
منظمة ا�غذية والزراعة  ل�مم المتحدة
ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

الرياض 28 فبراير- 3 مارس  2022

Regional FFS Master Trainer’s and  Curriculum Development Workshop

(البرنامج ا�قليمي �ستئصال سوسة النخيل الحمراء في منطقة الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا)

الورشة ا�قليمية للمدربين ومناهج مدارس المزارعين
الحقلية ل�دارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء

في منطقة الشرق ا�دنى وشمال أفريقيا



المحاضر الموضوع التوقيت
- التسجيـــــــــــــل 8:30-8:00

كلمة وزارة البيئة والمياه 
والزراعة

ممثل منظمة األغذية 
والزراعة لألمم المتحدة

افتتاح الورشة والتقديم 9:00-8:30

ثائر ياسين البرنامج االقليمي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 9:20-9:00

محمد علي بوب أهداف برنامج مدارس المزارعين الحقلية والشركاء والجهات 
المعنية والبرنامج المقترح لتطبيق مدارس المزارعين الحقلية 9:40-9:20

- استراحـــــــــــــة 10:00-9:40
المشاركين OMBEA إستفتاء ورشة العمل 10:10-10:00

محمود عبدالنبي  الركائز األساسية والعناصر الرئيسية في تصميم المنهاج الدراسي 
وتحديد األهداف الخاصة لمدارس المزارعين الحقلية 11:20-10:10

منصور البليخي
زكريا مسلم

األنشطة التأسيسية والبرنامج الزمني ومحتوى البرنامج لمدرسة 
المزارعين الحقلية ومدة الدورة وعدد االجتماعات 12:30-11:20

- استراحــــــــــــة غـــــــداء 1:30-12:30
عبدالرحمن الداود الممارسات الزراعية الجيدة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 2:30-1:30

موسى عسيري اإلدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء في المملكة 
العربية السعودية 3:30-2:30

األحد 27 فبراير 2022

األثنين 28 فبراير 2022

ميسر الورشة:  إبراهيــــم الجبـــوري  رئيس الجمعية العربية لوقاية النبات

وصول المشاركين إلى الرياض
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المحاضر الموضوع التوقيت
يوسف الفهيد 

زكريا مسلم الكشف الدوري والفحص البصري على أشجار النخيل 9:00-8:00

يوسف الفهيد 
زكريا مسلم

تحليل النظام البيئي الزراعي في مدارس المزارعين الحقلية )عمل 
مجموعات( 11:00-9:00

زكريا مسلم 
منصور البليخي تنفيذ اجتماع مدرسة حقلية افتراضي 12:30-11:00

محمود عبدالنبي األيام الحقلية وحفلة التخرج في مدارس المزارعين الحقلية 1:00-12:30

- استراحـــــــــة الغــــــــداء 2:00-1:00

الثالثاء 1 مارس 2022

األربعاء )ميداني( 2 مارس 2022

المحاضر الموضوع التوقيت
يوسف الفهيد
زكريا مسلم الموضوعات الخاصة في برنامج مدارس المزارعين الحقلية 10:00-9:00

محمود عبدالنبي  الدراسة الحقلية بالمشاركة: األولويات والتصميم والتقييم 10:30-10:00

- استراحـــــــــــة 11:00-10:30

محمود عبدالنبي التمارين الديناميكية للمجموعات للتنشيط وبناء المهارات 11:45-11:00
منصور البليخي 

زكريا مسلم  “تحليل النظام البيئي الزراعي”  12:30- 11:45

- استراحـــــــــة الغــــــــداء 1:30-12:30

محمود عبدالنبي خطوات إنشاء مدرسة مزارعين حقلية 3:30-1:30
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الخميس 3 مارس 2022
المحاضر الموضوع التوقيت
ثائر ياسين 
محمد بوب 

يوسف الفهيد

البرنامج التنشيطي المقترح لميسري مدارس المزارعين 
الحقلية على جوانب اإلدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل 

الحمراء
10:00-9:00

محمود عبدالنبي التحليل االقتصادي لمدارس المزارعين الحقلية 10:30-10:00

- استراحــــــــــــــــة 11:00-10:30

زكريا مسلم المتابعة والتقييم ومرحلة ما بعد المدارس الحقلية 11:30-11:00

إبراهيم الجبوري 
محمود عبدالنبي 

عمل مجموعات على مسودة دليل مدارس المزارعين الحقلية 
لإلدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء 12:30- 11:30

- استراحــــــــــــة غـــــــداء 1:30-12:30
إبراهيم الجبوري 

ثائر ياسين 
عمل مجموعات على مسودة دليل مدارس المزارعين الحقلية 

حول دليل الميسر للممارسات الزراعية الجيدة 2:30-1:30

ثائر ياسين 
محمد بوب

اختيار الدول والنطاق الجغرافي والمشرفين وعدد المدارس 
وعدد المزارعين المستهدفين 3:00-2:30

المشاركين OMBEA تقييم ورشة العمل 3:10-3:00
إبراهيم الجبوري 

يوسف الفهيد
موسى عسيري
ثائر ياسين 

منصور البليخي 
زكريا مسلم 

ختام الورشة والتوصيات 
وتوزيع الشهادات على المشاركين 3:30-3:10
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