
 مشاريع تطوير القسم الزراعي:

 

 الهيدروبونيك: البيوت المحميةمشروع 

إ2ب5000تم إنشام بإت مممإ حدمثإضمن نإاممدلإشدم بإنك) منزرتعش اإنكئزن ممذإنكد ح مذإ إ رإ  مم ضذإ

كلندم بإنكدتتمع،إوإر امدحإثضمننإنألشددمذإ مثإإنكث ش ذإكلند بإنكدغلقإرإنألركىر تكعنإ لإص كت لإإ

نكئزن ذإنكد ح ذإرنكتبر نإت كضب بإرنكتحك إنآلكثإ ثإنكريإرنكت د نإإر رنقبذإنكترك ئنتإكلدح ك حإ

%إ مملإنكد مم اإ25نكد ح ممذإوإر ممإتثإن همم اإتممياإنكتنن مم تإاممدلإنألسمم ك مإنكتممثإت ممت)ل إ مم إ نمم زبإ

كتنل ن ذوكد إت إص  شذإنكب عتإنكدحد مذإنكن حدمذإر كم إنالست)الكإ ثإنألشددذإنإثجد كثرنألسدنةإ لإ

ص التإكئزن ذإشب ت تإنكئ نذإرنكئتعزإرنألتحم نإنكعلد مذإرتدثمحإ  م ضت) إنلجد ك مذإ مثإإ4تعن إ

إوإ2ب10000ضنر إ

إ

إ

 البذارة: -وحدة الزراعة االلية مشروع 

قنإت إن ه اإثشددذإنكئزن ذإنآلك ذإكلئتعزإتعنسطذإنألشددذإنك)عنح ذإرززن ت) إ ثإثرنشثإه صذإ

إآكذإنكئزن ذإ لإشععإ إت إتعز ن نك)عكنن ذإنكدتخصصذإ ثإززن ذإرتعإإJavo roto – fillرقن

تيزةإ ثإإ10000تن  قإنكحننحقإرنكطرقإرقنإس تدمإ ثإز   ةإنلشت جإنكدعسدثإرنكتتر نإ لىإ

إذإونك   

إ

إ

 نظام الري المحوري :مشروع 

قنإت إتاغ حإشد بإنكريإنكدحعزيإرنكييإ )نفإنكىإززن ذإنأل الفإنكخضرنبإرن نن إق  إنكثررةإ

إ إنجد ك ذ إ   ضذ إ لى إنكخضرنب إت أل الف إنكجد ا إثتح ن إر ركئ إت إإ18نكح عنش ذ إرقن تكت ز

إنكت كثإ إ لىإنكنحع إ حصعاإنكرر سإرإإ6تعز ع)  إ كت زإكئزن ذإ حصعاإتإ6تكت زإكئزن ذ

إرإ إ ثإإ6نكبرس   إنكئزن  ذ إنكنرزة إشد ب إنستخننب إت  تكت زإ عسدثإكئزن ذإضبعبإنكاع رإرقن

إتلب لإ إآكذإضشإنأل الفإرآكذ إتعز ن إت  إرتنر رإنكد  ض تإرهالاإتاغ حإنكداررعإقن نكئزن ذ

نكطالتثإ لىإإنأل الفإرقنإت إنستخنن ) إرتتع ل) إتغرضإنالستت  ةإ ثإنشت جإنأل الفإرنكتنز م

إنكدعننتإرنآلك  تإنكئزن  ذإو

إ



 الرياح : شبكات ري للحقول ومصداتمشروع 

إنكنخ حإر صننتإنكر  ،إرتجد حإ إ ثإضنعا إ لإشبك تإنكريإنكدتدثلذ إنكعن ن إرنشا ب ت إص  شذ

نكج  عذإت كدعن إنكالز ذإكص  شذإشبك تإنكريإإث نن نكدرن قإرنكطرقإنكا سعذإت كدحطذإ,إركيك إ

إوإنكن حدذ

 

 

 وحدة تصنيع األسمدة العضوية:مشروع 

إنكئزن  ذإ إنكدخلت ت إتنر ر إنكى إست)نف إرنكتث إنكعضع ذ إنألسدنة إكتصن ع إرضنة إنستحننن ت 

إ لإ إت كدخرج ت إنكدتدثح إنكح عنشث إنكن تج إر ل إنكر  ، إر صننت إنكحنعا إ ل إنكن تجذ رنكنب ت ذ

دخلت تإنكىإسد  إ ضعيإ  تت  إ نهإضد حرإنألتن زإرنألغن بإرنكنرنجلإرنكجد اإ,إرتصن عإتياإنك

 ثإنكحنعاإنكئزن  ذإر ثإتينإنكصن إت إتعز نإ عننتإه صذإتتصن عإنألسدنةإرتثإ لىإنكنحعإ

إ-نكت كث:

 رنكدح ص حإنكحنل ذإرنألها بإونكخ إنألشج زآكذإ ربإنكدخلت تإنكئزن  ذإاإ و1

 آكذإهلطإنك د  إ و2

 آكذإشخحإرتصت ذإنك د  إ لإنكاعنحمإو و3

إوركيك إقنإت إنشا بإ بنىإكحتظإنكدعننتإ

 


