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 األسماك وتكنولوجيا السمكي االستزراع معهد

Suez Canal University 

Fish Farming and Technology Institute   

التي أقيمت بمعهد اإلستزراع السمكي  وورش العمل الدورات التدريبية والندوات

 2020حتى 2014وتكنولوجيا األسماك في الفترة من عام 

   2014لعام   الدورات التدريبية والندوات وورش العمل -1

 إسم الندوة م إسم الدورة م

   11/9/2014-7تغذية األسماك الفترة من  1

   18/2014-14نظم اإلستزراع السمكي الفترة من  2

-21التقنية الحيوية في اإلستزراع المائي الفترة من  3

25/9/2014 

  

-28/9/2014امراض األسماك الفترة من   4

2/10/2014 

  

-13 تفريخ األسماك ورعاية اليرقات الفترة من 5

22/10/2014 

  

 

 2016 لعام  الدورات التدريبية والندوات وورش العمل  -2

 إسم الندوة م إسم الدورة م

امراض األسماك وطرق السيطرة عليها الفترة من  1

14-18/2/2016 

  

-6تفريخ األسماك وإدارة المفرخات الفترة من  2

9/4/2016 

  

-16أساسيات اإلستزراع السمكي الفترة من  3

20/7/2016 
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   19/10/2016-16الكتابة العلمية الفترة من  4

-17أمراض األسماك والقشريات الفترة من  5

20/11/2016 

   

 

 2017 لعام  الدورات التدريبية والندوات وورش العمل -3

 إسم الندوة م إسم الدورة م

البلطي النيلي هو المتهم الحقيقي وراء نفوق هل انفلونزا  1 15/2/2017-11غذاء وتغذية األسماك الفترة من   1

األسماك في فصل الصيف في المزراع السمكية بتاريخ 

7/5/2017 

أساسيات اإلستزراع السمكي الفترة من  2

25/2/2017-1/3/2017 

 نفوق ظاهره من للحد السليمه الممارسات) بعنوان ندوة 2

 24/5/2017 بتاريخ السمكيه المزراع فى االسماك

دسة اإلستزراع المائي المفتوح وجودة المياه هن 3

 25/3/2017-22الفترة من 

األثر البيئي لألسماك الدخيلة وتأثيرها على إنتاج األسماك  3

 25/7/2017بمحور قناة السويس بتاريخ 

التعرف على المراحل المختلفة للتفريخ والمزراع  4

 30/4/2017السمكية 

 في اإلستزراع السمكياألمان الحيوي والطاقة البديلة  4

 27/11/2017بتاريخ  

-8أساسيات اإلستزراع السمكي الفترة من  5

12/7/2017 

  

مشروع المزارع السمكية من اإلنشاء إلى اإلنتاج  6

 14/9/2017-10الفترة من  

  

-10اساسيات اإلستزراع السمكي الفترة من  7

14/12/2017 
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 2018لعام   العملالدورات التدريبية والندوات وورش  -4

 إسم الندوة م إسم الدورة م

 من الفترة السمكية المزراع في المياه جودة دورة 1

28-30/1/2018 

 السمكية المزراع اساس السليمه التغذيه" بعنوان ندوة 1

 2/4/2018 بتاريخ" الناجحه

 basics of“التدريبية تحت عنوان الدورة 2

scientific research “ 11 الفتره منفى-

12/2/2018. 

 بين تكاملى كنظام االكوابونيك نظام" بعنوان عمل ورشة 2

 3/4/2018 بتاريخ" والنبات االسماك

امراض االسماك وطرق السيطرة "  بعنوان دورة 3

 م2018/ 3/ 8 – 6 من الفترة فى وذلك" عليها

   المعهد بمقر

السالمة والصحة المهنية فى المعامل ندوة بعنوان"  3

 4/4/2018البحثية" بتاريخ 

 الشائعه األمراض“  عنوان تحت التدريبيهالدورة  4

-14 من الفترهفى “ البحريه األسماك في

19/4/2018 

 السمكية المزراع اساس السليمه التغذيه" بعنوان ندوة 4

 2/4/2018 بتاريخ" الناجحه

 مشرفيين اعداد الدورة التدريبية تحت عنوان " 5

-14" فى الفترة من الصيادين لقطاع تعاونيين

19/4/2018 

  

مشروع المزارع السمكية  تدريبية بعنوان " دورة 6

 12/7/2018-9 من الفترة من االنشاء الى االنتاج"

  

   فى مصر فى لالسماك الطبيعى الغذاء انتاج عن دورة 7
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. م9/10/2018 الى 2018/ 19/9 من الفترة

 الصينى الجانب مع باالشتراك

ادارة وجودة المزارع "  بعنوان تدريبية دورة 8

 8/11/2018-5 من الفترة" السمكية

  

 

   2020/ 2019 لعام  الدورات التدريبية والندوات وورش العمل -5

 إسم الندوة م إسم الدورة م

 " اساسيات استزراع وتفريخ االسماك" بعنوان دورة 1

  م2019/ 2/ 21 – 18 من الفترة فى وذلك

 قطاع فى المتجددة الطاقة استخدامات" بعنوان عمل ورشة 1

 15/4/2019 بتاريخ" الزراعة

 الجانب مع باالشتراك دوليةال تدريبيةال دورةال 2

فى  االسماك امراض مكافحة» عنوان تحت الصينى

 2019/ 3/ 26 – 13 من الفترة

 ندوة بعنوان" االسعافات االولية" 2

 16/4/2019وذلك يوم الثالثاء الموافق

 وذلك" السمكى ستزراعالا اساسيات"  بعنوان دورة 3

   المعهد بمقر م2019/ 7/ 18 – 15 من الفترة فى

ندوة بعنوان " المحافظة على كنوزنا البحرية  3

 وثرواتنا الطبيعية فى المياة المصرية"

   17/4/2019يوم االربعاء الموافق وذلك 

 الجانب مع باالشتراك دوليةال تدريبيةال دورةال 4

 االسماك وتربية تفريخ" عنوان تحت الصينى

-12" فى الفترة من مصر فى البحرية

 بمقر المعهد   م15/12/2019

  

السمكى )تصميم  ستزراعالا اساسيات  بعنوان دورة 5

 م2020/ 2/ 20 – 18 من الفترة فى وذلك وانتاج(

  

 

 


