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 تواجاا  ةصااااااااار: بنهااع جااعة اا  رئيس
 الغذاء إنتعج في كثيرة تحديعت

 رئي  - الدين شممممممممممممممم   علي /الدكتور قال
 يرةكث تحديات تواجه  صممر إن بنها، جا عة

 اسمممممممممت رار أن إلى  شمممممممممير ا الغذاء، انتاج فى
 ال سممتو  ىعل ال نافسممة عن عاجزين سمميجعلنا القدي ة التقليدية األسممالي  وفق الزراعة
 .الغذاء استيراد است رار وسيعني الدولي،

 اصممممممةخ الزراعية ال جاالت كافة فى العل ية التقنية ب جال تهتم الدولة أن إلى وأشممممممار
 لىع  ؤكدا الغذاء،  ن جديدة أصناف واستحداث الزراعى للتوسع الحكو ة اتجاه فى

 زراعة،ال فى الحديثة التكنولوجيا اسمممممممممتخدام فى الصمممممممممديقة الدول  ع التعاون ضمممممممممرورة
 .ال قبلة السنوات خالل ل صر الحقيقية التن ية يحقق ب ا الغذاء انتاج فى وال نافسة

 فى لحيويةا التقنية لتطبيقات الثالث الدولى ال ؤت ر فعاليات افتتاح خالل ذلك جاء
 رضمممممممممما /الدكتور بحضممممممممممور الثالثاء، بنها، بجا عة الزراعة كلية نظ ته الذي الزراعة،
  عةالجا رئي  نائ  -  صمممممممممممممممط ى سممممممممممممممملي ان /والدكتور القليوبية،  حافظ - فرحات
 لشمممممون ةالجا ع رئي  نائ  - العينين أبو هشمممممام /والدكتور ،والطال  التعليم لشمممممئون

 ا عةالج رئي   سمممممتشمممممار - بيالن حسممممم   اهر /الدكتورو  ،والبحوث العليا الدراسمممممات
 وازنجه جا عة ورئي  الزراعة، كلية ع يد - عراقي  ح ود /والدكتور ،العل ي للبحث

 الوفود ن  وعدد العليا، للدراسممات الكلية وكيل - الجيزاوي ناصممر /والدكتور ،الصممينية
 .أجنبية عربية دول  ن ال شاركة
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 اللخ يناقش ال ؤت ر ان الزراعة كلية ع يد - عراقي  ح ود /الدكتور قال جانبه  ن
  بتكرةال والبحوث الجديدة التحديات ل عالجة ويهدف عل ي ا، بحث ا 63 العل ية، جلساته

  ع العل ي البحث لد ج يسمممممممممممممممعى ك ا الحياة، وعلوم الحيوية التكنولوجيا  جاالت في
 تواجة التي لل شممممممممكالت  بتكرة لحلول والوصممممممممول والخبرات ال عرفة لتبادل الصممممممممناعة

 .ال ختل ة ب روعه الزراعي االنتاج

 نلشممممممممممئو  الكلية وكيل - الجيزاوي ناصممممممممممر /الدكتور بحسمممممممممم  بال ؤت ر، يشممممممممممارك ك ا
 باحث   25 بينهم  ن باحث، 170  ن أكثر ال ؤت ر، و قرر والبحوث العليا الدراسات

 وأسممممممممممبنايا الصممممممممممين دول  ن باحث 40  ن أكثر وفود عن فضممممممممممال   الكلية، خارج  ن
  ن بيرك وعدد والجزائر، والسمممممممممودان والي ن والسمممممممممعودية ونيجيريا وباكسمممممممممتان واليابان

 .ال ختل ة البحثية وال راكز ال صرية الجا عات


