مركز التميز البحثي في النخيل و التمور
جامعة الملك فيصل

اىثرّاٍج اىثحثي
اىتقْياخ اىَحنَح اىَتقذٍح ىْخيو اىتَر
اىفترج :خَس سْىاخ

تَىيو :وزارج اىترتيح و اىتؼييٌ و جاٍؼح اىَيل فيصو
تأريخ اىثذءً 2016 :
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ىَحح ػاٍح

ٌؽؼى اٌجطٔبِظ ٌٍى ْٛثطٔبِغب ضائسا ً فى اِثحبس إٌٙسؼٍخ ثزٛعٗ أزمبئً فً ِعط اٌزؼبْٚ
اٌؼًٍّ اٌٛطًٕ  ٚاٌسِ ًٌٚزؼسز اٌزرصصبد ٌزٌٍٛس اٌّؼطفخ شاد اٌؼاللخ ثبٌٕرًٍ  ٚاٌزّٛض.
 ٚؼٍزحمك شٌه ِٓ ذالي االؼزفبزح ِٓ اٌؼسٌس ِٓ ػٍ َٛإٌٙسؼخ اٌعضاػٍخ ،اٌطؤٌخ اٌٍَخٚ ،
اٌْىزطٍٔٚبد فً رحؽٍٓ  ٚرطٌٛط أعٙعح ،ثطِغٍبد ٚ ،ػٍٍّبد ٌّصٍحخ لطبع إٌرًٍ ٚ
اٌزّٛض ػٓ ططٌك إعطاء اِثحبس اٌزطجٍمٍخ ثحؽت احزٍبعبد  ٚأٌٌٛٚبد اٌّؽزفٍسٌٓ.

ٌٙسف اٌجطٔبِظ إٌى رحمٍك اِ٘ساف اٌّزؼٍمخ ثبٌزبًٌ( :أ) رطٌٛط ثطِغٍبد صسٌمخ ٌٍّؽزرسَ
ٌٍّؼبٌغخ  ٚاٌزحىُ اِرِٛبرً( ،ة) رصٍُّ  ٚرطٌٛط ِ ٚالئّخ اِعٙعح ثّب فً شٌه أِظّخ
اٌْىزطٍٔٚخ ٌٍمٍبَ ثبٌؼٍٍّبد غٍط اٌزسٍِطٌخ ٚ ،آالد ٌرسِخ ٔرًٍ اٌزّط( ٚ ،د) رطٌٛط
أؼبٌٍت عسٌسحٌٍ :حفبظ ػٍى اٌٍّبٖ ،اؼزرساَ اٌطبلخ اٌشّؽٍخ فً ظضاػخ إٌرًٍ ٚ ،اٌزحىُ فى
عٛزح اٌزّٛض .
ٌرطظ اٌجطٔبِظ ٌّؼبٌغخ ِشبوً  ٚلضبٌب ٔرًٍ اٌزّط اٌزً ر ُٙأصحبة اٌّصٍحخ ِٓ ذالي
رؼجئخ عٍّغ ِٛاضزٖ فً أزاء اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ ضّٓ ذّؽخ ِغبالد ثحضٍخ ً٘( :أ) اٌطؤٌخ
اٌٍَخ  ٚاٌزحىُ اِرِٛبرً (ة) ٕ٘سؼخ اٌطي (ط) اَالد  ٚاٌّؼساد ٌرسِخ إٌرًٍ( ،ز)
ِؼبٌغخ ِب ثؼس اٌحصبز ٌٍزّٛض ( ٚد) اٌزطجٍمبد اٌّعضػٍخ ٌٍطبلخ اٌشّؽٍخ.

ّطاق اىؼَو
ِٓ إٌّطمً ثسء  ٚرٛؼٍغ رسذالد اٌجطٔبِظ ِغ اال٘زّبَ اٌىبًِ ثبحزٍبعبد  ٚأٌٌٛٚبد أصحبة اٌّصٍحخ  ٚاالحزٍبعبد
اٌفؼٍٍخ ٌٍؽٛق.

اىرؤيح
اٌطٌبزح فً ِغبي اِثحبس إٌٙسؼٍخ ِزؼسزح اٌزرصصبد ٌزٌٍٛس اٌّؼطفخ اٌّزؼٍمخ ثٕرًٍ اٌزّط ػٍى اٌّؽز ٌٍٓٛاٌٛطًٕ
ٚاٌس.ًٌٚ

اىرساىح
االؼزفبزح ِٓ ػٍ َٛإٌٙسؼخ اٌعضاػٍخ ٚ ،اٌطؤٌخ اٌٍَخ ٚ ،اٌْىزطٍٔٚبد فً رحؽٍٓ  ٚرطٌٛط أعٙعح  ٚثطاِظ  ٚػٍٍّبد ٌزؼٛز
ثبٌٕفغ ػٍى لطبع إٌرًٍ  ٚاٌزّٛض ِٓ ذالي إعطاء اِثحبس اٌزطجٍمٍخ ٚفمب الحزٍبعبد  ٚأٌٌٛٚبد أصحبة اٌّصٍحخ.
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استراتيجيح اىثحج
رطوع اؼزطارٍغٍخ اٌجطٔبِظ اٌجحضٍخ ػٍى ِٕٙغٍخ اٌحٍٛي شاد اٌطبثغ إٌٙسؼً.

أهذاف اىثرّاٍج





رطٌٛط ثطِغٍبد صسٌمخ ٌٍّؽزرسَ ٌٍّؼبٌغخ  ٚاٌزحىُ اِرِٛبرً.
رصٍُّ  ٚرطٌٛط ِ ٚالئّخ اِعٙعح ثّب فً شٌه أِظّخ اٌْىزطٍٔٚخ ٌٍمٍبَ ثبٌؼٍٍّبد غٍط اٌزسٍِطٌخ ٚ ،اَالد اٌربصخ
ثرسِخ ٔرًٍ اٌزّط.
رطٌٛط أؼبٌٍت عسٌسح ٌٍحفبظ ػٍى اٌٍّبٖ  ٚ ،اؼزرساَ اٌطبلخ اٌشّؽٍخ فً ظضاػخ ٔرًٍ اٌزّطٚ ،رحؽٍٓ عٛزح اٌزّٛض ٚ
ٚضؼٙب اٌزؽٌٛمً.

اىَىضىػاخ اىرئيسح و اىفرػيح ىألتحاث
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 .1اىرؤيح اآلىيح و اىتحنٌ األتىٍاتي
 1.1اٌىشف اٌّجىط ػٓ اٌحشطاد  ٚأِطاض إٌجبد.
 1.1اٌزمٍٍُ اِرِٛبرً ٌّزاء (اٌىفبءح  ٚاٌفؼبٌٍخ).
 1.1اٌزحىُ فى عٛزح اٌزّٛض
 .2هْذسح اىري
 1.1اٌزمٍٕبد اٌغسٌسح ٌزطشٍس اؼزٙالن ٍِبٖ اٌطي.
 1.1رطجٍمبد اٌعضاػخ اٌّحىّخ.
 .3آالخ ّخيو اىتَر
 1.1أزٚاد ذسِخ عصع إٌرٍخ ٚ ،اٌزبط ٚ ،اٌضّبض.
 1.1اؼزشؼبض ذصبئص أشغبض إٌرًٍ اٌزً رمغ رحذ اْعٙبز.
 .4ػَيياخ ٍا تؼذ اىحصاد
ِٕ 1.1بٌٚخ  ٚإػساز اٌزّٛض ِٕ ٚزغبرٙب ِغطاض اٌزصٍٕغ  ٚاٌزؽٌٛك
(ِضً اٌغؽًٍ  ٚاٌزغفٍف  ٚاٌفطظ  ٚاٌزصٍٕف  ٚاٌزغٍٙع ٚ
اٌزؼجئخ  ٚاٌزغٍٍف ٚ ،إػبزح رسٌٚط إٌفبٌبد  ...اٌد).
 1.1اٌزحىُ فى رٍٛس اٌزّٛض .
 .5رطجٍمبد اٌطبلخ اٌشّؽٍخ
 1.1رٌٍٛس اٌطبلخ ٌٍزطجٍمبد اٌّعضػٍخ.
ِ 1.1ىبفحخ اَفبد ٌحّبٌخ أشغبض إٌرًٍ  ٚاٌزّٛض (ِضً اٌفربخ
اٌْىزطٍٔٚخٚ ،اٌزؼمٍُ ... ،اٌد).

ٍؼَو اىرؤيح اآلىيح
 وبٍِطرٍٓ ضلٍّزٍٓ ٍِٔٛخ
ِٕ ظِٛخ إضبءح
ٌٛ حخ اٌىزطٍٔٚخ ٌطلّّخ  ٚحفع اٌصٛض
ِ غٙط ِعٚزح ثىبٍِطا ٍِٔٛخ
 عٙبظ ٌزحؽػ زضعبد اٌحطاضح  ٚاٌططٛثخ
 حؽبؼبد ٌزؽغًٍ زضعبد اٌحطاضح.
 ثطٔبِظ ِبرالة

اىَىارد اىَتىفرج

ٍؼَو االىنتروّياخ
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 أٚؼٍٍؽىٛة ضلًّ ٍِْٛ
 أٚؼٍٍؽىٛة ػبزي ٔٛع ثٍىزه
ِ مٍبغ فٌٛزٍخ صغٍطح
ٌِٛ س ٔجضبد وٙطثٍخ ٍِ 6غبٍ٘طرع
ِ صسض وٙطثبء رٍبض ِؽزّط
ِ صسض وٙطثبء ِزغٍط اٌفٌٛزٍخ
ِ مٍبغ اٌّغٕطٍؽٍخ
ِ صسض وٙطثبء ػبًٌ اٌفٌٛزٍخ
ِ صسض وٙطثبء ضلًّ ِزغٍط اٌفٌٛزٍخ  63-13فٌٛذ  1اِجٍط
 وبٌٚخ ٌحبَ وٙطثبئً
ِ مٍبغ رٍبض وٙطثبئً
ِ مٍبغ شسح اْضبءح
ِ مٍبغ ضلًّ ِزؼسز اٌّٙبَ اٌىٙطثٍخ
اىتؼاوُ اىذوىي
أٔشأ اٌجطٔبِظ رؼب ْٚز ًٌٚفى ِغبي اِثحبس ِغ عبِؼخ ٚالٌخ
وبٔؽبغ فى اٌٛالٌبد اٌّزحسح اِِطٌىٍخٚ ،ثصسز إٔشبء رؼب ْٚثحضً
ِغ عبِؼخ ربٌٛاْ اٌٛطٍٕخ فً ربٌٛاْ.
اىتؼاوُ اىىطْي
أٔشأ اٌجطٔبِظ ػسز ِٓ أشطخ اٌزؼب ْٚاٌجحضً ِغ لؽُ إٌٙسؼخ
اٌعضاػٍخ ثىٍٍخ اٌعضاػخ ٚاٌؼٍ َٛاٌغصائٍخ فً عبِؼخ اٌٍّه فٍصً.

طالب اىذراساخ اىؼييا
اسٌ اىطاىة
اىذرجح/اىتأريخ

ٌٛعً ؼٔٛك
ِبعؽزٍطَ 1316/1/1 /
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اىتؼاوُ اىثحثي

اىقسٌ/اىجاٍؼح/اىثيذ
اىَشرف اىرئيس
ػضى ىجْح االشراف
ػضى ىجْح االشراف
ػضى ىجْح االشراف

لؽُ إٌٙسؼخ اٌجٌٍٛٛعٍخ  ٚاٌعضاػٍخ /عبِؼخ ٚالٌخ وٕؽبغ /اٌٛالٌبد اٌّزحسح اِِطٌىٍخ
ٔبٌى ٌٓٛظأك  -إٌٙسؼخ اٌجٌٍٛٛعٍخ  ٚاٌعضاػٍخ – عبِؼخ ٚالٌخ وٕؽبغ
زأًٍٍ فٍج - ٛإٌٙسؼخ اٌجٌٍٛٛعٍخ  ٚاٌعضاػٍخ – عبِؼخ ٚالٌخ وٕؽبغ
دمحم ِؼعة – ِطوع اٌزٍّع اٌجحضً فً إٌرًٍ  ٚاٌزّٛض – عبِؼخ اٌٍّه فٍصً
ع٘ ٛبضٔط -إٌٙسؼخ اٌجٌٍٛٛعٍخ  ٚاٌعضاػٍخ – عبِؼخ ٚالٌخ وٕؽبغ

أػضاء اىفريك اىثحثي ىيثرّاٍج
أ.ز .دمحم صبٌح اٌفمٍٗ ِؼعة
زِ .بعس اٌؽٍس دمحم
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اىخطح اىخَسيح ىيؼَو ضَِ اىثرّاٍج اىثحثي ىيتقْياخ اىَحنَح اىَتقذٍح ىْخيو اىتَر
األهداف

انتاج برمجٌات صدٌمة
للمستخدم للتحكم و
المعالجة األتوماتٌة

األنشطة/التدخالت
تطوٌر خوارزمٌات
إلنجاز التالً أتوماتٌا ً
(أ) الكشف عن
الحشرات و األمراض
(ب) تحدٌد أصناف
نخٌل التمر ،و (ث)
عملٌات التحكم فً
جودة التمور

تصمٌم و تطوٌر و
مالئمة المعدات

تصمٌم و تطوٌر و
اختبار معدات الكترونٌة
للكشف عن الحشرات
دون تالمس
تصمٌم و تجمٌع و
اختبار آالت صغٌرة
لخدمة النخٌل و التمور

تطوٌر طرق و عملٌات
جدٌدة للزراعة المحكمة

تصمٌم و تشغٌل
منظومة ري جدٌدة
لترشٌد استهالن المٌاه
فً زراعة نخٌل التمر
تطوٌر طرق رخٌصة
لابلة للتطبٌك الستغالل
الطالة الشمسٌة
للعملٌات المزرعٌة

المخرجات المتوقعة

احتياجات الموارد
البشرية

(أ) العدٌد من الباحثٌن
المتعاونٌن من
برامج حاسوبٌة فعالة
مختلف دول العالم،
(ب) العدٌد من
الباحثٌن المتعاونٌن
على المستوى
الوطنً (ت)
مبرمج من حملة
الماجستٌر أو
البكالورٌوس فً
تمنٌة المعلومات،
معدات الكترونٌة ،آالت
(ث) إثنٌن
و معدات
مهندسٌن من حملة
الماجستٌر أو
البكالورٌوس فً
الهندسة الكهربائٌة
و اإللكترونٌات،
(ح) إثنٌن فنًٌ
منظومة ري مرشدة
هندسة زراعٌة ،و
الستهالن المٌاه
(ج) إثنٌن عمال
زراعٌٌن.
أنظمة طالة شمسٌة
ذات جدوى التصادٌة
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متابعة التقدم
القيمة المستهدفة
مؤشر القياس
عدد األساتذة الدولٌٌن
6
المشاركٌن فً األنشطة
عدد األساتذة الوطنٌٌن
6
المشاركٌن فً األنشطة
عدد طالب الدراسات
4
العلٌا العاملٌن
عدد الفنٌٌن الذٌن تم
2
توظٌفهم
عدد العمال الزراعٌٌن
6
العاملٌن
4
عدد األبحاث الجارٌة
4
عدد األبحاث المنجزة
عدد البرمجٌات
المطورة
عدد األجهزة
االلكترونٌة المنتجة
عدد آالت الخدمة
المنتجة
عدد أنظمة الري
المنتجة لترشٌد
االستهالن
عدد أنظمة الطالة
الشمسٌة المنتجة

3
3
2
.

2

النفقات
(ماليين الرياالت)

...5

اإلّجازاخ اىثحثيح

ٍسيسو

1

2

3

4

5
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ػْىاُ اىَشروع اىثحثي

رطٌٛط ِٕظِٛخ ِزؼسزح
اٌّغؽبد ٌٍىشف اٌّجىط ػٓ
إصبثخ ٔرًٍ اٌزّط ثؽٛؼخ
إٌرًٍ اٌحّطاء
رصٍُّ ٚرصٍٕغ أٔظّخ ؼالٌُ
ٌرسِخ أشغبض إٌرًٍ شاد
آٌٍبد ضفغ ٌسٚي  ٚأرِٛبرً.
رطٌٛط رطثخ ِحؽٕخ ٌّٕطمخ
اٌغصٚض ِٕ ٚظِٛخ ضي رحزٍخ
ٌزطشٍس اؼزٙالن اٌٍّبٖ فً
ظضاػخ ٔرًٍ اٌزّط :رصٍُّ ٚ
رمٍٍُ.
ٌُالد
رحٍٍٍٍخ
زضاؼخ
ٚاٌّؼساد ٚاِزٚاد اٌعضاػٍخ
اٌّزٛفطح فً اٌٍّّىخ اٌؼطثٍخ
اٌؽؼٛزٌخ ٌرسِخ ٔرًٍ اٌزّط
رصٍُّ ِٕظِٛخ رؼمٍُ شّؽً
وجسًٌ ٌجطٍِٚس اٌٍّضًٍ
ٌّىبفحخ فطاشخ اٌزّط فً
اٌّربظْ
رصٍُّ ِصٍسح ضٛئٍخ حسٌضخ
رؼًّ ثبٌطبلخ اٌشّؽٍخ
الؼزرساِٙب فً اٌّىبفحخ
اٌّزىبٍِخ َفبد ٔرًٍ اٌزّٛض

ٍتؼذد
اىتخصصاخ

ٍقترح
تاّتظار
اىتَىيو

ّىع و وضغ اىَشروع اىثحثي
اىتقذً
اىىضغ
اىَحقك
اىحاىي
جاري

ّسثح
االّجاز

اىىضغ
اىحاىي
ٍْجس
(ٍْتهي)

اىَْتجاخ
ػذد
األوراق
اىؼيَيح
اىَْشىرج

إرا ماُ هْاك تؼاوُ تيِ
أمثر ٍِ ترّاٍج تحثي
أرمر األسَاء

اىَيساّيح
(تاىرياه)

ٍصذر
اىتَىيو

√

√

االزاضح اٌّؽزساِخ َفبد
ٔرًٍ اٌزّط

1,860,000

-

√

√

-

636,000

اٌّطوع ٚ
عبِؼخ
ربٌٛاْ

√

√

فؽٌٍٛٛعٍب  ٚأزبط ٔرًٍ
اٌزّط

307,400

اٌّطوع

√

√

فؽٌٍٛٛعٍب  ٚأزبط ٔرًٍ
اٌزّط

19,000

اٌّطوع

االزاضح اٌّؽزساِخ َفبد
ٔرًٍ اٌزّط

20,000

ػّبزح
اٌجحش
اٌؼًٍّ

اْزاضح اٌّزىبٍِخ َفبد
إٌرًٍ ٚاٌزّٛض

192,000

اٌّطوع

√

√

√

√
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8

9

10

11

11

اٌزمٍٍُ اِٚرِٛبرً ٌفؼبٌٍخ
طفًٍ اٌزطاٌىٛعطاِب فى
اٌّىبفحخ اٌجٌٍٛٛعٍخ ٌفطاشخ
اٌزّط ثبؼزرساَ اٌطؤٌخ اٌٍَخ
اٌرصبئص اٌحطاضٌخ ٚ
اٌىٍٍّبئٍخ اٌساذٍٍخ ٌٕرًٍ
اٌزّط اٌّصبة ثؽٛؼخ إٌرًٍ
اٌحّطاء

√

√

1

االزاضح اٌّؽزساِخ َفبد
ٔرًٍ اٌزّط

308,800

اٌّطوع

√

√

2

االزاضح اٌّؽزساِخ َفبد
ٔرًٍ اٌزّط

160,000

ػّبزح
اٌجحش
اٌؼًٍّ

98,000

اٌّطوع

ِٕظِٛخ ِؼبٌغخ آٌٍخ ٌفطظ
اٌزّٛض
اؼزرساَ رطجٍمبد رىٌٕٛٛعٍب
اٌحمٛي اٌىٙطثٍخ إٌبثضخ
اٌحًّ
ػًٍ
ٌٍؽٍططح
اٌٍّىطٚثً فً اٌزّٛض
رصٍُّ ِصٍسح حسٌضخ ٌؽٛؼخ
إٌرًٍ اٌحّطاء ِعٚزح ثٕظبَ
ػس اٌىزطًٔٚ
ٔظبَ رؼمٍُ ٌؼًّ ثبٌطبلخ
اٌشّؽٍخ ْزاضح افبد اٌزّٛض
ٌّب ثؼس اٌحصبز ٚاصٕبء
اٌزرعٌٓ

√

ِؽغً
ثطاءح
اذزطاع
ٚ 1ضلخ
ػٍٍّخ
 1فصً فً
وزبة

ثطٔبِظ اٌزمٍٕبد اٌّزمسِخ
فً رصٍٕغ اٌزّٛض
ِٕٚزغبرٗ

80,000

اٌّطوع

√

√

%03

اْزاضح اٌّزىبٍِخ َفبد
إٌرًٍ  ٚاٌزّٛض

66,400

ػّبزح
اٌجحش
اٌؼًٍّ

√

√

%13

اْزاضح اٌّزىبٍِخ َفبد
إٌرًٍ ٚاٌزّٛض

35,000

اٌّطوع

√

√
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