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 هوجس
 جملس إدارة هركس البحوث السراعيتإجتواع 

 م.2/8/2102املنعقد بتاريخ 
 ------------- 

 

  -على النحو التالى: للحديث فى عدد من النقاط األراضى د/ عصام فايد وزير السراعت وإستصالح1هعاىل أ تطرق  *
 حقائق . ترشيد التصريحات اإلعالمية ، ووضعها فى إطارىا العلمى المبنى على -1  
التأكيد على أىمية الدور اإلرشادى لمركز البحوث الزراعية واألبحاث التطبيقية ذات المردود االقتصادى والربط بين البحوث  -2  

واإلرشاد وال سيما فى مجال ترشيد األسمدة التى تُعد أحد مصادر تلوث مياه الرى والتى تتجو الدولة حاليًا لمعالجتها وإعادة 
 . إستخدامها  

يجب أن تكون أولوية الدراسات والتنمية الزراعية موجهة إلى مناطق سيناء ، بهدف خلق مجتمعات تنموية زراعية من شأنها  -3  
 ستقرار األقليم .إالمساىمة فى 

وتحسين  اإلىتمام باإلعالن عن اإلنجازات اإليجابية ذات المردود للمركز والوزارة من خالل وسائل اإلعالم ، بهدف تصحيح -4  
 صورة الوزارة والمؤسسات التابعة لها .

 .كليات العاملة فى نفس المجال ال مثلفى قوافل عالجية بيطرية والجهات األخرى التنسيق بين جهات المركز التى تخرج  -5  
لبيانات وإستكمال تنفيذ إرساء مفهوم العمل المؤسسى والتخطيط والمتابعة ومنهجية العمل ، ووضع آليات للتنفيذ وتوفير قواعد ا -6 

 .الخطط التى سبق دراستها وإعتمادىا بغض النظر عن الشخص الذى يتولى المسئولية ، والُبعد عن مركزية إتخاذ القرار 
 . إيجاد آليات سريعة لتنفيذ الدورة الزراعية ، منها على سبيل المثال التوسع فى الزراعة التعاقدية وإقامة حقول إرشادية -7 
نبذة مختصرة عن ما تم فى المركز من إنجازات خالل اإلحدى عشر  د/ عبداملنعن البنا رئيس املركس1أتعرض ثم إس *

 -شهراً األخيرة على النحو التالى :
مليون  5.1ة ــــــى لزراعـــــــالمشرو  القوم منهادان ــــــمليون ف 0.8.2ستزرا  مساحة إلالتربة  اتدراسات لتحديد صالحيتم عمل  -

المناسبة لكل منطقة ، وإدخال محاصيل جديدة غير تقليدية ضمن المحاصيل الزراعية التى محصولية التراكيب ال ، وتم عمل فدان
الكينو ( ،  باإلضافة إلى إجراء  –الكاساف  –مليون فدان والتى تستخدم فى الصناعة ) الكانوال  5.1ستزر  فى مشرو  الـ 

ألف فدان فى منطقة الهو بمحافظة قنا ،  60ألف فـــــــدان فى شـــــــرق القناة ،  62نة الطور ، ألف فدان فى مدي 068دراسات على 
  ألف فدان بسيناء. 86تحديد صالحيات التربة لمساحة  د/ الوزير1هعاىل أوُتجرى األن بناءاً على تعليمات 

صنف بنجر سكر مستورد ،  58( ، تسجيل  أرز ىجين كتان –ذرة  –صنف من المحاصيل الحقلية ) قمح  02تم تسجيل  -
كنتالوب تصدير (،   –فاصوليا  –بسلة  –فول رومى  –باذنجان  –لوبيا  –بطيخ  –ىجين وصنف خضر ) خيار صوب  51أستنباط 
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عينة تقاوى وبذور محاصيل وعينة نباتية وبيتموس مستوردة بمعامل ومعاىد المركز  5508ألف خلية نحل ، فحص  51تصدير نحو 
تجربة معملية وحقلية  561عينة جمارك ومصانع بقسم تحليل المبيدات ، إجراء  ..55لتأكد من خلوىا من األمراض  ، تحليلل

من العناصر الثقيلة ، إختبار جودة لعدد  2112لفترة ما قبل الحصاد لبعض المبيدات المقدمة للتسجيل محليًا ، تقدير عينات 
عينة فى مجاالت التحاليل بالمعمل المركزى لتحليل  0861شائش ، تحليل عدد عينة للتعرف على نسب بذور الح 52.1

 متبقيات المبيدات .
عينة أغذية وأعالف  0125عينة بمعهد بحوث صحة الحيوان وارد من مأموريات حقلية وعمالء  فحص  .2261تم فحص  -

ة لفحص جمال شالتين وأبو سمبل والجيزة ، فحص مأموري 58212ومخلفات وارد المحاجر البيطرية والموانىء والعمالء ، عمل 
عينة للكشف عن فيروس الوادى المتصد  والكورونا وطفيليات الدم والحمى القالعية ، كما أنتج معهد بحوث األمصال  6122

لقاح  –قالعية الحمى ال –السعار المثبط  –إنفلونزا الطيور  –مليون جرعة لقاحات فيروسية ) النيوكاسل  51واللقاحات البيطرية 
جرعة لقاح بكتيرى  501512إلتهاب الكبد الوبائى للبط ( ، عدد  –حمى الوادى المتصد  المثبط  –النزف الدموى األرنبى 

مليون جرعة مستحضرات تشخيصية ) التيوبركلين  5.5التسمم الدموى الفورمالينى ( ، وعدد  –الكلوستريديا الجامع  –) البروسيال 
 التيوبركلين النقى للماشية (. –التيوبركلين النقى للثدييات  -النقى   

مركب  5212فدان ، فحص  .11عينة سماد عضوى ومعدنى ومياه وتربة ، إجراء معاينات خارجية لمساحة  58.8تم فحص  -
 دى .سما
 –التخليل  –الفاكهة  –الزيت  –التقطير  –األلبان  –طن بمعهد بحوث تكنولوجيا األغذية من خالل مصانع الصويا  12تم تصنيع  -

 .التجفيف
عينة  ..02مستحضر إضافات أعالف وتركيبة أعالف وإصدار إستمارات لهم ، تحليل  181تم إنهاء إجراءات تسجيل عدد  -

 شحنة أسمدة مستوردة وإضافات األعالف وخاماتها كعينات رقابية . 5111اجن وحيوان ، كا تم فحص خدمية وبحثية وعلف دو 
تم تنفيذ حمالت لكل من القمح ، الفول البلدى ، األرز ، الذرة ، الذرة الرفيعة ، الشعير ، المحاصيل الزيتية ) زىرة الشمس ( ،  -

حقل إرشادى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف  22ل تم القيام بحملة لها من خالل ونظرًا ألىمية زراعة النباتات الطبية فى المستقب
عتر ( ، وتوظيف قناة مصر الزراعية لنقل البرامج اإلرشادية للمزارعين  –كراوية   –نعنا   –أقحوان  –شمر  –بردقوش  –) بابونج 

 يين .وتنفيذ عدد من المدارس الحقلية وتكوين مجلس إرشادى من المهندسين الزراع
 جارى تجديث الهيكل المؤسسى للمركز ليواكب المراكز البحثية العالمية من خالل مشرو  التوأمة مع اإلتحاد األوروبى . -

  22*  تم منح اللقب العلمى لوظيفة رئيس بحوث لعدد 
 01تم منح اللقب العلمى لوظيفة باحث أول لعدد    
 فى وظيفة باحث . 05وتعيين إلى درجة باحث أول  2الموافقة على عدم ترقية  -
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 .مقترح بنك المعلومات الزراعية * 
بإنشاء وتفعيل بنك المعلومات  1/5/0256د/ رءيس المركز لتوجيو معالى الوزير فى إجتما  مجلس اإلدارة المنعقد فى 2نوه أ -

رد الزراعية بطريقة فاعلة ، إمداد متخذ إلدارة المواوتدقيق المعلومات الزراعية ، دراسة وتحليل المعلومات  توفيرالزراعية بعرض 
القرار باألفكار الجديدة ، تحديد الفجوات البحثية وأىم النقاط ذات األولوية لحل بعض مشاكل التنمية الزراعية ، وعليو تم 

 د/ محمود مدنى بتنفيذ توجيهات معاليو .2تكليف أ

جاتو للقيام بالمهام المنوط  رضًا عن أىداف المركز وتطبيقاتو وإحتياد/ محمود مدنى مدير مركز معلومات تغير المناخ ع2ثم قدم أ - 
 بها 

 . 0252( لسنة 5* رأى المستشار القانونى للمركز فى مدى قانونية إنهاء اإلعالن الداخلى رقم ) 
إليو من مجلس إدارة  إلى مذكرة السيد .أ / المستشار القانونى للمركز فيما أحيل د/ عبد المنعم البنا رئيس المركز0أأشار  - 

والذى إنتهى رأى سيادتو فيو  0252( لسنة 5إلبداء الرأى فى مد اإلعالن الداخلى رقم ) 1/5/0256المركز المنعقد بتاريخ 
لسنة ( 5بمد مدة اإلعالن الداخلى رقم ) 02/0/0256المحررة بتاريخ  22/0256طبقًا لمذكرة إبداء رأى فى الطلب رقم 

د/ وكيل المركز لشئون اإلرشاد 2د/ وكيل المركز لشئون البحوث ، أ2جتما  الذى حضره كاًل من أ، ثم نوه عن اإل 0252
( لسنة 5للنظر فى إنهاء اإلعالن رقم ) 0256/./.5والدريب ، أ/ المستشار القانونى للمركز ، أ/ أمين عام المركز بتاريخ 

 لى قوائم اإلنتظار .وغلقو نظراً لكثرة الشكاوى واإلعتراضات المقدمة ممن ع 0252
( 5) إنهاء اإلعالن رقم ) وعليو رأى السيد أ/ المستشار القانونى فى مذكرتو المعروضة على المجلس ضمن ما يستجد من أعمال   

 ( 0252لسنة 
 وافق المجلس على ما جاء فى المذكرة .  
 

 
 
 
 
 
 

 

 


