
 م2016/2017جدول محاضرات إدارة الإرشاد الزراعي 

 التاريخ المحاضر اسم المكان

 

 المحاضرة اسم

 

 م

قاعة المحاضرات 

 المسرح
نأبو غليوكمال إبراهيم  دولة الكويت فيالتنمية الزراعية  م5/10/2016   

1 

مركز تدريب 

مربى األغنام 

 والماعز بكبد
 م15/10/2016 د. أحمد محمود عيسوي

المشاكل التي تواجه مربى األغنام أهم 

والماعز بدولة الكويت وطرق التغلب 

 عليها

2 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 م19/10/2016 م. جمال فؤاد عبد البديع

حشرة سوسة النخيل الحمراء وتأثيرها 

 على الناتج القومي من النخيل

3 

صالة اتحاد 

منتجي األلبان 

 بالصليبية
عمرد. الشافعي عبد القادر   م26/10/2016 

األداء اإلنتاجي لقطيع األبقار بمركز 

م 2015بالصليبية لسنةأبحاث األبقار

األخيرة 12وتطوره خالل السنوات ال 

م(2004-2015)  

4 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 م2/11/2016 د. سارة العتيقى

القيمة االقتصادية والطبية للنباتات 

 الكويتية

5 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
امل جالل أبو العالد/   م9/11/2016 

التناسق البدني للخيل وطرق حساب 

 التغذية طبقا للوزن

6 

صالة اتحاد 

منتجي األلبان 

 بالصليبية
 م16/11/2016 د. الشافعي عبد القادر عمر

العوامل التي تؤثر على إنتاج الحليب من 

أبقار إنتاج الحليب ومكوناته األساسية 

األساسيةوحملة من الملوثات   

7 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 فاطمة األمير

م23/11/2016  
 الهندسة الوراثية في النباتات

8 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
م30/11/2016 د. سالمة محمد الصغير  

ومظاهر اإلصابة  ستعريف الفيرو

 الفيروسية وطرق التشخيص والمكافحة

9 

قاعة المحاضرات 

 المسرح

محمد سعيد  ىد. مصطف

 فودة
م7/12/2016  أسماك الزينة رعايتها وأهم أمراضها 

10 

           

 



 التاريخ المحاضر اسم المكان

 

 المحاضرة اسم

 

 م

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 الخصائص الطبية للنباتات الفطرية م14/12/2016 خلود ما هللا

11  

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 م21/12/2016 د. الشافعي عبد القادر عمر

اختيار الثيران في قطعان أبقار أهمية 

إنتاج الحليب والمتوقع من استخدام 

 الثيران المختارة في أنسالها

12 

مركز تدريب 

مربى األغنام 

 والماعز بكبد
 م31/12/2016 د. أحمد محمود عيسوي

تأثير اإلضافات من العناصر المعدنية 

والفيتامينات على معدالت النمو والحمل 

في األغنام والماعز والنفوق  

13 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 م4/1/2017 د. سالمة محمد الصغير

 تعريف النيماتودا وطرق اإلصابة

 ومظاهرها وطرق المكافحة

14 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
مصطفى أحمد محمودد.   م11/1/2017 

خطورة تربية الحيوانات المفترسة في 

 المنازل

15 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 م18/1/2017 م. احمد عبد الرضا أتش

عوامل المناخ المختلفة وتأثيرها على 

األداء اإلنتاجي ألبقار اإلنتاج الحليب 

الكويت ةبدول  

16 

صالة اتحاد 

منتجي األلبان 

 بالصليبية
 م25/1/2017 د. الشافعي عبد القادر عمر

أسس وقواعد رعاية األمهات الحوامل 

خالل المراحل بقطعان أبقار إنتاج الحليب 

 العمرية واإلنتاجية المختلفة

17 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
محمد سعيد  ىد. مصطف

 فودة
م1/2/7201  

 األسماك البحرية جودتها ومخاطرها

 

18 

 قاعة المحاضرات

المسرح   

 د/ امل جالل أبو العال

 

م8/2/7201  

 

 يةامشاكل الكبد في الخيول وكيفية الوق

 منها

19 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
م15/2/7201 د. وسام محمد جمال  تغذية الدواجن في المناطق الحارة 

 

20 

 



 

 التاريخ المحاضر اسم المكان

 

 المحاضرة اسم

 

 م

صالة اتحاد 

منتجي األلبان 

 بالصليبية
 م8/3/2017 د. الشافعي عبد القادر عمر

مقاييس الجسم كأداة لتوصيف وتقييم 

الشكل الظاهري لمجاميع الذكور بقطيع 

 ةابقار إنتاج الحليب الفريزيان المولود

محليا ةوالمرابا  

21 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
 م15/3/2017 د. يوسف سعود الشريدة

األمراض المشتركة بين اإلنسان 

 والحيوان

22 

قاعة المحاضرات 

 المسرح
الرضا أتشم. احمد عبد   مناخ دولة الكويت م22/3/2017 

23 

مركز تدريب 

مربى األغنام 

 والماعز بكبد
 م29/3/2017 د. أحمد محمود عيسوي

التحسين الوراثي في األغنام والماعز 

وأثر التربية الداخلية على الصفات 

 اإلنتاجية

24 

صالة اتحاد 

منتجي األلبان 

 بالصليبية
 م5/4/2017 د. الشافعي عبد القادر عمر

األداء اإلنتاجي لقطيع األبقار بمركز 

 م 2016بالصليبية لسنةأبحاث األبقار 

األخيرة 13وتطوره خالل السنوات ال 

م(2005-2016)  

25 

 

 

 -ملاحظة: 

 صباحا.سوف تقام المحاضرات في تمام الساعة العاشرة                


