
يُظى يشكض انششق األٔسط 

 نهُظبئش انًشؼخ نهذٔل ٖاإلقهيى

 ٔسشخ ػًم فٗ يجبلانؼشثيخ 

اسزخذاو انُظبئش انًشؼخ ٔانثبثزخ 

فٗ انذساسبد انضساػيخ 

يذسٔنٕجيخ فٗ انفزشح يٍ  ٔآن

 12/12/2013 إنٗ 1/12

: الىرشةأهداف 
يٍ اثُبء .رذسيت انًزخصصيٍ 

انذٔل انؼشثيخ ٔجًٕٓسيخ يصش 

انؼشثيخ ػهٗ كيفيخ اسزخذاو 

انُظبئش انًشؼخ ٔانثبثزخ فٗ 

انذساسبد انضساػيخ 

يذسٔنٕجيخ ٔرؼظيى االسزفبدح  ٔآن

ب نهزًُيخ انضساػيخ ٔالسزخذاو  يُٓ

االيثم نًٕاسد انًيِب 

:  مكان التدريب 
رؼقذ انًحبضشاد ثقبػخ 

االجزًبػبد ثًجُٗ انًشكض 

   .االقهيًٗ

: القائمىن بالتدريب
َخجخ يٍ األسبرزح انًزخصصيٍ 

يٍ ْيئخ انطبقخ انزسيخ ٔانجبيؼبد 

. انًصشيخ ٔيشاكض انجحٕس انؼهًيخ

  

استخدام النظائر المشعة والثابتة فى الدراسات الزراعية  (17)

 12/12/2013-1/12فى الفترة مه  والهيدرولىجية

 :الىرشةرسىم 
 .  جُيّ نهًزذسة انًصش700ٖ-  

 انذٔل ٖدٔالس ايشيكٗ نًزذسة 500 - 

   .انؼشثيخ

 يٍ يٍنًزذسةل دٔالس ايشيكٗ  400-  

 إداسحأػضبء يجهس  انذٔل انؼشثيخ

 . انًشكض

 

: يشًم االرٗ

 .انًحبضشادحضٕس - 

انحصٕل ػهٗ انًطجٕػبد انخبصخ - 

. ثبنذٔسح 

صيبساد ػهًيخ داخم جًٕٓسيخ يصش - 

 . انؼشثيخ

 يٍ شٓبدح انزذسيتانحصٕل ػهٗ - 

. انًشكض االقهيًٗ نهُظبئش انًشؼخ

 :تسديد الرسىم
َقذًا  ثخضيُخ  انذٔسحرسذد سسٕو  إيب 

انًشكض أ ثشيك يقجٕل انذفغ يحشس ثبسى 

انًشكض ٔفٗ انحبنزيٍ يجت ركش اسى 

.  ٔػُٕاٌ انذٔسحانًزذسة

 

 

انزسجيم قجم ييؼبد انٕسشخ ثٕقذ كبفٗ  

 :الىرشةمىضىعات 
رقييى ارجِب حشكخ انًيِب ٔفزشح ثقبءْب - 

ب  ب ٔيؼذالد شحُٓ . ٔسشػٓز

يذسٔنيكيخ نهخضاَبد -  رقذيش انًؼبيالد آن

انجٕفيخ 

رقذيش انزسشة ٔانزجخش يكَٕبد  -  

انًيضاٌ انًبئٗ 

رقذيش يسبس حشكخ انًهٕثبد ٔيؼبيالد - 

فٗ انًيِب انسطحيخ ٔفٗ  انزشزذ 

انُطبق انًشجغ ٔانغيش يشجغ ٔأيبكٍ 

ُفبيبد  دفٍ ان

اسزخذاو انُظبئش انًشؼخ فٗ دساسخ - 

أيض انًشكجبد انؼضٕيخ ٔإلربحخ 

انجيٕنٕجيخ 

اسزخذاو انُظبئش انثبثزخ نزقذيش رحًم - 

  نهظشٔف انجيئيخ انًخزهفخ انُجبربد

 رطجيقبد انًسجبس انُيزشَٔي-  

. اسزخذاو اإلشؼبع فٗ رؼقيى انغزاء- 

. اسزخذاو اإلشؼبع فٗ يكبفحخ اآلفبد- 

اسزخذاو اإلشؼبع فٗ إحذاس طفشاد - 

  .َجبريخ

 

 

: المتدربىن
انذٔسح يفزٕحخ نجًيغ انًزخصصيٍ 

ٔانًٓزًيٍ ثبنجيئخ يٍ خشيجٗ انكهيبد 

ُذسخ –انؼهٕو  )انؼًهيخ   –سٖ )آن

 . )انضساػخ - (ُْذسخ صساػيخ 

: الىرشة امشرف
ٔفبء يحًذ يصطفٗ . د.أ

ْذايخ أحًذ كبيم .د.أ

 : ورشةرئيس ال
  يصطفٗ ػجذ انسالو ػهٗ. د.أ

انًشؼخ يذيش انًشكض االقهيًٗ نهُظبئش 

  انؼشثيخنهذٔل

 :مىاعيد الىرشة
 9.00 انسبػخ  يٍيجذأ يٕو انزذسيت

 2.30صجبحًب ٔيسزًش حزٗ انسبػخ 

ٔيشًم انًحبضشاد ، انزذسيت انؼًهٗ 

 0ٔانضيبساد 

 


