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 برنامج وقايت النباث 

  :رؤيت برنامج وقايت النباث 

يزطهغ انجشَبيح انٗ ثُبء ٔئػذاد خشيح لبدس ػهٗ رشخيص ٔػالج األيشاض ٔاآلفبد انضساػيخ ٔانزطجيك 

اآليٍ نهًجيذاد انضساػيخ انًخزهفخ  ٔأٌ يكٌٕ خشيدٕا ثشَبيح ٔلبيخ انُجبد ػهٗ ػهى ٔدسايخ ربيخ ثًغججبد 

األيشاض ٔاآلفبد انزٗ رصيت انًحبصيم ٔانُجبربد انًخزهفخ فٗ كبفخ انجيئبد اندبفخ ٔشجّ اندبفخ 

ٔانصحشأيخ ٔانًبئيخ ٔطشق انٕلبيخ ٔانؼالج ٔرمذيى انذػى نهًضاسػيٍ ٔانًُٓذعيٍ ٔانششكبد انضساػيخ 

ٔانٓيئبد انحكٕييخ ٔغيش انحكٕييخ ثًب يغٓى فٗ رحميك انزًيض فٗ انزًُيخ انضساػيخ ػهٗ انُطبق انمٕيٗ 

 .ٔاإللهيًٗ ٔاإلفشيمٗ ٔانؼبنًٗ ٔيزفك يغ انشؤيخ انًغزمجهيخ نهذٔنخ انًصشيخ

 :رسالت برنامج وقايت النباث 

ئػذاد خشيح يإْم رأْيالً ػهًيبً سفيغ انًغزٕٖ رٔ كفبءح يؼشفيخ ٔثحثيخ يٕاكت انًؼبييش انذٔنيخ يًب يإْهّ 

ٔيًكُّ يٍ رشخيص األيشاض ٔاآلفبد انضساػيخ ٔاإلثزكبس ٔاإلثذاع ٔرمذيى انُصح ٔاإلسشبد ثطشق 

انٕلبيخ ٔانؼالج ٔرطجيك انًجيذارٕيمبثهخ احزيبخبد انًدزًؼبد انضساػيخ اإلَزبخيخ ٔانجيئخ انًحيطخ يًب 

يدؼم خشيدٕا انجشَبيح لبدسيٍ ػهٗ انًُبفغخ فٗ أعٕاق انؼًم انًحهيخ ٔاإللهيًيخ ٔاإلفشيميخ ٔانذٔنيخ ، 

ٔخذيخ انًدًزغ ٔانجيئخ انضساػيخ ٔئػذادْى نيكَٕٕا كٕادس رطجيميخ خيذح رغبْى فٗ َشش اندذيذ يٍ طشق 

 . انًكبفحخغيش انزمهيذيخ ٔرطجيمبد انجحٕس انضساػيخ نزحغيٍ ٔصيبدح انًُزح انضساػٗ كًبُ َٕٔػبً 

 :يٓذف انجشَبيح انٗ :أهداف برنامج وقايت النباث 

ئػذاد خشيديُزٖٔ كفبءح رؼهيًيخ أكبديًيخ ٔرطجيميخ يزًيضحنذيٓى انًؼبسف ٔانًٓبساد انزٗ رٕاكت  .1

انًؼبييش انًشخؼيخ انذٔنيخٔانزٗ ردؼهًٓمبدسيٍ ػهٗ رشخيص ٔػالج األيشاض ٔاآلفبد انضساػيخ 

َٔشش انٕػٗ ثأًْيخ ارخبر انزذاثيش انالصيخ نهٕلبيخ يٍ األيشاض ٔاآلفبد انضساػيخ ٔرمذيى انذػى 

انالصو نهًضاسػيٍ ٔانششكبد انضساػيخ ٔحم انًشبكم انُبخًخ ػٍ اَزشبس يغججبد األيشاض ٔاآلفبد 

 . نزؼظيى انًشدٔد اإللزصبدٖ ٔانًحبفظخ ػهٗ انجيئخ انضساػيخ يٍ انزهٕس 

ئػذاد خشيديٍ لبدسيٍ ػهٗ اإلعزخذاو األيثم نٕعبئم انًكبفحخ انًخزهفخ ٔاإلعزخذاو اآليٍ نهًجيذاد  .2

 .نهًحبفظخ ػهٗ انجيئخ انضساػيخ 

رمذيى خشيح يزًيض لبدس ػهٗ انزؼبٌٔ يغ اندٓبد انجحثيخ انًخزهفخ ٔػهٗ صهخ يغزًشح ثٓب رًكُّ يٍ  .3

 .اعزيؼبة اندذيذ يٍ انؼهى  ٔرطٕيش َفغّ ثبعزًشاس ٔرًُيخ انًٕاسد انزاريخ ٔخذيخ انًدزًغ ٔانجيئخ 

 :السماث المميزة لبرنامج وقايت النباث 

 :يٍ انغًبد انًًيضح نجشَبيح ٔلبيخ انُجبد ثكهيخ صساػخ األعكُذسيخ اآلرٗ

رٕاخذ ثؼط انزخصصبد انُبدسح انزٗ ال رزٕاخذ فٗ كهيبد انضساػخ األخشٖ ، ٔرٕاخذ ػيبدح صساػيخ - 1

ثبنكهيخ نزشخيص األيشاض ٔاآلفبد ٔرمذيى انحهٕل نهًضاسػيٍ ٔانششكبد انضساػيخ ٔانزحكيى 
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انذٔنٗ،ٔرٕاخذ ٔحذاد نًكبفحخ انحششاد ٔانمٕساض ٔرؼميى ٔرجخيش انًخبصٌ ٔانحبٔيبد ، ٔأخشٖ 

 .نهًجيذاد ٔرطجيمٓب ثأعبنيت ٔرمُيبد آيُخ ػهٗ انجيئخ 

يزضًٍ انجشَبيح انذساعخ فٗ ثالثخ ألغبو ػهًيخ يزؼذدح انزخصصبرٓٗ ألغبو أيشاض انُجبد ، - 2

ٔانحششاد اإللزصبديخ ، ٔكيًيبء ٔرمُيخ انًجيذاد ، ْٔزِ األلغبو يزٕاخذ ثٓب انؼذيذ يٍ انكٕادس انؼهًيخ 

سفيؼخ انًغزٕٖ فٗ يخزهف انزخصصبد ٔثأػذاد كبفيخ نهزذسيظ ٔاإلششاف ٔيزبثؼخ طالة يشحهخ 

انجكبنٕسيٕط ٔانًبخغزيش ٔانذكزٕساح  ٔرشًم انذساعخ يدبالد يخزهفخ يُٓب دساعخ يغججبد األيشاض 

انُجبريخ انفطشيخ ٔانجكزيشيخ ٔانطحهجيخ ٔانُيًبرٕديخ ٔانفيشٔعيخ ٔانًيكٕثالصيب ٔانُجبربد انضْشيخ 

انًزطفهخ ٔيغججبد األيشاض غيش انطفيهيخ ٔانجيئيخ َٔمص ٔصيبدح انؼُبصش ثبنزشثخ ٔاآلفبد انحششيخ 

ٔانحيٕاَيخ ٔانمٕاسض ٔكزا دساعخ انكبئُبد انُبفؼخ يٍ فطشيبد كؼيش انغشاة أٔحششاد َبفؼخ يثم 

 .انُحم ، ٔاَزبج األػذاء انحيٕيخ ٔانًفزشعبد ٔدساعخ كيًيبء ٔرمُيخ انًجيذاد ثفشٔػٓب انًخزهفخ 

خشيدٗ انجشَبيح يحزبخٓى عٕق انؼًم ثشذحفٗ يدبالد انًكبفحخ ثإَٔاػٓب خبصخ ثبنششكبد انضساػيخ - 3

انكجشٖ ٔانحدش انضساػٗ انًحهٗ ٔاإللهيًٗ ٔانذٔنٗ ثبنًٕاَٗ ٔانًطبساد، ٔفٗ اداسح يكبفحخ يغججبد 

خبصخ انًُم األثيط ٔحفبساد َٔبخشاد - األيشاض ٔاآلفبد ، ٔيكبفحخ آفبد األخشبة انًصُؼخ 

ئَزبج ٔئكثبس فطش ػيش انغشاة ثإَٔاػٕٓرمٕو انكهيخ –فٗ انغفٍ ٔانجُيبد انخشجيخ - انخشبة انًخزهفخ 

 .ثؼًم دٔساد رذسيجيخ نهطالة ٔانًشزغهيُفٗ انًدبل انضساػٗ 

 .رٕاخذ انكهيخ ثبألعكُذسيخ ْٔٗ أكجش يٕاَٗ خًٕٓسيخ يصش يؼزجش ييضح َغجيخ - 4

- نًشحهخ انجكبنٕسيٕط أٔ انًبخغزيش ٔانذكزٕساِ- انكثيش يٍ انطالة انٕافذٌٔ انؼشة ٔاألفبسلخ - 5

يفضهٌٕ صساػخ األعكُذسيخ نًٕلؼٓب اندغشافٗ ، ٔخْٕب انًؼزذل طٕال انؼبو ، ٔرٕاخذ كٕادس ػهًيخ 

 .سفيؼخ انًغزٕٖ

رشبسكبنكهيخ خبصخ ألغبو ٔلبيخ انُجبد فٗ انكثيش يٍ األَشطخ ٔرزؼبٌٔ ٔرزجبدل انًؼهٕيبرٕنٓب أثحبس - 6

يشزشكخ يغ انؼذيذ يٍ كهيبد انضساػخ ثبنٕطٍ انؼشثٗ ٔانجشايح انًُبظشح ثأفشيميب ٔانصيٍ ٔانُٓذ 

ٔانيبثبٌ ، ٔثبندبيؼبد األٔسٔثيخٔاأليشيكيخ ٔانكُذيخ ٔنذيٓب خشيدييٍ ٔكٕادس أكبديًيخرخشخذ يٍ 

 .انؼذيذ يٍ اندبيؼبد انًزًيضح ػهٗ يغزٕٖ انؼبنى 
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 مواد وقاية النبات المشتركة

م
غ

غه
انشلى  ي

انكٕدٖ 

 نهًبدح

 انمغى انًبدح

 - (فٗ يدبل ٔلبيخ انُجبد)رذسيت ييذاَٗ رخصصٗ  30399 1

 - رصًيى ٔرخطيظ يششٔع انزخشج 30400 2

 - يششٔع انزخشج 30401 3

 - نغخ اَدهيضيخ رخصصيخ فٗ يدبل ٔلبيخ انُجبد 30410 4

 يشزشن اآلفبد انضساػيخ ٔطشق يكبفحزٓب 34301 5

 يشزشن آفبد ٔأيشاض انًحبصيم انحمهيخ ٔطشق يمبٔيزٓب 34401 6

 يشزشن آفبد ٔأيشاض األشدبس انخشجيخ ٔطشق يمبٔيزٓب 34402 7

 يشزشن آفبد ٔأيشاض انًحبصيم انجغزبَيخ ٔطشق يمبٔيزٓب 34403 8

 يشزشن انزمُيخ انحيٕيخ ٔرطجيمبرٓب فٗ يدبل ٔلبيخ انُجبد 34405 9

 يشزشن آفبد ٔأيشاض انضساػبد انًحًيخ ٔطشق يمبٔيزٓب 34407 10

 يشزشن آفبد ٔأيشاض انُخيم ٔانضيزٌٕ ٔانزيٍ 34419 11

 يشزشن انزمُيخ انحيٕيخ نألحيبء انذليمخ 35301 12

 يشزشن انزمُيخ انحيٕيخ ٔرطجيمبرٓب انضساػيخ 35405 13

 يشزشن انزمُيخ انحيٕيخ فٗ حًبيخ انجيئخ ٔاَزبج انطبلخ 35411 14

 

 


