
 

2020 م الهندسه الزراعٌه للعامالدلٌل االلكترونً لكلٌه علو  

 ت أسم الدورة  تارٌخها بدل االشتراك  مكان انعقادها
قسم المحاصٌل الحقلٌة/ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة 12/3/2020-10 مجانٌة  (االحصاء والبرامجٌات الحٌاتٌة )البرامجٌات االحصائٌة التاسعة    1 
قسم االرشاد الزراعً / كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة

 ونقل التقنٌات
27/2/2020 مجانٌة  2 معاٌٌر جودة محتوى الخدمة االرشادٌة الزراعٌة ومتطلبات تطبٌقها 

قسم االرشاد الزراعً / كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة
 ونقل التقنٌات

26/3/2020-24 مجانٌة االدارة الالمركزٌة لعملٌة نشىء المبتكرات الزراعٌة ومتطلبات تطبٌقها   3 

قسم وقاٌة النبات/ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  25000 25-26/2/2020  4 عزل وحفظ المسببات المرضٌة  
قسم وقاٌة النبات/ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  25000 3-4/3/2020  5 ادارة طوائف نحل العسل 
قسم وقاٌة النبات/ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  25000 10-11/3/2020  6 االسالٌب الحدٌثة فً مكافحة الحشرات 
قسم وقاٌة النبات/ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  25000 17-18/3/2020  7 التكنولوجٌا الحدٌثة فً مكافحة حشرات المخازن  

قسم وقاٌة النبات/ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  25000 7-8/4/2020  امراض وآفات نحل العسل                                                      

     
8 

قسم وقاٌة النبات/ كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة  25000 14-15/4/2020  9 طرق الفحص السرٌع المراض النبات                   
قسم البستنه وهندسه /كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه
 الحدائق 

 10 دورة بعنوان التطبٌقات العلمٌه والعملٌه لتقانه زراعه االنسجه النباتٌه  8-12/3/2020 30000

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

 11 دورة بعنوان الحدائق خبرة وفن وذوق  5-16/4/2020 75000

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه
 الحدائق 

30000 22-26/3/2020  12 دورة بعنوان تقنٌات خزن الحاصالت البستنه 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

30000 19-23/4/2020  13 دورة بعنوان محاصٌل الخضروالتطبٌقات الحقلٌه لالنتاج االفضل 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

30000 20-24/4/2020  14  التقانات الحدٌثه فً انتاج بساتٌن الفاكهه 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 25-
26/10/2020  

 15   استخدام جهاز قٌاس C02 والرطوبة الجوٌة ودرجة الحرارة

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 22-
23/11/2020  

 16  تهٌئه واعداد المقاطع النباتٌه للمجهرااللكترونً 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 22/11/2020  17 حساب الثغور والخالٌا الحارسة فً النسٌج النباتً 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 19/1/2020  18 ضبط وتشغٌل حاضنات الزراعة 



قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 10/2/2020  19 قٌاس التنفس بطرٌقة الحٌز المغلق 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 24/2/2020  20 اعداد القراءات المختبرٌة للتحلٌل االحصائً 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 8/3/2020  21 تهٌئة وتعقٌم االجزاء النباتٌة واعدادها للزراعة 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 26/4/2020 تهٌئة االجزاء النباتٌة المزروعة واستخالص الكالس فً االنواع النباتٌة   22 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 13/5/2020 فً ظروف المختبر  (الحموضة)قٌاس بعض الصفات النوعٌة للثمار   23 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 29/11/2020  24 استخالص الدنا فً ظروف المختبر 

قسم البستنه وهندسه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 الحدائق 

10000 27/12/2020  25 التدرٌب على استخدام المجهر الضوئً المركب ذي الشاشة 

قسم االنتاج الحٌوانً    / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 15/4/2020 مجانٌة   26 تعلٌم كٌفٌة سحب الدم واجراء فحوصات مختبرٌة علٌه  
قسم علوم التربه / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه

 والموارد المائٌه
7/5/2020 مجانٌه  END note Mendely  27 كٌفٌه كتابه المصادر بأستعمال برنامج الـــ 

قسم التربه والموارد /كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 المائٌه

11/5/2020 مجانٌه                                                Google Classroom 28 تطبٌق 

قسم التربه والموارد /كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 المائٌه

8/3/2020 مجانٌه                                               HOW to avoid plagiarism  
 كٌفٌه تجنب االستالل االلكترونً                                              

29 

قسم التربه والموارد /كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 المائٌه 

15/12/2020 مجانٌه   30 كٌفٌه كتابه االطروحه                                                           

قسم التربه والموارد / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه 
 المائٌه 

28/10/2019 مجانٌه   31 كٌفٌه أختٌار المجالت العلمٌه قبل النشر                                      

قسم مكافحه التصحر /كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه  25/3/2020-24 مجانٌه  فً برنامج ورد وكتابه مصادر  (اكسل)استدعاء البٌانات الخارجٌه  
 البحوث

32 

قسم مكافحه التصحر/ كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه  15/4/2020-14 مجانٌه    33 االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافٌه 

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   34 استخدام برنامج  END NOTE DESKTOP  14/4/2020 مجانٌه  

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   35 واقع ادارة المخاطر الباٌلوجٌه فً المختبرات   31/3/2020 مجانٌه  

قسوم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   36 االمراض االنتقالٌه بٌن االنسان والحٌوان   10/3/2020 مجانٌه  

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه  14/4/2020 مجانٌه    37 الدفاع المدنً واالسعافات االولٌه داخل المختبرات  

قسم االنتالج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه  9/4/2020-8 مجانٌه    38 تحلٌل االعالف وتقدٌر القٌمه الغذائٌه للمواد العلفٌه  

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   39 السلوك الغذائً واثره على الصحه والفكر السلٌم   17/3/2020 مجانٌه  

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   40 نقل االجنه فً االبقار      12/3/2020-11 مجانٌه  



قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   41  التلقٌح االصطناعً فً الدواجن             2020/4/26     مجانٌه  

قسم االنتاج الحٌوانً /كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   42 كٌفٌه تقدٌر المركبات الفعاله فً االعشاب والنباتات الطبٌه    12/4/2020 مجانٌه  

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه  18/3/2020-17 مجانٌه    43 صٌانة المصادر الوراثٌه المحلٌه الواقع والطموح  

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه  11/3/2020-10 مجانٌه    44 التقانات الحٌاتٌه وصٌانة المصادر الوراثٌه الحٌوانٌه  

قسم االغذٌة/ كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه  4/2020/ مجانٌه    45 استخدام تقنٌات الكروٌوتوغرافً فً تشخٌص المركبات العضوٌة 2-1

قسم االنتاج الحٌوانً / كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   46 االضافات والمركزات العلفٌه فً تغذٌه الدواجن                               28/4/2020 مجانٌه  

وحدة التعلٌم المستمر/ كلٌه علوم الهندسه الزراعٌه   47 التوافق النفسً                                                                   5/2019 /20-19 مجانٌه  
 

الجهات المستفٌدة تشمل االكادٌمٌٌن والباحثٌن والفنٌٌن فً جمٌع وزارات ودوائر الدولة وخاصة وزارة الزراعة ووزارة العلوم : مالحظة

.                                                                                         والتكنولوجٌا وكلٌات الزراعة فً  جامعات القطر  

 


