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 اهم من مصفففففففف : بالقاه ة بلج كا سفففففففف   
..  األ   بى السفف   الحت اجات المصففا  
 حففجففم ففف  الفف ابفف ففففف  الففمفف تففبففففف   نففحففتففففف 

  المص    االستثما ات

 من لرابعةا المرتبة تحتل بلجيكا ان بالقاهرة بلجيكا دولة السففففففففففففففففير هيفارت جيل أكد
 الزراعى االنتاج فى كبيرة دولة مصففففففففر ان مشففففففففيرا بمصففففففففر االسففففففففت مارت حجم حيث

 الن ةوروبياأل سفففوا األ احتياجات لتوريد مصفففادر همأ من تكون ان ونتطلع والحيوانى
 ا لالسفففففففو   للتصفففففففدير  جديدة آفا  فتح ذلك خالل من ويمكن عالية جودة ذو إنتاجها

 .الخارجية

 يوانىالح االنتففاج بطففاريففات بتوزيع بمشفففففففففففففففتهر الزراعففة كليففة احتفففاليففة خالل ذلففك جففا 
  بحضفففففففففففففففور الدولية العمل المجتمع ومنظمة مصفففففففففففففففر بنك مؤسفففففففففففففففسفففففففففففففففة مع بالتعاون
 ي رئ - الدين شفففففففففففففم  على /والدكتور ،القليوبية محافظ - فرحات رضفففففففففففففا /الدكتور
 معالمجت خدمة لشفئون الجامعة رئي  نائب - اسفماعيل جمال /والدكتور ،بنها جامعة
 ،العليا للدراسففففففففات الجامعة رئي  نائب - العينين ابو هشففففففففام /والدكتور ،البيئة وتنمية

 ،ليةالدو  العمل بمنظمة مدير - بالل ونشوى ،الكلية عميد - عراقى محمود /والدكتور
 لبطاريات طوخ بمركز اسففففففففرة 75 بتلسففففففففيم والسفففففففففير الجامعة ورئي  المحافظ قام كما

 .والسمان االرانب

 في ىالزراع القطاع تواج  التى التحديات في تشففففففففففاب  هناك ان إلى السفففففففففففير واشففففففففففار
 لمياها اسفففتخدام وترشفففيد االرض رقعة محدودية مع االنتاج زيادة ومنها ومصفففر بليجكا
 قيقةح لتنمية مصففففففدرا يكون ان ويمكن كبير وتاريخ حضففففففارة لها بلد مصففففففر ان مؤكدا
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 لزراعىا المجال في العلمى البحث اسففففففتخدام ضففففففرورة الى مشففففففيرا البلدين بين وتعاون
 .عمل فرص وتوفير والصغيرة العائلية المشروعات لخدمة والحيوانى

 تعاونلل بالنسففففبة مشففففر  نموذج بنها جامعة ان فرحات رضففففا /الدكتور قال جانب  من
 الحلول قدمت ودائما القليوبية بالمجتمع المحطية بالمشففففاكل الو ي  وارتابطها المجتمعى

 عيدسففففففففف ان  فرحات واكد مشفففففففففكلة الى بسفففففففففيط حل تتيح وعملية علمية رؤية على بنا 
 من لعديدا لتمويل استعداده وأبدى المشروعات من العديد فى بنها جامعة مع بالتعاون

 المحافظة طري  عن المشروعات

 حتلت اصففففبحت بنها جامعة ان بنها جامعة رئي  - الدين شففففم  على /الدكتور واكد
 ةالمصفففففففففففففففري للجامعات الوحيد المم ل انها حيث العالمية الجامعات بين مرموقة مكانة
 عقد عن فضففففففففففال عالمية جامعة 50 من اك ر يضففففففففففم الذى الحرير طري  تحال  فى

تفاقيات شراكات نجلترا واليابان الصين فى عالمية جامعات مع تعاون وا  مريكاو  وا   كما ا 
 دكتوراهوال الماجسفففففففتير على للحصفففففففول للخارج تسفففففففافر التى البع ات أعداد تضفففففففاعفت

 .واإلنجليزى األسبانى التصني  فى الجامعة تقدم وكذلك

زدهار نمو ان إلى الدين شففففم  واشففففار  خالل من حدث أوروبا في الزراعى االنتاج وا 
 الى لقادمةا الفترة خالل نسفففعى فنحن ولذلك القطاعات جميع بين والتكامل التعاونيات
 الالمج هذا في النظم بعض دراسفففففففففة بعد المتقدمة الدول غرار على تعاونيات انشفففففففففا 
 في والغذائية االنتاجية المصففففففففففففانع واصففففففففففففحاب االعمال عالم مشففففففففففففاركة عن فضففففففففففففال
 القومى اإلقتصاد لخدمة المختلفة تالمشروعا

 معالمجت خدمة لشئون الجامعة رئي  نائب - اسماعيل جمال /الدكتور قال جانب  من
 مشففففففففففففروعاتل ال ال ة المرحلة تعاون بروتوكول بتوقيع قامت الجامعة بان البيئة وتنمية
 بهد  جني  يونمل بتكلفة مصففر بنك مؤسففسففة مع القليوبية بقرى الحيوانية ال روة تنمية
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 لكى ل منا رخيصفففففة بأسفففففعار اللحوم وتوفير الشفففففباب وتشفففففغيل المصفففففرية القرية تنمية
 .المصرى المستهلك دخل مع تتناسب

 ائدع تحق  الصفففففغر المتناهية المشفففففروعات هذه م ل بأن الجامعة رئي  نائب وأشفففففار
 أقل ةبتكلف البسففيطة المصففرية لألسففر كريمة حياة إقامة  م ومن سففنويا %100 سففنوى
 شتالتو  العسل نحل انتاج مشاريع إقامة على أيضا تعمل الجامعة بان مشيرا تنموية
 المحمية الصوب نظام باتباع الخضر

 المشفففففففففففففففروعات ان بمشفففففففففففففففتهر الزراعة كلية عميد - عراقى محمود /الدكتور قال فيما
 منها نىتعا التى البطالة مشففففففففففففكلة حلول احد هى الزراعة كلية تتبنها التى الصففففففففففففغيرة

 سفففريعا ربح وتدر العمل فر  من العديد المشفففروعات هذه توفر حيث المصفففرية القرية
 طبيعة مع يتناسفففففب بسفففففيط مال رئ  الى تحتاج انها عن فضفففففال الريفية األسفففففر على
 ريبيةالتد الدورات خالل من الدعم سفففففففففففففففبل كافة توفر الكلية ان مؤكدا الريفية القرية

 اعيةوالزر  االنتاجية المشففففففففففروعات من للمسففففففففففتفيدين والعلمى الفنى والدعم واإلشففففففففففرا 
 .بالكلية


