
   
 

 
 سكوا( سيا )اإلآ جتماعية لغربي القتصادية وا الالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع اللجنة ا 

 
 ورشة تدريبية حول "فنيات استخدام الممارسات الزراعية الجيدة لتعزيز التدريب على استدامة الطاقة"

 ية الهاشميةاألردنالمملكة ، الكركمحافظة ، (الخيريةبتير  شابات)جمعية  بتيرفي منطقة 

  30/6/2020-28ة خالل الفتر

 
 برنامج العمل 

 28/6/2020 األحد ول:ألاليوم ا

 9:30-9:00 التسجيل 

 الجلسة االفتتاحية 

 :كلمات ترحيبية

 الخيرية بتير شاباتجمعية  ةرئيس، المعايطة سهام السيدة  -

 ثروة نباتية  ة خبير، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،المهندسة فداء الروابدة  -

 خبير صناعات غذائية ، تحاد العربي للصناعات الغذائيةاإل، الدكتور فادي جبر -

 التعريف بالمشاركين  -

9:30-9:45 

 إدارة وفنيات زراعية والتنمية الريفية الجلسة االولى:

 جبرفادي  د. ،الشمايلة لما .مفداء الروابدة،  م.

  الشمايلة لما .م  /عرض مفهوم التنمية الريفية  -

 (الميدان في عملي تدريب) الكواليت نايل .م  / دارة المزرعيةعرض اإل -

 2 كل القاعة في تطبيقي)تمرين  الكواليت نايل .م  / عرض السجالت المزرعية -

 (المحاضرة شرح حسب ملف بتحضير سيقومون مشاركين

 مناقشة عامة  - أسئلة وأجوبة -

9:45-10:15 

 

 

 

 

10:15-11:15 

 

11:15-11:30 

 12:00-11:30 ستراحة قهوةإ

 الطاقة والمياه والزراعة الجلسة الثانية:

 مصلح إيادم. نايل كواليت،  م. ،فداء الروابدة م.

 في تطبيقي)تمرين  الكواليتنايل  .م  / هميته في نجاح الزراعةأعرض التعقيم الشمسي و -

 (الميدان

 مصلح إياد .م  / عرض ترابط المياه والطاقة -

 أسئلة وأجوبة -

12:00-12:30 

 

 

 

 
12:30-12:45 

 1:30-12:45 وصالة ستراحة غداءإ

 فترة مفتوحة  – 1:30  الحقل في ضمن اختصاصه لجميع المحاضرين كل   تدريب ميداني
  



 29/6/2020 اإلثنين: اليوم الثاني

 الجلسة الثالثة: أهم الخدمات الزراعية 

 د. فادي جبر، م. نايل كواليت، م. فداء الروابدة

 الكواليت نايل .م  /نتاج الخضروات عرض الممارسات الزراعية الجيدة إل -

 سماد عينات بوجود تطبيقي تمرين) الكيماوي والسماد( العضوي) البلدي السماد عرض -

 الكواليت نايل .م  / (واستخدامهم بينهم التمييز كيفية على المشاركين وتدريب

 الكواليت نايل .م  / عرض نوعية مياه الري وتقنية التسميد بالري -

 ومناقشة أسئلة وأجوبة -

9:00-10:30 

 

 

 

 
 

10:30-10:45 

10:45-11:00 

 11:15-11:00 ستراحة قهوة إ

 االقتصادية وسبل تطوير النشاطات الريادية ىالجدو الجلسة الرابعة:

  مصلحإياد  .م  ،كواليت نايل .م ،فداء الروابدة م.

 مصلح إياد. م /  المهندس االعمال وريادة  الطاقةعرض ترابط  -

. م  / حالة ودراسة ريفية منطقة في زراعي مشروع إلنشاء االقتصادية الجدوى عرض -

   كواليت نايل

 أسئلة وأجوبة -

11:15-12:30 

 

 

 

 

12:30-1:00 

 2:00-1:00 وصالة ستراحة غداءإ

 فترة مفتوحة – 2:00 ضمن اختصاصه لجميع المحاضرين كل   تدريب ميداني

 30/6/2020 الثالثاء :اليوم الثالث

 والمبيدات الكيماوية اآلفات الجلسة الخامسة:

 نايل كواليت، الكيماوية نضال غرايبة  م.

 والتدريب عينات بإحضار عملي تطبيق)عرض المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية  -

 الروابدة فداء. وم  كواليت/ م. نايل  (بالقاعة

 وكيفية مبيدات عينات بوجود عملي تطبيق) الكيماوية الزراعية المبيدات عرض -

 غرايبة نضال والكيماوية الروابدة فداء .م  / (معها والتعامل قراءتها

 أسئلة وأجوبة -

9:00-11:00 

 

 

 

 

 
 

11:00-11:15 

 11:45-11:15 ستراحة قهوة إ

 السالمة العامة والممارسات الزراعية الجيدة الجلسة السادسة:

  الروابدة فداء  .م  ،نايل كواليت م.

 المعدات حول عملي)تطبيق  العامةجراءات السالمة إمن للمبيدات واآل االستخدام عرض  -

نايل الكواليت  .م /  (التدريب قاعة في االولية واالسعافات العامة للسالمة واالدوات

 فداء الروابدة  .وم والسيدة نضال غرايبة 

وغيرها  ملفاتالوعملي للمعدات واالجهزة  تطبيق) عرض الممارسات الزراعية الجيدة  -

  الكواليت نايل .وم الروابدة  فداء .م/  وكيفية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فيها(

 أسئلة وأجوبة -

11:45-1:30 

 2:30-1:30 وصالة ستراحة غداءإ

 5:00-2:30 ضمن اختصاصه لجميع المحاضرين كل  تدريب ميداني 

 5:30-5:00 توزيع الشهادات واختتام الدورة التقييم و

 


