  مبركز  عقدت 

الشرقية  جاوه  مبحافظة  باتو  مبدينة 

دول  ثالث  بها  والتى تشارك  بإندونيسيا 

هى ) مصر والسودان وجامبيا( .

عن  املسئول  مبقابلة  الورشة  بدأت 

رمضان  هانى  أ.د/  املصرية  الزراعة  وزارة 

ومتت  والتدريب  لإلرشاد  املركز  وكيل 

بعرض  سيادته  وقام  مكتبه  فى  زيارته 

يتعلق  فيما  املركز  أهداف  عن  مختصر 

بتطوير وتنمية اإلنتاج النباتى واحليوانى.

يراعى  بأن  سيادته  اقترح  وقد 

تقدمي  املعهد  من  للسفر  املرشحني 

من  اإلستفادة  تتضمن  إقتراحات 

حتسني  إلى  تهدف  صغيرة  مشروعات 

دخل املرأة الريفية واإلستفادة من اخلبرة 

واملشروعات  اجملال  هذا  فى  اإلندونيسية 

لدى  االتصال  مهارات  وزيادة  الصغيرة 

املرأة الريفية وتدوير اخمللفات الزراعية وقد 

حقول  ملزرعة  ميدانية  بزيارة  الوفد  قام 

رافقه كالً  وقد  باملركز  الزراعية  التجارب 

من السيد مدير محطة البحوث الزراعية 

لإلرشاد  املعهد  ووكيل  عشرى  د/عزام 

املعهد  ووكيل  الفيشاوى  طه  والتدريب 

وفى  الغنام  عادل  د/  واإلنتاج  للمحطات 

العزيز  أ.د/ عبد  الوفد  قابل  الزيارة  نهاية 

املركزية لشئون  اإلدارة  النبى رئيس  عبد 

احملطات والتجارب الزراعية 

ورشة عمل عن : 
زيارة وفد الزراعة اإلندونيسية 

ملركز البحوث الزراعية 

د/ أكرم نصار 
مدير معمل احلشائش

البحثى  النشاط 

Z  الباحث ضاحى  سعيد  د/  قيام 

احلشائش  مكافحة  بحوث  بقسم 

بإلقاء  احلقلية  احملاصيل  فى 

إنتاجية  »تقدير  بعنوان  سيمنار 

حشيشة  من  أنواع  لثالثة  البذور 

املنزرعة  احملاصيل  فى  الفار  ذيل 

على خطوط« بتاريخ 11/2 .

Z  احملاصيل نتائج  مناقشة  مت 

تقييم  برنامج  ضمن  الصيفية 

للجنة  التابع  احلشائش  مبيدات 

بالوزارة  الزراعية  اآلفات  مكافحة 

جديدة  توصيات  إلى  التوصل  ومت 

عدة  فى  احلشائش  ملبيدات 

. محاصيل 

وإرشادية تدريبية  أنشطة 

Z  قام باحثوا املعمل بتنفيذ البرنامج

اإلرشادى اخلاص بتدريب االخصائيني 

واملرشدين الزراعيني ضمن البرنامج 

واحملتوى  والعددى  واملكانى  الزمنى 

القمح  أخصائى  لتدريب  التدريبى 

من  الفترة  فى   2016/2015 موسم 

محافظات  مبختلف   11/5  -  10/20

اجلمهورية .

Z  إجتماع املعمل  مدير  أ.د/  حضور 

مديرى  مع  الزراعة  وزير  معالى  أ.د/ 

وذلك  باملركز  واملعامل  املعاهد 

املعمل  مدير  قام  كما   ،  11/3 فى 

الزراعية  قناة مصر  لقاء مع  بعمل 

الفالح  صوت   ( برنامج  خالل  من 

حل  فى  املعمل  دور  لتوضيح   )

فى  وذلك  مبصر  احلشائش  مشاكل 

. 2015/11/10

أنشطة 
املعمل املركزى لبحوث احلشائش



أ.د/ ابراهيم العباسى
مدير معهد بحوث أمراض النباتات

أوال : التدريب

مت تنفيذ الدورات التدريبية اآلتية: 

»تشخيص - 1 عنوان  حتت  تدريبية  دورة 

مكافحتها  وطرق  النباتية  األمراض 

مبحافظة  الشرقية  زراعة  مبديرية 

الشرقية فى الفترة من 9/28 - 10/4 .

»تشخيص - 2 عنوان  حتت  تدريبية  دورة 

األمــراض النباتيـة وطرق املكافحـة« 

مبديرية زراعـة الفـيـوم فـى الفترة 6 

.9/10 -

دورة تـدريبيـة حتــت عنــوان »املكافحة - 3

النباتية«  األمراض  ألهم  املتكاملة 

مبحافظة  اجلميزة  بحوث  مبحطة 

الغربية فى الفترة من 9/17-13 .

Z  منى  / املهندسة  إستضافة  مت 

سلطنة  من  جابرى  بن  سلطان 

مكثف  تدريبى  برنامج  فى  عمان 

قسمى  خالل  من  النبات  ألمراض 

وأمراض  الفطريات  وتصنيف  خضر 

معهد  مع  بالتنسيق  الفاكهة 

بحوث وقاية النباتات واملركز الوطنى 

مبدينة  والتدريب  للبحوث  الدولى 

نصر  )قطاع خاص ( .

ثانيا : االرشاد

Z  أمراض أهم  عن  محاضرتني  إلقاء 

والعطرية  الطبية  والنباتات  الزينة 

يومى 7 ، 14 / 9 / 2015 .

Z  الباحثني السادة  بعض  قيام 

البقوليات  أمراض  بحوث  بقسم 

الدورات  خالل  من  محاضرات  بإلقاء 

التدريبية التنشيطية ملزارعى الفول 

2016 ضمن   /  2015 البلدى موسم 

الفول  بإنتاجية  النهوض  مشروع 

وشمال  البحرى  الوجة  فى  البلدى 

إجنازات اإلرشاد والتدريب 
مبعهد حبوث أمراض النباتات

سيناء بالتعاون مع أكادميية البحث 

العلمى والتكنولوجيا .

Z  قيام أ.د/ أشرف السعيد خليل وكيل

بإلقاء  والتدريب  لإلرشاد  املعهد 

اإلرشاد  دورة   « عنوان  حتت  محاضرة 

النبات«  أمراض  مجال  فى  والتدريب 

لوفد من سلطنة عمان مبعهد بحوث 

وقاية النبات بالدقى بتاريخ 10/20 .

الباحثني  مبستوى  االرتقاء  بهدف 
التدريبية  البرامج  تنظيم  مت  باملعهد 

اآلتية :
األول : فى مجال ) التغذية العالجية( 
 2015/10/  8  -  4 من  الفترة  فى  وذلك 
والتى من خاللها ميكن التعرف على كل 

ماهو جديد .
وتصنيع  إعداد   ( مجال  فى   : الثانى 
منتجات مخابز ملرضى حساسية اجللوتني 
( وذلك فى الفترة من 11- 15 / 2015/10 .

 ) الزيتون  زيت   ( مجال  فى   : الثالث 
وذلك فى الفترة من 2015/10/21-18 .

الرابع : فى مجال ) إدارة مصانع األلبان( 
وذلك فى الفترة من 25 - 29 / 10 .

االهمية   ( مجال  فى   : اخلامس 

الغذائية والصحية للخضر والفاكهة ( 
وذلك فى الفترة من 2015/11/5-1 .

د/ عالء عزوز
مدير معهد بحوث تكنولوجيا األغذية

طرق   ( مجال  فى   : السادس 
من  الفترة  فى  وذلك   ) البيانات  جمع 

. 2015/11/12-8
املمارسات   ( مجال  فى   : السابع 
التصنيعية اجليدة )GMP( فى الفترة من 

. 11/19-15
سالمة  حتقيق   ( مجال  فى   : الثامن 
املواصفـات  ملتطلبـات  طبقـاً  الغذاء 
من  الفترة  فى  وذلك   )  ISO - 22000   (
15-11/19 املتدربني من مهندسى اجلودة 
بسالمة  وتعريفهم  األغذية  مبصانع 
القياسية  للمواصفات  طبقاً  الغذاء 

املصرية والعاملية .
سيمنار : قام املعهد بتنظيم سيمنار 
اخلاص  الغذائى  التمثيل  أمراض   (: عن 
مصطفى  طارق  أ.د/  ألقاه   ) باجللوتني 
كلية   - الوراثية  األمراض  أستاذ  كامل 

الطب - جامعة عني شمس .

نشاط مكثف
مبعهد حبوث تكنولوجيا األغذية




