
خرٌجوا وقاٌة النبات بٌن األمل بحٌاة كرٌمة 
 اوعاطلٌن عن العمل 

 إبراهٌم الجبوري

 رئٌس الجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات

www.asplantprotection.org  

http://www.asplantprotection.org/


 رحلة البحث والتأمل بالعثور على فرصة عمل



 ال تٌأس إبحث والتفاؤل بٌن عٌنٌك شارك بحثك مع زمالئك المقربٌن

 أطرق كل األبواب فانت طبٌب النبات
Plant Doctor ,Phytomediziner ,Phytiatry 



أوال وثانٌا وثالثا ّفكر بان تكون ُمنِتج نافع لنفسَك وأهلك 
كٌف ؟...............وللمجتمع   



إحتفظ بمحاضراتك وأوراقك وكتبك وتسلح بالعلم الن بدونه 

انشأ مكتبتك من االن.....الٌمكن ان تعمل فً المجتمع   

اشترك بالنشرات 

اإلخبارٌة للمواقع 

الزراعٌة المهمة 

لٌصلك كل جدٌد فً 

مكافحة االفات 

الزراعٌة والصحة 

العامة 
 والمستلزمات

www.asplantprotection.org 



اشتري لنفسك مستلزمات طبٌب النبات وال تترفع عن العمل 
 مهما كان نوعه فهو شرف ومنه تعٌش

عدسة ٌدوٌة مكبرة ،شافطة حشرات، كحول لجمع الحشرات، مجهر 

 بسٌط ، البكوت او اوفر اول وقفازات ، مرشه ظهرٌة كبٌرة او صغٌرة،

 وغٌر ذلك



مشتل خضار 

 وعالمات إصابة
 االردن



...  البالكونة .... تدرب فً بٌتك استغل أي مكان ٌمكن ان تزرع فٌه 
ال تٌأس... جنٌنة الجٌران اذا كانت متروكه ومهملة ... الجنٌنة  



 مشتل الشجار الفاكهة فً الجزائر بالتعاون مع فٌتروبالنت االٌطالٌة



مورسٌا والجا-انشاء المشاتل وزراعة االنسجة صورة من اسبانٌا  



تربٌة فطر 
 المائدة المشروم

تصنٌع مصائد 

الحشرات بالطاقة 

 الشمسٌة

انشاء مشتل 
 للخضروات

 من الصٌن تربٌة المشروم بطرٌقة سهلة وانشاء المشاتل



الزراعة المائٌة والزراعة بدون تربه من اهم مصادر الدخل للدول التً 
 تعانً من شحة المٌاه وتدهور التربه



 مكافحة حشرات الصحة العامة والقوارض واالفاعً من اكبر الفرص العلمٌة التجارٌة التً تنتظرك



إعمل فرٌق عمل مع بعض الزمالء وابدأ بتسجٌل شركة ذات مسؤولٌة محدودة لمكافحة 

الحشرات المنزلٌة وحشرات الصحة العامة فً البٌوت والفنادق وتسلح أوال بالعلم لمعرفة 

 التفاصٌل التً ستنفذ فٌها ومن خاللها
 ٌجب ان ٌكون المكان الذي تلتقً به مع الزبائن مرٌح وٌعكس شخصٌتك ومكانتك



أمانة عمان-معمل تصنٌع البلوكات الشمعٌة للقوارض  



الطٌور فً المبانً والمتاحف والقصور التراثٌة وفً الزراعة مصدر آخر لعملك   



 القمل والجرب مصادر مهمة لعملك فً المجتمع كطبٌب 
 مختص بالحشرات الناقلة والحلم



تدٌره شركات عالمٌة كبٌرة ( االرضة او دابة األرض) مكافحة النمل األبٌض   

 وٌمكنك ان تكون منهم



THYMOVAR 
 النحل ومستلزماته ومبٌدات آفات النحل



دهان الجدران المحتوي على مبٌدات مكبسلة على جزٌئاته طرٌقة سهلة لمكافحة 
 العدٌد من الحشرات الناقلة



ٌمكنك فتح محل لبٌع المواد والمستلزمات الزراعٌة والمبٌدات واالسمدة 
لك من تخصص آخرزمٌل بالتعاون مع   



كن أمٌنا وصادقا وال تعمل بالمبٌدات والمواد المزٌفة النها 
 تعرضك للخطر



انشأ وحدتك اإلنتاجٌة واستفد من دروس .. تربٌة األعداء الحٌوٌة 
 االنترنت والشركات للتدرٌب

طفٌل البٌض 

 الترٌكوجراما 

والمفترسات 

من نوع اسد 

المن 

والدعاسٌق 

وطفٌل البٌض 
 تٌلٌنومس



مصر-وحدة تربٌة األعداء الحٌوٌة فً اسوان  



ٌمكن ان تعمل مع الشركات العالمٌة وكٌال او موظفا لتتعلم 

طرٌقة العمل والتبقى على الدوام فً هذا المنصب وانما 

 طور عملك لتكون انت القائد ومدٌرا للشغل



 المنتجاث عاليت الجودة هي التي تبقى
 

SHADCO  ATI       BCS       BES  



التخف وتتردد .. العالقات الخارجٌة مهمة جداً وانشاء شبكة من االختصاصٌٌن تشاركهم وٌشاركوك نشاطاتهم 
 فانت طاقة كامنة الٌستهان بها





 كورٌا مصدر للخبرات المتنامٌة فحاول معهم بما ترغب ان تطور حالك به



بدون البحث العلمً واالطالع على األرشٌف والمتابعة تبقى متخلفاً 
 عن اقرانك ممن ٌملكون مهارات وٌتابعون أكثر 





فهناك الكثٌر لٌقال .. القصة لم تنتهً بعد

وما علٌك اال ان تجد السبٌل لك ولشخصٌتك 

ال تكل وال تمل من البحث والتمحٌص 

والقراءة والمتابعة واعلم ان غداً افضل من 

شكراً ........... الٌوم  


