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 مقدمة 
لاالا الا وضتتتتتو ة ةو ا ةط الخطط الةت اة ا التا تاتةد   ا يهدف التخطيط االستتتتتتىاتي ا تا التا ي  ا       

التا يةيا ا ثى تا  يا تا  توالفىص الةتاحا والةواىد والقيود ، ل ال الةؤسسادىاسات ةستةىة لنواحا القوة والضاف 
ستتتتتيل تحقير الىستتتتالا الةنوط تها   ويتط ا دلل ؤيا  الةؤستتتتستتتتات تتقيي  وضتتتتاها الحالا ،وةقاىنت  تت تتتتوى لوضتتتتاها 

تقتل ةط التا تة نها تا الةس الةستقت ا تاد تتىة زةنيا ةاينا ، ث  وضو االستىاتي يات والسياسات واإل ىاءات الةخت فا
 تحقير التطوى الةنشود  

 
ةدى ن احها تا تحقير الفىوع  –أيا  انت  –وةط اه  الةااييى التا تؤخذ تا اال تتاى  ند ؤياس ة انا ال اةاا       

تقد   تا اط ل دا الثالثا األستتتتاستتتتيا تا  ة ا أهداتها ،وها  التا ي  التىتوى والتح  الا ةا وتنةيا التيتا والة تةو  وال
األة  والشتتاوا وتطوىها أ تتته ةىهونا تةدى اهتةاةها تة ال التح  الا ةا وتطتير نتات   وةاطيات    وةا تشتتهد  دول 
الاال  الةتقدةا ةط تقد  تقنا وىتاهيا اؤت تتاديا يىتا نتي ا حتةيا الهتةا  ت ل الدول تالتح  الا ةا و ا   ةط األولويات 

ها تستتتخاء ،حي  يخ تتتص ل تح  الا ةا نستتتتا  اليا ةط دخ ها القوةا   لذلل ل  ياد االهتةا  تالتح  التا ت  اإلنفاق   ي
الا ةا ؤضتتيا ةق تتوىة   ا الا ةاء والةخت تتيط تا الا و  والت نولو يا تقط، تل أضتتحا ةنذ وؤت تايد ؤضتتيا ة تتيىيا 

 ته  الة تةو      

 المناطق القاحلة نبذة عن معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة في

واساا تشةل الاديد ةط  وسط وغىا  تتنتشى الةناطر القاح ا   ا اتساع الاال  ةط شىؤ  إلا غىت  تا ةساحا
آسيا وشةال أتىيقيا  وتا هذ  األؤالي  تقل الةواىد الةاتيا نظىا لق ا األةطاى وتشتيتها وتوزياها   ا ةداى الاا  ت وىة ال 

الةىا ا واستتتداةتها وتالتالا   ا الةستتتوى االؤت تتادى ل ستت اط  وتا تام األؤالي  ياتةد  تقي  زىا ا  يدة وتؤثى   ا
ستتتتتت اط الةناطر ال اتا   ا األنهاى والتا تا أغ ا األحوال ت وط ةشتتتتتتتى ا تيط  دة دول وت وط إةا ةح وةا تاتفاؤيات 

 دوليا أو ةاىض  لةخاطى زيادة االستخدا  تا دول   ا حساا أخىى 
وةو الوضتتتتتتو الحالا ل اولةا واالتفاؤات الدوليا الةحددة لقضتتتتتتايا الت اىة و الؤتها تاإلنتار الزىا ا ظهىت أهةيا نظ   

ال ودة واال تةاد   ةا أط ؤضتتتايا الت تتتديى أ تتتتحت ذات  الؤا وثيقا تاإلنتار الزىا ا  وخالل الحقا الثالثا األخيىة ةط 
التا دتات تاإلنتار الزىا ا الة ثف إلا آتاق تايدة ةط ناحيا  ةيا اإلنتار  إال  القىط الاشتتتتىيط ظهىت الاديد ةط التقنيات

أط الت ثيف الزىا ا  اط ل  ا تى األثى   ا زيادة استخدا  ال يةاويات الزىا ي  ةثل األسةدة والةتيدات ةةا أدى إلا ت و  
وهو ةا أدى إلا تدهوى و ت و  الةواىد الطتيايا التىتا وتىستتتتتتتا الاديد ةط الةواد ال يةاويا تا تام الةنت ات ال ذاتيا 

 الزىا ي  تةا ل  ةط تىثيىات   ا  حا اإلنساط والحيواط وأيضا   ا ؤ ا الناتج اإل ةالا ةط الةناطر ال اتا 
وتقو ة تتتتى تا وستتتتط الةناطر القاح ا الةتىثىة تال فاف والة وحا حي  أط وادى النيل والدلتا ةحفوت  تةخاطى  

التىثى تالة وحا تاإلضاتا إلا الحا ا لتىشيد استخدا  الةيا  لةوا ها الزيادة الس انيا الةطىدة  وتت غ الةساحا الزىا يا 
ةط إ ةالا ةستتتاحا ة تتتى  % 5داط ، و هذ  الةستتتاحا تقل  ط ة يوط ت 8,2حوالي  2005تا ة تتتى طتقا الح تتتاتيا 

ة  200وتاؤا الةستتاحا الة تتىيا تندىر تحت الةناطر شتتديدة ال فاف حي  ال يزيد ةادل األةطاى تا أتضتتل األحوال  ط 
ستتتنويا   ةا أط ة تتتى تح   ةوؤاها تا وستتتط الاال  الاىتا وتا ؤ ا حوم التحى الةتوستتتط ت نها ية ط أط ت وط ةى زا 

 ةتطوىا ل دىاسات الخا ا تتنةيا الةناطر القاح ا والة حيا  
ونظىا لةا تحتا   ؤضايا التنةيا تا ة ى والاال  الاىتا وةا ي اوز ذلل الا الةناطر الةشاتها ةناخيا وتيتيا تا  

استتتات الا يا إنشتتتاء ةاهد ل دى إلاالاال  ةط دىاستتتات ةتخ تتت تتتا وةتاةقا ل زىا   تي الةناطر القاح  ك تاط هنال حا ا 
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والتحو  الزىا يا تا الةناطر القاح ا تحي  يةزر تيط ختىة دول التحى الةتوستتتتط والةناطر ال اتا   ا اتستتتتا ها وتيط 
تداةا  وةو الحى ا الةتناةيا الدا يا إلا الاولةا واةتزار الثقاتات  –حا ا هذ  الةناطر إلا التنةيا الزىا ي  الةستتتتتتت

ةط التدايا ستتتتي وط ةو ها إلا تشتتتت يو إؤاةا أنشتتتتطا ةتنيا   ا التااوط الدولا  والحضتتتتاىات تاط تىستتتتيس هذا الةاهد
واإلؤ يةا ستتتتوف يؤتا ثةاى  تا تنةيا ةفاهي  االستتتتتخدا  األةثل والةستتتتتدا  ل ةواىد الةحدودة ل ةناطر ال اتا والةتىثىة 

 تالة وحا 
 ويت وط الةاهد ةط خةس تخ  ات وهي  

 والة حيا  ؤس  ت نولو يا الزىا ا ال اتا -1
 ؤس  ت نولو يا الزىا ا الةحةيا تا الةناطر القاح ا  -2
 ؤس  الت نولو يا الحيويا وسالةا ال ذاء تا الةناطر القاح ا  -3

 ؤس  هندسا النظ  الحيويا تا الةناطر القاح ا  -4

 ؤس  الثىوة الحيوانيا والدا نا تا الةناطر القاح ا  -5
اهد تاتتى نةوذ ا ل تو   الاا  تا إستتتتتخدا  الةنظوةات الةت اة ا تا إداىة الةواىد و الشتتتتاا الخةستتتتا التا يشتتتتة ها الة

وأيضتا تا اال تةاد   ا التااوط الدولا والت اةل الفنا تيط الةااهد الةخت فا لتحقير أتضتل النتاتج تا الاة يا التا يةيا و 
ثي  والتا ستتتوف تا  نتات ها   ا ة تتتى وتتاداها إلا التحثي   تحي  ي وط نةوذ ا ل تطويى تا الةنظوةا التا يةيا و التح

 الةستوى االؤ يةا والدولا 
و يض  الةاهد ت انا الدىاسات التا ت ىى لخدةا الداىسيط الة ىييط دىاسات تهدف إلا خدةا الداىسيط ةط  

هةا لخدة  وحوم التحى الةتوستتتتط وستتتتي وط ل دىاستتتتا تا الةاهد نةطيط أحد اإؤ ي  وستتتتط وغىا آستتتتيا وشتتتتةال أتىيقي
ألداىسيط ةط ة ى أساسا وتام الدول الاىتيا و يطتر تشىنه  أح ا  الالتح  الداخ ي  ت  ي  الزىا    اةا   يط شةسك 
واآلخى لخدةا النطاق األشتتتةل أؤ يةيا ودوليا تاإلضتتتات  لةط يىغا ةط ة تتتى و الدول الاىتي  و يطتر تشتتتىنه  االتفاؤيات 

 الةوؤا  ةو ال اةاات اال نتي  

 هداف المعهدأ

ةاهد الدىاستتات الا يا والتحو  ل زىا   تي الةناطر القاح   ةاهد تا يةي تحثي تاتو ل اةاا  يط شتتةس ويهت   
 تة ال التخطيط وإ ىاء التحو  الزىا يا األساسيا والتطتيقيا تي الةناطر القاح   ، ويهدف إلا  

الةخت فا الحديثا تا ة ال زىا ا الةناطر القاح ا إ داد  يل ةط الةتخ تتتت تتتتيط والتاحثيط تا الا و  الزىا يا   1
وأىاضا االست الح ال ديدة   ا ةسـتوى الدىاسات الا يا ) الدت و  والةا ستيى ود توى الف سفا( تحي  يستفاد 

 ته  تا زىا ا ال حىاء وتنةيا ةواىدها وتىشيد استخداةها

يا  و تحستتتتيط انتا يتها و زيادة الااتد النقد  ةط ا ىاء التحو  و الدىاستتتتات الةتا ق  تىتو  فاءة استتتتتخدا  الة  2
 وحدة الةيا  ةو الحفاظ   ي النظا  التيتي 

 إ ىاء التحو  والدىاسات واالستشاىات الةت اة ا تا ة االت تنةيا الةناطر القاح ا ةح يا وإؤ يةيا ودوليا  3
 نشى الثقاتا الخا ا تزىا ا ال حىاء والةناطر القاح ا   ا أسس   ةيا وةاظةا  فاءة االستخدا  الةاتا    4
تشتت يو الدىاستتات الزىا يا ل ةناطر القاح ا التا تت اوز اإلطاى الةح ا إلا  ل ةط اإلطاىيط اإلؤ يةي والدولا ،   5

 تدىيا الااة يط تا الة االت الزىا يا تا الةناطر القاح ا
تنةيا األستتتتاليا الحديثا وأؤ ةتها   ا الةستتتتتوى الةح ا والدولا وذلل نظىا النتشتتتتاى الىؤاا الةتىثىة تال فاف   6

 والة وحا   ا الخىيطا الاالةيا تا ةناطر شاساا
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أؤاةا الةشتتىو ات التا يةيا والتدىيتيا الةشتتتى ا ةو ال اةاات الاالةيا لتنفيذ تىاةج تدىتيا وتا يةيا ودىاستتيا   7
 تقا التفاؤيات تتى  تا هذا الشىط ةو ال اةاات أو الةااهد أو ةىا ز التحو  الا ةيا وذلل و

 (20012-2008عن البحث العلمي والدراسات العليا بالمعهد )نبذة 
 

 ( أستاذ مساعد 2,  أستاذ 4أستاذ متفرغ ,  4أعضاء ) 10يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس:  .1
 الهيئة العاونة:  .2
 دكتوراة( 5ماجستير , 5ماجيستير بالتعاون مع جامعة ميالنو +  12طالب ) 22 العليا:عدد طالب الدراسات  .3
 دكتوراة 5ماجستير +  12دراجات العلمية الممنوحة : ال .4
 أبحاث 17: 2008/2012عدد األبحاث المنشورة في  .5
 أستاذ ( 2المعارون: ) .6
, وزارة الزراعة ( ومع جهات أجنبية المجالس األقليمية  1تمويل بحوث ومشروعات مشتركة مع جهات محلية ) .7

 جامعة ميالنو( 1)
الي خدمة  ألضافةاب عالميةدوريات  5كتاب أجنبي بألضافة الي  168كتاب عربي و  182مكتبة المعهد وبها  .8

 األنترنت والتصوير والتجليد.
   Visionلرؤية ا

بح نموذجاً رائداً ومعترف به للتعليم العالي ينشد معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة في المناطق القاحلة أن يص
التكنولوجي علي المستوي المحلي واألقليمي والعالمي، من خالل تميز مخرجاته التعليمية والبحثية وخدماته المجتمعية 
ودورها في التنمية في مجاالت السعي الي تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة قائمة علي المعرفة لقطاع زراعي 

يناميكي قادر علي النمو السريع المستدام  وخدمة أغراض البحث العلمي والتدريب والتطور محليا وإقليميا وعالميا في د
 .المناطق القاحلة

 Mission الرسالة
 

جامعة عين شمس بتوفير فرص تعليم وتعلم  -يتعهد معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة في المناطق القاحلة
مرتفع الجودة يتاح من خاللها تأصيل وإتاحة المعرفة في المجاالت العلمية المتعلقة بالتنمية الزراعية جامعي تطبيقي 

المستدامة في المناطق القاحلة وإعداد الكوادر البشرية في البحوث والتدريس واألرشاد لخدمة تنمية المجتمعات في هذه 
ان التعليم العالي التكنولوجي، وتقديم الخدمات التدريبية المناطق تلتقي مع االتجاهات العالمية المعاصرة في ميد

واالستشارية وخدمات البحث العلمي وتبادل الخبرات مع القطاعات المستفيدة، بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة في 
 مصر عامة والمنطقة التي تخدمها جامعة عين شمس بصورة خاصة وفق معايير الجودة.

 valuesالقيم 
 األمانة العلمية وتحصينها وادامتها . .1

 الجودة )التحسن والتطوير المستمر، االحتراف ، االتقان ( . .2

 تعزيز اخالقيات البحث العلمى وتوطينها . .3

 احترام خصوصية الباحثين المشاركين . .4

 العمل الجامعى والوالء واالنتماء .  .5

 خدمة المجتمع والتنمية البشرية .  .6

  -اؤسا  وها  يض  خةسا  اؤسا  الةاهد
 ؤس  ت نولو يا الزىا ا ال اتا والة حيا  -1
 ؤس  ت نولو يا الزىا ا الةحةيا تا الةناطر القاح ا  -2
 ؤس  الت نولو يا الحيويا وسالةا ال ذاء تا الةناطر القاح ا  -3

 ؤس  هندسا النظ  الحيويا تا الةناطر القاح ا  -4

 ؤس  الثىوة الحيوانيا والدا نا تا الةناطر القاح ا  -5
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 الة االت التحثيا 

 مجال تكنولوجيا الزراعة في المناطق الجافة و المحلية -1
 مجال الزراعات المحمية  -2
 مجال التكنولوجيا الحيوية وسالمة الغذاء -3
 مجال هندسة النظم الحيوية و الرى -4
 مجال اإلنتاج الحيوانى و الداجنى  -5

 
  .تكنولوجيا الزراعة الجافة والملحيةلقسم المجال البحثى األول أوال : 

 

 الموضوع البحثى
عدد 

الموضوعات 
 البحثية

المخرجات  الجهات المشاركة جهات التمويل
 التطبيقية

الجهات 
 جهات الجامعة المستفيدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

كفاءة أستخدام  -1
مياه الري للتوسع في 

 زراعة الصحراء
5 √ 

 
وزارة  المعهد

 الزراعة

شراكة مع  -
 المجتمع المدنى

 رسائل -

 المعهد
 كلية الزراعة

مراكز 
البحوث 
 الزراعية

أنتاج محاصيل  -2
  √ 6 أمنة

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد

 كلية الزراعة
مراكز 
البحوث 
 الزراعية

إستخدام   -3
تكنولوجيا المعلومات 
للزراعة في المناطق 
الجافة والمتأثرة 

 بالملوحة

5 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد
 كلية الزراعة

مراكز 
البحوث 
 الزراعية

تحديد أنسب النظم   -4
الزراعية لزراعة 
المناطق الغير صالحة 

 للزراعة
5 √ 

 
وزارة  المعهد

 الزراعة

 مشروع بحثى -
شراكة مع  -

 المجتمع المدنى
 رسائل -

 المعهد

 كلية الزراعة
مراكز 
البحوث 
 الزراعية
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 تكنولوجيا الزراعة المحمية في المناطق القاحلة البحثى لقسم  : المجالثانيا

 

 الموضوع البحثى
عدد 

الموضوعات 
 البحثية

 الجهات المشاركة جهات التمويل
الجهات  المخرجات التطبيقية

 جهات الجامعة المستفيدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
كفاءة   -1

أستخدام مياه 
الري واألسمدة 
آلنتاج المحاصيل 

 البستانية

6 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

شراكة مع المجتمع  -
 المدنى

 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية

أنتاج   -2
محاصيل بستانية 

 أمنة
8 √  

وزارة  المعهد
 الزراعة

شراكة مع المجتمع  -
 المدنى

 رسائل  -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

تحديد أنسب    -3
النظم الزراعية 
لزراعة المناطق 
الغير صالحة 

 للزراعة

12 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

إنتشار    -4
الزراعات 

المحمية في 
 المناطق القاحلة

7 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

إنتشار  -5
الزراعات بدون 
تربة في المناطق 

 القاحلة
6 √ 

 
وزارة  المعهد

 الزراعة
 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية
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 قسم التكنولوجيا الحيوية وسالمة الغذاء في المناطق القاحلة : المجال البحثى لثالثا 
 

 الموضوع البحثى
عدد 

الموضوعات 
 البحثية

 الجهات المشاركة جهات التمويل
الجهات  المخرجات التطبيقية

 جهات الجامعة المستفيدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
استخدام  -1

التقنيات الحيوية 
الحديثة فى تحسن 

المحاصيل 
المنزرعة فى 
 المناطق القاحلة .

4 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

شرررررررررررراكررررة مررررع  -
 المجتمع المدنى

 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية

استنباط  -2
محاصيل ونباتات 
تتحمل ظروف 
االجهاد البئيى فى 

 المناطق القاحلة

3 √  
وزارة  المعهد

 الزراعة

شرررررررررررراكررررة مررررع  -
 المجتمع المدنى

 رسائل  -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

انتاج عناصر  -3
المقاومة الحيوية 
لالمراض واالفات 
فى النباتات 

المنزرعة 
بالمناطق القاحلة 
حاصة تلك الناتجة 
عن الكائنات الحية 

 الدقيقة .

6 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

زيادة الوعي  -4
الغذائي لسالمة 
االغذية ودراسة 
مسببات االمراض 
باالغذية ذات 
المصدر النباتي او 

الحيواني 
 بالمناطق القاحلة

7 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

التعريف  -5
بالطرق القياسية 
والمعايير الدولية 
للكشف عن سالمة 
االغذية لضمان 
جودة وسالمة 

 الغذاء .

4 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية

التعريف  -6
بالقوانين 

والتشريعات 
الخاصة بسالمة 
الغذاء وادارة 
سالمة الغذاء فى 
 المناطق القاحلة .

6 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية
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 :قسم هندسة النظم الحيوية في المناطق القاحلة المجاالت البحثية لرابعا:

 الموضوع البحثى
عدد 

الموضوعات 
 البحثية

 الجهات المشاركة جهات التمويل
الجهات  المخرجات التطبيقية

 جهات الجامعة المستفيدة
 جهات  الجامعة اخرى 

 اخرى
االستخدام  -1

المستدام للموارد 
الزراعية 

الطبيعية بتطوير 
الزراعة 

والممارسات، 
والميكنة وتطوير 
نظم الري في 
المزارع للحد من 
تكلفة اإلنتاج 

 الزراعي .

18 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

شرررررررررررراكررررة مررررع  -
 المجتمع المدنى

 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية

الدراسات  -2
الخاصة بالنظم 
الزراعية البيئية 

المتكاملة 
وتطوير النظم 

الزراعية 
)زراعة  السائدة
زراعة  -مروية
 -مطرية

 مراعى(.

5 √  
وزارة  المعهد

 الزراعة
 مشروع بحثى -
 رسائل  -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

أنشاء الغابات  -3
الشجريه فى 
أألراضى الغير 
صالحه لألنتاج  

 الزراعى

2 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية
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 المناطق القاحلة: قسم التكنولوجيا الثروة الحيوانية والداجنة فيالمجاالت البحثية لخامسا : 
 

 الموضوع البحثى
عدد 

الموضوعات 
 البحثية

المخرجات  الجهات المشاركة جهات التمويل
 التطبيقية

الجهات 
 جهات الجامعة المستفيدة

 جهات  الجامعة اخرى 
 اخرى

استحداث  -1
تربية افضل طرق 

تحديد  والحيوان 
افضل الصفات 

مالئمة ة اليوراثال
 للمناطق القاحلة

6 √ 
 

 وزارة المعهد
 الزراعة

شررررررررررراكررررة مررررع  -
 المجتمع المدنى

 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية

ادارة ورعاية  -2
مزارع االنتاج 
الحيوانى فى 

  المناطق القاحلة 

5 √  
وزارة  المعهد

 الزراعة

شررررررررررراكررررة مررررع  -
 المجتمع المدنى

 رسائل  -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

 افسيولوجي -3
فى الحيوان 
 المناطق القاحلة

5 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

المحاور  -4
البحثية الحالية 

 فىوالمستقبلية 
 ورعاية  تربية

فى  الدواجن
 المناطق القاحلة .

6 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -

مراكز البحوث 
 الزراعية

المحاور  -5
البحثية الحالية 

 فىوالمستقبلية 
 فى الدواجن تغذية

 المناطق القاحلة .

6 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية

المحاور  -6
البحثية الحالية 

 فىوالمستقبلية 
فسيولوجى 

فى  الدواجن
 المناطق القاحلة .

7 √ 
 

وزارة  المعهد
 الزراعة

 مشروع بحثى -
 رسائل -

 المعهد  -
 كلية الزراعة  -
مراكز  -

 البحوث الزراعية
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  الجهات المقترحة للمشاركة من داخل الجامعة 
 كلية الزراعة  -
 قطاع البحوث العلمية  -
 التطبيقية البحوث -

  الجهات المقترحة للمشاركة من خارج الجامعة 
 مركز البحوث الزراعية  -
 مركز بحوث الصحراء  -
 وزارة الرى  -
 وزارة التعليم العالى  -
 اكاديمية البحث العلمى  -
 وزارة الزراعة واستصالح االراضى -

  األساسية للمعهد بعد انتهاء الخطة البحثية . مقترح مخرجات الخطة 
 ( 40ير و دكتوراه                      )رسائل ماجست -
 (4شركات محلية وعالمية                           ) -


