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 اوال : مقدمة )نبذة عن القسم(: 

سهامات علمية وادارية كبيرة في تطوير الكلية وخدمة إيعتبر قسم وقاية النبات من اكبر االقسام العلمية بالكلية من حيث عدد اعضاء هيئة التدريس وللقسم 
القسم التخصصات العلمية يضم  ,بالتخصصات الموجودة بالقسم. وفقا لالئحة الداخلية للكلية من حملة الماجيستير والدكتوراهعداد كوادر إالمحلي والمجتمع 

 االتية:
 كيمياء وسمية المبيدات -1
 الحشرات االقتصادية -2
 نحل العسل وديدان الحرير -3
 الحيوان الزراعي -4

منحل وكذلك معمل الحشرات االقتصادية والمبيدات(  –مياء يمعمل الك –عدد ثالث معامل )معمل الحيوان  الثاني علوي ويضمويقع القسم بمني الكلية بالدور 
 . مزرعة الكليةبتعليمي ملحق به مبني 

اعضاء هيئة تدريس( فضال عن  5)ووكالة الكلية  اعضاء هيئة تدريس(  4)تولي اعضاء من هيئة التدريس بالقسم مناصب ادارية مختلفة من بينها عمادة الكلية 
فضال عن  وغيرها ITووحدة تكنولوجيا المعلومات عدد من ادارة لجان وادارات مختلفة بالكلية مثل مركز التجارب والبحوث الزراعية ووحدة مكافحة االفات و

 المشاركات الجوهرية في المشاريع البحثية والتطويرية ومشاريع الجودة واالعتماد بوحدة الجودة بالكلية.

 رؤية القسم: ثانيا : 

الضرورية لعمليات التنمية قسم وقاية النبات الي تحقيق المعايير االكاديمية ومتطلبات جودة التعليم علي المستوي االقليمي وتلبية االحتياجات البحثية ح "يطم
ملين في مجال الزراعة المستدامة للموارد البشرية والطبيعية في مجال وقاية النبات وربط القسم مع المجتمع المحلي من خالل تقديم الدعم العلمي والبحثي للعا

 وحل المشكالت الزراعية في مجال وقاية النبات".

 رسالة القسم: ثالثا : 

نبات في تحقيق رسالة الكلية في اعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل الزراعي المحلي عن طريق التطوير المستمر للعملية "يسهم قسم وقاية ال
االنتاج الزراعي كما زيادة التعليمية والبنية االساسية للقسم. كما تهدف الي تنمية المجتمع الزراعي من خالل القيام بالدراسات واالبحاث العلمية التي من شأنها 

 ونوعا مع المحافظة علي سالمة البيئة.
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 اعداد الخطة: )لجان( : لجنة رابعا

 اشترك في اعداد الخطة البحثية كافة اعضاء هيئة التدريس بالقسم

 : اليه اعداد الخطة البحثية: خامسا

 يتم انجازهاالطالع علي الخطة البحثية السابقة للقسم والوقوف علي اهم ما تم وما لم  -1
 االطالع علي الخطة البحثية للجامعة -2
 .االطالع علي الخطط البحثية لوزارة الزراعة واستصالح االراضي ووزارة البحث العلمي -3
 في الخطة البحثية ومقتراحاتهم المختلفة. استبيان اراء اعضاء هيئة التدريس -4
 .|من خالل االستبيانات التعرف علي مشكالت المجتمع المحلي -5
 .حلقات نقاش بالقسماجراء  -6
 جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم البداء مالحظاتهم وارائهم. اليمقترح الخطة ارسال  -7
 واعتمادها تمهيدا الدراجها ضمن الخطة البحثية للكلية.لمناقشتها مجلس القسم عرض مقترح الخطة علي  -8

 : اهداف الخطة:سادسا

  اهداف اعداد خطة بحثية للقسم: اوال

 .لخطط التنمية االستراتيجيةاعتماد وتوثيق كافة االنشطة البحثية بالقسم وفق استراتيجية تخدم االهداف العامة  .1
 .بالقسملخبرات والموارد المتاحة وتوزيع المهام وفق اتحديد األولويات البحثية  .2
 .التي يمكن العمل علي تحقيقها مستقبالالتعاون البحثي  (بروتوكوالتمشروعات )وأالمشروعات البحثية ومعرف اهم موضوعات  .3
 تحديد اليات لتوفير مصادر لتمويل البحث العلمي بالقسم وكذلك للتقييم المستمر لالنتاج البحثي العضاء هيئة التدريس .4
 دات البحثية بالكليةدور المراكز والوح االهتمام بالوقوف علي اهم موضوعات التعاون مع االقسام االخري وكليات الجامعة وكذلك االستفادة من .5

 .وخارجها
التي يمكن تسجيل طالب الدراسات العليا بها وتوزيع الطالب وفق الرؤية البحثية للقسم والخبرة والتميز العضاء هيئة  معرفة الموضوعات البحثية  .6

 .التدريس بالقسم
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 بطة بالتخصصات العلمية بالقسم.السعي نحو تحديد االحتياجات البحثية للمجتمع المحلي والعمل علي حل المشكالت المرت .7

 مساهداف الخطة البحثية للق: ثانيا

  .بيئياالهتمام بحل مشكالت التلوث الوضع برامج بحثية تهدف الي زيادة االنتاج النباتي والحيواني من خالل مكافحة االفات مع  .1
  .المحليوضع برامج للمكافحة المتكاملة لالفات الزراعية المنتشرة في النطاق البيئي  .2
 .ئي الزراعييعلي النظام الب التغيرات المناخية واثرهاوربط التغيرات العددية بحصر االفات  .3
 تقييم فاعلية المبيدات المختلفة المنتشرة في السوق المحلي والمستوردة والتي المستخدمة علي االفات تحت الظروف المحلية. .4
  .كالفرمونات والهرمونات ومنظمات النمو الحشرية والنباتية والمستخلصات النباتية وغيرها البحث عن وايجاد بدائل امنة للمبيدات .5
 االهتمام باستخدام التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية وتكنولوجيا النانو في مجال مكافحة االفات .6
 االمراض وغيرها من االعداء الحيوية تطوير برامج المكافحة الحيوية لالفات وتقييم دور المفترسات والطفيليات ومسببات .7
 التي تصيب المحاصيل مكافحة االفات والحشائش وضع برامج وايجاد وسائل حديثة ومبتكرة وغير تقليدية ل  .8
 ومنتجاتهاالهتمام بتطوير نحل العسل  .9

 الزراعيةتطوير طرق تقدير وقياس سمية المبيدات واالثر البيئي لها علي الكائنات غير المستهدفة والمنتجات  .10
 المخزونة والمصانع والحشرات الطبية والبيطريةالمواد االهتمام بمكافحة افات الحبوب و   .11
 مكافحة االفات الحيوانية غير الحشرية سواء علي النباتات او الحيوانات المزراعية .12
 وحل المشكالت المرتبطة بتخصصات القسم المختلفة. البحثيةمجاالت الالتعاون مع المؤسسات البحثية والجهات الحكومية في  .13
 .في تخصصات القسم المختلفةمتميزة تاهيل وبناء كوادر بحثية  .14
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 :واالنشطة البحثية : مجاالت البحث ومحاور الخطةسابعا 

 المحاور البحثية المجال
 االنشطة البحثية

 )الموضوعات والمشكالت البحثية(

 االقسام االخري 

المشاركة في 

 التنفيذ

التكنولوجيا 

 (4الحيوية )

تحسين  -1

السالالت النباتية 

والحيوانية 

 وزراعة األنسجة

 المختلفة لالصابة باالفات مقاومة نباتية أصناف الستنباط الحيوية التكنولوجيا استخدام .1

 المختلفة  باالفات االصابة علي المستحثة المقاومة فاعلية وتقييم دراسة .2

 النباتية في مكافحة االفات الحشرية والحيويةاستخدام المستخلصات  .3

 في مكافحة االفات االقتصادية RNA interferenceاستخدام تقنيات  .4

 Bt plantsانتاج السالالت النباتية المهنسة وراثيا لمكافحة االفات مثل  .5

 –الوراثة 

 المحاصيل 

المكافحة  -2

 الحيوية

 االقتصادية تطوير وابتكار وسائل للمكافحة الحيوية لالفات .1

 المقاومة المستحثة للحشائش  .2

 وتفعيل دور المكافحة البيولوجية للحشائش .3

 استخدام الطفيليات الحشرية ومسببات االمراض في مكافحة االفات .4

 

علوم 

وتكنولوجيا 

 (7النانو )

تطبيقات مواد  -1

 النانو

 لالفاتدراسة تطبيقات النانوتيكنولوجي في المكافحة المباشرة وغير المباشرة  .1

 دراسة االثار البيئية الستخدام مبيدات النانو في مكافحة االفات .2

 

علوم البيئة 

(10) 

التلوث  -1

 البيئي 

وتحليل متبقيات المبيدات  دراسة سمية المبيدات المستخدمة في مكافحة االفات الزراعية والحيوانية .1

 بالمنتجات الزراعية والبيئة

وكيفية التخلص من  ومدخالت االنتاج الزراعي علي النظم البيئية دراسة االثار البيئية لمختلف الملوثات .2

 متبقيات المبيدات

 دراسة االثار البيئية للمصانع علي الفونا بالبيئات المحيطة .3

 مكافحة االفات في الزراعات العضوية .4

 دراسة تاثير مبيدات الحشائش علي االفات الحشرية والكائنات غير المستهدفة  .5

 تطبيق المبيدات ووسائل المكافحة الحيوية لالفات دراسات مقارنة بين .6

 

  اتر التغيرات المناخية علي االصابة باالفات -1اقتصاديات  -2
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 المحاور البحثية المجال
 االنشطة البحثية

 )الموضوعات والمشكالت البحثية(

 االقسام االخري 

المشاركة في 

 التنفيذ

حماية البيئة 

 وتشريعاتها

 الدراسات البيئية لالفات الزراعية المتوطنة والوافدة -2

اإلنتاج 

الزراعي 

ومصادر 

 (12الغذاء )

الكفاءة  -1

اإلنتاجية 

للمنتجات 

الزراعية 

 –)نباتية 

 حيوانية( 

 انتاج اصناف نباتية مقاومة او متحملة لالصابة باالفات -1

 مكافحة الحشائش علي المحاصيل االقتصادية -2

 مكافحة االفات الطبية والبيطرية التي تصيب حيوانت المزرعة -3

 واالفات التي تصيب نحل العسلدراسة نحل العسل وتحسين المنتجات ومكافحة االمراض  -4

 مكافحة افات المواد المخزونة -5

 مكافحة افات الحيوانات المزرعية -6

  -المحاصيل 

 –البساتين 

االنتاج 

 الحيواني

مكافحة  -2

ومقاومة 

امراض النبات 

واالفات 

 الزراعية

 القمح، البنجرالحقلية وتشمل القطن، الذرة، االرز، مكافحة االفات علي اهم المحاصيل االقتصادية  -1

 البقوليات  البصل، الطماطم، البطاطس،وتشمل  الخضر االقتصادية محاصيل  اهم علي االفات مكافحة -2

، ح، المانجو، التفاح ، الجوافةالموالمل الفاكهة االقتصادية وتش محاصيل  اهم علي االفات مكافحة  -3

 نخيل البلح

 بمحافظة الغربيةضد افات نباتات االرز واالعداء الحيوية تقييم فاعلية بعض المبيدات الحشرية  -4

 االعداء الحيوية ومسببات االمراض الحشرية كمصادر جديدة لمكافحة االفاتوتقييم حصر  -5

 مكافحة الحشرات الناقلة لمسببات امراض النبات والحشرات الثاقبة الماصة -6

 مكافحة افات المشاتل ونباتات الزينة والصوب -7

 المنزلية وافات الصحة العامة والطبية والبيطرية مكافحة االفات -8

 مكافحة االفات الحيوانية غير الحشرية -9

 مكافحة االمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل االقتصادية -10

 الدرسات البيوكيميائية والفسيولوجية والوراثية والجزيئية للحشرات االقتصادية -11

 مكافحة االفاتدراسة االتجاهات الحديثة وغير التقليدية في  -12
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 : 2020-2015خالل الفترة الخمسية  (للقضايا والمشكالت البحثية الواردة بخطط القسملالنشطة البحثية ) زمنيةال تنفيذيةال خطةال: ثامنا

 المجال
 /المحور
 /النشاط

 

 العام االول
 

15/2016 

 العام الثاني
 

16/2017 

 العام الثالث
 

17/2018 

 العام الرابع
 

18/2019 

العام 
 الخامس

 
9/2020 

 تعاون مع جهات خارجية مسئول التنفيذ )الفريق البحثي او الباحث المسئول عن التنفيذ(

 اعضاء هيئة التدريس بالقسم
 طالب دراسات عليا

1 
 

2 1 
 

2 1 
 

2 1 
 

2 1 
 

2    

د  –د صبري عبد العال  –اد/ حلمي عنبر            4/1/1
 ابراهيم الشيشيني

  

   اد السيد كشك –اد/ حلمي عنبر            4/1/2

 –اد / عبد الحكيم الشربيني  –اد تسامح خطاب            4/1/3
 د حازم ربيع –اد حلمي عنبر 

 جامعة فلوريد امريكا –د نبيل قليني  عبد العزيز كشك

د  –اد/ ابراهيم مصباح  –اد/ ابراهيم الهواري            4/1/4
 ابراهيم الشيشيني

 جامعة فلوريدا امريكا –د نبيل قليني  

 علوم طنطا –اد محمد الهيتي   د ابراهيم عبد الحق الشيشيني           4/1/5

   جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم           4/2/1

   د حازم ربيع – الشربينياد/ عبد الحكيم            4/2/2

د  –اد/ السيد كشك  الشربيني اد/ عبد الحكيم           4/2/3
 د حازم ربيع –صبري عبد العال 

 محطة بحوث سخا –د عبد الناصر  اكرام 

د  –اد/ السيد كشك  -اد/ عبدالحكيم الشربيني           4/2/4
 صبحي حامد

 هدي محمد
 احمد شفيق

 معمل المركزي المبيدات –د ثناء عبدهللا 
 بحوث سخا –د امل عزت 

د ابراهيم  –اد صبحي حامد  –اد/ حلمي عنبر            7/1/1
 الشيشيني

  عبد العزيز كشك

د ابراهيم  –اد صبحي حامد  –اد/ حلمي عنبر            7/1/2
 الشيشيني

  عبد العزيز كشك

د   –اد/ صبحي حامد  –اد/ حلمي عنبر            10/1/1
 د / حازم ربيع -صبري عبد العال 

  

د حازم  –ادا/ حلمي عنبر اد/ صبحي حامد            10/1/2
 د هناء نسيم –ربيع 

 زراعة كفر الشيخ –د علي سليمان  اسالم عبد الفتاح

  د/ –اد/ عبد الحكيم الشربيني اد/ حلمي عنبر            10/1/3
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 د حازم ربيع –صبحي حامد 

  امل  اد/ ابراهيم مصباتح  –اد/ عبد الحكيم الشربيني            10/1/4

د  –اد/ حلمي عنبر  –اد/ عبد الحكيم الشربيني            10/1/5
 حازم ربيع

  

د صبري  –اد/ تسامح خطاب اد/ حلمي عنبر            10/1/6
اد/ ابراهيم  –عبد العال  اد/ ابراهيم الهواري 

 د رانيا مشعل –د محمد فاضل  –مصباح 

  احمد محمد علي

د  -اد/ ابراهيم مصباح  –اد/ ابراهيم الهواري            10/2/1
الزهراء  د فاطمة الزهارء –ابراهيم الشيشني 

 حجازى 

  

د  -اد/ ابراهيم مصباح  –اد/ ابراهيم الهواري            10/2/2
 حجازى الزهراءد فاطمة  –ابراهيم الشيشني 

  

اد/ صبري  –اد/ السيد كشك  –اد/ حلمي عنبر            12/1/1
د محمد  –اد/ ابراهيم مصباح  -عبد العال

 د ابراهيم الشيشيني –فاضل 

  

اد/ عبد الحكيم الشربيني  -اد/ تسامح خطاب            12/1/2
د صبري   -اد/ السيد كشك  –اد/ حلمي عنبر 

 د حازم ربيع -عبدالعال 

 يمني نبيل
 همت عبد الجواد
 احمد عبد المنعم

 مركز بحوث الجميزة  –د احمد موسي 
 بحوث سخا –د امل عزت الشهاوي 

   جميع اعضاء هيئة التدريس           12/1/3

الهواري اد/  اد/ ابراهيم –اد/ تسامح خطاب            12/1/4
د هيثم  –اد/ ابراهيم مصباح  –حلمي عنبر 

 محمود رمضان

 سعيد نافع
 شمس السيد

د محمد   -جامعة بنها –د متولي خطاب 
 عبد العظيم معهد وقاية النبات بالدقي

 بحوث الجميزة –د اسماء انور عيسي 

اد/  –اد/ حلمي عنبر  -اد/ تسامح خطاب            12/1/5
د / صبحي –ا د السيد كشك  –ابراهيم مصباح 

د  -د رانيا مشعل  –د حازم ربيع  –حامد 
 د هناء نسيممحمد فاضل 

حسام  –هبة الشناط 
 بدوي

معهد وقاية النبات  –د محمود السيد النجار 
 القاهرة

 د سيكومار شكرا جامعة كوينز الند استراليا
 جامعة كفر الشيخ –د علي سليمان 

   جميع اعضاء هيئة التدريس           12/1/6

 جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم           12/2/1
 

االء  -عال صابر 
سامي  –الشايب 

 د المدثر عبدالعظيم
 بحوث سخا  –د الزاهي الزاهي 
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مروة توفيق  –قريش 
 اليزابث زكريا –

 كفر الشيخ –دعطية قريطم 
 محطة سخا –د صفوت عبدالسالم 

 بحوث القاهرة –د مصطفي النجار 

 جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم           12/2/2
 

هبة  -دعاء التلبنتي 
  - بسيوني

غادة  -رباب عالم 
السعيد عبد  -فتحي

فاطمة  – المنعم رنيا
 الزهراء

 محطة بحوث سخا –د رافت بدر 
 بحوث سخا –د سعد بسيوني 
 بحوث سخا –د محمد خطاب 

 اد/ ابراهيم مصباح –اد/ ابراهيم الهواري            12/2/3
 د ابراهيم الشيشيني -د محمد فاضل 

 – صالح  امال
 ابرهيم الشيشيني 

جامعة فلوريد الواليات  –د نبيل قليني 
 المتحد

اد السيد  –اد / براهيم الهواري اد/ حلمي عنبر            12/2/4
د  -د رانيا مشعل   –د حازم ربيع  –كشك 

 ابراهيم الشيشيني

 بحوث وقاية النيات –د ابراهيم الشامي  

د  –اد/ ابراهيم مصباح  –اد/ ابراهيم الهواري            12/2/5
د ابراهيم  –د محمد فاضل  -رانيا مشعل 

 د فاطمة الزهراء –الشيشيني 

  

   جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم           12/2/6

 د ربيع كمال ابوالخير   د فاطمة الزهراء  –اد/ ابراهيم الهواري            12/2/7

  السيد هاشم /صبحي حامدد-اد/ حلمي عنبر            12/2/8

اد/  –اد/ ابراهيم الهواري  -اد/ عبد الحكيم            12/2/9
محمد د. –غادة الشافعي .د  -حلمي عنبر 

 فاضل 
 

 خالد جابر
 اسماء بدراوي 
 ايمان الجندي 

 محمد رضا

معهد بحوث وقاية النبات  –د مجدي بولس 
 الدقي

 د احالم عبد السيد

د/ –اد/ حلمي عنبر –اد/عبد الحكيم الشربيني            12/2/10
 د حازم ربيع  -صبحي حامد 

 احمد عبد المنعم
 احمد شفيق

 بحوث سخا –د امل عزت 

أزد صبحي حامد د  –أ.د ابراهيم الهواري            12/2/11
 ابراهيم الشيشيني 

  

   جميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم           12/2/12
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 : بالقسم لتنفيذ الخطة البحثية المتاحة االمكانيات: تاسعا

  .من اعضاء هيئة التدريس ذو الخبرة الكبيرة كوادر متنوعةيتوفر بالقسم  -1
 وجود اماكن بالرغم من تواضعها الجراء بعض البحوث العلمية كمعامل الطالب بالكلية -2
 التي يمكن استخدامها في اجراء البحوث المواد الكيماويةتوفر بعض  -3
 توفر عدد من الزجاجيات واالدوات المعملية -4
 وملحق به مبني العمال النحالة وجود منحل تعليمي بالقسم -5
 لوحدة مكافحة االفات يمكن استخدامها.وجود رشاشات ومواتير تابعة  -6

 : المطلوبة لتنفيذ خطة القسم البحثية : االحتياجاتعاشرا

 .واحد بالقسممعيدين جدد نظرا لوجود معيد تكليف  الحاجة الي  -1
 GC – PH meterجهاز  – HPLCجهاز  –جهاز اسبكتروفوتوميتر  –جهاز طرد مركزي  –رونية تالحاجة الي اجهزة تشمل )اجهزة وزن الك -2

 (الخ
 بالكلية  توفير معمل مركزي -3
 الحاجة الي انشاء صوب خاصة الجراء التجارب النصف حقلية -4
 والمفترسات الحشريةتجهيز معمل تربية للحشرات والطفليليات  -5
 )الفئران والجرذان ...الخ(التجارب حيوانات تربية معمل تجهيز- -6
 اء تجارب السمية للمبيدات علي حيوانات التجاربرجالو تجهيز معمل للمسببات المرضية -7
 والمبيدات الثقيلة والملوث للمياه والتربة  اجهزة لتقدير العناصر  -8
 الحاجة لعمالة جيدة و مزرعة بحثية للكلية -9

 كيماويات وزجاجيات  -10
 توفير منظومة عمل ادارية جيدة لتقليل عناء الباحثين من النواحي االدارية -11
 في قواعد البيانات العالميةك االشترا -12
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 تخصيص عدد مناسب من المشروعات الممولة من صندوق البحوث لتنفيذ محاور الخطة. -13

 والمتوقعة لتمويل الموضوعات البحثية: مصادر التمويل المقترحة : حادي عشر

 ميزانية البحث العلمي -1
 التقدم لمشاريع من صندوق البحوث بالجامعة -2
 التقدم للحصول علي بعض السلف البحثية -3
 التعاون مع مراكز البحوث الزراعية والزمالء بمراكز بحثية مختلفة -4
 التقدم للحصول علي منح وبعثات ومهام علمية  -5
 لدعم وتمويل البحث العلمي ضرورة عقد اتفاقيات -6
 ضرورة توفير امكانيات المعمل المركزي بالجامعة للباحثين بالكلية -7

 : والتحديات المتاحة والفرص والضعف القوة عناصرثاني عشر : 

  اوال عناصر القوة:  
 توفر اعضاء هيئة التدريس بالقسم

 وجود عدد جيد من شباب اعضاء هيئة التدريس    
 جيد من طالب الدراسات العلياوجود عدد     
 توفر العالقات العلمية مع عدد كبير من الجهات البحثية الخارجية محليا ودوليا.    
 ثانيا عناصر الضعف:  

 ت بحثية جيدة وبنية تحتية للبحث العلمياعدم توفر امكان
 عدم وجود فنيين وعمالة مدربة لصيانة وتشغيل االجهزة وغيرها    
 بحثيةتجارب عدم وجود معمل مركزي ومزرعة     
 ثالثا: الفرص المتاحة:  

 تعد كلية الزراعة الوحيدة بوسط الدلتا
 كفر الزيات والتي تحتاج لخدمات بحثية من القسموالمحلة الكبري فى الصناعية الشركات وجود عدد كبير من     
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 تنوع كبير في المحاصيل المنزرعة بمحافظة الغربية    
 الحاجة الشديدة الي انجاز بعض الموضوعات البحثية لخدمة المجتمع المحلي اهمها التلوث البيئي وبدائل المبيدات    
  رابعا: التحديات: 

 بها امكانت بحثية افضل محطة التجارب والبحوث الزراعية بالجميزة وجود
 عدم معرفة الكثير من المؤسسات بانشطة وخدمات القسم البحثية   

 : للقسم البحثية الخطة تنفيذ متابعة : اسس والياترثالث عش

الجامعي  اعداد كل عضو هيئة تدريس بالقسم لتقرير سنوي عن االنشطة البحثية وتقديمه لمجلس القسم في شهر اغسطس من كل عام باعتباره نهاية العام -1
 وقبل بدء عام جامعي جديد

 البحثية وما لم يتم انجازة موضحا بها االسباب والمقترحاتيقدم القسم تقريرا سنويا عن ما تم انجازة من الخطة  -2
 يتولي رئيس القسم المتابعة المستمرة علي مدار العام لمهام السادة اعضاء هيئة التدريس -3
 تقديم تقرير عن اي نشاط بحثي لعضوهيئة التدريس مع مؤسسات خارجية وتحديد مدي اسهامه في انجاز الخطة البحثية -4
 سنوية عن المشروعات الجارية بالقسم وعدد البحوث المنشورة سنويا ومستوي المجالت المنشور بهااعداد احصائية  -5
 اعداد احصائية سنوية بمخرجات القسم من رسائل الماجيستير والدكتوراه ومدي اضافتها في تنفيذ الخطة البحثية للقسم -6
 .لبحث العلمياستبيان دوري للمجتمع المحلي واعضاء هيئة التدريس لقياس مردود ا -7

  : شكر وتقديررابع عشر 

من جهد في اعداد واخراج الخطة  هيئة التدريس علي ما قدمواالسادة اعضاء جميع القسم و رئيس مجلس بعمل القائم كل الشكر والتقدير للسيد االستاذ الدكتور
 كلية الزراعة جامعة طنطا.بالبحثية الخمسية لقسم وقاية النبات 

 .واعتمادهاوالموافقة عليها  2016/ 3  / 7  بتاريخ تم عرض الخطة البحثية علي مجلس القسم  -
-  

 رئيس مجلس القسمالقائم بعمل 
 (   ) 

 حامد م د / صبحي عبد الرحي


