الهيئـة العامــــة لشـئـون الزراعة والثـروةالسمكية
إدارة اإلرشاد الـزراعـي

Public Authority of Agriculture
Affairs & Fish Resources

دورات املواطنني 2016 /2015م.
م

الدورات املدرجة بالربنامج

التاريخ

1

زراعة أشجار النخيل والعناية بها وآفاتها وطرق مكافحتها

2015/10/15-11م.

2

كيفية تخطيط وإنشاء مزرعة نموذجية واللوائح المنظمة لها

2015/10/22-18م.

3

سالمة وجودة األسماك البحرية

4

كيفية تخطيط وإنشاء مزرعة نموذجية واللوائح المنظمة لها

2015/10/ 29-25م.
2015/11/5-1م.

5

تربية ورعاية وتغذية الدواجن

2015/11/12-8م.

6

أمراض الدواجن وطرق الوقاية منها

2015/11/19-15م.

7

كيفية تخطيط وإنشاء مزرعة نموذجية واللوائح المنظمة لها

2015/11/26-22م.

8

االستزراع السمكي ( تخطيط وإنشاء وإدارة )

2015/12/10-6م.

9

طرق تشخيص أمراض األسماك

2015/12/17-13م.

10

كيفية تخطيط وإنشاء مزرعة نموذجية واللوائح المنظمة لها

2015/12/24-20م.

11

طرق إكثار النباتات الداخلية

2016/1/14-10م.

12

كيفية تخطيط وإنشاء مزرعة نموذجية واللوائح المنظمة لها

2016/1/28-24م.

13

إعادة تدوير المواد واستخدامها في الزراعة

2016/2/18 -14م.

14

كيفية تخطيط وإنشاء مزرعة نموذجية واللوائح المنظمة لها

2016/3/10-6م.

مالحظة  :تبدأ الربامج التدريبية من الساعة العاشرة إىل الثانية عشر صباحا بقاعة التدريب مببىن اهليئة بالرابية.

الربنامج التدريبي السنوي
إدارة اإلرشاد الزراعي
موسم2016/ 2015م.

م
1

إســـم الدورة
زراعة أشجار النخيل والعناية بها
وأقاتها وطرق مكافحتها

التاريخ

احملاضر

املكان

الوقت

الفئة املستهدفة

مواطنين
2015/10/15-11م.

م.عصام العناني

قاعة التدريب
بالهيئة

12 -10

مزارعين

موظفين

2
كيفية تخطيط وانشاء مزرعة

نموذجية واللوائح المنظمة لها

2015/10/22-18م

3

مرشح من إدارة
العبدلي

د مصطفى محمد

سالمة وجودة األسماك
البحرية

2015/10/29-25م.

سعيد

قاعة التدريب
بالهيئة

قاعة التدريب
بالهيئة

12-10

12-10

مزارعين

مواطنين
مربين
موظفين

4
كيفية تخطيط وإنشاء مزرعة

2015/11/5-1م

نموذجية وإللوإئح إلمنظمة لها

مرشح من إدإرة

قاعة التدريب

إلوفرة

بالهيئة

12-10

5

مزارعين

مواطنين

تربية ورعاية وتغذية

2015/11/ 12-8م.

الدواجن

د .وسام جمال

قاعة التدريب

إبراهيم

بالهيئة

12 -10

مربين
موظفين

6
أمراض الدواجن وطرق

2015/11/19-15م

د .حسن ذكى

بالهيئة

الوقاية منها

7

كيفية تخطيط وانشاء مزرعة
نموذجية واللوائح المنظمة لها

2015/11/26-22م

قاعة التدريب

مرشح من إدإرة

قاعة التدريب

إلعبدلي

بالهيئة

مربين
12 -10

12-10

مواطنين

مزارعين

8
االستزراع السمكي

سالم الحاى

2015/12/10-6م.

( تخطيط وإنشاء وإدارة )

محمد الخرافي

بالهيئة

موظفين

جمال الحريري

9
طرق تشخيص أمراض
األسماك

قاعة التدريب

12-10

مربين مواطنين

2015/12/17-13م.

د مصطفى محمد
سعيد

قاعة التدريب
بالهيئة

12 -10

مربين مواطنين
وعاملين بالهيئة

10
كيفية تخطيط وانشاء مزرعة

2015/12/24-20م

نموذجية واللوائح المنظمة لها

11
طرق إكثار النباتات الداخلية

2016/1/14-10م.

مرشح من الوفرة
الزراعية

قاعة التدريب
بالهيئة

م .يوسف
الموسوي

قاعة التدريب
بالهيئة

12 -10

12 -10

مزارعين

مواطنين
موظفين

م

إســـم الدورة

التاريخ

احملاضر

املكان

الوقت

الفئة املستهدفة

12
كيفية تخطيط وانشاء مزرعة

2016/1/28 -1/24م.

نموذجية واللوائح المنظمة لها

مرشح من العبدلى
الزراعية

قاعة التدريب بالهيئة

12 -10

13
إعادة تدوير المواد
واستخدامها في الزراعة
14

كيفية تخطيط وانشاء مزرعة

نموذجية واللوائح المنظمة لها

مزارعين

2016/2/18-14م.

م .يوسف
الموسوي

قاعة التدريب بالهيئة

12 -10

مواطنين
موظفين

2016/3/10-6م

مرشح من الوفرة
الزراعية

قاعة التدريب بالهيئة

12-10

مزارعين

جدول حماضرات إدارة اإلرشاد الزراعي 2016/2015م.
م
1

2

3

4

5

اسم احملاضرة

اسم احملاضر

تربية وإنتاج وتأسيس قطعان األغنام
والماعز بدولة الكويت

أد .سيد محمد النخلة

حشرة سوسة النخيل الحمراء وتأثيرها على
الناتج القومي من النخيل

م .عصام العنانى

االستزراع السمكي في صحراء الكويت
الواقع واآلمال

د .مصطفى محمد سعيد

استخدام الطاقة المتجددة وتكنولوجيا إضاءة
( )LEDفي اإلنتاج الزراعي
النباتات الفطرية في الكويت
التصحر وتنظيف البيئة باستخدامها

م /هاني نور الدين

د .سارة العتيقى

التاريخ
2015/10/6م.

2015/10/13م.

2015/10/20م.

2015/10/27م.

2015/11/3م.

6

اإلنتاج المكثف للحمالن

أد .سيد محمد النخلة

2015/11/10م.

7

8

تعريف الفيروس ومظاهر اإلصابة
الفيروسية وطرق التشخيص والمكافحة

د .سالمة محمد الصغير

الحليب وأمراض التسمم الغذائي
وطرق انتقال بعض األمراض لإلنسان

د .عبد الحى أبوزيد

2015/11/17م.

2015/11/24م.

9

م
10
11

التقنيات الحديثة لتلقيح أشجار النخيل

م /هاني نور الدين

2015/12/1م

اسم احملاضرة

اسم احملاضر

التاريخ

المحميات الطبيعية في الكويت

نوف إبراهيم الحشاش

2015/12/8م.

األعالف التقليدية والغير تقليدية المستخدمة
في تغذية وتسمين األغنام والماعز

أد .سيد محمد النخلة

 2015/12/15م.

12
أهمية اختيار الثيران في قطعان أبقار إنتاج
الحليب

د .الشافعي عبد القادر عمر

 2015/12/22م.

13

14

المخلفات النباتية والحيوانية مصادرها
وأهميتها وتعظيم االستفادة منها
منهجية إدارة المصايد والموارد الطبيعية

د .أشرف مصطفى حجازي

د .أسامه خليفه سيد

2015/12/29م.

 2016/1/5م.

15
أسباب العرج في الخيول وطرق عالجه

د /امل جالل أبو العال

16

17

 2016/1/12م.

2016/1/19م.

أهم أمراض طيور الزينة وسبل رعايتها

د .على عزام

تعريف النيماتودا وطرق اإلصابة
ومظاهرها وطرق المكافحة

د .سالمة محمد الصغير

2016/1/26م.

جنان عبدالرحمن
الفيلكاوى

2016/2/2م

18
الزهور الصالحة لألكل
19
تكنولوجيا األسمدة العضوية

د .أشرف مصطفى حجازي

2016/2/9م

م

اسم احملاضرة

اسم احملاضر

التاريخ

20

المبيدات الحشرية وكيفية التحكم فيها
وأثارها على صحة اإلنسان

د .عبد الحى أبوزيد

2016/2/16م.

21
رعاية األمهر وطرق اإلسعافات األولية

د /امل جالل أبو العال

 2016/3/8م.

22
مرض البر وسيال وسبل الوقاية منة
23

24

د .خالد الفايز

عوامل المناخ المختلفة وتأثيرها على األداء
اإلنتاجي ألبقار إنتاج الحليب بدولة الكويت

م/أحمد عبد الرضا أتش

األسس العلمية عن تربية وتأسيس األغنام
بدولة الكويت

أد .سيد محمد النخلة

2016/3/15م.

 2016/3/29م.

2016/4/5م.

مالحظة- :
سوف تقام المحاضرات كل يوم ثالثاء من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المحاضرات (( المسرح )) .

جدول الدورات واحملاضرات اخلارجية ملربى الثروة احليوانية
إدارة اإلرشاد الزراعي

موسم 2016/ 2015م.

م

اسم احملاضرة

1

كيف تكون منتجا ناجحا لألغنام
والماعز

التاريخ
2015/10/13م

احملاضر
أد .سيد محمد
النخلة

املكان
مركز تدريب مربى
األغنام والماعز بكبد

الوقت
12 -10

الفئة املستهدفة

مربين
وعاملين
بالهيئة

2
القواعد األساسية في تغذية
األغنام

3

2015/11/17م.

األداء اإلنتاجي لقطيع األبقار

بمركز أبحاث األبقاربالصليبية
لسنة2014م وتطوره خالل
السنوات ال 10األخيرة

2015/11/25م.

أد .سيد محمد
النخلة

د .الشافعي
عبد القادر

مركز تدريب مربى
األغنام والماعز بكبد

صالة اتحاد منتجي
األلبان بالصليبية

12-10

12 -10

مربين
وعاملين
بالهيئة

مربين
مواطنين
وعاملين
بالهيئة

م
4

اسم احملاضرة
أهم المشاكل التي تواجه مربى
األغنام بدولة الكويت وسبل

التاريخ

2015/12/9م.

احملاضر

د .أحمد عيسوي

التغلب عليها

5

أسس وقواعد تغذية أبقار إنتاج
الحليب عند المراحل اإلنتاجية

والعمرية والتناسلية المختلفة خالل

2016/1/20م.

الفترة بين والدتين متتاليتين

6

تكنولوجيا التلقيح االصطناعي
ونقل األجنة واجراء التحسين
الوراثي فى األغنام والماعز

7

2026/2 /11-7م

أسس اختيار وانتخاب أفراد
قطيع أبقار إنتاج الحليب خالل
المراحل العمرية واإلنتاجية
المختلفة

2016/2/18-14م.

د .الشافعي عبد
القادر
أد .سيد محمد
النخلة
د .الشافعي عبد
القادر

املكان

مركز تدريب مربى
األغنام والماعز بكبد

صالة اتحاد منتجي
األلبان بالصليبية

مركز تدريب مربى
األغنام والماعز بكبد

الوقت

12 -10

12-10

12 -10

الفئة املستهدفة

مربين
مواطنين
وعاملين
بالهيئة
مربين
مواطنين
وعاملين
بالهيئة
مربين
وعاملين
بالهيئة
مربين

صالة اتحاد منتجي
األلبان بالصليبية

12 -10

مواطنين
وعاملين
بالهيئة

م
8

اسم الدورة/احملاضرة
تكنولوجيا التلقيح االصطناعي
ونقل األجنة واجراء التحسين

التاريخ

2016/3/13م.

الوراثي فى األغنام والماعز

9

درجة الجسم لمجاميع قطيع أبقار

10

أهم المعايير والمواصفات الواجب

11

مقاييس الجسم كأداة لتوصيف

إنتاج الحليب عند المراحل
العمرية واإلنتاجية المختلفة
كمقياس لألداء اإلنتاجي واإلداري
توافرها في مزارع األغنام

وتقييم الشكل الظاهري لمجاميع
قطيع ابقار إنتاج الحليب

الفريزيان المولودة والمرباة محليا

2016/3/23م.

2016/4/12م.

2016/4/20م.

احملاضر
أد .سيد محمد
النخلة

د .الشافعي عبد
القادر

د .أحمد عيسوي

د .الشافعي عبد
القادر

املكان
مركز تدريب مربى
األغنام والماعز
بكبد

صالة اتحاد منتجي
األلبان بالصليبية

مركز تدريب مربى
األغنام والماعز
بكبد
صالة اتحاد منتجي
األلبان بالصليبية

الوقت

12 -10

12 -10

12 -10

12 -10

الفئة املستهدفة

مربين

والعاملين
بالهيئة

مربين
ومواطنين
والعاملين
بالهيئة
مربين
مواطنين
والعاملين
بالهيئة
مربين مواطنين
والعاملين
بالهيئة

م
12

اسم احملاضرة

التاريخ

احملاضر

األداء اإلنتاجي لقطيع األبقار

بمزارع تربية األبقار وانتاج الحليب
خالل سنة2015م وتطوره خالل

2016/5/18م.

السنوات ال 21األخيرة (-1995

د .الشافعي عبد
القادر

املكان

الوقت

صالة اتحاد
منتجي األلبان

12-10

بالصليبية

الفئة املستهدفة

مربين مواطنين
والعاملين
بالهيئة

2015م)

13

العوامل التي تؤثر على إنتاج
الحليب من أبقار إنتاج الحليب
ومكوناته األساسية وحملة من
الملوثات األساسية

2016/6/8م.

د .الشافعي عبد
القادر

صالة اتحاد
منتجي األلبان
بالصليبية

12-10

مربين مواطنين
والعاملين
بالهيئة

