
البرنامج التدریبى لتطبیق األمان الحیوى فى المزارع السمكیة
 

 المحاضر جھة  العمل

 

 حفل االفتتاح

 صالح الدین مصیلحى رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة

جامعة قناة  –كلیة الطب البیطرى  -الفسیولوجى أستاذ 
 السویس 

 امال مختار النحلة 

 

 -كلیة الطب البیطرى -الباثولوجى ووكیل الكلیة أستاذ 
 جامعة قناة السویس 

 ىة دسوق

 أستاذ مساعد الفسیولوجي 
 أمراض األسماك أستاذ مساعد 
 جامعة قناة السویس -كلیة الطب البیطرى

 ھبھ عبد الرازق

 محمود مبروك

ورئیس قسم الطفیلیات أستاذ   
 أستاذ الطفیلیات 

جامعة قناة السویس -كلیة الطب البیطرى  

 أمل الجیار

ایمان یوسف

جامعة قناة  -كلیة الطب البیطرى -أستاذ الفیرولوجى
 السویس

 محمد الشھیدى

 

 -كلیة الطب البیطرى -مساعد أمراض األسماك أستاذ 
 جامعة قناة السویس 

دروةحسن 

جامعة  -كلیة الطب البیطرى -أستاذ أمراض االسماك 
 قناة السویس 

 مني اسماعیل

كلیة الطب ل العمید السابق –صحة األغذیة أستاذ 
 جامعة قناة السویس  -البیطرى

 حسني عبد اللطیف

كلیة الطب  -أستاذ صحة الحیوان والدواجن والبیئة
 جامعة قناة السویس  -البیطرى

 احمد محمد حسن

 

كلیة الطب  –أستاذ ورئیس قسم الفارماكولوجي 
 جامعة قتاة السویس –البیطري 

 عبد الفتاح محمد

 البرنامج التدریبى لتطبیق األمان الحیوى فى المزارع السمكیة

المحاضر  البرنامج معمل / محاضرة 

 التسجیل

حفل االفتتاح

صالح الدین مصیلحى/ د.ا في للثروة السمكیة رؤیة حالیة ومستقبلیة  محاضرة نظریة
 2030ضوء استراتیجیة مصر 

امال مختار النحلة / د .ا  تأثیر االجھاد على األسماك المستزرعة محاضرة نظریة

 استراحة

ة دسوقنیام/ د.ا  سماكاالطرق تشخیص أمراض  محاضرة نظریة

ھبھ عبد الرازق. د

محمود مبروك. د

أمراض صحة وتشخیص المعملیة لطرق ال معمل
 األسماك 

أمل الجیار/ د.ا

ایمان یوسف/ د.أ  

 األسماكفى  الطفیلیة األمراض محاضرة نظریة

محمد الشھیدى/ د.ا  األسماك  فياألمراض الفیروسیة   محاضرة نظریة

 استراحة

حسن / د  األسماك  في  البكتیریةاألمراض  محاضرة نظریة 

مني اسماعیل/د  األسماك  في  طریةاألمراض الف محاضر نظریة

حسني عبد اللطیف/ د.ا  جودة األسماك محاضرة نظریة

احمد محمد حسن/ د.ا  السمكىالممارسات الحدیثة فى اإلستزراع  محاضرة نظریة

 استراحة

عبد الفتاح محمد/ د.أ  طرق الوقایة وعالج أمراض األسماك محاضرة نظریة

 الیوم التاریخ التوقیت

 ص 9:00- 8:00
٢/١

٠/٢
٠٢١

 

ا
ت

سب
ل

 

 ص9:00-10:00

رؤیة حالیة ومستقبلیة   ص 10:00-11:30

 م1:00-ص 11:30

 م1:30 – 1:00

 م1:30-3:00

ال  م3:00-5:00

 ص9:00-10:30

٣/١٠/٢
٠٢١ 

األ
حد

 ص10:30-12:00 

 م12:30- 12:00

 م12:30-2:30

 م2:30-4:30

 ص9:00-10:30

٤/١
٠/٢

٠٢١ 

ن
االثنی

الممارسات الحدیثة فى اإلستزراع    ص10:30-12:00

 م12:30- 12:00

 م 1.30 – 12.30
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 كلیة الطب البیطري  –أستاذ الفارماكولوجي 
 قسم الطب الشرعيأستاذ ورئیس 

 جامعة قناة السویس –كلیة الطب البیطري 

 ولید فتحي 

 رانیا حلمي

 التحرك من محافظة االسماعیلیة إلى مجمع أسماك المنزلة بمحافظة الدقھلیة

 زیارة میدانیة لمفرخ أسماك المنزلة

 زیارة میدانیة لمزرعة أسماك المنزلة

الھیئة العامة لتنمیة الثروة  –مدیر مفرخ المنزلة 
 السمكیة

 محمد نوفل

الھیئة  –مدیر عام اإلدارة العامة للشئون البیطریة 

 العامة لتنمیة الثروة السمكیة

 أماني أحمد 

 رئیس بحوث میكروبیولوجي

 بالعباسةالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكیة 

 محمد السید أبو العطا

 

 رئیس بحوث میكروبیولوجي 

 المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكیة بالعباسة

 الجملرفعت محمد 

 أسماء محمود السید الھیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة

 أسماء عبد السمیع

 سامح حنا

 حفل الختام وتوزیع الشھادات

 البرنامج التدریبى لتطبیق األمان الحیوى فى المزارع السمكیة

ولید فتحي / د

رانیا حلمي/ د
كیفیة تحدید الجرعات الدوائیة والمتبقیات  معمل

 فى األسماك

التحرك من محافظة االسماعیلیة إلى مجمع أسماك المنزلة بمحافظة الدقھلیة

زیارة میدانیة لمفرخ أسماك المنزلة

زیارة میدانیة لمزرعة أسماك المنزلة

محمد نوفل/ د صحة ورعایة األسماك في المزارع  محاضرة نظریة
 والمفرخات السمكیة

أماني أحمد / د  محاضرة نظریة
أفضل الممارسات التطبیقیة لألمان الحیوي 

 بالمزارع السمكیة

محمد السید أبو العطا/ د.أ العوامل البیولوجیة المسببة للمشاكل  محاضرةنظریة

المرضیة فى المزارع السمكیة وكیفیة 

 التغلب علیھا

 استراحة

رفعت محمد / .د.أ  محاضرة نظریة
المواصفات القیاسیة لتطبیق األمان 

 الحیوي في المفرخات السمكیة

أسماء محمود السید/ د

أسماء عبد السمیع/ ك

سامح حنا/ م

 عزل وتصنیف البكتیریا الممرضة لألسماك معامل الھیئة

 فحص عینات األعالف 

 تحلیل عینات المیاه والتربة 

حفل الختام وتوزیع الشھادات

 

 م1:30-3:30

 صباحاً  11 – 9

٥/١
٠/٢

٠٢١
 

الثاء
الث

 ظھراً  11:00-12 

 م1:00 -12

 م1-3

أفضل الممارسات التطبیقیة لألمان الحیوي   ص9:00-10

٦/١
٠/٢

٠٢١ 

االربعاء
 

 ص10-11.30

 م11:45- 11:30

 م11:45-1:00

 م1:00-2:00

 م2:00-3:00


