
 

ية"" مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالقرية المصر  

 

يا المحسنة وراث مشتهر أرانبتكثيف تربية وإنتاج 

يةبمحافظة القليوب مشتهر  ونامولتى بقري  

 )نموذج تطبيقى(

  

 

 محافظة القليوبية –طوخ  -مشتهر                                         عة بنهاجام -كلية الزراعة بمشتهرالعنوان: 

 1030603320كس: فا  1030602011/  1030601310تليفون:   

 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

 مشتهر ونامولتى األرانب بقري مشروعل النهائىالتقرير 

  محافظة القليوبية –مركز طوخ 

 

  : اسم المشروع -1

 ونامول مشتهر تى المحسنة وراثيا بقريمشتهر أرانب تكثيف تربية وإنتاج 

 . (تطبيقى نموذج)  محافظة القليوبية –مركز طوخ 

 : العمل موقع -2

 مشتهر  ونامول.تى قري – هاجامعة بن كلية الزراعة بمشتهر

 

 :المدير التنفيذى للمشروع -3

 - وعميد الكليةأستاذ تربية ووراثة الدواجن  - د/ محمود مغربي عراقي.أ

 . جامعة بنها

 

 المشروع:المشارك فى الفنى فريق العمل  -4

 االسم م االسم م

 نور الدين لطفى صالح أ/  1 أ.د/ محمود مغربى عراقى  1

 سامى رشوان وهبة أ/  2 ر حسب النبى خليلماهأ.د/  2

 أ/ محمد أبو النور )مشتهر(  3 أ.د/ محمود رياض المهدى 3

 أ/ سيد عبد المنعم عبد العظيم )مشتهر(  4 أ.د/ عبد الكريم ابراهيم محمد 4
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يةبمحافظة القليوب مشتهر  ونامولتى بقري  

 )نموذج تطبيقى(

  

 

 محافظة القليوبية –طوخ  -مشتهر                                         عة بنهاجام -كلية الزراعة بمشتهرالعنوان: 

 1030603320كس: فا  1030602011/  1030601310تليفون:   

 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

 أ/ فتحية أحمد عبد الفتاح )نامول( 5 جعفر محمود الجندىأ.د/  5

 أ/ عصمت سيد عبد العليم )نامول( 6 مجدى عبد الحميد سلطانأ.د/  6

 أ/ عبد الفتاح راشد زغلول 7 د/ أسامة حسن الجارحى  7

 أ/ حمادة محمد 8 / عبد المطلب أحمد العكل د 8

 أ(- 3محمود محمد حلمى )ط/  9  أيمن جمال فوزى النجار/ د 9

 أ(-4محمد محمود سيد عبد المجيد )ط/ 11 / محمود مصطفى األطرونى أ 11

 أ(-4أحمد عبد العليم عويس  )ط/ 11 أ/ محمد عبد العزيز العشرى 11

 أ(-3أحمد محمد فران محمد )ط/ 12 محمد حامد أبو الوفا حنفى/ أ 12

 سامى رشوان وهبةأ/  13 عبد الفتاح راشد زغلول/ أ 13

 أ/ شعبان سعيد عبد الفتاح 14 أ.د/ محمود السيد عابد أبو الروس 14

 .د/ أحمد على عبد الرحمن عاشورأ 15 درويش د/ 15

 د/ السيد حسن جادو 16
 

 

 

 :الجهات المشاركة فى المشروع -5

 .جامعة بنها  -كلية الزراعة بمشتهر  -0

 . مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع -0

 . محافظة القليوبية -3

 

 الجهات الممولة للمشروع : -6
 . مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع -0

 . جامعة بنها –بمشتهر  كلية الزراعة -0
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 محافظة القليوبية –طوخ  -مشتهر                                         عة بنهاجام -كلية الزراعة بمشتهرالعنوان: 

 1030603320كس: فا  1030602011/  1030601310تليفون:   

 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

 عدد المستفيدين القرية المستفيدة
مساهمة الجهة 

 المانحة )المؤسسة(

مساهمة كلية 

 الزراعة
 االجمالى

 959641 454541 015411 شاب وفتاة 211 مشتهر و نامول

 

 :  المشروع بداية -7

 . م 0101 /00/ 0 بدأ المشروع فى

 :  نهاية المشروع -8

 . م 0100/ 01/ 30 انتهى المشروع فى

 :  أهداف  المشروع -9

   مشتهر و نامول هوض بالمستوي المعيشي البناء قري:  النالهدف العام

 -:من خالل
المساهمة فى زيادة الدخل القومى بانتاج اللحوم منن ارراننم منن خنالل عقند   -0

منن )مائنة بكنل قرينة( المنربين صناار  ( منن 011لتندريم عندد )دورات تدريبية 

 . على كيفية تربية وإنتاج اررانم خريجين والفتيات الريفياتشباب ال

ذات ( مننن شننباب الخننريجين والفتيننات الريفيننات مننن ارسننر  011دعننع عنندد ) -0

مننن قيمننة  %11للبنندف فننى مشننروعات تربيننة اررانننم بنسننبة  النندخل المحنندود

مننع تننوفير الخدمننة البيطريننة واالعننال  فننى االشننهر  فقنن  بطاريننات االرانننم

 .   لمشروعاالولى ل
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يا المحسنة وراث مشتهر أرانبتكثيف تربية وإنتاج 
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 )نموذج تطبيقى(
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 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

 المحستتنة وراثيتتا مشتتتهرنشننر التراكيننم الوراثيننة العاليننة مننن أرانننم  -3
وتحويلهنا النى قنرن منتجنة للحنوم البيبناف وبرسنعار رخيصنة تناسنم  قريةبال

 . المستهلك

 :  للمشروع المردود االقتصادى  -11

 . زيادة نصيم الفرد من البروتين الحيوانى  -0

التعر  على الحالة االنتاجية اصدار بطاقة لكل حيوان يتع بموجبها   -0

 والصحية والتناسلية للحيوان ومتابعتها. 

 شباب وفتاة . 011تشايل عدد بالمساهمة فى حل مشكلة البطالة بالقرية  -3

تشجيع المربين على تربية اررانم وتحويل القرية المصرية من قرية  -6

ذجية مستهلكة الى قرية منتجة )بها مائة مربى(، وبالتالى تصبح قرية نمو

 –ارمر الذى يشجع القرى المجاورة على تبنى نفس الفكرة ، استرشادية 

 االل مزارع الدواجن المالقة فى تربية اررانم.تكما يمكن اس

توفير أيدى عاملة مدربة تدريبا جيدا على تربية اررانم بالقرية لمساعدة  -1

 . القرى المجاورة لها فيما بعد

محسنة وراثيا تتناسم مع ظرو  البيئة االسهام فى توفير سالالت أرانم  -0

فى القرية المصرية ويمكن االستعانة بهع فى امداد مربين آخرين بالسالالت 

عندما التتوفر ارعداد المطلوبة للمربين بالكلية ومن ثع يمكن تسويق أرانم 

 القرية كسالالت.

يت كنانة م مائة واثنان ألف جنيه( من قرن) 010111تع شراف أرانم سالالت بمبلغ  -7

، هذا  مشتهر و نامولللمربيين الجدد بمشروع ومشتهر ونامول وترسا وقرقشندة 

 .بخال  ما يتع بيعه للمربيين خارج المشروع بمعرفتنا وبمعرفة المربى نفسه 
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 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

لحماية المنتج من مجهزة فكرة انشاف مجزر آلى لتسويق لحوم اررانم  نشر -8

لحوم نظيفة مجهزة خالية من تقلبات ارسعار وحماية المستهلك بتوفير 

 ارمراض .

رب  الجامعة بالبيئة المحيطة وخدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة فى زيادة  -9

 . انتاج اللحوم
 

 :  عوبرنامج المشر  -11

 : التالية ارنشطةتمثل فى ي

 : مرحلة الحصر والتسجيل -1

هع استعداد من ومن لدييتع خالل المرحلة حصر مربى اررانم بقرية ميت كنانة   

الشباب والفتيات بالقرية على تربية اررانم ودراسة مدى توفر االمكانيات 

 وتتع المفاضلة على أساس االتى: المتاحة لديهع

   3توفر المكان سعة x 3  يتوفر به الشروط المناسبة للتربية.متر 

  لألرانم .... الخ  التناسلي ومن لديهع الخبرة والوعى الصحي. 

 ن الشباب والفتيات  المتعلمين صاار السن ، ومن لديهع رغبة فى أن يكون م

يعانون من انخفاض مستوى ممن و، العمل الجماعى لخدمة بعبهع البعض 

 . الدخل

 

 مرحلة التدريب والتوعية :  -0

   يوم  01أيام تدريم فى  0يتع تدريم المربين بكلية الزراعة بمشتهر بعدد

يث يتع تعريفهع برهمية المشروع ، مربى ح 01لكل مجموعة مكونة من 

 .وسالالت اررانم المحسنة وراثيا

  ندوة ارشادية بواقع ندوة كل شهرين يحاضر بها عبو هيئة  0يتع عقد

 . لحل مشاكل المربين تدريس من اصحاب الخبرة او الشخصيات العامة
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يا المحسنة وراث مشتهر أرانبتكثيف تربية وإنتاج 

يةبمحافظة القليوب مشتهر  ونامولتى بقري  

 )نموذج تطبيقى(

  

 

 محافظة القليوبية –طوخ  -مشتهر                                         عة بنهاجام -كلية الزراعة بمشتهرالعنوان: 

 1030603320كس: فا  1030602011/  1030601310تليفون:   

 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

  تسليم البطاريات واالرانب والعلف: مرحلة   -3

  أربعة عيون مزودة ببوكسات للوالدة( + بطارية يتع تسليع بطارية أمهات(

 .لكل مربى  نتاج )ستة عيون(

  المحسنة  اررانم أمهات وذكر من سالالت 3يتع تسليع كل متدرب عدد

 صينهع ضد التسمع الدموى الفيروسى .وراثيا بالكلية وذلك بعد تح

  ع  ، عند بداية المشرو)مجانا( فق  يتع تسليع كل مربى شيكارة علف واحدة

 الكلية.مصنع ارعال  ببعدها يقوم المربى بشراف العلف بنفسه من 

 

  تسجيل البيانات ومتابعة المربين: -6

  عدد الوزن والتسجيل لعلى المربين توزع استمارات فى يتع تسجيل البيانات

 . لخلفة الناتجة لكل أم عند الوالدة وكل أسبوع حتى عمر الفطامل

  يتع تسجيل بيانات الذكور لقياس مدى كفافتها فى الخصوبة وحصر عدد

 . النسل الناتج منها

  بحيث كل ، يتولى فريق التدريم المكون من خمسة أعباف أعمال المتابعة

 . مربى 01عبو يشر  على عدد 

 

 تحليل البيانات وتقييم االداء: -5

 الل فترة التسجيل والمتابعةيتع تحليل البيانات التي تع تدوينها لدن المربين خ  

  اجراف تقييع دورن واعداد تقرير ربع سنوى موضحا به سير العمل

 بالمشروع خالل الفترة السابقة لالعداد.
 

 :  عوالمشر نتائج  -21

 . يجيدون العمل فى تربية وانتاج اررانممائة مربى  عددبها القرية  تأصبح -0

فى التدريبية دورة الباجتيازهع ن للمربيمعتمدة من الكلية  اتشهاد تسليعتع  -0

 الجامعةرئيس  السيد يوسف القاضىكتور / ارستاذ الدالوزير حبور معالى 
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 السابقجامعة الومعالى ارستاذ الدكتور/ على شمس الدين رئيس الحالى 

 ( .مرفق بعض الصور)
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 محافظة القليوبية –طوخ  -مشتهر                                         عة بنهاجام -كلية الزراعة بمشتهرالعنوان: 

 1030603320كس: فا  1030602011/  1030601310تليفون:   
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الكروت  أصبح المربين على خبرة جيدة ودراية بتسجيل ومتابعة االنتاج فى -3

 . )والصور التالية لبعض النماذج الناجحة فى المشروع( المتاحة لديهع
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تع أصبح بالقرية نواة النتاج ساللة أرانم مشتهر المحسنة وراثيا للتربية وي -6

أمهات وذكور التربية بنفس سعر الكلية لتشجيعهع على  بيعمساعدة المربين فى 

حيوان تربية لمربين جدد من  3111كثر من تع شراف أحيث زيادة االنتاج )

 . تهع فى تسويق أرانم اللحع أيبادتع مساعيالقرية وخارجها(، كما 
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عينيا من أجل  تع دعع ورعاية المربين المتعسرين بالمشرع وتعويبهعي -1

 . )بشراف أعال  أو أرانم وتحصينات ..ألخ(االستمرار فى المشروع 

تع وقد لمربين ا سجالت خالل منج تقييع االنتا فى نهاية المشروع تع -0

دعمهع معنويا لتحفيزهع على االستمرار فى النجاح و هعمن عشرةأفبل اختيار

 . وتحفيز اآلخرين ليحذو حذوهع

 : م 30/01/0100ى حتى بالقر لألرانم الجدول التالى يبين الحالة االنتاجيةو -3

عدد النتاج  عدد األرانب اآلباء الدفعة  -8

 الكلى المنتج

عدد متوسط 

 الخلفة/بطن

عدد األمهات 

 العشار

عدد األمهات 

 تحت الجس

عدد األمهات 

 التلقيحتحت 

 -- 43 107 3 4505 ذكر 11أم +  011  األولى

 15 32 103 3.1 3362 ذكر 11أم +  011  الثانية

 20 56 74 3 2111 ذكر 11أم +  011  الثالثة

 -- 11 139 3 302 ذكر 11أم + 011 الرابعة

 35 142 423 6.75 *10280 ذكر 211أم +  611 ىاالجمال

)مرفق بيان توضيحى عن الحالة  بحالة صحية جيدةالناتجة  اررانم باقى ارمهات فى حالة والدة وكل علما برن 

 .االنتاجية لكل مربى( 

هذا  –أرنب  11281من أصل   أرنب 7751*عدد النتاج عمر شهرين فأكثر  لدى المربيين 

 يعه بمعرفة المربى. علما بأن االنتاج لهاتين القريتين متميز.بخالف ما تم ب

 التقييم االقتصادى للمشروع بالقرية:    -31

اجمالى حساب عام وذلك بتقييع اقتصادى أولى للمشروع بالقرية بعد قد أجرى  -0

أن متوس  وقد لوحظ من التقييع  .تكاليف االنتاجالواردات من المبيعات وخصع 

)علما برن العائد يتراوح  شهريا جنيه تقريبا 091هرى للفرد بلغ صافى العائد الش

جنيه/شهر للمربى( وهذا متوقف على عدد شهور االنتاج وعدد  060 - 009من 

 .والجدول التالى يوضح ذلكاررانم المنتجة والبيع سواف لحع أو تربية 
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ية"" مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالقرية المصر  

 

يا المحسنة وراث مشتهر أرانبتكثيف تربية وإنتاج 

يةبمحافظة القليوب مشتهر  ونامولتى بقري  

 )نموذج تطبيقى(

  

 

 محافظة القليوبية –طوخ  -مشتهر                                         عة بنهاجام -كلية الزراعة بمشتهرالعنوان: 

 1030603320كس: فا  1030602011/  1030601310تليفون:   

 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

عدد  الدفعة 

النتاج 

الكلى 

 المنتج

اجمالى 

 االيرادات

 بالجنيه

يف تكال

شراء 

 فعالأ

تكليف 

 أدوية

 ورعاية

صافى 

 العائد

 بالجنيه

 العائد/مربى

 4505 األولى
540600 94605 9010 436985 8739.7 

 3362 الثانية
403440 70602 6724 326114 6522.28 

 2111 الثالثة
253320 44331 4222 204767 4095.34 

 -- -- -- -- -- 302 الرابعة

 209538 1197360 11281 االجمالى

 
19956 

 
967866 

 
19357.32 

 

 

 
قد توسعوا فى  %01تصل الى أكثر من  ىنماذج نجاح حقيقية للمربين بالقرهناك   -0

قاموا بشراف بطاريات من أجل قد و، مشروعهع حيث رفبوا بيع أرانم التربية 

 التوسع فى المشروع ، كما قام البعض منهع ببناف مكان آخر للتوسع فى المشروع.

قد أفادت من خالل استبيان معد لذلك ، ورضاف المستفيدين بالمشروع  استع قي  -3

من التام عبروا عن رضائهع ( %23البيانات أن ثلثي المبحوثين بنسبة تصل إلي )

مستلزمات اإلنتاج وكذلك العائد االقتصادن للمشروع يعتبر مناسم جدا  حيث توفر

م التوسع فى المشروع والعمل لهع وذو فائدة ومردود مالي مجزن لهع  ، مما يتطل

علي نشره من خالل وسائل وطرق متعددة إلضافة مستفيدين جدد من المجتمع 

 المحي  بالمشروع .

 
 ج

 

 

 :  لمشروعل الرؤية المستقبلية  -41

 -:فقد تم اجراء مايلى قرى جديدةستراتيجية توسيع نطاق المشروع ليشمل طبقا الو

  ي والتجمع الحيواني العالي بالتنسيق مع محافظة حصر القرى ذات التعداد السكانيتع

ايفاد قوافل من فريق المشروع بارض المسح االبتدائي للمناطق المراد ، ويتع القليوبية 
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ية"" مشروع تنمية الثروة الحيوانية بالقرية المصر  

 

يا المحسنة وراث مشتهر أرانبتكثيف تربية وإنتاج 

يةبمحافظة القليوب مشتهر  ونامولتى بقري  

 )نموذج تطبيقى(

  

 

 محافظة القليوبية –طوخ  -مشتهر                                         عة بنهاجام -كلية الزراعة بمشتهرالعنوان: 

 1030603320كس: فا  1030602011/  1030601310تليفون:   

 mmirai2006@yahoo.com       ،mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egالبريد االلكترونى:

 

 

عقد ندوات استرشادية البناف القرية وتعريفهع بالمخرجات . يادراجها لتوسع المشروع

 المشروع. توزيع نشرات عليهع برهدا بااليجابية بالنموذج التطبيقي 

  لذا ننصح باستمرارية العمل فى تنمية القرى الفقيرة التى تعانى من مشكالت البطالة

)لعدم وجود فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات( وتحويل تلك القرى من قرى 

 . منتجةمستهلكة الى قرى 

 والبنوك والشركات  كما ننصح بزيادة الدعع الموجه فى هذا الصدد من التبرعات

ارعمال لتبنى هذه الفكرة )التنمية الشاملة بالريف المصرى( ليصبح ذلك  وأصحاب

مشروعا قوميا من أجل النهوض بمصر وطننا الاالى ومن أجل تعميق فكرة المواطنة 

 واالنتماف لدى الشباب .
 

 :  التوقيعالتاريخ و  -51
 المدير التنفيذي للمشروع م 15/11/2116تحريرا فى:  

  

 

 مغربي عراقي.د/ محمود أ 

 أستاذ تربية ووراثة الدواجن

 وعميد الكلية
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