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 جامعة قناة السويس - معهد االستزراع السمكى وتكنولوجيا االسماك

  2018/2019 للعام الجامعى

 اوال: رؤية المعهد:

مجاالت لخدمة متميزا مركزا يكون أن األسماك وتكنولوجيا السمكي اإلستزراع معهد يتطلع  

ةالتكنولوجي الوسائل أحدث باستخدام ا وإقليمي محليا المائية والثروات السمكية الموارد تنمية  

 .الحديثة

 ثانيا: رسالة المعهد:

مجاالت في العليا الدراسات درجات األسماك وتكنولوجيا السمكي اإلستزراع معهد يمنح  

كوادر تدريب المعهد يتبنى كما المائية، والكائنات األسماك وتكنولوجيا استزراع بحوث  

سد في للمساهمة آمن غذائي أنتاج توفير بهدف المنطقة في المائية الثروة وتنمية متخصصة،  

 .المجتمع حاجة

 ثالثا: أهداف المعهد:

االهداف ولوجيا االسماك الى تحقيق مجموعة من الغايات يهدف معهد االستزراع السمكى وتكنو

 وتشمل: االستراتيجية

  بشرية متخصصة في علوم األحياء البحرية وتكنولوجيا األغذية واألسماك والعلوم إعداد طاقات

البيئية بمعنى اإلسهام في إعداد الكوادر البشرية االمتخصصة في المجاالت ذات الصله واالهتمام 

 بالبيئة وحمايتها من أخطار التلوث لسد حاجة المجتمع والدوائر والمؤسسات ذات العالقة.



  متخصصه في مجال األحياء البحرية فيما يتعلق بصيدها واستزراعها وتنميتها تأهيل كوادر

 والمحافظة عليها.

  تأهيل كوادر متخصصه في مجال تكنولوجيا األغذية واألسماك فيما يتعلق بتصنيعها وتعليبها

 وتحضيرها.

  والمشاركة بها.اإلسهام في تقديم العلم والمعرفة وإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات العلمية 

  فتح مجاالت التدريب وإعداد الكوادر الفنية المختلفة القادرة على المساهمة في برامج التنمية

 المحلية والوطنية.

 .تعزيز التعاون مع المؤسسات والجمعيات العلمية األهلية والوطنية واإلقليمية والدولية 

 لخارجية.تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية المحلية وا 

  القيام بالبحوث األساسية والتطبيقية الهادفة لحماية البيئة وتنمية الثروات الطبيعية البحرية

 واستثمارها.

 .القيام بأجراء البحوث والدراسات العلمية و تجيهزها للنشر  الدولى 

  , طرق حماية تقديم االستشارات العلمية والفنية والخدمات الفنية في مجاالت علوم البيئة والتلوث

البيئة , تقييم األثر البيئي واالستغالل األمثل للمصائد البحرية وتطوير طرق الصيد وتكنولوجيا 

 األغذية واألسماك للجهات ذات العالقة في المجتمع.

 : 2018/2019انشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل العام الجامعى  -

   : 2018/2019 الجامعى العام اللخاوال: الندوات العلمية التى اقيمت 

 2018 /2/4 يوم" الناجحه السمكية المزراع اساس السليمه التغذيه" بعنوان ندوة -1

 توصيات الندوة:

 دراسة كيفية االستفادة من االعالف المتكاملة فى نجاح المزارع السمكية -

 استنباط مكونات جديدة لتكوين عالئق ذات جودة عالية -

 التغذية المختلفة والتى تحقق اعلى معدالت نمو وبقاء لالسماكالتعرف على طرق  -

 التغرف على كيفية تكوين العالئق -

 دراسة كيفية تحديد انسب معدل تغذية لالسماك -

  3/4/2018 يوم" والنبات االسماك بين تكاملى كنظام االكوابونيك نظام" بعنوان ندوة -2

 ت الندوة:اتوصي

 انتاجيةضرورة التعرف على االنظمة المختلفة لالكوابونك لتحقيق اعلى كفاءة  -

 التعرف على كيفية عمل نظام االكوابونك -



 عمل دراسة جدوى لهذا النظام -

 15/4/2019 بتاريخ" الزراعة قطاع فى المتجددة الطاقة استخدامات" بعنوان ندوة  -3

 :الندوة توصيات

والمستخدمة فى مجال الزراعة وخاصة االستزراع  التعرف على مصادر الطاقة المختلفة -

 السمكى

 كيفية االستفادة من هذة المصادر -

 توجية االبحاث الستفادة من مصادر الطاقة المختلفة -

  2019ابريل  16ندوة بعنوان االسعافات االولية والتى اقيمت يوم الثالثاء  -4

 تناولت هذة الندوة عدة محاور منها:

 االولية للعديد من المخاطر المعرض لها الشخصطريق تطبيق االسعافات  -

 الممارسة العملية لبعض االسعافات كاالختناق او النزف من االنف او االنقاذ فى حالة الحرائق -

 :2018/2019 الجامعى العام خالل اقيمت ثانيا: الدورات التدريبية التى

 

 الجهة المنفذة الفترة أسم الدورة م

معهد االستزراع السمكى  30/1/2018-28 السمكية المزراع في المياه جودة دورة 1
 وتكنولوجيا االسماك

معهد االستزراع السمكى  2018/ 3/ 8 – 6 امراض االسماك وطرق السيطرة عليها 2
 وتكنولوجيا االسماك

االمراض الشائعه فى االسماك البحريه  3
واستخدام التكنولوجيا فى التشخيص 

 والعالج .

معهد االستزراع السمكى  14-19/4/2018
 وتكنولوجيا االسماك

معهد االستزراع السمكى  19/4/2018-14 أعداد مشرفين تعاونيين لقطاع الصيادين 4
 وتكنولوجيا االسماك

مشروع المزارع السمكية من االنشاء  5
 الى االنتاج

معهد االستزراع السمكى  9-12/7/2018
 وتكنولوجيا االسماك

 فى لالسماك الطبيعى الغذاء انتاج 6
مصربالتعاون مع الجانب الصينى )دورة 

 دوليه( بمقر المعهد

معهد الجانب الصينى فى   19/9-9/10/2108
االستزراع السمكى 
  وتكنولوجيا االسماك

معهد االستزراع السمكى  8/11/2018-5 ادارة وجودة المزارع السمكية 7
 وتكنولوجيا االسماك

 وتفريخ االسماك"" اساسيات استزراع  8

 المعهد   بمقر

معهد االستزراع السمكى  م2019/ 2/ 21 – 18
 وتكنولوجيا االسماك

 فى االسماك امراض وقاية ومعالجة 9
مصربالتعاون مع الجانب الصينى )دورة 

   المعهد دوليه( بمقر

معهد الجانب الصينى فى  2019 مارس 26 – 13
االستزراع السمكى 
 وتكنولوجيا االسماك

 بمقر" السمكى االستزراع اساسيات"  10
   المعهد

معهد االستزراع السمكى  م2019/ 7/ 18 – 15
 وتكنولوجيا االسماك



 تفريخ وتربية االسماك البحرية فى 11
مصربالتعاون مع الجانب الصينى )دورة 

   المعهد دوليه( بمقر

معهد الجانب الصينى فى  م15/12/2019 – 12
االستزراع السمكى 
 وتكنولوجيا االسماك

 

 : الوحدات ذات الطابع الخاص:لثاثا
 وحدة التفريخ وتختص بما يلى: -أ

العمل على تنمية ساللة البلطى االحمر الهجين الموجود بالوحدة ونشر ثقافة استزراعها بين  -

 مزارعى االسماك فى المحافظة والمحافظات المحيطة بها

 المختلفة لعملية التفريخ الطبيعى والصناعى االشراف على تجهيز االمهات النواع االسماك -

 وانتاج الزريعة 

 وتوفيرها للمزرارعينانتاج الزريعة  -

 التوجة نحو تفريخ وانتاج اسماك الزينة وتوفيرها للبيع للجمهور -

 القيام بالدراسات الدورية لتطوير اداء الوحدة بما يرفع من كفاءئها فى تقديم خدماتها للبيئة -

 اعداد تنظيم الوحدة واجراءات العمل واقتراح التعديالتاالشراف على  -

 ومن انجازات الوحدة :  

  وبيعها للمزارعين بما يدر دخل للوحدة زريعة البلطى االحمر توفير -

ا بالمعهد والكليات المختلفة والمراكز البحثية بالزريعة االزمة ليامداد طلبة الدراسات الع -

 الجراء ابحاثهم

 ص بما يلى:وحدة التربية وتخت -ب

 االشراف على تربية االسماك ورعايتها حتى تصل الى الحجم التسويقى -

 حساب معدالت التغذية االسماك للتعرف على كميات االعالف المطلوبة خالل الموسم -

 وضع خطة لمتابعة الحالة الصحية لالسماك -

كفاءتها عمل دراسات دورية على االسماك الستنباط افضل الطرق لتربية االسماك ورفع  -

 االنتاجية

العمل على ادخال النظم الحديثة لالستزراع السمكى مثل نظام البيوفلوك ونظام االكوابونك  -

داخل الوحدة وتدريب طلبة البكالوريوس والخريجين المهتمين عليها من خالل عمل دورات 

 تدريبية لنشر هذة النظم

 ومن انجازات الوحدة :

 الك المختلفة وبيعها للمستهلك داخل وخارج الجامعةانتاج كميات كبير من اسماك االسته -

  

 

 


