
ً
 متميزا

ً
 بحثيا

ً
نخيلنا.. يستحق مركزا

هــويـتـنـا .. بــرامـجنـا .. مـعـرضـنـا
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ً
 وإقليميــا

ً
 محليــا

ً
 ومتميــزا

ً
 رائــدا

ً
مركــزا

 لتحقيــق قيمــة علميــة وبحثيــة 
ً
وعالميــا

والتمــور  النخيــل  علــوم  مجــاالت  فــي 
 فــي تحقيــق األمــن 

ً
حتــى يكــون داعمــا

الغذائــي واالســتدامة البيئيــة.

توفيــر بيئــة مشــجعة وفاعلــة إلنجــاز 
ــزة 

ّ
ُمحف علميــة  وبحــوث  ابتــكارات 

االقليميــة  والشــراكات  البحثــي  للتميــز 
والعالميــة فــي علــوم النخيــل والتمــور.

العلميــة  االبتــكارات  ودعــم  وتحفيــز  تشــجيع 
والتمــور. النخيــل  علــوم  فــي  البحثيــة 

تنميــة المهــارات اإلبداعية للكــوادر البحثية واألكاديمية 
وتدريبهــم فــي مجــال علوم النخيــل والتمور.

 
ً
تأهيــل جيــل جديــد مــن الباحثيــن المتميزيــن علميــا
ــن. ــا والمهتمي  لطــاب الدراســات العلي

ً
ــا وأكاديمي

تطويــر المخرجــات واالبتــكارات البحثيــة التطبيقيــة 
االختــراع  بــراءات  وزيــادة  والتســويق  لاســتثمار 

مجاالتهــا. وتعــدد 

بنــاء شــراكات علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي 
قطــاع  مجــال  فــي   

ً
وأكاديميــا  

ً
بحثيــا والعالمــي 
والتمــور.     النخيــل 

الرؤية:

نشأتنا

الرسالة:

األهداف: 

الخطة 
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التطويرية 

للمركز
التميز التأسيس
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الـبـرامــج الـبـحـثـيــة
Research Programs

برنامج فسيولوجيا وإنتاج نخيل التمر 
Date Palm Physiology and Production Program

1

برنامج اإلدارة المستدامة آلفات نخيل التمر
Date Palm Sustainable Pest Management Program

2

برنامج التقنيات الهندسية الدقيقة لنخيل التمر
Date Palm Engineering Precision Technologies Program

3

برنامج التقنية الحيوية لنخيل التمر
Date Palm Biotechnology Program

4

برنامج اقتصاديات نخيل التمر
Date Palm Economics Program 

6

برنامج الصناعات الغذائية والتحويلية لنخيل التمر
Date Palm Food Processing and Transformation Program

5
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برنامج التقنية الحيوية لنخيل التمر

71
مشاركة في التحكيم 

العلمي للبحوث 
)
ً
 ودوليا

ً
)محليا

90
مشاركة في مجال 

االستشارات والتدريب 
لخدمة المجتمع الزراعي

02

15
مشاركة في 

المؤتمرات وورش 
)
ً
 ودوليا

ً
العمل )محليا

عدد براءات االختراع 
)المسجلة/ تحت 

التسجيل(

52

06 02

ورقة علمية 
منشورة في مجات 

محكمة ذات تأثير

عدد الفصول 
المنشورة )الكتب(

عدد المشاركات في 
المبادرات الوطنية

  المحافظة على االصول الوراثية واستدامتها من خال انشاء بنك الجينات لنخيل التمر.

  استخدام الذكاء االصطناعي في التطبيقات اللوجستية الحيوية في نخيل التمر.

  تســخير المجــال التقنــي فــي االســتفادة مــن التكنولوجيــا الحيويــة فــي مجــاالت علــوم 
الصيدلــة الجينيــة والبيئــة والزراعــة.

األهداف االستراتيجية
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  تقديم الدعم اللوجستي لساسل اإلمداد لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية.

  إبراز دور االقتصاد الحيوي وأهميته في تنمية قطاع النخيل والتمور ومشتقاتها.

.
ً
 وعالميا

ً
  تشجيع االستثمار في مجال تسويق التمور لزيادة استهاكها محليا

برنامج اقتصاديات نخيل التمر

عدد المشاريع 
البحثية المنجزة

مشاركة في 
التحكيم العلمي 
 
ً
للبحوث )محليا

)
ً
ودوليا

عدد مشاركات الباحثين 
في التحكيم في عمل 

النشرات االرشادية

مشاركة في 
مجال االستشارات 
والتدريب لخدمة 
المجتمع الزراعي

ورقة علمية منشورة في 
مجات محكمة ذات تأثير

37 20

14
50

11

األهداف االستراتيجية
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عدد براءات االختراع 
)المسجلة/ تحت التسجيل( 

عدد المشاريع 
البحثية المستمرة 

مشاركة في التحكيم 
العلمي للبحوث 

)
ً
 ودوليا

ً
)محليا

مشاركات في المؤتمرات 
)
ً
 ودوليا

ً
وورش العمل )محليا

مشاركة في مجال 
االستشارات والتدريب 

لخدمة المجتمع الزراعي

50
54
19
06
1605

08
23
09
34

ورقة علمية منشورة في 
مجات محكمة ذات تأثير

عدد الفصول العلمية 
المنشورة في الكتب

عدد مشاركات البرنامج 
لطلبة الدراسات العليا 

)إشراف/ تحكيم( 

عدد المشاريع 
البحثية المنجزة 

عدد المنتجات والمخرجات 
العلمية المعرفية المتميزة 

)التطبيقية والقابلة للتسويق(

  تنفيــذ الدراســات والبحــوث العلميــة المبتكــرة والمرتبطــة بالصناعــات الغذائيــة والتحويليــة 
ذات القيمــة االقتصاديــة العاليــة لقطــاع النخيــل والتمــور للمســاهمة فــي تحقيــق األمــن 

الغذائــي واالســتدامة البيئــة. 

  تعزيــز التعــاون المحلــي واإلقليمــي والدولــي فــي زيــادة القيمــة المضافــة لقطاعــي 
والتحويليــة. الغذائيــة  الصناعــات 

األهداف االستراتيجية

برنامج الصناعات الغذائية والتحويلية لنخيل التمر 
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األهداف االستراتيجية

  العمــل علــى تحقيــق إدارة متكاملــة مســتدامة للنظــم البيئيــة الحيويــة والاحيويــة مــن 
أجــل بيئــة مســتدامة.

  تعزيز كفاءة عمليات المكافحة من خال استخدام برامج وتطبيقات الذكاء االصطناعي.

مشاركة في التحكيم العلمي 
)
ً
 ودوليا

ً
للبحوث )محليا

عدد المشاريع 
البحثية المنجزة

عدد براءات االختراع 
)المسجلة/ تحت 

التسجيل( 

مشاركة في 
المؤتمرات وورش 

 
ً
العمل )محليا

 )
ً
ودوليا

عدد المشاريع 
البحثية المستمرة

عدد الفصول العلمية 
المنشورة في الكتب

عدد مشاركات البرنامج 
لطلبة الدراسات العليا 

)إشراف/ تحكيم( 

عدد المنتجات والمخرجات العلمية المعرفية 
المتميزة )التطبيقية والقابلة للتسويق(

ورقة علمية 
منشورة في مجات 

محكمة ذات تأثير

مشاركة في 
مجال االستشارات 
والتدريب لخدمة 
المجتمع الزراعي

16

8618
52

4038

0325

10

برنامج اإلدارة المستدامة آلفات نخيل التمر

13 06
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  تصميــم وتطويــر آالت وأنظمــة وتطبيقــات هندســية دقيقــة لخدمــة الممارســات الحديثــة 
لنخيــل التمــر وتعتمــد علــى الــذكاء االصطناعــي والطاقــة الشمســية.

  تقويــة التعــاون البحثــي مــع المؤسســات والبرامــج ذات الصلــة علــى المســتوى المحلــي 
واإلقليمــي والدولــي لزيــادة مؤشــر األبحــاث النوعيــة واالبتكاريــة.

عدد المشاريع
البحثية المستمرة

ورقة علمية 
منشورة في 

مجات محكمة 
ذات تأثير

عدد الفصول 
العلمية المنشورة 

في الكتب

عدد مشاركات البرنامج 
لطلبة الدراسات العليا  

)إشراف/ تحكيم( 

مشاركة في التحكيم 
العلمي للبحوث 

)
ً
 ودوليا

ً
)محليا

عدد المنتجات والمخرجات 
العلمية المعرفية المتميزة 

)التطبيقية والقابلة للتسويق(

عدد براءات االختراع 
)المسجلة/ تحت التسجيل( 

مشاركات في 
المؤتمرات 

)
ً
 ودوليا

ً
)محليا

04

06

مشاركات في 
مجال االستشارات 
والتدريب لخدمة 
المجتمع الزراعي

عدد المشاريع
البحثية المنجزة

16

1820

16

07

06

09

63

األهداف االستراتيجية

برنامج التقنيات الهندسية الدقيقة لنخيل التمر
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األهداف االستراتيجية

  تحسين جودة وسامة التمور من خال تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة.

  تطوير تقنيات اإلدارة الذكية للموارد المائية وعمليات التسميد قبل وبعد الحصاد.

عدد المنتجات والمخرجات 
العلمية المعرفية المتميزة 

)التطبيقية والقابلة للتسويق(

عدد المشاريع 
البحثية المستمرة 

برنامج فسيولوجيا وإنتاج نخيل التمر 

ورقة علمية منشورة 
في مجات محكمة 

ذات تأثير

عدد المشاركات في 
المبادرات الوطنية

عدد مشاركات البرنامج 
لطلبة الدراسات العليا 

)إشراف/ تحكيم( 

عدد المشاريع 
البحثية المنجزة 

مشاركات في المؤتمرات 
 
ً
وورش العمل )محليا

)
ً
ودوليا

مشاركة في مجال 
االستشارات والتدريب 

لخدمة المجتمع الزراعي
8111

24 36

02

1007

08
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معرض لإلثراء العلمي
حيث يشمل على مكتبة غنية 

باألبحاث والدراسات والندوات التي 
قام بها المركز منذ إنشائه 

معرض تعليمي ذكي
يستخدم تقنيات ذكية لعرض المنتجات 

اإلبتكارية بإسلوب تعليمي حديث 

معرض للمشاركات العلمية
 لعرض المشاركات العلمية النوعية للباحثين 

ً
 جاذبا

ً
يعتبر مكانا

من أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا 

معرض التميز البحثي للنخيل والتمور

13 2
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معرض عالمي
يتميز المعرض بوجود شراكات وطنية 

ودولية وجوائز عالمية 

معرض كبار الزوار والمهتمين
 
ً
 وثريا

ً
 مشوقا

ً
يعتبر معرضا

لعرض اإلنجازات العلمية لكبار 
الزوار والمهتمين

معرض تسويقي
يتم فيه استثمار األفكار أو المنتجات 

االبتكارية من خال فتح قنوات استثمارية 
مع المهتمين أو المستثمرين

5 46



ً
 متميزا

ً
 بحثيا

ً
نخيلنا.. يستحق مركزا


