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الذي  المؤتمر الدولي الرابع لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعةتقرير عن 

إبريل  7-4خالل الفترة من  اـــــجامعــــة بنه –ه كليـــــة الزراعـــــة تنظم

 مصــــــــر –الغردقة  - م2018
 

 :في أرقام وسطور المؤتمرأوال .. 
وزير  أ.د/ عبد المنعم البنا، وزير التعليم العالي أ.د/ خالد عبد الغفار :ةيرعاتحت  •

عبد  واء/للا،  محافظ القليوبية واء / محمود عشماويللا ، األراضيواستصالح الزراعة 

 أ.د/  ،بنها رئيس جامعة  أ.د/ السيد يوسف القاضي،  محافظ البحر األحمر --- هللا

Deng  بنها نائب رئيس جامعة أ.د/ هشام محمد أبو العينين، رئيس جامعة وسط الصين 

عميد الكلية ورئيس  أ.د/ محمود مغربي عراقي،  لشئون الدراسات العليا والبحوث

للبحث العلمي وأمين بنها مستشار رئيس جامعة  أ.د/ ماهر حسب النبي خليل، المؤتمر 

ناصر خميس الجيزاوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   /أ.د،  عام المؤتمر

  .ومقرر المؤتمر

 ,Caribbean World Resorts, Soma Bayقاعة المؤتمرات  مكان انعقاد المؤتمر: •
Hurghada, Red Sea.   قاعتين بنفس الفندقباإلضافة إلى. 

 

. جمال إسماعيل بحضور حفل بنها سعادة أ.درئيس جامعة : أناب معالي حفل االفتتاح •
نائب  Professor Li Chongguangرئيس جامعة وسط الصين أ.د.  كما أناب  االفتتاح

محافظ البحر األحمر اللواء وقد أناب  رئيس جامعة وسط الصين لحضور حفل االفتتاح.
واشتملت كلمات االفتتاح لكل من أ.د. ماهر حسب النبي خليل أمين هشام أمنة نيابة عنه. 

 الزراعة،محمود مغربي عراقي رئيس المؤتمر وعميد كلية أ.د.  المؤتمر،عام 
Professor Li Chongguang  أ.د. جمال إسماعيل نائب  الصين،نائب رئيس جامعة وسط

 محافظ البحر األحمر.نائب رئيس جامعة بنها ، اللواء هشام أمنة 
 

باكستان وتسعة من المشاركين من مشاركا من الصينيين  30عدد المشاركين بالمؤتمر:  •
مشاركا من مختلف  200وأكثر من ريا والعراق واليمن والجزائر وليبيا وسوريا ينيجو

جامعات مصر ومراكزها البحثية المتنوعة هذا بخالف الحضور من أعضاء هيئة 
 باحثا. 300تم مشاركتهم ما يزيد عن سيالتدريس من جامعة بنها ليصل ما 

 

هي  مصرية جامعاتمن ال 13 المشاركة:والمراكز البحثية مصرية عدد الجامعات ال •
قناة السويس، دمنهور ، األزهر الشريف ، المنوفية، كفر الشيخ، ،  القاهرةبنها، جامعات 

مراكز من الثالث الفيوم ، المنيا، أسيوط، ، جنوب الوادي، سوهاج، أسوان باإلضافة إلى 
هي المركز القومي للبحوث ، مركز البحوث الزراعية ، مركز بحوث الصحراء  بحثيةال
 ،-----. 
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ن خمس موعرض ومناقشة  االفتتاحيةعلى الجلسة المؤتمر  ملتشأ :المؤتمر عدد جلسات •
ذات الصلة بالمشروعات القومية  التكنولوجيا الحيويةلتطبيقات المواضيع الهامة 

 التكنولوجيا الحيويةتطبيقات مجاالت  فيجلسة علمية  12 المصرية باإلضافة إلى عدد
الحيوية والميكروبيولوجي وتكنولوجيا  ءفي البيولوجيا الجزيئية للحيوان والنبات والكيميا

والمقاومة الحيوية لآلفات والتسميد الحيوي وهندسة النظم  وتصنيع الغذاء سالمة وجودة
 101 ثم إجمالي عدد األبحاث العلمية ومنالحيوية واقتصاديات وإدارة هذه التطبيقات 

المتحدثين  خمسة مناثراء المؤتمر علميا هو وجود  فيله عظيم األثر ن اكمما و بحثا.
 استنباطن تحدث عالصين . فهناك متحدث من المشهود لهم بالتمييز العلميالمدعوين 

هناك متحدث كان حر ولتصأصناف من األرز تروى بالمياه المالحة وتقاوم الجفاف وا
ثالثة من المتحدثين المدعوين مصري يتحدث في نفس المضمون باإلضافة إلى 

تطبيقات االنتخاب الجينومي في الدواجن والمكافحة المصريين تحدثا في مجال 
كانت كلمات جميع المتحدثين البيولوجية لآلفات وتطبيقات تكنولوجيا النانو في الزراعة و

ترعاها الحكومة المصرية في الفترة التي قومية ال مشروعاتالالمدعوين في إطار 
 الحالية. 

         

 :المؤتمر فيالنقاش مجاالت ثانيا .. 
التكنولوجيا الحيوية  مجاالتوبمناقشة العديد من القضايا  الحضور في هذا المؤتمر الدوليم اق

 :نذكر منها ما يلي وتكنولوجيا النانو
 فيوتكنولوجيا النانو لتكنولوجيا الحيوية التطبيقية لاجراء البحوث مناقشة كيفية  (1

وكذلك في  واألرزمثل القطن طويل التيلة والقمح  االستراتيجيةتحسين المحاصيل 
 .الحيوانات الزراعية

 .تكنولوجيا النانووالتكنولوجيا الحيوية تقنيات   Nationalizationتوطين مناقشة  (2
في برامج  الجزيئيةللوراثة  الحديثةتطبيق التقنيات الحيوية لبحثية اليات مناقشة األل (3

 التي من المحاصيل الحقلية والبستانيةستنباط السالالت الجديدة ال الوراثيالتحسين 
الفيروسية  لألمراضتالئم الظروف المصرية مثل الجفاف والتصحر والمقاومة 

 .والبكتيرية
التحسين الوراثي في برامج  الجزيئيةلوراثة التطبيق تقنيات بحثية اليات مناقشة األل (4

 . من الحيوانات الزراعيةجديدة السالالت  ستنباطال
إنتاج بعض المحاصيل المستوردة ذات الموطن األصلي كيفية التعرف على  (5

لدرجات الحرارة  ارتفاعالمهندسة وراثيا والمقاومة للظروف البيئية القاسية من 
ذات المواصفات  الصينيوالتصحر والجفاف وغيرها مثل تجربة زراعة األرز 

 المياهبأقل كمية للمياه مع استخدام زراعة محصول األرز و المقاومة للملوحة
 .المالحة وتحت ظروف الجفاف

بعض مناقشة السمكي مع  االستزراعوضع الحلول واألليات الخاصة بعمليات مناقشة  (6
التي  Blue Biotechnologyالبرامج لتنفيذ تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزرقاء 

مثل دراسة إنتاج  السمكي في نهر النيل والبحيرات واالستزراعتختص بمجال المياه 
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لمزارع العديد من المواد العضوية والطبيعية التي تقوم بمكافحة التلوث المائي 
 .األسماك

 لالستصالحالنانو تكنولوجيا لتكنولوجيا الحيوية وج وتقنيات ابرام استحداث مناقشة (7
 . الصحراويةفي المناطق  واالستزراع

ذات  Tissue Culturedاألشتال النسيجية المصدر بعض إنتاج مناقشة كيفية  (8
الفوائد المتعددة من فواكه، خضار، نباتات زينة، زهور القطف، نباتات طبية 

 تصدير. الاإلنتاجية العالية وبمواصفات دولية تمكننا من  وعطرية.... ذات
-Herbicideالنباتات المستنبطة التي تتحمل مبيدات الحشائش  استخدام مناقشة (9

Tolerant Plants  المبيدات الحشرية الحيوية والعضوية المنتجة من  استخداممع
 مصادر طبيعية غير كيميائية ال تضر باإلنسان والبيئة.

الصناعات  فياستخدام تطبيقات التقنية الحيوية وتكنولوجيا النانو التعرف على  (10
واستخدام طرق حديثة  Food Bio-technologyالغذائية واالضافات الغذائية 

 األغذية. في الميكروبيللفحص 
 .Edible Vaccines نباتات التي تنتج الفاكسيناتنتاج الإلبحثية اليات مناقشة األل (11
إنتاج المواد الفعالة باستخدام الكائنات الحية  في الحيوي األمانتطبيق نظم مناقشة  (12

Bioremediation للتخلص من ملوثات التربة والمياه. 
الذي ينتج عضويا إلنتاج طاقة  Biofuelإنتاج الوقود والغاز الحيوي مناقشة كيفية  (13

 نظيفة.
 من منشأ حيوي عضوي. Bioindicatorsنتاج الكاشفات الحيوية إمناقشة كيفية  (14
 Bioإنتاج المواد الفعالة الحيوية التي تقوم على معالجة الفضالت بيولوجيا  (15

treatment Wastes  مثل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي دون أن يكون
 لها أي تأثير ضار على البيئة.

انتاج يادة ز فيلما له من أثر  Bio-Fertilizing الحيويالتسميد مناقشة مردود  (16
 بعض المخصبات العضوية.  المحاصيل مع استخدام

ابحاث التكنولوجيا الحيوية الخاصة بمقاومة الحشرات وذات المردود التعرف على  (17
كثير من المحاصيل مثل القطن  فيلمقاومة الحشرات  BTالسريع مثل إدخال جين 

 المبيدات الحشرية. استخداموالذرة وغيرها عوضاً عن 
 

 :مخرجات المؤتمرثالثا .. 
 Joint Researchالمشترك البحثي للعمل ق ائتوقيع وثعلى  االتفاق (1

Agreements  وقسم  جامعة وسط الصينكلية اإلنتاج الحيواني والتكنولوجيا ببين
 في المجاالت البحثية التالية:جامعة بنها اإلنتاج الحيواني بكلية الزراعة ب

التحسين الوراثي لمحصول اللبن والخصوبة في الجاموس المصري من خالل  •
 واالنتخاب الجينومي. GWASالتعرف على الجينات الوظيفية واستخدام تقنية 

من خالل التعرف تحسين صفات أنتاج البيض في السالالت المحلية من الدجاج  •
 وميواالنتخاب الجين GWASعلى الجينات الوظيفية واستخدام تقنية 
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وضع الحلول واألليات الخاصة بعمليات  في جامعة وسط الصينالشراكة مع  •
السمكي مع وضع بعض البرامج لتنفيذ تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  االستزراع
 واالستزراعالتي تختص بمجال المياه  Blue Biotechnologyالزرقاء 

 رات.السمكي في البحار ونهر النيل والبحي
 Joint Researchللعمل البحثي المشترك ق ائتوقيع وثاالتفاق على  (2

Agreements  وأقسام اإلنتاج النباتي  جامعة وسط الصينب -------------بين كلية
 في المجاالت البحثية التالية:جامعة بنها بكلية الزراعة ب

 ذات  Super green riceالصينياألرز أصناف زراعة  يبتجرواستقدام  •
 .المتحملة للجفاف والملوحةوقل كمية للمياه االحتياج أل

منحتين دكتوراه من من الباحثين على شباب جامعة بنها االتفاق على حصول  •
مجاالت تربية القطن وإنتاج األرز المتحمل للجفاف أو  في جامعة وسط الصين

 .الملوحة
مهمات من الباحثين على شباب جامعة بنها على حصول  جامعة وسط الصين معاالتفاق  (3

 .مده المنحة عامينو جامعة وسط الصين فيإلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه علمية 
في  Conference Abstract Bookلمؤتمر املخصات أبحاث صدور كتاب  (4

باإلضافة إلى أسطوانة بحثا  101يحتوي على ملخص لعدد والذي المؤتمر  افتتاحية
CD  كاملة عليها معظم األبحاثPapers in Full length التي تم نشرها في و

 .2018لعام  كتاب المؤتمر كعدد خاص من مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر
 

 :تـوصيات المؤتمررابعا .. 
المناقشة إلى بمناقشة العديد من القضايا وخلصت  قام الحضور في هذا المؤتمر الدولي

 التالية:  التوصيات
الصين أكاديميا وكذا اجراء ة وسط وجامعضرورة تفعيل الشراكة بين جامعة بنها  (1

والنشر الدولي  وثالمشاركة في البحواألبحاث المشتركة بين الباحثين من الجانبين 
 .تكنولوجيا النانووالتكنولوجيا الحيوية قنيات ت توالتدريس والتدريب في مجاال

في معرفة العديد من  التي تساعد Bioassaysالحيوية  االختباراتالتعرف على  (2
 العمليات الحيوية.

تكنولوجيا النانو بكليات جامعة بنها وانشطة معامل التكنولوجيا الحيوية  فيالتوسع  (3
ة الزراعة والطب البيطري والعلوم والهندسة ( بالتعاون مع جامع ات)كليالمختلفة 

وضع برنامج بجامعة بنها من خالل تطوير القدرات البشرية للباحثين لالصين وسط 
توطين ولعداد وتأهيل الخبرات إل معلن عن دورات تدريبية سنوي

Nationalization   تكنولوجيا النانووالتكنولوجيا الحيوية تقنيات. 
 فيوتكنولوجيا النانو لتكنولوجيا الحيوية اجراء البحوث التطبيقية ل فيالتوسع  (4

مثل القطن طويل التيلة والقمح لما لذلك أثر هام  االستراتيجيةتحسين المحاصيل 
 .القوميزيادة الدخل  وبالتالي والصناعي الزراعيزيادة االنتاج  فيوسريع 
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للمحاصيل  الوراثيلدعم برامج التحسين  وسط الصين التواصل والتفاعل مع جامعة (5
الحقلية والبستانية والسالالت المحلية من الحيوانات الزراعية مع تطبيق التقنيات 

تالئم الظروف  التيالحديثة في برامج استنباط السالالت الجديدة  الجزيئيةالحيوية 
الفيروسية والبكتيرية ومرض  لألمراضالمصرية مثل الجفاف والتصحر والمقاومة 

 لطيور. النيوكاسل وانفلونزا ا
إنتاج بعض المحاصيل المستوردة ذات الموطن األصلي المهندسة وراثيا والمقاومة  (6

لدرجات الحرارة والتصحر والجفاف  ارتفاعمن  للظروف البيئية القاسية في مصر
 ذات المواصفات المقاومة للملوحة. الصينيوغيرها مثل تجربة زراعة األرز 

إنتاج كافة األشتال النسيجية  في وسط الصين جامعةالشراكة البحثية مع تفعيل  (7
ذات الفوائد المتعددة من فواكه، خضار، نباتات  Tissue Culturedالمصدر 

زينة، زهور القطف، نباتات طبية وعطرية.... ذات اإلنتاجية العالية وبمواصفات 
 دولية تمكننا من تصديرها إلى كافة دول العالم. 

استخدام تطبيقات التقنية الحيوية وتكنولوجيا  في وسط الصين جامعةالتعاون مع  (8
 Food Bio-technologyالنانو فى الصناعات الغذائية واالضافات الغذائية 

  .األغذية في الميكروبيواستخدام طرق حديثة للفحص 
للتخلص من  Bioremediationإنتاج المواد الفعالة باستخدام الكائنات الحية  (9

 .ملوثات التربة والمياه
 الذي ينتج عضويا إلنتاج طاقة نظيفة. Biofuelإنتاج الوقود والغاز الحيوي  (10
 من منشأ حيوي عضوي. Bioindicatorsإنتاج الكاشفات الحيوية  (11
التي تساعد في معرفة العديد من  Bioassaysالحيوية  االختبارات اكتشاف (12

 العمليات الحيوية.
لجة الفضالت بيولوجيا إنتاج المواد الفعالة الحيوية التي تقوم على معا (13

Biotreatment Waste  مثل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي دون أن
 يكون لها أي تأثير ضار على البيئة.

زيادة انتاج  فيلما له من أثر  Bio-Fertilizing الحيوياالهتمام بالتسميد  (14
وكذلك  يدة الكيماوية مثل الصخر الفوسفاتالمحاصيل مع استخدام مواد غير االسم

 بعض المخصبات العضوية. 
إنتاج األسمدة العضوية والحيوية من مصادر طبيعية غير كيميائية وغير  تعزيز (15

 ضارة باإلنسان والبيئة.
تجنب استخدام بعض المواد الكيميائية كمخصبات للتربة لما له من مخاطر ضارة  (16

 على البيئة.
االثار الضارة على البيئة والتى  استخدام المبيدات المستحدثة اآلمنة قليلة فيالتوسع  (17

 وانتاجيا . اقتصادياأظهرت جدواها 
 Herbicide-Tolerantالنباتات المستنبطة التي تتحمل مبيدات الحشائش  استخدام (18

Plants  المبيدات الحشرية الحيوية والعضوية المنتجة من مصادر  استخداممع
 طبيعية غير كيميائية ال تضر باإلنسان والبيئة.



 المؤتمر الدولي الرابع لتطبيقات التقنية الحيوية في الزراعة

Fourth International Conference on 

Biotechnology Applications in 

Agriculture (ICBAA) 
 

 

 
 
 
 
 
 

ابحاث التكنولوجيا الحيوية الخاصة بمقاومة الحشرات وذات المردود  فيالتوسع  (19
كثير من المحاصيل مثل القطن  فيلمقاومة الحشرات  BTالسريع مثل إدخال جين 

 المبيدات الحشرية. استخداموالذرة وغيرها عوضاً عن 
 ي الزراعةلتطبيقات التقنية الحيوية ف الدوليللمؤتمر  اإللكترونيتعزيز الموقع  (20

 http://www.icbaa.bu.edu.egحداث المؤتمر مع ربط ذلك أبفاعليات و
بين  والعلمي االجتماعيصفحة على الشبكة العنكبوتية الدولية للتواصل  بإنشاء

 . وسط الصين جامعةوالمشاركين في المؤتمر 
  العلميمع ضرورة ربط البحث الزراعية توثيق الروابط بين جامعة بنها مع الهيئات  (21

 لحلها . الزراعيمجال التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو بمشاكل االنتاج  في
 

http://www.icbaa.bu.edu.eg/

