
جنازه م  من أ نشطة إل رشاد وإلتدريبا مت إ 

 ابملعاهد إلبحثية وإملعامل إملركزية

  01/01/2021خالل إلفرتة من 

 30/06/2021وحىت 



 بالمعاهد البحثية والمعامل المركزيةما تم إنجازه اإلجمالي العام ل

 30/06/2021وحتى  01/01/2021خالل الفترة من 

 عدد الحضور عدد الفعاليات الفعالية

 4739 230 تدريبيةبرامج 

 16179 878 ندوات إرشادية

 2508 136 ورش عمل

 3344 648 أيام حقل

 1195 16311 حملات إرشادية

 طالب 1241 والمعاهد تدريب طلبة الجامعات

 ُمتدرب 15 تدريب باحثين بالخارج

 1449 30 مؤتمرات

 طن 1880 تقاوي الأساس

 صنف 11 أصناف ُمستنبطة

 هجين 26 ُهجن تحت التسجيل

 3332 مدرسة 228 مدارس حقلية

المعامل والأقسام التي حصلت على شهادة الاعتماد الدولية 

 (GMP, ISO 9001, ISO vt 025)للجودة 

 معمل 27

 قسم 14

 ُمنشآت 9 إنشائه من ُمنشآت جديدةما تم 

 ُمنشأة 17 ما تم تطويره من ُمنشآت

 



30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من   

 

 الجهة  
دورات 

 تدريبية
 ح

ندوات 

 إرشادية
 ح

ورش 

 عمل
 ح أيام حقل ح

حقول 

حملات و

 إرشادية

 ح

تدريب 

طلبة 

الجامعا

ت 

 والمعاهد

تدريب 

باحثين 

 بالخارج

 ح مؤتمرات

 -- -- 2 30 -- 200 400 20 100 4 1550 70 60 4 معهد بحوث القطن

-- -- --  33 -- 15968 -- 431 250 4 9730 522 -- -- معهد بحوث المحاصيل الحقلية

 -- -- -- 19 -- -- 300 5-- --  25 1 45 1 البساتينمعهد بحوث 

 -- -- -- 80 -- -- -- -- -- -- 400 10 -- -- معهد بحوث الأراضي والمياه

 -- -- -- 160 -- -- 500 35 -- -- 400 20 100 4 أمراض النباتاتمعهد بحوث 

المحاصيل معهد بحوث 

 السكرية
8 160 26 520 -- -- 8 193 -- --  -- -- -- --

 -- -- -- -- 895 118 1785 76 981 55 823 32 516 21 الصحة الحيوانيةمعهد بحوث 

 100 1 1 150 -- -- 350 10 -- -- 300 15 349 33 نتاج الحيوانيلإامعهد بحوث 

 -- -- -- 61 154 10 194 6 282 3 185 7 1252 32 النبات وقايةمعهد بحوث 

 -- -- -- 22 -- -- -- -- -- -- -- -- 182 20 التناسليات الحيوانيةمعهد 

الأمصال  حوثب معهد

 واللقاحات
3 4 1 35 1 33 -- -- -- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- 92 45 325 13 20 1 معهد بحوث الإرشاد الزراعي
5 

On line 
31 43 

 -- -- -- 70 -- -- -- -- 365 5 -- -- 20 1 الزراعي الإقتصادمعهد بحوث 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  30 1 الهندسة الزراعيةمعهد بحوث 

 5 5 7 161-- -- -- --  1 1 -- 39 140 14 تكنولوجيا الأغذيةمعهد بحوث 

-- -- --  143-- -- -- -- -- -- -- --  143 10 الوراثية الهندسةمعهد بحوث 

 1489 37 15 929 1049 16296 3722 591 2104 118 14.293 756 3021 153 الإجمالي



 30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م

 تقاوي الأساس

 ك محصول ك محصول ك محصول ك محصول ك محصول ك محصول ك محصول

1 
 بحوث معهد

 القطن
 القطن

180 

 طن
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 
بحوث معهد  

 المحاصيل

 الحقلية

 بقولية
200 

 طن

فول 

 صويا

12 

 طن
 الشعير

72  

 طن
 األعالف 

25  

 طن
 األرز

840  

 طن

الذرة 

 الشامية

542  

 طن
 األلياف

9  

 طن

 9 542 840 25 72 12 380 الإجمالي

 طن 1880 العام الإجمالي

30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من   

 الجهة م

 ُهجن تحت التسجيل حديثا   أصناف ُمستنبطة

 عدد الصنف عدد الصنف

  بحوث معهد 1

 القطن
 2 قطن 1 97جيزة 

2 
 بحوث معهد

 الحقلية المحاصيل
 12 أعالف 2 أعالف

3 
 بحوث معهد

 السكرية المحاصيل
 مستورد 12 بنجر السكر مستورد 8 بنجر السكر

 هجين 26 صنف 11 الإجمالي

 

  



 

 30/06/2021وحتى  01/01/2021إنجازه خالل الفترة من ما تم 

 الجهة م
 مدارس حقلية

 حضور عدد

 500 37 القطن بحوث معهد 1

 الحقلية المحاصيل بحوث معهد 2
105  

 الذرة الشامية( –البصل  –األرز  –بقولية  –)قمح 
1982 

 50 20 البساتين بحوث معهد 3

4 
 المحاصيل بحوث معهد

 السكرية

10  

 )يناير إلى إبريل(
 ُمزارع 800

5 
المعمل المركزي لبحوث 

 الحشائش
56 -- 

 3332 228 الإجمالي

30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من   

 الجهة م
 (GMP, ISO 9001, ISO vt 025المعامل والأقسام التي حصلت على شهادة الاعتماد الدولية للجودة )

 الشهادة القسم المعمل

 النباتات أمراض بحوث معهد 1
 (17025ايجاك )ايزو  قسم بحوث الفيروس الفطرية الحجريةلنباتات لالممرضات 

 (17025ايجاك )ايزو  قسم بحوث حصر وتقسيم الفطريات وتشخيص فيروسات النباتعريف ت

 البيطرية واللقاحات الأمصال بحوث معهد 2

 ISO 17025 الجودةقسم بحوث  الرقابة على الجودة

 ISO 9001 جميع أقسام المعهد --

 GMP اإلنتاجية بالمعهدالوحدات  --

 ISO 17025 قسم بحوث األحماض الُمعتمدة معمل كيمياء األغذية الأغذية تكنولوجيا بحوث معهد 3

 الإجمالي
 معامل 4

 أقسام 6

  



 30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 ما تم إنشائه من ُمنشآت جديدة

 العدد ةالُمنشأ العدد ةالُمنشأ
 -- -- 1 مقر المعهد النباتات أمراض بحوث معهد 1

 -- -- 3 معامل السكرية المحاصيل بحوث معهد 2

 الأغذية تكنولوجيا بحوث معهد 3
 خط تصنيع المشمش

 )المصنع التجريبي للفاكهة(
1 -- -- 

 ُمنشآت 5 الإجمالي

 30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 ما تم تطويره من ُمنشآت موجودة

 العدد ةالُمنشأ العدد ةالُمنشأ

 1 صوبة محطة البحوث الزراعية بالجيزة 2 مخازن محلج تقاوي األساس بسخا القطن بحوث معهد 1

 -- -- 1 مقر المعهد النباتات أمراض بحوث معهد 2

 -- -- 2 صوبة السكرية المحاصيل بحوث معهد 3

 -- -- 6 مقر المعهد النباتة وقاي بحوث معهد 4

5 
 واللقاحات الأمصال بحوث معهد

 البيطرية

 مبنى اللقاحات الحية المجفدة

 )بالمعهد( الفيروسية قسم بحوث لقاحات الدواجن
1 -- -- 

 ُمشأة 13 الإجمالي

 

 

  



 30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة
دورات 

 تدريبية
 ح

ندوات 

 إرشادية
 ح

ورش 

 عمل
 ح أيام حقل ح

حملات 

 إرشادية
 ح

تدريب 

 طلبة

تدريب 

باحثين 

 بالخارج

 ح مؤتمرات

 المعمل المركزي

 لبحوث الثروة السمكية
5 65 3 -- 3 -- 2 -- 5 -- 50  -- -- --

 -- -- -- 130 -- -- -- -- 140 4 -- -- 10 1 المعمل المركزي للمناخ الزراعي

 المعمل المركزي لتحليل

 ُمتبقيات المبيدات
6 30 1 

15 

On line 
4 101 -- -- -- -- 14  -- -- --

 -- -- -- 25 -- -- -- -- 75 3 20 2 405 27 المعمل المركزي للمببدات

 المعمل المركزي للتصميم

 والتحليل الاحصائي
4 40 1 25 3 50 -- -- -- -- -- -- -- -- 

 المعمل المركزي 

 للزراعة العضوية
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 المعمل المركزي للأبحاث 

 وتطوير نخيل البلح
2 43 1 16 1 38 1 22 10 146  -- -- -- --

 المعمل المركزي لبحوث 

 الحشائش
9 338 104 1585 -- -- 54 600 -- -- -- -- -- -- 

 المركز الإقليمي

 للأغذية والأعلاف
3 22 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- 3 -- 

 الإدارة المركزية لشئون

 محطات البحوث
20 765 10 225  -- -- -- -- -- --89 -- -- -- 

 -- 3 -- 312 146 15 622 57 404 18 1886 122 1718 77 الإجمالي

 

  



 

 30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 (GMP, ISO 9001, ISO vt 025المعامل والأقسام التي حصلت على شهادة الاعتماد الدولية للجودة )

 القسم المعمل القسم المعمل

 المعمل المركزي للمناخ الزراعي 1
المعمل المركزي للمناخ 

 الزراعي

األساليب الزراعية 

 الُمغلقة
-- -- 

 للمببدات المعمل المركزي 2
 المعمل المركزي 

 للمببدات

بحوث ُمتبقيات المبيدات 

 وتلوث البيئة

 المعمل المركزي 

 للمببدات
 بحوث ُمستحضرات المبيدات

 -- -- 5 20 للأغذية والأعلافالمركز الإقليمي  3

 الإجمالي
 معمل 23

 أقسام 8

 30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 عدد ما تم إنشائه من ُمنشآت جديدة

 المكان ةالُمنشأ
 المعمل المركزي للزراعة العضوية معمل زراعة األنسجة المعمل المركزي للزراعة العضوية 1

جنوب سيناء( –النوبارية  –محطات بحوث )سدس   3 الإدارة المركزية لشئون محطات البحوث 2

 ُمشآت 4 الإجمالي 

 

  



 

 

 30/06/2021وحتى  01/01/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 ما تم تطويره من ُمنشآت موجودة

 المكان ةالُمنشأ المكان ةالُمنشأ

 1 السمكية الثروة لبحوث المركزي المعمل 1
المعمل المركزي لبحوث 

 الثروة السمكية
-- -- 

 الزراعي للمناخ المركزي المعمل 2

صوبة إرشادية 

نموذجية للزراعة 

 بدون تربة

المعمل المركزي للمناخ 

 الزراعي
 زراعية ذكيةصوبة 

المعمل المركزي للمناخ 

الزراعي 

 العضوية للزراعة المركزي المعمل مدير 3
اإلدارة العامة 

 للزراعة العضوية

المعمل المركزي للزراعة 

 العضوية
-- -- 

 ُمشآت 4 الإجمالي

 

 


