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 0202/ 0202خطة انقىافم االرشبدية نقطبع شئىٌ خدية اجملتًع وتًُية انبيئة نهعبو اجلبيعى 

 انُصف انثبَى يٍ انشهر انُصف االول يٍ انشهر  انشهر

 ضبتًرب
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

االطتعذاداث انالسيت نتجٓيش ٔرعايت اراضٗ  

 انًحاصيم انبظتاَيت

 عُٕاٌ انقافهت :

انتٕصياث انفُيت انفُيت نشراعت انًحاصيم  

 انؼتٕيت

 :ٌٕانًظتٓذف
االرػادٖ ببهطيى انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش 

 يزكش بهطيى

 :ٌٕ انًظتٓذف

 

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانٕرق 

 يزكش طيذٖ طانى

 انًؼاركيٍ:
انبظاتيٍ بانكهيت ٔبانتعأٌ يع قظى  –انًحاصيم

 االرػاد بانبحٕث انشراعيت ٔيذيزيت انشراعت
 انًؼاركيٍ:

انًحاصيم بانكهيت ٔبانتعأٌ يع قظى االرػاد 

 انشراعيت ٔيذيزيت انشراعت بانبحٕث

 اكتىبر
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 

انتٕصياث انفُيت نزعايت نًحاصيم انحقهيت 

 ٔانبظتاَيت
 عُٕاٌ انقافهت :

 

انتٕصياث انفُيت نالطتعذاداث نشراعت انًحاصيم 

 انؼتٕيت انحقهيت ٔانبظتاَيت

 : ٌٕانًظتٓذف
بابياَّ انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ 

 يزكش يطٕبض

 :ٌٕانًظتٓذف

 

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانعجٕسيٍ 

 يزكش دطٕق

 انًؼاركيٍ:

تكُٕنٕجيا اغذيت  –انبظاتيٍ  –قظى انًحاصيم 

بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش 

انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت 

 انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

انذٔاجٍ  بانكهيت  –انبظاتيٍ  –قظى انًحاصيم 

ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث 

انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت 

 بكفز انؼيخ
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 َىفًرب
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 

رعايت انحيٕاَاث انًشرعيت فٗ ظم االطتعذاداث 

 انبظتاَيتنشراعت انًحاصيم انؼتٕيت انحقهيت ٔ 

 عُٕاٌ انقافهت :

 

يكافحت انحؼائغ ٔرعايت انًحاصيم انحقهيت ٔ 

 انصُاعاث انصغيزة –انبظتاَيت 

 : ٌٕانًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانقزٌ 

 يزكش انحايٕل
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانبُٕاٌ 

 يزكش بيال

 انًؼاركيٍ:

انبظاتيٍ  -انًحاصيم  -االَتاج انحيٕاَٗ قظى 

بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش 

انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت 

 انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

انبظاتيٍ بانكهيت  -انًحاصيم  -قظى االنباٌ 

ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث 

 انشراعٗ بًذيزيت انشراعت انشراعيت ٔٔاالرػاد

 ديطًرب
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 

رعايت ٔتغذيت انًحاصيم  –تزبيت انذٔاجٍ 

 انؼتٕيت انحقهيت ٔ انبظتاَيت

 عُٕاٌ انقافهت :

 

انتٕصياث انفُيت نًكافحت افاث يحاصيم انحقم 

 انًؼزٔعاث انصغيزة –ٔانخضز 

 :ٌٕ انًظتٓذف
نهًزكش االرػادٖ بانًثهج انًشارعيٍ انتابعيٍ 

 يزكش انزياض
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بقبزيط 

 يزكش فِٕ

 انًؼاركيٍ:

انبظاتيٍ بانكهيت  -انًحاصيم  -قظى انذٔاجٍ 

ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث 

انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت 

 بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

 –انبظاتيٍ  –انًحاصيم  -قظى ٔقايت انُباث 

تكُٕنٕجيا االغذيت  بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو 

انبحثيت بًزكش انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد 

 انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ
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 يُبير
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 –انًكافحت انًتكايهت الفاث انًحاصيم انحقهيت  

 تًُيت انثزٔة انذاجُت

 عُٕاٌ انقافهت :

 
انتٕصياث انعهًيت القهًت انحاصالث انُباتيت 

 تًُيت انثزٔة انحيٕاَيت –نهعٕايم انجٕيت انًختهفت 

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانخادييت 

 يزكش كفز انؼيخ
 :ٌٕ انًظتٓذف

االرػادٖ بانًُؼهيٍ انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش 

 يزكش قهيٍ

 انًؼاركيٍ:

 –انًحاصيم  -انحؼزاث  -قظى ٔقايت انُباث 

انذٔاجٍ  بانكهيت ٔبانتعأٌ يع  –انبظاتيٍ 

االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث انشراعيت 

 ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

انحيٕاَٗ  االَتاج  –قظى انُباث انشراعٗ انًحاصيم

بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش 

انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت 

 انشراعت بكفز انؼيخ

 فرباير
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 
انعًهياث انشراعيت  –رعايت اػجار انفاكٓت 

نتحظيٍ انتزبت ٔسيادة اَتاجيت يحاصيم انحقم 

 االطًاكحفع  - ٔانخضز

 عُٕاٌ انقافهت :

تًُيت  –انزعايت انًتكايهت نهًحاصيم انؼتٕيت  

 انثزٔة انحيٕاَيت

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانؼيخ 

 يبارك يزكش بهطيى
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بًُؼاة 

 عباص يزكش طيذٖ طانى

 انًؼاركيٍ:

–ااالراضٗ  –انًحاصيم  -انبظاتيٍ  قظى

تكُٕنٕجيا االغذيتبانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو 

انبحثيت بًزكش انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد 

 انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

–ااالراضٗ  –انًحاصيم  -قظى ايزاض انُباث 

اَتاج حيٕاَٗ بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو 

ًزكش انبحٕث انشراعيت ٔاالرػاد انبحثيت ب

 انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ
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 يبرش
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

انتٕصباث انفُيت نالطتعذاد  –يقأيت االصذاء  

تًُيت  –نشراعت يحاصيم انحقم ٔانخضز انصيفيت 

 انثزٔة انذاجُت

 عُٕاٌ انقافهت :

انتٕصباث  -رعايت ٔحصاد انًحاصيم انؼتٕيت  

 –انفُيت نالطتعذاد نشراعت انًحاصيم انصيفيت 

 تًُيت انثزٔة انحيٕاَيت

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بقزيت 

 دطٕقالصيفز يزكش 
 :ٌٕ انًظتٓذف

 بانظالْيبانًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ 

 انحايٕليزكش 

 انًؼاركيٍ:

 -ايزاض انُباث  –انًحاصيم  -قظى انبظاتيٍ 

انذٔاجٍ بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت 

بًزكش انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ 

 بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

االَتاج انحيٕاَٗ بانكهيت –قظى انًحاصيم 

ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث 

انشراعت انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت 

 بكفز انؼيخ

 ابريم
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 

انتٕصياث انفُيت نالطتعذاد نشراعت انًحاصيم 

 تًُيت انثزٔة انظًكيت –انصيفيت 

 عُٕاٌ انقافهت :

انتٕصياث انفُيت  -رعايت يحاصيم انخضز  

 –نالطتعذاد نشراعت انًحاصيم انصيفيت 

 انزيفيتانًؼزٔعاث انصغيزة ٔتًُيت انًزاة 

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانبزيت 

 يزكش انزياض
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانًزاسقت 

 يزكش قهيٍ

 انًؼاركيٍ:

 –تكُٕنٕجيا االغذيت  –انًحاصيم  -قظى انبظاتيٍ 

ػعبت االطًاك بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو 

 بًزكش انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػادانبحثيت 

 انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ 

 انًؼاركيٍ:

االنباٌ بانكهيت  –انًحاصيم  -قظى انبظاتيٍ 

ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث 

انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت 

 بكفز انؼيخ
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 يبيى
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 

انتٕصياث انفُيت  –انًحاصيم انبظتاَيت  رعايت

انًؼزٔعاث  –نشراعت انًحاصيم انصيفيت 

 انزيفيت انصغيزة

 عُٕاٌ انقافهت :

 

تًُيت انثزٔة  –رعايت انًحاصيم انصيفيت 

 انًؼزٔعاث انزيفيت انصغيزة -انحيٕاَيت 

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانًظتجذة 

 فِٕيزكش 
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بًظيز 

 يزكش كفزانؼيخ

 انًؼاركيٍ:

انًحاصيم بانكهيت ٔبانتعأٌ يع  -قظى انبظاتيٍ 

االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث انشراعيت 

 ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

بانكهيت االَتاج انحيٕاَٗ  –قظى انًحاصيم 

ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث 

انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت 

 بكفز انؼيخ

 يىَيى
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 

تًُيت  –رعايت يحاصيم انحقم ٔانخضز انصيفيت 

 انثزٔة انحيٕاَيت

 عُٕاٌ انقافهت :

 

افاث يكافحت  -رعايت انًحاصيم انصيفيت 

 تًُيت انثزٔة انذاجُت –انًحاصيم انصيفيت 

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بًحهت دياٖ 

 يزكش دطٕق
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بؼُٕ يزكش 

 كفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

انًحاصيم بانكهيت ٔبانتعأٌ يع  -قظى انبظاتيٍ 

انبحثيت بًزكش انبحٕث انشراعيت االقظاو 

 ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

انذٔاجٍ بانكهيت  –انًحاصيم  -قظى ايزاض َباث 

ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث 

انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت 

 بكفز انؼيخ
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 يىنيى
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 
 –انتٕصياث انفُيت نشراعت انًحاصيم انصيفيت 

 تًُيت انثزٔة انحيٕاَيت
 عُٕاٌ انقافهت :

يكافحت افاث  -رعايت انًحاصيم انصيفيت  

 يؼزٔعاث ريفيت صغيزة –انًحاصيم انصيفيت 

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بابٕغُيًت 

 يزكش طيذٖ طانى
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بانبكاتٕع 

 يزكش قهيٍ

 

 انًؼاركيٍ:

االَتاج انحيٕاَٗ  -انبظاتيٍ –قظى انًحاصيم 

بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش 

انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت 

 انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

تكُُٕنٕجيا  –انًحاصيم  -قظى ايزاض َباث 

اغذيت بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش 

انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت 

 انشراعت بكفز انؼيخ

 اغططص
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 
االطتعذاد  –رعايت ٔحصاد انًحاصيم انصيفيت 

انًؼزٔعاث  –نشراعت انًحاصيم انؼتٕيت 

 انصغيزة

 عُٕاٌ انقافهت :

 
االطتعذاد  –رعايت ٔحصاد انًحاصيم انصيفيت 

تًُيت انثزٔة  –نشراعت انًحاصيم انؼتٕيت 

 انظًكيت

 :ٌٕ انًظتٓذف
انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ باريًٌٕ 

 يزكش كفزانؼيخ
 :ٌٕ انًظتٓذف

انًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ بذيزٔ يزكش 

 طيذٖ طانى

 انًؼاركيٍ:

انذٔاجٍ بانكهيت ٔبانتعأٌ يع  -انًحاصيم قظى 

االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث انشراعيت 

 ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت بكفز انؼيخ

 انًؼاركيٍ:

قظى انًحاصيم االَتاج انحيٕاَٗ ػعبت اطًاك 

بانكهيت ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش 

زيت انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذي

 انشراعت بكفز انؼيخ
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 ضبتًرب
0202 

 عُٕاٌ انقافهت :

 
 تًُيت انثزٔة انذاجُت –االطتعذاد نشراعت انًحاصيم انؼتٕيت  –حصاد انًحاصيم انصيفيت 

 يزكش كفزانؼيخ بانطايفتانًشارعيٍ انتابعيٍ نهًزكش االرػادٖ  :ٌٕ انًظتٓذف

 انًؼاركيٍ:
ٔبانتعأٌ يع االقظاو انبحثيت بًزكش انبحٕث انشراعيت ٔٔاالرػاد انشراعٗ بًذيزيت انشراعت  انذٔاجٍ بانكهيت -قظى انًحاصيم 

 بكفز انؼيخ

 

 وكيم انكهية نشئىٌ خدية اجملتًع وتًُية انبيئة 

 أميٍ عبداندايى امحد حمًد  /أ.د           

  عًيد انكهية                                                                                                                                  

 حمًىد حمًد فىاز  /أ.د                                                                                                                            
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