
 ميف تتٌ اىذراسخ ىقسٌ ػيٌ اىَحبصيو

 اىخطخ اىجحثيخ ىيقسٌ

 تتضمن الخطة البحثية للقسم األبحاث فى مجالين :

 .الخطة البحثية فى مجال تربية النبات 

 .الخطة البحثية فى مجال إنتاج المحاصيل 

 اىخطخ اىجحثيخ ىيقسٌ ثبإلشتزاك ٍغ األقسبً اىؼيَيخ

 4102 - 4102واىَزامش اىجحثيخ 

 اىَسئىه ػِ اىتْفيذ األّشطخ واىََبرسبد اىؼبئذ أو اىَخزجبد اىهذف اىَحذد اىَىظىع اىزئيسً 

تطجيقبد اىتقْيخ 

 اىحيىيخ

إستْجبغ سالالد وهجِ جذيذح 

ٍزغىثخ اىصفبد ٍِ اىَحبصيو 

اىحقييخ اإلستزاتيجيخ )اىذرح ـ 

اىقَح ـ اىقصت وغيزهب( 

 ثإستخذاً اىتطجيقبد اىىراثيخ

سيبدح اىنفبءح اإلّتبجيخ 

واإلقتصبديخ ىتيل اىَحبصيو 

ٍالئَتهب ىيظزوف اىجئييخ و

 غيز اىَْبسجخ

جَغ ٍصبدر وراثيخ 

ٍختيفخ ، اىتهجيِ ثيِ 

 اإلصْبف اىَختيفخ

أػعبء هيئخ اىتذريس ثبىقسٌ 

)تزثيخ ّجبد وٍزامش اىجحىث 

 اىَختيفخ(

األستخذاً األٍثو 

ىيَحبصيو اىغيز 

 تقييذيخ

بجيخ اىَحبصيو اىْهىض ثإّت

اىجذيذح واىتً تالئٌ ظزوف 

 اىَْطقخ اىجئيخ.

سيبدح إّتبجيخ اىَحبصيو 

 ىيىحذح اىَْشرػخ.

تْفيذ أثحبث ىتحذيذ 

ٍىاػيذ سراػتهب 

واىَؼبٍالد اىشراػيخ 

اىَطجقخ ػييهب ثَب يحقق 

اىحفبظ ػيً خصىثخ 

األرض وسيبدح 

 اىَحصىه

أػعبء هيئخ اىتذريس ثبىقسٌ 

 شنًوٍزامش اىجحىث ثتى

اإلدارح اىشراػيخ 

 وتحسيِ اإلّتبج

ٍقبوٍخ اىحشبئش اىسبئذح فً 

ثؼط اىَحبصيو اىحقييخ صيفيخ 

 وشتىيخ.

إصذار تىصيبد ىَقبوٍخ 

اىحشبئش ىزفغ اىنفبءح 

اإلّتبجيخ واإلقتصبديخ 

 ىيَحبصيو اإلستزاتيجيخ.

تْفيذ تجبرة ىَقبوٍخ 

اىحشبئش وتحذيذ أفعو 

اىَؼبٍالد ىتحقيق 

 أقصً إستفبدح.

أػعبء هيئخ اىتزيس وٍزامش 

اىجحىث اىشراػيخ فً 

 اىَحبفظبد.

اىؼَييبد اىشراػيخ 

وتحسيِ وجىدح 

 اإلّتبج

إستغاله أٍثو ىيَسبحخ 

اىَْشرػخ فً ظو ّذرح اىَىارد 

 اىَتبحخ .

سبحخ سيبدح إّتبجيخ وحذح اىَ

وسيبدح مفبءح اىتزثخ 

 اىشراػيخ

تْفيذ أثحبث تحَيو ثَب 

يحقق اىحفبظ ػيً 

خصىثخ اىتزثخ وسيبدح 

اىَحبصيو اىَْشرػخ 

 واىؼبئذ اإلقتصبدي

أػعبء هيئخ اىتزيس وٍزامش 

اىجحىث اىشراػيخ فً 

 اىَحبفظبد.

ٍؼزفخ اىتأثيز اىَتنبٍو ىألسَذح 

اىَؼذّيخ واىؼعىيخ ػيً َّى 

 وإّتبجيخ وجىدح اىَحبصيو.

سيبدح اإلّتبجيخ ىيَحصىه 

 واىتزثخ

تْفيذ أثحبث ىتحذيذ 

اىَؼبٍالد اىشراػيخ 

اىَثيً وتىصيخ 

اىَشارػيِ ثهب ىتحقيق 

أقصً إستفبدح ٍِ 

 اىَىارد اىَتبحخ،

أػعبء هيئخ اىتزيس وقسٌ 

 األراظً.

رفغ إّتبجيخ اىَحبصيو 

اإلستزتيجيخ ٍِ اىحجىة 

 واىجقىه ثإستخذاً تقْيبد حذيثخ

إرتفبع غيخ اىفذاُ وسيبدح 

 اىؼبئذ اإلقتصبدي

جبري تْفيذ إثحبث ػيً 

ٍحصىىً اىقَح واىفىه 

ثإستخذاً أسَذح اىْبّى 

ورفغ مفبءح إستخذاً 

اإلسَذح اىَؼذّيخ وٍيبٓ 

اىزي وتزشيذ 

 إستخذاٍهب

هيئخ اىتزيس وقسٌ  أػعبء

األراظً وٍزامش ثحىث 

 اىَيبٓ.

 


