
 

 أحد أنشطة خريجى هيئة فولبرايت :مشروع أبحاث األمن الغذائي في مصر

 

المصرية األمريكية بالتعاون مع  فولبرايت هيئة تديره ،ةمشترك أبحاث مشروع هو مصر في الغذائي األمن أبحاث مشروع

يهدف . المائية الموارد وإدارة الغذائي باألمن المتعلقة القضايا في تبادل األبحاث تعزيز إلى ويهدف ،عام علي مدار يوتا جامعة

 المناخات في المياه وإدارة الغذائي األمن مجاالت في الظروف وتحسين الطويل المدى على الكفاءات بناء تعزيز المشروع إلى

 مع ذى تم اختيارهال الفريق يعمل(. األمريكية المتحدة والياتبال سالسل جبال الروكي ومناخ مصر مناخ غرار على) القاحلة شبه

 مصري استشارىو  باحث رئيسى أمريكى بقيادة( األمريكيين من واثنين المصريين من اثنان) فولبرايت هيئة خريجي من أربعة

 :يلي ما تحقيق على

  األجل والطويلة الفورية الغذائية مصر حتياجاتإب الصلة ذات الموضوعات تحديد •

  توصيات وتقديم التى تم إجرائها البحوث ليهاإ آلت حلولتقديم  •

  تكااالشر تعزيز •

 ومصر يوتا واليةكالً من  في اجتماعات عقد •

 .2020 عام صيف في بالقاهرة أخير مؤتمر في تائجالن تقديم •

 التى تم التوصل إليها النتائج نشر •

 :مشروعلق اريف

 :بريان ستيفن د.

 الباحث الرئيسى األمريكى وهو. يوتا بجامعة المياه مركز ومدير يوتا بجامعة والبيئية المدنية الهندسة أستاذ هو بريان الدكتور

 .يوتا والية في للمجموعة األول جتماعاإل هو المسئول عن إستضافةو المشروع في

 :شمس علي. د

 في المصرية بالسفارة سابق ثقافي ملحق أيًضا وهو. بنها لجامعة السابق والرئيس الزراعية الكيمياء أستاذ هو الدين شمس. د

 .فى مصر مشروعلل كإستشارى يعملكما . البريطانية المتحدة المملكة

 :هم (األبجدي الترتيب حسب) األربعة الخريجين فريق أعضاء

  :الماس الل. د

 الزراعة وكيل كلية منصب حاليًا ويشغل قتصادواإل البيطري الطبقام بدراسة . الزراعي قتصاداإل أستاذ هو الماس الدكتور

 في 2012-2011 خالل العام األكاديمى فولبرايت منحة على حصل. A&M تكساس غربجامعة  في الطبيعية والعلوم

 .أذربيجان



 

 :السيد محمد. د

 الزراعية البحوث لمركز التابع البيئية البحوث معهد في والمياه التربة في أول كباحث يعملوهو ، ءيمياكال درس السيد رالدكتو

 2015- 2014خالل العام األكاديمى  داكوتا ساوث والية جامعةب فولبرايت منحة على حصل. مصر في

 :زمانح محمد. د

 الزراعية البحوث بمركز الزراعية الوراثية الهندسة بحوث بمعهد أول باحث وهو. النباتية األحياء علم حزمان الدكتور درس

 2018 - 2017خالل العام األكاديمى  بنسيلفانيا واليةب فولبرايت منحة على حصل. مصر في

 مكفرالند مايكد. 

  Cache البيئية المعامل في التكنولوجيا قسم رئيس وهو. والزراعية الكيميائية الهندسة رالندمكف الدكتور درس

 .الدومينيكان جمهوريةب 2018 - 2017 خالل العام األكاديمى فولبرايت منحة على حصل. يوتا بوالية انجلو في 

 :الزمني والجدول المشروع أنشطة

 لياته كاآلتى:او فع 2020 أغسطس حتى 2019 فبرايريبدأ المشروع من 

 ثم عملية التقديم و اإلختيار بين المرشحين عن البرنامج  اإلعالن 2019 يونيوإلى  فبرايرمن  •

 المغادرة قبل ما ترتيبات:  2019 أغسطسإلى  يوليومن  •

ن لمدة أسبوعياألمريكية و إقامة المشاركان المصريان  المتحدة الوالياتب األول المجموعة اجتماع 2019: سبتمبر •

 بجامعة يوتا

 ةمشترك أبحاث إجراء : 2020 فبراير إلى 2019 أكتوبر من •

 المصرية للمؤسسات وزيارات مصر في المشروع منتصف اجتماع:  2020 مارس •

 ةمشتركال بحاثاألتكملة  :2020 يونيو إلى  بريلمن إ •

 القاهرة في الختامي المؤتمر:  2020 يوليو •

 المشروع تقاريرب المشاركة ونتائج التى تم التوصل إليها ال نشر:  2020 أغسطس •

 

 :و اإلستفسارات لمزيد من المعلومات

 األمريكيةهيئة فولبرايت المصرية 
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