
جنازه م  من أ نشطة إل رشاد وإلتدريبا مت إ 

 ابملعاهد إلبحثية وإملعامل إملركزية

 30/06/2021خالل إلفرتة من 

 31/12/2021وحىت 



 بالمعاهد البحثية والمعامل المركزيةما تم إنجازه اإلجمالي العام ل

 31/12/2021وحتى  30/06/2021خالل الفترة من 

 الحضورعدد  عدد الفعاليات اتالفعالي

  68586858  389389  تدريبيةتدريبيةبرامج برامج 

  2012420124  10151015  ندوات إرشاديةندوات إرشادية

  35783578  123123  ورش عملورش عمل

  96749674  646488  أيام حقلأيام حقل

  18231823  86838683  حملات إرشاديةحملات إرشادية

  طالبطالب  82658265  تدريب طلبة الجامعات والمعاهدتدريب طلبة الجامعات والمعاهد

  ُمتدربُمتدرب  4040  تدريب باحثين بالخارجتدريب باحثين بالخارج

  544544  2020  مؤتمراتمؤتمرات

  طنطن  458,731458,731  تقاوي الأساستقاوي الأساس

  صنفصنف  1313  أصناف ُمستنبطةأصناف ُمستنبطة

  هجينهجين  2525  ُهجن تحت التسجيلُهجن تحت التسجيل

  حضورحضور  27902790  مدرسةمدرسة  113636  مدارس حقليةمدارس حقلية

المعامل والأقسام التي حصلت على شهادة الاعتماد الدولية المعامل والأقسام التي حصلت على شهادة الاعتماد الدولية 

  ((GGMMPP,,  IISSOO  99000011,,  IISSOO  vvtt  002255))للجودة للجودة 

  معملمعمل  2323

  قسمقسم  2525

  ُمنشآتُمنشآت  55  ما تم إنشائه من ُمنشآت جديدةما تم إنشائه من ُمنشآت جديدة

  ُمنشأةُمنشأة  3232  ما تم تطويره من ُمنشآتما تم تطويره من ُمنشآت

 



 31/12/2021وحتى  30/06/2021ما 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

 19 4 2 52 -- 200 750 30 75 3 3000 150 300 12 معهد بحوث القطن
 -- -- -- 58 -- 8342 5050 336 250 3 9784 477 325 25 معهد بحوث المحاصيل الحقلية

 -- -- -- 171 -- -- -- 1 -- 4 -- 44 -- -- البساتينمعهد بحوث 
 -- -- -- 400 -- -- -- -- 210 4 540 10 160 4 معهد بحوث الأراضي والمياه

 500 1 -- 390 490 35 95 3 184 4 423 14 787 42 وقايةالنباتمعهد بحوث 
 2 2 2 600 -- -- 550 48 -- -- 300 15 240 9 أمراض النباتاتمعهد بحوث 
 -- -- -- 75 -- -- 1500 89 -- -- 1100 52 100 3 المحاصيل السكريةمعهد بحوث 

 -- -- -- 253 495 60 1009 55 1250 45 1120 40 350 20 الصحة الحيوانيةمعهد بحوث 
 -- -- -- 600 -- -- -- -- 50 1 65 5 600 55 نتاج الحيوانيلإامعهد بحوث 

 4 4 4 10 -- -- 552 77 -- -- -- -- 603 25 التناسليات الحيوانيةمعهد بحوث
 1 1 -- 45 -- -- -- -- -- -- 29 3 63 8 حوثالأمصال واللقاحاتب معهد

 -- -- 26 14 700 35 -- -- -- -- 400 18 237 16 معهد بحوث الإرشاد الزراعي
 -- -- -- 150 -- -- -- -- 594 16 -- -- 201 9 الزراعي الإقتصادمعهد بحوث 
 -- -- -- 830 -- -- -- -- -- -- 91 8 50 2 الهندسة الزراعيةمعهد بحوث 
 15 6 5 513 -- -- -- -- 322 25 17 13 443 33 تكنولوجيا الأغذيةمعهد بحوث 
 -- -- -- 3146 -- -- -- -- -- -- -- -- 437 35 الهندسةالوراثيةمعهد بحوث 

 541 18 39 7307 1685 8672 9506 639 2935 105 16869 849 4896 298 الإجمالي

 

  



 31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م

 تقاوي الأساس

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

1 
معهد بحوث 

 القطن
 القطن

24 
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- طن

2 
 معهد بحوث

المحاصيل 

 الحقلية

 الشعير
54 
 طن

ذرة 
 رفيعة

4 
 طن

 بقولية
 -)فول بلدي
 صويا(

291 
 طن

 كتان طن24,95 زيتية
0,488 

 طن
 1,700 البصل

 طن
 األعالف

58,593 
 طن

 طن 58,593 طن 1,700 طن 0,488 طن 24,95 طن 291 طن 4 طن 78 الإجمالي

 طن 458,731 الإجمالي العام

31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من   

 الجهة م

 ُهجن تحت التسجيل حديثا   أصناف ُمستنبطة

 عدد الصنف عدد الصنف

 1 (ُمبشرهجين ) 1 (97جيزة ) معهد بحوث القطن 1

2 
 معهد بحوث

 المحاصيل الحقلية

 -سورجم  –برسيم مصري  –قمح  –كاسافا  –)فول سوداني 
 4 أعالف( -)ألياف  12 (ذرة شامية -لوبيا علف  –حشيشة سودان –ذرة ريانة 

3 
 معهد بحوث

 المحاصيل السكرية
 20 (بنجر سكر من أوربا) -- --

 هجين 25 صنف 13 الإجمالي

 

  



 31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 مدارس حقلية

 حضور عدد

 ُمتدرب 1900 ذرة شامية( –بصل  –أرز  –بقوليات  –)قمح  77 معهد بحوث المحاصيل الحقلية 1

 تدربمُ  125 )قصب سكر( 5 معهد بحوث المحاصيل السكرية 2

 ُمتدرب 500 37 معهد بحوث القطن 3

 ُمتدرب 25 1 معهد بحوث الإنتاج الحيواني 4

 ُمتدرب 240 16 المعمل المركزي لبحوث الحشائش 5

 ُمتدرب 2790 مدرسة 136 الإجمالي

31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من   

 الجهة م

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

 الشهادة القسم المعمل

 معهد بحوث التناسليات الحيوانية 1
 قسم بحوث األمراض الفيروسية معمل بحوث األمراض الفيروسية

ISO - 17025 قسم بحوث السموم الفطرية معمل بحوث السموم الفطرية 
 قسم بحوث الُســل معمل بحوث الُســل

 معمل الرقابة على الجودة  الأمصال واللقاحات البيطرية معهد بحوث 2

 ISO – 17025/2017 قسم الجودة

 ISO –9001 جميع األقسام

 GMP قسم الوحدات اإلنتاجية

 معمل كيمياء األغذية معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية 3

 Aقسم تقدير فيتامين 

ISO - 17025 
 قسم تقدير الزيوت والدهون

 قسم تقدير السكريات
 قسم تقدير المعادن الثقيلة

  قسم 11 معامل 5 الإجمالي



 31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 ما تم إنشائه من ُمنشآت جديدة

 العدد ةالُمنشأ

 (3عدد ) منافذ بيع ُمنتجات المعهد وقاية النباتمعهد بحوث  1

 منشآت 3 الإجمالي

 31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 ما تم تطويره من ُمنشآت موجودة

 العدد ةالُمنشأ العدد ةالُمنشأ

 1 قسم بحوث األمراض التناسلية )وحدة الفيرولوجي( 1 قسم بحوث التلقيح االصطناعي التناسليات الحيوانيةمعهد بحوث  1

 1 قسم بحوث األمراض الفيروسية 1 قسم بحوث األمراض البكتيرية معهد بحوث أمراض النباتات 2

 2 صوب 4 معامل معهد بحوث المحاصيل السكرية 3

4 
معهد بحوث الأمصال واللقاحات 

 البيطرية
 -- -- 1 مبنى اللقاحات الحية المجفدة

 -- -- 1 الخدمات بالمعهدأعمال صيانة لمناطق  معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية 5

 2 صيانة مباني كفر الشيخ 1 صيانة مبنى المعهد معهد بحوث القطن 6

 -- -- 1 صيانة مبنى المعهد وقاية النباتمعهد بحوث  7

 ُمنشأة 16 الإجمالي

 

 



31/12/2021وحتى  30/06/2021ما 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
4 48 1 50 2 80 1 15 2 -- 180 -- -- -- 

 1 1 -- 250 -- -- -- -- 15 1 200 4 148 11 المعمل المركزي للمناخ الزراعي

 المعمل المركزي لتحليل

 ُمتبقيات المبيدات
6 27 -- -- 4 200 -- -- -- -- 50 -- -- -- 

 -- -- -- 135 -- -- -- -- 190 3 130 5 220 13 المعمل المركزي للمببدات

 المعمل المركزي للتصميم

 والتحليل الاحصائي
7 71 9 120 2 20 -- -- -- -- 48 1 -- -- 

 المعمل المركزي 

 للزراعة العضوية
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15 -- -- -- 

 المعمل المركزي للأبحاث 

 وتطوير نخيل البلح
6 95 8 128 5 146 8 153 9 138 10 -- -- -- 

 المعمل المركزي 

 لبحوث الحشائش
23 607 131 2600 -- -- -- -- -- -- 47 -- -- -- 

 المركز الإقليمي

 للأغذية والأعلاف
8 96 4 7 1 1 -- -- -- -- 120 -- 1 2 

 الإدارة المركزية لشئون

 محطات البحوث
13 650 4 20 -- -- -- -- -- -- 103 -- -- -- 

 3 2 1 958 138 11 168 9 652 18 3255 166 1962 91 الإجمالي

 
  



 

 31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م

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

 الشهادة القسم المعمل

 ISO9001 قسم بحوث الحشائش لبحوث الحشائش المعمل المركزي  المعمل المركزي لبحوث الحشائش 1

 المعمل المركزي للمببدات المعمل المركزي للمببدات 2
 متبقيات المبيدات وتلوث البيئة قسم بحوث

ISO - 17025 
 مستحضرات المبيدات قسم بحوث

 (GMP, ISO 9001, ISO vt 025) أقسام 6 معمل 15 المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف 3

4 
المعمل المركزي لتحليل ُمتبقيات 

 المبيدات
 المعمل المركزي لتحليل

 (GMP, ISO 9001, ISO vt 025) أقسام 5 ُمتبقيات المبيدات

  قسم 14 معمل 18 الإجمالي

 31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من 

 الجهة م
 عدد ما تم إنشائه من ُمنشآت جديدة

 المكان ةالُمنشأ

 لبحوث الثروة السمكيةالمعمل المركزي 1
 المعامل الجافة والرطبة

 المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية
 إنشاء سور للمعمل

 ُمنشأة 2 الإجمالي

 



31/12/2021وحتى  30/06/2021ما تم إنجازه خالل الفترة من   

 الجهة م
 ما تم تطويره من ُمنشآت موجودة

 المكان ةالُمنشأ المكان ةالُمنشأ

 مبنى المعامل لبحوث الثروة السمكيةالمعمل المركزي  1
المعمل المركزي لبحوث 

 الثروة السمكية
-- -- 

 الإدارة المركزية لشئون محطات البحوث 2

استكمال شبكات الري 
 بالرش

محطة البحوث الزراعية 
 بقالبشو

تطوير موقع اإلنتاج 
 الحيواني

 محطة بحوث البساتين
 بالقناطر الخيرية

 صيانة محوالت الكهرباء
محطة البحوث الزراعية 

 بالمطاعنة
 تجديد شبكة الكهرباء

محطة البحوث الزراعية 
 بالجميزة

تطوير موقع اإلنتاج 
 الحيواني

محطة البحوث الزراعية 
 بالنوبارية

 صوب زراعية( 8عدد )
محطات بحوث 

جزيرة  –)القصاصين 
 شندويل( -الشعير 

3 
المعمل المركزي لتحليل ُمتبقيات 

 المبيدات
مجموعة عمل الملوثات 

 العضوية الثابتة
 المعمل المركزي لتحليل

 ُمتبقيات المبيدات
مجموعة عمل 
 الميكروبيولوجي

 المعمل المركزي لتحليل
 ُمتبقيات المبيدات

 ُمنشأة 16 الإجمالي

 
 


