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معمل الكشف عن النباتاث املهنذست وساثيا
بكليت الضساعت جامعت دمنهىس

أهذاف املششوع
ايهشف عٔ ايتعد ٌٜايٛزاثٞ
إقاَٚ ١تأضٝظ َعٌُ َتُٝص َٚتخصص يف زتاٍ ايٓباتات املٗٓدضٚ ١زاثٝا يًتعسف عًٞ
األغرٚ ١ٜاألعالف ٚايتكاٚ ٟٚايٓباتات املٓتذ ١باهلٓدض ١ايٛزاثَ ١ٝعتُدا يف ذيو عًٞ
ايطسم اييت تعتُد عً ٞحتً ٌٝاملاد ٠ايٛزاث.١ٝ
ايعٌُ عً ٢شٜاد ٠املطتفٝد َٔ ٜٔاملعٌُ يف األٚد٘ املختًفَ ١جٌ ايٓٛاس ٞايبشج١ٝ
ٚتدزٜب ادتٗات ايسقاب ١ٝاملختًف ١يف َصس عً ٞنٝفَ ١ٝساقب ١األغرٚ ١ٜاألعالف
ٚايتكاٚ ٟٚايبرٚز ٚايٓباتات.

النتائج و التأثري املتىقع من تنفيز املششوع

إعتُاد املعٌُ طبكا يًُعاٜري ايعامل. ١ٝ
تكدْ ِٜتائر ايتشاي ٌٝبصٛز ٠دقٝكٚ ١ضسٜعَ ١ع حتكٝل فائض زبح ٜطاعد ف٢
اضتُساز ١ٜتشػٚ ٌٝصٝاْ ١املعٌُ.
نريو تُٓ ١ٝقدزات أعطاء ٖٝئ ١ايتدزٜظ ٚزفع ايهفاءٚ ٠ادتداز ٠ملعاٖٝ ْٞٚئ١
ايتدزٜظ ٚايفٓٝني ٚاالدازٜني َع زفع َطت ٟٛايبشح ايعًُ َٔ ٞخالٍ املطاُٖ ١يف إجناش
ارتط ١ايبشج ١ٝيًهًٚ ١ٝادتاَع.١
تطٗ ٌٝاالتصاٍ بايشسنات ٚاملصازع.
إدساء ادتصء ايعًُ ٞيسضائٌ املادطتري ٚايدنتٛزاٚ ٙاألحباخ ايعًُ ١ٝيف زتاٍ ختصص
املعٌُ بجكٚ ١دق ١عاي ١ٝيًٓتائر.
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اجلهاث املستفيذة من املعمل

ايشسنات ٚاملصاْع ٚاملصازع

ضٛف ٜهٖٓ ٕٛاى فسص ١دٝد ٠يًشسنات ٚاملصاْع ٚاملصازع يًهشف عٔ ايٓباتات
ٚايشتالت املٓتذ َٔ ١خالٍ ايبٛٝتهٓٛيٛدٝا اذتدٜجٚ ١شزاع ١األْطذٚ ١املطتٛزدَٔ ٠
ارتازز.
نً ١ٝايصزاع١
ضٛف ٜهٖٓ ٕٛاى فسص ١دٝد ٠يًهً ١ٝيًٛص ٍٛباحباثٗا ٚتدزٜظ املكسزات ايعًُ١ٝ
بايرباَر اييت ٜك ّٛبتدزٜطٗا اي ٞاملعاٜري ايعاملٚ ١ٝحتكٝل فائض زبح ٜطاعد عً ٢تطٜٛس
ايبٓ ١ٝايتشت.١ٝ
طالب ايدزاضات ايعًٝا
ضٛف حيصٌ طالب ايدزاضات ايعًٝا عً ٞفسص َتصاٜد ٠يسفع نفاءتِٗ َٗٚازاتِٗ يف عًّٛ
اهلٓدض ١ايٛزاثٚ ١ٝشزاع ١األْطذٚ ١تطبٝكاتُٗا يف اجملاالت املختًف ١مما ٜدعِ فسص
ايعٌُ يد.ِٜٗ
ايطاد ٠أعطاء ٖٝئ ١ايتدزٜظ ٚاهلٝئ ١املعا١ْٚ
ضٛف ٜتِ تطٜٛس قدزات ايطاد ٠أعطاء ٖٝئ ١ايتدزٜظ ٚاهلٝئ ١املعا ١ْٚألداء دٚزِٖ يف ايكٝاّ
بعٌُ ايكٝاضات طبكا يًُٛاصفات ايعاملٚ ١ٝأدساء ايبشٛخ ايعًُ ١ٝبهفاء.١َٝٓٗٚ ٠
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األهذاف احملذدة للمششوع
ْشس ثكاف ١ادتٛدٚ ٠األعتُاد يًُعاٌَ ف ٢زتاٍ ايٓباتات املٗٓدضٚ ١زاثٝا داخٌ ادتاَع.١
زفع ايكدز ٠املؤضطٚ ١ٝأعاد ٠تأٖ ٌٝايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُعٌُ طبكا يشسٚط االعتُاد.
ضُإ االضتُساز ١ٜاإلدازٚ ١ٜايفٓٚ ١ٝاملاي ١ٝيًُعٌُ.
بٓاء شسان ١سكٝكَ ١ٝع اجملتُع ارتازد٢

املخشجاث واملكاسب والعىائذ من املششوع
إعتُاد َعٌُ ايهشف عٔ املٓتذات املٗٓدضٚ ١زاثٝا طبكا يًُعاٜري ايعامل.١ٝ
ٚدٛد خطٚ ١اضش ١الستٝادات املعٌُ َٔ املٛازد املايٚٚ ١ٝدٛد َصادز مت ٌٜٛددٜد.٠
اْشاء ٚسد ٠يتطٜٛل خدَات املعٌُ ٚشٜاد ٠تفع ٌٝايٛسد ٠ذات ايطابع ارتاص يصٜااد ٠املاٛازد
املايٚ ١ٝاملاد ١ٜيتٓفٝر خط ١ايتطٜٛس املطتُس.
حتدٜح دزاض ١استٝادات اجملتُع َٔ ايتخصصات ٚايتشاي ٌٝاملختًف ١يتٛفريٖا باملعٌُ.
شٜادَ ٠شازن ١األطساف اجملتُع ١ٝيف مت ٌٜٛايبشٛخ ايعًُ.١ٝ
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