
  
  

 و ا  ن ا و  و ا  ن ا و 
اا

  
  

  

  

اا   ىى اا    

مم     و ا  ن ع و ا  ن ع

اا  

راا راا   --  ا ا رةرة  

  ا   ا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤    

  
  
  
  

  
  افافإإ  

  د /  ات  د /  ات  ٠٠أأ
ا وا و   و ا  ن و ا  ن

اا  
  وإاد اة/ م ا ااوىوإاد اة/ م ا ااوى
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٢

ت ا  
  اع  ا  

أو  ا   ٣  

م  اتا    
١- و   ت ااء " ا ولا ورة اا  

  ٢٠١٤م  ٢١-١٧اد  –ا " ارة 
١٣  

:  واتا وورش ا ت اوا    

رؤ  رد وا ا  ت ا "   موة ان " -١
 اا ٢/١١/٢٠١٤ا  

١٥  

ارا اة وا م  إطر م د اوت  -٢
 اا ا ١٥/١٢/٢٠١٤    

١٧  

٣-  " ا د واروا ا  " ان وةم  
  اا ا ١٥/٢/٢٠١٥  

٢٠  

٤ - د وار  ان " رؤ  ور " ت ا ا 
 اا ا ٢٨/٢/٢٠١٥

٢٣  

٥ -  ا و ا  ن ع  ونا  " ان  ور
ا  ما ت او  اء ارا  "٢٨/٢/٢٠١٥  

٢٥  

٦- د وار  رؤ م ا ا ور  ا
   ت اء ارس  ٣٢٠١٥

٢٦  

٧ - ا  ا ا ا م ل  ور   
 ءا  ا٢١/٤/٢٠١٥ ا

٢٨  

ص:                                          : راا ات ذات اوا ات اطم  
  ٣٢    ارب واث ارا رة -١
  ٣٦   أث ث ا ات -٢
٣- راا روا درت اا   ٣٧  
٤ - ا ة ا٣٩  و  
  ٤١   ارب واث ارا  وزن - ٥

:   درا اا ٤٥  م  

:د  ة او  ٥٨  

:  تزارث واة ا٦٣  و  

:   رة ا٦٦  و  

:  ىا وا ا مىاا وا ا م٧٠  ا  
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٣

  

ا  :أوا  :أو  
  

             راا  ا و ا  ن ع–       رةا  
: و وا ا  ت اوا ما  

  

 :أو :اأوااات ات ا  
١١--           " ا و   ت ااء " ا ولا ورة اا          " ا و   ت ااء " ا ولا ورة اا 

  ٢٠١٤٢٠١٤م م   ٢١٢١--١٧١٧اد اد   ––ارة ارة 
  

وورش ا ت اوات واا :موورش ا ت اوات واا :م  
  

رؤ  رد وا ا  ت ا "  ا اا       موة ان " -١١
٢/١١/٢٠١٤  

  

٢٢--  ة واا رات اوا د م رإط  م ة واا رات اوا د م رإط  م     اا ا   اا ا 
٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٥١٥

  

٣٣--  ا د واروا ا  " ان وةما د واروا ا  " ان وةم "  "  اا ا  اا ا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//١٥١٥  
  

٤٤--  د وار  ان " رؤ  ورد وار  ان " رؤ  ور  " ت ا ا" ت ا ا  ا ا 
 اا ا٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٨٢٨ا  

ور  ان "  اون  ع ن  ا و ا وت       ور  ان "  اون  ع ن  ا و ا وت         --٥٥
 " ا  ما ا " ا  ما ا اء ارا  اء ارا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٨٢٨  

  

٦٦--  د وار  رؤ م ا ا ورد وار  رؤ م ا ا ور     ت ا ا   ت ا ا
  ٢٠١٥٢٠١٥رس رس   ٣٣اء اء 

  

٧٧--  ا  ا ا ا م ل  ورا  ا ا ا م ل  ور   اء اا  " اء اا  "٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢١٢١  
  

ا م :ما م :مصا ذات ا اصات واا ذات ا اات وا  
     ات ذات اا  ا  ىرة وا راث ارب واا  :أو     ات ذات اا  ا  ىرة وا راث ارب واا  :أو

:ص وا:ص وا  
ة اوة او  

  ) – - -  –  ا )–  –  ل  ر ا اإمج  -
  وذ اء ات ا  ث ورى و ورش ا  ار ا -

.ات و  
-     ر دةا ر اا  ا  ا   

  ) زرا – - اء -  –  –   أذرة–  –   (    و
  .نا 
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٤

-       ث اا  ا را ةا        را  ءدة أ
أء  ار  أ ات ااء ا    وا  و ة ادة 

.
-           ر  وذ ر ا     اد  ةا   

 .ة اب و ادا  ر را  ا
  

  
امج امة اوامج امة او  

- . راث ارب واا  ت   ب ا    
-  ركا ا    ا   اء و.  
- ر ت دورة  " ان جم ارع ا  ون " نا را دارة اا

.اما  
-            ون " ا  فدة ا  " ان م ر ت دورة

  .ارب واث ارا و
- ة و ا ك اا   جإم. دة ا   
- .راا   داتا  د جة وإم ا ا    
-  ت اراب ا ما أ     افا.  
  . (س ب مج ا وا و ا ا٢ اء د ( -
-   رىAnimal House  وا ا ا  رب تام  جم.  
  رى   ا  ا ا وار ة. -
  

  وة ازات وة ازات 
  ) ت و: ٧ اة  ا د (   -١

     وراا  )-  نا -   طا -    لطا –     
ا-  ا –  ( ز اا   ١٠٠٠٠  ر.  

-    ا -    اة ر ا ن ا )   ااء    -٢
  .ر     ٢٠٠٠٠ن)

 ٣- .  ا  ةا    
٤-   ي  را  ء   ء ةا ٥٠٠٠ . ر  
٥-         ب   م  ف ةا ن     ٤٣٧٧٤وأر  )  أ 

. نو وأر و  
٦-     ر اداتة إن أ ٧١٩٩٥او وا )      و و

.(  نو  
٧-   ر ى ر  ٢٨٢٢١  )     ونو ن وواوإ ون أو م

  م ون أ و      .   َ٣٣٨٦٥٢.٠٠ إاد ى ار 
. نن ووا  

  

  

ة اوة او  
- .ا ت ا رو ج وإم  



____________________________________________________________________  
  التقرير السنوى لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية الييئة 

  ٢٠١٤/٢٠١٥جامعة المنصورة العام الجامعى  - بكلية الزراعة 
  

٥

- أ ) ات ا رو - أدوات زرا– ت زرا– ةات) -أ
- .اا ت اج مإم
). ت – ات  –إمج مت ا ار ( أر  -
إمج مت ة  رى. -
- .و  ت جإم
-  مل اأ  ة او Soft& Hard  
- .ا ام  وزرا ت ان اا و و 
- ل اأ و و روا ات ا ةا .توا ا
ر و ا ا اص مء ا ا وات ااء  -

.مو
 وإمء  أل ت اى. -
 ب زرا  وة. -
-      دةاض اا وزرا و  و  ا ا 

ا.
- .وات اات واء اأ  دةت اا 
- .را  ءدى أ دةت ا ا ت ا وا م 
- .ت اا  ا ج وإم      

  

ة اوة او  
--  ا  ا   اءإ ا  ىا ر اد وو  .  
- اد اإ   ا  اط  دور  .  
- .اض اروا وأوا ان اد وو وا ا  ءة ا ل  
-  حب ا ا  اء اإ  ا ا .ا وا ا   
  

اا ة اواا ة او  

ة   ة ء  ار وا وطب ا وذ        ا
     ت أو  تم ل أىا  ةا  ااد اا و

اد اوا اد اا  ا       نوا ت او ا 
. ر  و    

ا م ةا و:  
  

ن     أوة او ) راث ارب واا  ا مات ات ا  :– 
 اا ة او–  ة او–  ة او– مة او . اج ا  

 أ و:  
١- رمم ) و ا ام ت- ر-  – -  –  او-( ا  
   ط طز ة  أس -٢
  -٤ر) ––  ن   –زن أ–  ر  –ت ما ( زن أد  -٣

   ................ أ–  –  ور  –ظ ة ( س 
٥-  ا ) ة – ( ا  
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٦

٦-   ل  ظ  ة –ورق -   س–   ة –   ر
- .ة   

٧- .رض ا  رض اا  ةك ا  
٨- و  ةا. تا  ا را  و  ة  

  اة  دورات ر ب ون  ادارة ا  اب      -٩
ااد اا و   ر با     

:م م ا  ط ا  ا     ا  ا  وذ ر  
  وا  دةق و    وا  ورات   ا 

  ات ا إم  إ  ا ما اء اا و
 ت ( اه ا أ و –  نا–  راما–  س   –امما–   ا–   ا

 –اوت از    –اط  –ام  -ال –ار  –ا ااء  -وا ار
 مه اا–  ا–  وا وا ن ) –ار   

   ر  ت مه ا ا و    ا ام رد إو   ل
. راث ارب واا   

  

  وة ت انوة ت ان
 اة  ات و دة ا    اث    

ا١٠٠ زدى   –وارب ارا ووة ت ان و    : أس 
 ––      أ ض ا–     أ ى –  (  ) أ طزج  –

  أرز . –أ –   ى  –زة  –ة 
 ةا  وا ت ان ا:  

-   ١٢٢٧٠         -  زجط طد ٩٤٨   
-   ٨٣٨         - د١٠٠ى ز  ١٠٧٤٦   
-   ٢٨٦١أرز       -  ات  ة ١٧٦ا  
-    ٢٠٢٩أ    -  ى ١٩١.٥   
  

راا ة اوراا ة او  
  أو: وة ارة

-  ودوا او   )  تا   – .( عط   
-   .ا ات وأو  وا زت اما   

  

وا اطة او :م  
     ات     اج. -
- .ا ات وأو  وا زت اما     
- .ا راب اا و    

  

تة او :  
- .ا ا  ة رات اا    
- .درا اوا ت ا ة رات اا    
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٧

- .ا ر ا رات اا  ةار ا    
  
  

 :مى :مى   ث ا ث ااتات  
ا  ت ا ات اة واا واارض ط ات ا وات ا  ت ا ات اة واا واارض ط ات ا وات 

:ا:ا  
  ء د اىء د اى  --١١
  إدارة  ارةإدارة  ارة  --٢٢
   اارىء  ارة  اارىء  ارة   --٣٣
   از ا  ارة از ا  ارة  --٤٤
  رةرة اط  ا اط  ا  --٥٥
٦٦--   ا  ا   

:ا   ع ا  :ا   ع ا    
٨٦٣٢٠٨٦٣٢٠    ءدة أ ا  ف  ونو و ن أمو    ءدة أ ا  ف  ونو و ن أمو  

.را.را  
٦٢٠٠٠٦٢٠٠٠  .  رة دو اء    ن أن وإ.  رة دو اء    ن أن وإ  
٦٠٠٠٠٦٠٠٠٠  ن أن أ . ع   . ع    

راا روا درت اا  : راا روا درت اا  :   
  

ا   ا ماا   ا ما  

 ت م  ل  اوت   وزارة ا ا وف     -
         ت اوا و ا وق ا  اضا   ا  د

 ص ا  ا إ    ىا ا ا ر  ة اا
.دة اوز ارد اا ل أو  

  د  ا    را م ت اا  ض 
ل ا  رورات اا         إدار  ءأ  ا  أو ا  ا 

.ا وا راد ارا  ةوأ  

- : و دت إر   

- "ا ا  ا ما "  

- " ا  راا ا ا ء و "   

-  " ت ا ا د وار ء رؤ "  

- .ا  ع ا  م "   ا م "   
  

ا ة او :راا ة او :را  
  ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤ ام ا   اة ل ا ا  ام ا   اة ل ا ا أ

١١--   ا  ا ٥٠٥٠  .فا و واارع ا دوا  .فا و واارع ا دوا    
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٨

٢٢--   ا  ا ك.  ٢٠٢٠ف اأ ك وارع ا كأ  .كف اأ ك وارع ا كأ    

٣٣--    )     )        ا وا    ا وا --   طا طد   ––اد اا––     ر اا   ر اا––  
.( ا.( ا  

    رب ارز ).  رب ارز ). أرز +  ه   أرز +  ه     ٢٢د  د   --٤٤

 ) ر ن.     ) ر ن.        (  ) ،   ( ١١ ، ( ٢٢( ()ق ، ) ق  ،  ٣٣ت (ت (   ٦٦د  د   --٥٥
(  )(  )  

   م او    م    ا اخ. م او    م    ا اخ.  --٦٦

ة  اا ة  اا ت    ات    ا  ٦٦ ا ا و  د  ا ا و  د   --٧٧
..  

  ق .( ق ––      ––  .( ت ( ى ت ( ى   ٣٣ ا ا و  د  ا ا و  د   --٨٨

 ز  ا  ا ت وات ا. ( ر    ز  ا  ا ت وات ا. ( ر      ١١د  د   --٩٩
 ا دى   ––اا دى اا ا––   ا ر ا ر––  ( وا ر( وا ر  

––      ت أدو  ت ادو ا ) .ر      ت أدو  ت ادو ا ) .ر         ١٠١٠د  د   --١٠١٠
 ا دو ا ا دو ا––  ( إ ( إ   

  رات وط( رات وط )  ––أف أف   ––د د   ––رد رد   ––ت  ) .  و ت  ) .  و    ٥٥د  د   --١١١١

  ر )  اوا.ر )  اوا. داى  ت (  ا وا داى  ت (  ا وا   ٣٣د  د   --١٢١٢

  ه ن  ب اامت .ه ن  ب اامت .   ٢٢د  د   --١٣١٣
  

 راث ارب واا  :  
   رارب اث واا  اتو   ا ما أ  

ل ا   

-  ا وزرا   ر   ا وزرا   ر  دة          ٣٠٠٣٠٠ز   ف وا          دةز   ف وا  
.را  دا ر اأ إ ن إا  ات ث  جما.را  دا ر اأ إ ن إا  ات ث  جما  

--   ا   رى    ا   رى   ١٥١٥   ) ار ا رى زراان و ) ار ا رى زراان و٤٠٠٠٤٠٠٠    
 ( ا ( ا  

--     رى      رى   و  ٥٥ موأ من ( أر ا زرا  ) نر ا زرا ن )  ١٥٠٠١٥٠٠ر ( نر   

--   زرا  زرا ١٢٠٠١٢٠٠  .رود ا  ن .رود ا  ن   

--          ر اد ادة أز  ضن ا  ص   ادرى ا        ر اد ادة أز  ضن ا  ص   ادرى ا
.ق ا    و.ق ا    و  

--   ر اأ  ةات اال اإ  ر اأ  ةات اال اإ  ا زرا و  ر ا زرا و  ر٥٠٥٠  . .   

وال ا وال ا   
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٩

ر اوا     اور ار و ص ر اج اض     ر اوا     اور ار و ص ر اج اض       --
 ما و ما ٢٠٠٠٢٠٠٠و     ا ا و  واا   ا ا   و د   ا ا و  واا   ا ا   و د

ما ء ض امما ء ض ام . .  

--   ا ا ا و ج ا ص  مور اا ا ا ا و ج ا ص  مور ا٣٠٠٠٣٠٠٠ا     دور إ  و د   دور إ  و د
.ورة ا ادا  و إم.ورة ا ادا  و إم  

--    ما دة ا دور إ را   إدارة ا    ا أ   ما دة ا دور إ را   إدارة ا    ا أ 
   و وا ر   و وا ر          ض أوج اج دإم  رت ا  دة اض أو          زج اج دإم  رت ا  دة از

.ا.ا  

--      ا  امج اما ر أرام ر   ء      ا  امج اما ر أرام ر   ء  ١٢٠١٢٠     أ   أ
  ر ر  أن  ار ا ث ا ا ب.ر ر  أن  ار ا ث ا ا ب.

--   ة ا را ة ا رإدارة     ا  ا أ و اوا ا ت اراإدارة     ب ا  ا أ و اوا ا ت اراب ا
   إدارة ا   دة ر د و ا ر  با  أن  ا   إدارة ا   دة ر د و ا ر  با  أن  ا
و   ا  اب  ر ا ر اء ر ارام أو          و   ا  اب  ر ا ر اء ر ارام أو          

.واا.واا  

ل ا ل ا كك  

ما  ا ا م  ارض ادة  ر ا وا  مرة    ما  ا ا م  ارض ادة  ر ا وا  مرة      --
اارد ا ا ى و وارع ى اء  ارض ه ا   اه  اارد ا ا ى و وارع ى اء  ارض ه ا   اه  

         ت اما  ظ  ك وارع ا ت ادة از إ         ت اما  ظ  ك وارع ا ت ادة از إ  ز  ز
.ا ا أ  د وذا   ة ا وف اوا راح ا.ا ا أ  د وذا   ة ا وف اوا راح ا  

  

  

 ا ا ل إ  و ا ا ل إ  و  

--         ج ام ة ر إ        ج ام ة ر إ ٢٠٢٠    ان و  ان و
أ    أ        ٨٨٨٨ر د    ر د       إدارة ا وا ا ن   إدارة ا وا ا ن

. د ا را ا  دة . د ا را ا  دة   

-  أ  ارعه ا را ا ور را  ام ارع ا دا  
 ٢٠ا  ب      ا ا    اد. وأدى ذ رة دل ه ار
. ا ا را دة از   دة    أ  

-   ولا ا   ضن ا    تم  ادرى ا
    وا  ا إ ل وا ا  ب ا زت اما 

 ا تمه ا ٢ا      ل ا  قا  ان واد    ٢٥ا  %
    و ا اض اأ  اا  با ر إ  ت إمه ا ا

.ا   
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١٠

-      قل ا  ارع ا ك اا  ةو      ارعه ا ا 
   م ل ا   مى  وت اة.

  وة  و اك ر امج اام  ا ا و ل        -
 ٥٠درا وى    و اك  أن ر د ى   ود 

 أ.  

ل ا   

ء  ط  وة ا  ا إ ن أ دا ا   وت  -
     ةه ا  ا ٥٠٠ا      ا   و 

دة إاد ا  ورى   ة ز ون  ا . وف ز
 ا ا ا١٠٠           ء ر  وا ا  ا إ إ 

.ما  

  ل ا   

-        وا  ا ا زرا  أ  ا د داا 
 ا  م ا  ام        ى وه ا رةم ان    ٥أ

  را ا و زرا ء  ه ا  ا ف.
  

  

::راا درا اراا درا ا  
  

 ا  درا اا  ا  درا اا ٢٠١٢٠١٥٥//٢٠١٤٢٠١٤  
  

  


  

ا ع
  

ا  ن
  

ر  ا

١  
  
  ا وإمج ازر -
- ج دواإم  

 رادارة اا  
ا   

  اء
١٦/٩/٢٠١٤  

٢  - ا وزرا   
- ت اامان و   

رادارة اا  
   

  اء
١٤/١٠/٢٠١٤  

  
٣  

- ا  وزرا   
- ت اام   

رادارة اا  
   

٢١/١٠/٢٠١٤  

٤  - طا زرا  
- ج دواوإم   

رادارة اا  
أ  

  اء
٢٨/١٠/٢٠١٤  

٥  - ت زرا و  
- ا وزرا   

رادارة اا  
ا   

  اء
١١/١١/٢٠١٤  

٦  - ا زرا  
- طا زرا  

رادارة اا  
مد  

  اء
١٨/١١/٢٠١٤  
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١١

  
 :را :را ة او ة او  

 ة او   ا مز اأ:  

 ا  ا ظء او اا  ٣٧ & ٣٦    ا ٢٠١٢/٢٠١٣ 

& ٢٠١٣/٢٠١٤ ء ارا    وا ا٨  ٢٠١٥ا.  

 : :ارثت وازة اارثوت وازة او  

:  تمل اأ  ن    

   أ  ااد رج ان. -

   ال واوج واك دا ان. -

  ا  أل ا دا ان. -

- .ا اا   

  ) ط . ٦٧أل ام ة اطء د (   إاء

. ا  اء مطت ا ء أون ا   و  

  

  

  

  
٧  

- وااض اأ  

- ا زرا  

رادارة اا  

ا  

  اء

٢٥/١١/٢٠١٤  
٨  - طا زرا  

- ج دواإم  
رادارة اا  

ط  
  اء

٩/١٢/٢٠١٤  
  

٩  
-   ا 

ا  

- ت زرا و  

رادارة اا  

  

  اء

٢٤/٢/٢٠١٥  

  
١٠  

   ان  -

- ا وزرا   

رادارة اا  

   اس

  اء

١٠/٣/٢٠١٥  
  زرا ارز -  ١١

- ا زرا  
رادارة اا  

وا  
  اء

٢٤/٣/٢٠١٥  
   ان -  ١٢

  رززرا ا -
رادارة اا  

  ارة
  اء

٧/٤/٢٠١٥  
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١٢

 رة او د رة او د  
  

 ت ا رورات اا ت ا رورات اا  
 ا ل ا ا ل ا٢٠١٥٢٠١٥/ / ٢٠١٤٢٠١٤  

  

  
  

رورة اارورة اا  
  

ا اا ا    
اا  

رارا  
  إإ  

١١  اا اا   رة او  
  

٢٠١٤٢٠١٤//١٠١٠//١٤/١٠٣٠٣٠  

  ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٩/١١١٣١٣  وة ارت اىت اى  ٢٢

  ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٢٦/١١١١١١  وة ارزرا ابزرا اب  ٣٣

٤٤  ما زراما زرارة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١/١٢١١١١  و  

٥٥  اا اا رة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٢٥٢٥  ١٢١٢//٦٦  و  

٦٦  دة اإدارة ادة اإدارة ارة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٨١٨  ١٢١٢//١٦١٦  و  

٧٧  اا اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٥٢٥  ٢٢//٨٨  و  

٨٨  اا اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//٣١٣١  ٣٣//٧٧  و  

٩٩   رات اا  رات اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//١٧١٧  ٢٢//١٩١٩  و  

١٠١٠   وا طا  وا طا   ة او٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//٢٦٢٦  ر  --  

 ا ل ا رورات اا  ا ل ا رورات اا ٢٠١٥٢٠١٥/ / ٢٠١٤٢٠١٤  
  

  

  
  

رورة اارورة اا  
  

  ا ا  ا ا
اا  

رارا  
  إإ  

  --  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//١٦١٦  وة ار  ارت ا اةارت ا اة  ١١١١

  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢٣٢٣  ٤٤//١١١١  وة ار  ت اىت اى  ١٢١٢

  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢٣٢٣  ٤٤//٢١٢١  وة ارIISSOO     ااء  ااء   ١٣١٣

١٤١٤   وا طا  وا طا   رة ا٢٠١٤٢٠١٤//٤٤//٣٠٣٠  و    
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١٣

 ا ل ا   ى اا وا ا ما : ا ل ا   ى اا وا ا ما :
٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤  

 ام    ام   زرة طت ر  ام ت ( ا وان ) ف  زرة طت ر  ام ت ( ا وان ) ف    --١١

 ا  .ل ا  اتدل او ا ا  وا  ا ا  .ل ا  اتدل او ا ا  وا  ا

  اا  ا٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//  ١٦١٦ا   راا  راا ––  رةا رةا   

ال ا ا  ا  ارا  ارة  أ زرة اارع   ال ا ا  ا  ارا  ارة  أ زرة اارع     --٢٢

 و ا و ا  اا ا  وذ   تزرا إ  تزرا    اا ا  وذ   تزرا إ  تزرا  

٢٠١٥٢٠١٥//٥٥//١٠١٠    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



____________________________________________________________________  
  التقرير السنوى لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية الييئة 

  ٢٠١٤/٢٠١٥جامعة المنصورة العام الجامعى  - بكلية الزراعة 
  

١٤

 ا  :م ا  :ماا  

))١١ ( ( و   ت ااء " ا ولا ورة اا  و   ت ااء " ا ولا ورة اا 
  ٢٠١٤٢٠١٤م م   ٢١٢١--١٧١٧اد اد   ––ا " ارة ا " ارة 

========================================================  
  

 راا  نوا ات اا  م–    ةا   رةا ١٧- 
٢١  ٢٠١٤م . ىات اا 

ر   

    اوىا اذ ار/ 
 ا ر  

اف اا  

 م أ ة م /رةذة اة اا  
  م ر ا ن ارت ا واث                      

ا  د /رذ اا ا  

  ا و ا  ن ا ر م  

ا ر  

    ر اىا اذ ار/ 

ا   

ا  أ  

   د ا اذ ار/ 

 ر ات اا  

ر ا  

 ط  /رذ اا ا  
ات اذ اأ  

ا ا  ر/ أذ اا ا  
ذ ااات ا  

 ر   ا اذ ار/   اوى ر  ارة      
  درة واا  رةا  بر  اء ولا ورة اا  ام

  ة٢١-١٧ا  ٢٠١٤م       ات اا    ىوا   راا – 
 ارة.

و رك  ت ا ا واى   ااف ا   اة اذ          
    ث واوا ت اران ا ا ر م م أ ة م /را
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١٥

 ن ا ر م ا  د /رذ اا ا و ا 
  راا   ىر ا  /رذ اا ا رة    –ورا 

   م و .ث اا او وا ت اا  و   او
 تا  و  وور  ن ت    ااء واوا ات ا

.ا طوا   ته ا ا و وا ا  ا ا  

: أ م  ا أو و-   

ادة  ت م ا مج اد ذات ة  و  ل  -١
.ت او   

٢-ذات ا ت م جوإم ث اا   ا رات اا  دة
.ا ا ا دىا   

٣-.ات اا   مت اا  ةا 

٤ -.و ا  اد ذات ر ت اا را ا

٥ -ا .و ا أ    ظا ج ام

٦-.آ  ا ا اا  وا راات اا اا  ا

٧ -.وآ  اء جإم روا  ا راة ا  ا

٨-  ةا  وذ ا  زرا  ل     ا  كج واما
زرا ارا ا اح و أم اى  اه.

٩ -         ت وا ( راا ا   ) ا ت زرا 
.ا م ت ادرم رو ا  دا

١٠ -م سا  دةا   زاب ا    ت ذات ج
.ا

١١-        وا  ا ت وا ا ا ر
.ا م 

 م او ع ت   م  اار وا مج -١٢
ت اا و.وا 

١٣- .ما د اام  زهإ  و ا ا  م  إ   
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١٦

  رؤ  رد وا ا  ت ا " رؤ  رد وا ا  ت ا "   موة ان "موة ان "
 اا ا  اا ا ٢٠١٤٢٠١٤//١١١١//٢٢    

=========================================  
 ارة  موة   ر ع ن         –د ارا  ارا م  ار

 اا ا  وذ  ا و ا ٢/١١/٢٠١٤  
و رك  ه ااوة    ادة أء  ار  وادة اء     

  . وا  
  :أاف اوة

١. ا د وار  ء رؤ م ض.  
٢. ما ت دب وة واا  ؤا م .  
٣ :  حا ما  .  

              وأ.ا         طا ا.ج               اب. ا  
   ر ار  ام وط ر وإ. إم- ٤

  
  :  و اوة

 ار ودة ا  وةا " ا " ير ا /أ.د ا إ
:  وا اأ   ا د وارة او أ   

١- د ارا و د  دا ا  ب وا د
 ود راا ا ا    ،دة ذات دأ دت إر ن

.ا  

 اب ا درا و ا   ا  ل اص  -٢ 
  ا وء ا و و ا ا ... ا. ا وا واج

٣  -  ور ا اا   وأم ت مت ودرا و 
 وز وا ء اأ  ت اوا ،ت ات واا

  اب.

 ٤ - ا  ب اا ب ورن ا ت اا  ت ا
 ا ا و  ة اوا دا ب واد اوإ

   أوء ار.

د  اب  ام وات ا وأم  ا دا ورج  -٥  
.ا  

 ٦-  ا د وارل ا  وط ء رؤ ت اا  د 
.ت اا ر  

 : ىح  واا مض ا ةا  انز  /أ.د ا  د    
  ا  رةا  راا  ٢٠١١ م ا د وار ةء و

وذ ف  اب ا درا و ا و و درات 
  با  ود ا اا   وأم ت مو
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وط ء رؤ ا ا  وأم ت اوا مل ا  
.ت اا ر ا د وارا  

 راا ة ا  درا : أ ا اا  د را ةا  و 
درا إ  ان ا ا ودرا ارة ا ذ 

 اا و ا ت ارا  ، اف اة ا ء  ب
 وا ءات امءات واوا ، ا ا طت ا 

،ب ا  ت ا د وار  ب رؤ ط وإم
.ا  

 راا  ت مأظ و اغ ا ات  ات اات ا ت
: وا  

) ة أيض ا ل اد أ١١ ا ت واف اوإ (%
) م٣٣وا.(%  

٢٧ و ا  و و  اُ با  %
.ا   

 ٢٩  % دون ا رو مو و  ا 
.  

 ا) ا  –    اغ  (ة٤٤وا  %
  إ اب. 

٦٠-٥٥) ، وا ان ا ون   %ات ٤٥ ةان ا (%
  ان امء. 

ء ابإم رة اا )٨٠(%  رز اوا راث ال ا
. طا  

ا ار ومت ا  ٤٦( ا(%  و ة اا اوإ
) ٤٧ر.(%  

 ا د وار  ء رؤ م احإ ذ إ ت و
:  ا  

  

 وا ا اا و   ب ااء وات اط 
        ا  ا  اا ا  ا تب ا ى واوا

.طا وا وا ا  جموا  
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١٨

طر م د اوت ارا اة واطر م د اوت ارا اة وا م  إ م  إ) ) ٢٢((  
 اا ا  اا ا ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٥١٥      

    ===================================  
  

 راا  راد اا  م–       م   رةا 
 ا  ا ٢٠١٤/٢٠١٥أم  ع ر  ا و ا  ن

 اا ا  وذ ١٥/١٢/٢٠١٥ .  

و ه ا    ات ا واوات ا ا ف        
    وا ة واا رات اوا  م رإط   ا

 راد اا . ا و ا  ن ع رإط   

       وا  را  ءدة أا   ت ا  رك و
ا و  ا وا وت اة وا  ى        

:ت اا   و ا-  

   ب ا . ز- 

 -. اا  ب ا  ز  

 -.ران اوا ا 

 -وق اا.

 -. لا  

 - راا .

 -.ا  ان تا 

 - ورة اا رة.م

 -. مون اا

 -. راون اا

 -.راون ا ا ا

أ.د/ وح  ر أذ ات اا و  ارب واث - 
 راا

 -ا  و  راد ارذ اان أز   /أ.د  درت ا
. رارات اوا

 -       راد اث ا ةو  ر د انث    –د/ ر 
.راد اا

د.    ار   ث ااء.- 
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١٩

 -    را  ءوأ راد اة ا ا  ا إ إ  
.راا  راد اا  

اف اوأ أ:

 أ ه ا  م م امق  م وا ف ا إاده       
         رات اول ا  ت اا  ونا  و  ن

    ت ااء ا ة واا       ا  ،  وق اا 
وان ارا  ،  ال ، وز  ا إ  ذ  ات أو   
          راا   را  ءأ  رك أن  وا ا ت ا

     ا  ة و  تا      ةت اوا  ءا
.رات اوا و وا  

:ا ور ا  

       ر  ا إ   روا ل ا  ه ا 
  حط م رإط  ة واا رات اوا د   ا ا

        ءل إم  ا   ة واا رات اوا  ا 
  إ إ ه ا ا و ا  اهن م ص ة ذات طو

.ا ا ل أ  ا ا  

را  ورا   اضا  و:و ه ا ت  -   

  اور اى   ات ا  ا اع.  -

- .ى ا  ةت اوا   ا  أن    

-    ا و ة وات اوا ا ت ا رت اا رؤ
   .ى او   

-           و راا و   ا   أن   رت اا رؤ
  اد ارا    ا ال.

 ا ا  نرا  

رك  ا ا ا وا  ا وت ارا اة   
  ى ا ود  أء  ار  و د       وا

. راد اث ا ةو  ا  

    ا ت اا أ  راد اذ اأ  ا   /ث أ.دو
وج ار  ا ام و      ع اوت ارا  ا ا وورة

ج  ات واق  و  ا و  أن  ا  ا   
  اع.

     ا  ز و  د د /رث ا 
 و ا  ز ال ا  دى أو اء د د  ب ا

.  د  
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٢٠

 ث اذ/  رزق ارمؤط ر ع  ا وان ارا  دور      
      ا وا  ة واا رات او د   و ا

 ب ا واى    ااع     ا ا ا  ا  اء و
% ة    ٨وال  اوض وأر إ ل ا  ة  اوض      

 و ١٤   ا  اتا م   . أى  %٩.٥  إ %
أز  دراتا  ا  ا  إ.ا    

 ب ا د  وقدور ا  وق اا  در اث م 
وأ ار ا   ب و  أن  اوق  د ب  إطر   

. راد اا  ه ىا رات اوا د م  

            رات اا   ل ز  وق اأن ا ر إأ
 م ا ا واض ت ا و م اوت       
       ،  وت اا و   ا     ، ى ا

 ت اوو       ر أمه ، وأا   تو  ا
      ا ت او إ  ، ا ت او   ا

  واض أة ا ل أة  ا ادى.

و أن  ة م  را ا و   دوات ات واا  حا ما
:و-  

- .ة واا رات اوا ض د ت اا  

   ور   ار ا و اب ا ذج ى  ب. -

     ا ا  ات ا وت.        
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٢١

" ا د واروا ا  " ان وةم" ا د واروا ا  " ان وةم

   اا ا  اا ا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//١٥١٥  
        =========================  

   

م  درا  راا  رارة     –اا   وةع    م ر    ن
  وذ  ا و ا اا ا ١٥/٢/٢٠١٥  

  رك وة وه اا     را  ءدة أا     ءدة اوا
  . وا  

  

  ف اوة:اأ
١- .ا د واروا ا  ض  
٢-  :  ا ا     

١- ات ا ٢      ر- مت واا   
٣- وا دت اما       ٤ -  وا اا  

  :  و اوة
 ا وارد واPPT   ا أ.د/  زان  اة ض 

 ا  

 وا ا د واروا ا   :  

د واروا ا  افأ :أو ا:  
.  اب اد واا  واا ا وا   امج ١

.ا  
٢. دا ا  ب وا دد ارا  و د .  
٣ ..ا   ا و درا ب اا   
٤.ا ات واا و  ر  ثت ودرا و  .  
 . ا  ت  ات ا ن اب ور اب واد اب٥

                          .ة اوا  

د اروا ا  نا : م:  
١.راا ما ا   ن د اب اا .  
  . طب  ارس ت ار واا ارا ان.٢
٣درا ب اا . .(ا ا م) ب اوا   
٤. ا  ت ارا اب اا .  

  

ا د واروا ا  أم : 
١- .ت ا٢         ا- .:وا ت اا  
٣- ء او ج ا٤      .ا -  ات ا و 

:ا  
٥ - .ا ا و ا ا    
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٢٢

د اروا ا  دةا  : را:  
  .  اب ا درا (  م اب).١
٢) ، ت ارا دا اب ا  ..(اادارة ا  
٣.وى وت واوق ا اا  با  .  
٤. ذج  ،سرب ا وا ا وق ا)ت اراوا

.(ا  
.  ات اب ا درا  ء  م  ات ٥

ا.  
   :ذج درا ات  ا وارد

١- ) ت اا ١ -(د و٢    إر- ا) ذ ا رة اد -٢إر
(و  

٣- ) ا اا ٣ا -(د و٤    إر - ) ج ام٤ا  -(د وإر  
٥ - ا ا ا٥( ا -(د و٦    إر- ) طوا ء امد - ٦اإر

(و  
٧ - ) دد ار٧ا - (ط د و٨    إر-) اب ا٨ا - (ط د وإر  

  

ا ا أم د  
١-             ا ا ول        -٢ا راا ا -٣ا ا    ما را  

     ٤- ا رة -٥      ا ت  
  

ا ا  تت وإ   :  
١. ٧  ا   ب واا و ء اة ورؤا ر

.اروإ  
٢. ٧ إ و و  إدارة ا    . ا  ت
٣. ٧ .ا أم  دى د  (بوا ا) ازم   
   د  وت ا وا و امت. ٤. ٧
ر اب  وات ذات ا–   ن إ ور اد اب  ٥. ٧

.ا 
٦. ٧  ا رات ااء إ ا  د ارة او  ا

 رى.
٧. ٧ .ص ااء ا ا   وا  ة اا د
٨. ٧  وا دات اا  ما ص وا عا  لا

.ب

 رؤ م :  
١-  ا اا و   ب ااء وات اط  :ماف اأ

  ا  اا ا  ا تب ا ى واوا وا
.طا وا وا ا  جموا ا

 اؤ:  و رؤ   وم وا وا ء وإاد أل  -٢
:   تو  و و و    
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٢٣

  إا اة ا و ر ا ا وا وا . -أ
    اء اام وا اا وارات اا.ا ت -ب
  ا  ا وامج  ا وا اط.-ج
    ااط وامء و ا وامج وا.-د

 -و ا  ة.ادة او روا ل ا

ا  ة ا ا ا وء  ا اط.-و

  
  

  :م اوة
    ام اح: 

م و  ا    ف () وةا  رةإ اإ  
:ا ا  ا   ار وا  

١-:ا   رةإ  

اا  ىزن اا 
د واروا ا  افأ :أو ٩٦--٢٧ا%

د اروا ا  نا : م٩٠-٢٠٨%
أم :  ا د واروا ا 

١-ت ا١٠٠--٢٨ا%
 ٢-وا ت ا٩٥-٢٤٤ا%

٣-ء او ج ا١٠٠--٢٨ا%
٤ -ا اا ٩٨-٢٧١و%
٥ - ا ا و ا٩٨-٢٧١%

را :  ادة  ا وارد 
ا

٨٩--٢٥%

 :ذج درا ات  ا وارد
) ت اا ١  -(د و٩٨-٢٧١إر%

) ذ ا رة ا٢ا -(د و٩٧-٢٦٢إر%
) ا اا إر- ٣ا(د و  ١٠٠--٢٨%

) ج ام٤ا -(د و٩٦-٢٥٣إر%
) ا ا ا٥ا  -(د و٩٨-٢٧١إر%

) طوا ء ام٦ا -(د و٩٦-٢٥٣إر%  
) دد ار٧ا- (ط د و١٠٠--٢٨إر%

) اب ا٨ا- (ط د و١٠٠--٢٨إر%
ا ا أم د    

١-ا ا ١٠٠--٢٨%
  %٩٧-٢٦٢  ا ارا اول-٢
٣-    ما راا ٢٤٣١٩٤  ا%
٤ -ا ر١٩٨-٢٧ا%
%١٠٠--٢٨ت ة - ٥

 تت وإ  ا ٢٦١١٩٦  ا%
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٢٤

٢-:ا  ا ا  

ازن اى  ارار ٥٤٣٢١
١-ت ا را

    
١٦٦٥١٢٨٧%

٢-مت واا ٢٧٣-١١٧٦%
٣-وا دت اما ٦٤١٠٥٣٦٣%
٤ - وا ا٨٦١٢١١٧٣ا%
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٢٥

ا ت ا ا ت ا   رؤ  رد وارؤ  رد وا  ور  ان " ور  ان " 
 اا ا  اا ا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٨٢٨  

===================================  
  

م  درا  راا  رارة   –اا  ور  ع ر 
  وذ  ا و ا  ن اا ٢٨/٢/٢٠١٥ا  

  رك و ره ا   را  ءدة أا   ءدة اوا
  .ت اا  ة اأ  دو  

  ف اوة:أ
١ -  ح اا .اروإ ؤء ا   ٢-م ير اا  قا  
٣-  .مأدوات ا   ا ا وم  ا ا ا  ا  

  

ا ا ت ا ء ان: أرا:  
نارا  

 
ا

 /أ.د  
 درى /أ.د

 ة /أ.د- ل أ /أ.د
طا  
أ.د/ح ا ض

 
اداب

أ.د/أ زانأ.د/ى اص

 
 ا

ا

ا ا /أ.د أ.د/أ    ا /أ.د

 
ارة

أ.د/د اب  اأ.د/ ا دة

 
راا

ا ا /أ.د ل أ  لأ.د/إ

   اء: أ.د/إا أ  أ ن

  :اؤت وا ا    اء

    ا وال وز ادوار  ا وا ا؟ -

ا او و و) (    (دوإر ة و : ا ا)  

- .ء ا ورا ت اراو ا اا  قا  

  :اا وات ا -أ
راا اج اموا اوا  ت ااا

ا
ا ن ارا  ا ة واات ا

ا
ا ا  ا أ

ار ا امء وااطارة ا ذ   
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٢٦

اوا
 طت اا

ا
ا اف اة اا ا ا

اب وااماا وا رء اراتن وادا
 وا ا أ

ت
ت اا  ا أوا اغ اا

ف وابا ها و ا اا ا
  

    ات ا: -ب

ا   ت
ا ا

ءة ا ووات 
 وا د ارا

ا

 ات وو 
ا ا ا

  
  :ام ا ا -ج

و ا وات 
ا

م ا اي 
ا ا

 د ارت ا
ت ا
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٢٧

ور    ع ن  ا و ا   ارء ور    ع ن  ا و ا   ارء 

 اا ا٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٨٢٨ا   ا و ا  ن ع  ونا  " ان ا و ا  ن ع  ونا  " ان

ا  ما ت اوا  ما ت او

==============================================
 اون  ان " ر   ا   ع ن  ا و

     ت او ت اوا ا و ا  ن ع 

" ا  ما   اء اا  ٢٨/٢/٢٠١٥وذ      اتا 

ارا ا   ا     و  ور ا ا   ادارات 

و ا  اث ارا ودان  ا وا  ات         

    ا ماض اا  و . را  ءأ م ى إا

ما  وذ ا     را  ا ا 

.وا وا  

و   ان  ى ا   ا وس ر ت ق  

ا وا ام  أداء ا وى  و اع رأى ادة     

 –را   ا ام  ر ورؤ ا وا اا  ا   

   ارة.
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٢٨

د وار  رؤ م ا ا ورد وار  رؤ م ا ا ت   ور ت ا ا

 ا ا  ءءاا  ااارس   ٣٣  ا رس٢٠١٥٢٠١٥
    ====================================

  رك و ره ا  را  ءدة أا    ءدة اوا
  .ت اا  ة اأ  دو  

  

  ف ار:اأ
١- .م ير اوا ؤا ض و  
٢- ا ما ض م ا راء-(اا ور-.(ا ا  
٣-  و ا ما  ت  درا.م  
٤- .و ما أم  ت ات اإ   

ا ا  و را ت اق ا   :نرا:  
 از   ار اة

ا  ة ا ا ز  
ا اديب ا رد رةا   

  
:را م  

ة اانارا
١١.١٥-١١ح وإ ر م" د ا/أ.د

"ا
ض م اؤ (ااف ١٢.١٥-١١.١٥

  وات)
ما  ض

 ام ا

١٢.٤٥-١٢.١٥ى ورا-
١.٤٥-١٢.٤٥ ذج ا ءت وإ

وا  
ما أم 

ردة اا

-- اء ٢.١٥-١.٤٥
  

:را م   
١- ) ٤وا:  ة  ورش إ  ت (  

    - ٤     -      ٣ ا -٢   در -١  
٢-  ع إا  ما أم  ذج ا  دة را   قا 

.  
٣-:ا ا  ءت ا ي وره او ما   


ا 

ى ا  
ذا  /ود

ح  ا



ود

١ماف ا٧٤٢٨٤.٦أ
٢مرات ا٩٤٩٢.٣٠
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٢٩

٣ؤا ٨٥٩٠.٣
٥٧٧٨.٨اا واات٤
٥ا ٣١٠٨٠.٧٨
٦ا٣٩٨١.٢٥ا
) %      ٦٠(     ص اح٧

         
 أم  را   ما:  

        اا درا: أو ا  :)  √ (:درا  را    ة اا أ  

اة
ا 

   أداة 
   ا

و 
امت  

   ا   
    ا

ج اموا اوا راا ا
..ا-(-اات ا ا (إدن

ااغ ا وا و و اة
ات اط ا"  اة إ اطة"

ا اان 
ا ا ة وارات ا

ا اا وا اف اة ا
ب ا ا وا اطء واما

امءات ا وا ا وا ب
وا ا وأ اب وااوا 

  
را م:  

١- ) ٤وا:  ة  ورش إ  ت (  
   ا -٢       در -١  
  ٣-         ٤ -    

٢-  ع إا  ما أم  ذج ا  دة را   قا 
.  

٣- :ا ا  ءت ا ي وره او ما   


ا 
ى ا  

/ود ذا 
ح  ا




ود

أاف ١
ما

٧٤٢٨٤.٦

٢مرات ا٩٤٩٢.٣٠
٣ؤا ٨٥٩٠.٣
٥٧٧٨.٨اا واات٤
٥ ٣١٠٨٠.٧٨
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٣٠

ا
٦اا

ة
٣٩٨١.٢٥

) %      ٦٠(     ص اح٧

   
  م ا ا ا  ام ا ا ا  اور  ل ور  ل 

  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢١٢١اء اء 
=========================  

  

  :ارأاف 
١- .ا  ا ا د ا اا ا  فا  
٢- . ا  ا ا ا م ض و  

  ٣- ا مت اي ور اا .  
  ٤ - .ا ا ا ء د  ت   

  
رر ا:      

- .ا و ا  ن ا ت ا ءو  
         - ت ا ا ت ا  اءة وأ.ا   

         - . ا ا  ا ت اوا دارات ات واا  
  

:را م  
ة اعانارا

١٠.٣٠- ١٠ح وإ

"ن ا ا ر م"        د ا/أ.د  
ر ا /أ.د"راا   "       ي  

"ن ا ا و"        تا /أ.د  
أ.د/إل ل أ   "ر   ارد 

"ا وا  
١١.٣٠- ١٠.٣٠

وا ا  
 م ض
 ا ا

ا

ا ا  "  ح ى/أ.د: ي"ا  
ار :أ.د/إا أ أ ن "أذ ارد 

"راا  
ا :د/ ر  "ر ادارة ا  ق 

"ا  
         " ا إدارة ا  " ا  /أ  

اث :            أ.د/  زان
١.٠٠- ١١.٣٠ت ا               ( ت ا ءأ ى و)
١.٣٠- ١.٠٠ما ا  

 ض م
ت ا

  ر  ا (ب)-ر  ا (أ)
() ا  ر
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٣١

:ا ور و  
ا ا م   ور  رةا  راا   ا 

 ا ون  ادارة ا  ق ا ز ن ا وذ ف 
 ض وو ا  ا ا د ا اا ا  فا

اي وت م ا ا ا  ا     ار 
.ا ما  

 و ا  ن ا ت ا ءدة وا را  و
 ت ا ا ت ا  اءة ووأ ا ء أورؤ ا

ا ا  ا ا  إ ات وادارات ا وات 
. ا  

د ا م ر ا ن  ا و  و إ ار أ.د/
 ات و   اي   ارا وا أ.د/ ا وا أ.د/

ق ا  دارة اا ر" ر /ود و أ.د/ا "    ل أ لإ
. "ا د وارا   ر"  

: را أو و  
 دل ا  ا ا ل ا  ت اا  واا 

 ا ءات وا  ا ا ا ل أ ةا اا 
.ا موا

 د وارا   ا ا ا ا م  أ  ا
ا  ل وت ا ا ، وط ز ء و ا زارة 

ا ا  زارة ا ن ا ز او دارة اا  وو م
.ا

 مح ا  تدئ وت واف وآأ  ما  ورد   ا
.ا و

 ا ا ل ا  اء وات اد وط و  أ
ا ا ت ا و  ج دوإم : ف وذ 

١..ا ا    ت اك اا

٢.ما  ت اث واا ات وا ر.  

٣..وا دت اا و ا درات اا   

٤.وا وا روا ت ا  .ا   

٥..ن اوا ا  ت   ع اا   
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٣٢

   ت ار . ار
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٣٣

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مم     اات واا اات واا  

  ذات ا اص ذات ا اص 
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٣٤

  )  ارب واث ارا رة)  ارب واث ارا رة١١((  

راث ارب واا           راا   ص ة ذات طو
)  ا ا من   ٣٠٧/٣ارة و ال  وإدارى و و  ادة (

       ا ت ووا راا رال وإدارة اا ا ت وا 
ث   وارب وااء اإ ف إ ا ما  و وا وا واوا 

.راا  راا  

اف اأ :  
ف  ارب واث ارا إ وم ا  ا   ل  

 ت او ا ا  ا     اموا ا  راج اما 
:اض اا  ط  هو  

 ا اا ا  إ دا وا ا راث ارب وااء اإ
.وا ا  راج اما م ا  

     راج اما   ا      و  دى إ ا ا 
.ده وج ومة او   ة أ  

          ا وا ا ا اا  اد اأ ر  ا
.رات اا   ما ء ور و  

وا ا واا    ىا  ت اى وات اا  
.رال اا  وا ا  

    وو ا ت و رات اوا   ا
.ا   ت اوا مل ا ت وا  

مل ا ا  وا راا رات اا و رال اا 
. اموا  

   .ت اا  ءة ا  و م ر دورات   

  أ ام ا   وات  ارب واث ارا رة:أ ام ا   وات  ارب واث ارا رة:
  

ة اوة او  

ن) و إمج ر      ––   م اة  إمج ر اا ) ل  -
.ر ا و ار او ا  

-   ةا دة د وذ ر اأ ر أاع اأم   ةا 
- طوا اء واا ا زرا      ا ر را  ا و

ا   ات ب اة.
-      راه اوا ا  ث اا  ا را ةا 

.ا أ
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٣٥

      اة  اد     ر ا وذ  ر        -
 .ة اب و ادا  ر را  ا

  

  
امج امة اوامج امة او  

  ا ر و اد ا  ا   ا   ةا 
ت ا و زا ا دوء اإ ط  ا ا   

.ت ا و ا   
  ااف  ت ادة  ا ة. -
  ا  ل  (  ا ارك)  اف واج. -
- .ا م  وذ امج اما  بط ر ا  
-   كا   ا    م   ا و وا ا 

  دورة.
اوم  إء دروس  ب  ا ة و ر اك            -

  ادة ة.
-   ت اراا ط و ا ا  را  ءأ  ة ا

ا  اء.ث  
- .ا  أو وا   وذ ا  ةا   
- .وا وا   كا  ةا   
   اة  ا ب ا ور م ا  اة. -

  وة ازات وة ازات 
١-   ا  ةا  ) د٧ :ت و (  

     وراا  )-  نا -   طا -    لطا –     
ا-  ا – . ( ز اا   

-    ا -    اة ر ا ن ا )   ااء    -٢
   اة  ا .   -٣ن) 

  

ة اوة او  

: ة اف ص ة ذات طو و ة او   
١- : ف  

اد اذج ا روس ا   ا ا وأ ت  
 )و ا ا-ل اا و ( تب اط  ا

     و ا دا رات اا  ر وإطارس واوا
     م     ا  دوار ا ت اء ما

.ا ا و وق ا ءروا ا ا  
٢- : ف  
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٣٦

ة ا    ةو ا ا ا  را  ءأ  
.اء أإ  ا   ت اراب اط  

٣- :ف إم  
  تو وا ت ار واو ت ام ر و ةا 

رج ا ر   اق ا ا  وار وا ات 
. حأر   

  ا وا ت ا ا ا وا ا ا 
.ب ا ا را   

  
- .ا ت ا رو ج وإم  
- أ ) ات ا رو -أدوات زرا–ت زرا–ةات) -أ
- .اا ت اج مإم
ت – .( ات  –إمج مت ا ار ( أر  -
إمج مت ة  رى. -
- .و  ت جإم
-  مل اأ  ة او Soft& Hard  
- .ا ام  وزرا ت ان اا و و 
 اة ت اا وار و و أل اا وات. -
ر و ا ا اص مء ا ا وات ااء  -

.مو
مء  أل ت اى. وإ -
 ب زرا  وة. -
-      دةاض اا وزرا و  و  ا ا 

.ا
- .وات اات واء اأ  دةت اا 
- ا ت ا وا م .را  ءدى أ دةت ا 
- .ت اا  ا ج وإم      

  

  
ة اوة او  

--              ا  ورىج اا و ا  ا ورا  ا
        ا  ل ات ا  اض واج    اإم 

.م   ا  ة او  
  

اا ة اواا ة او  

        وذ ب اوط وا را  ء ة   ةا
     ت أو  تم ل أىا  ةا  ااد اا و
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٣٧

اد اا  ا       نوا ت او ا اد اوا 
. ر  و    

  : أز ال ا   اة
١- رمم ) و ا ام ت- ر-  – -  –  او-( ا  
   ط طز ة  أس -٢
٣- م ت دن أز ) ر  –ا–  ن أز–   ن–  – (ر٤-  

   ................ أ–  –  ور  –ظ ة ( س 
٥-  ا ) ة – ( ا  
٦-   ل  ظ  ة –ورق -   س–   ة –   ر

- .ة   
٧- .رض ا  رض اا  ةك ا  
٨- . تا  ا را  و  ةو  ةا  

  اة  دورات ر ب ون  ادارة ا  اب  - ٩
  ب ر   و ااد اا   ا

  

  وة ت انوة ت ان
 اة  ات و دة ا    اث    

ا ١٠٠زدى   –وارب ارا ووة ت ان و    : أس 
 ––      أ ض ا –    ى  (  ) أ–  أ طزج  –

  أرز . –أ –   ى  –زة  –ة 
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٣٨

  )  أث ث ا ات)  أث ث ا ات٢٢((

اف اأاف اأ::
 و ت اان ون واما  ات ا ا ت دراا

.راه ا ن ت اا وو و ا  دا  

.وا ووا ق ا اص ا  اتا ا  درا  

.رة ت اد ا ات وا رىا ا درا  

اا  ة دراا ت اا  ت  -تت اا– .ا   

      تم  وأ اوات واوا ا  اتت ا 
 ا  اء –اء -ا- .ر ىث وا در  ف وذ   

 دوإر ر ا      اتاول ات و ل  وا
  ول ا ا  أر اث ات.

           ث ا  ل شت مت ووات وام ات و 
  ات.

.دور و ات دورار دورات ومإ  

  لأ  ا إ       تأو ا ا  ل ا
  وا اى.

  
ا ل ا ا   ا ما ٢٠١٤/٢٠١٥ أ   

اة واات ا ت ا  ت  اوا ات ا ارض طوا
:ا  

١- ا ء دى  
٢- ا  رةإدارة  
   اارىء  ارة  -٣
   از ا  ارة - ٤
   اط  ارة - ٥
٦-  ا   

:ا   ع ا    
٨٦٣٢٠  ا  ف  ونو و ن أمو    ءدة أ

.را  
٦٢٠٠٠ .  رة دو اء    ن أن وإ  
٦٠٠٠٠   ن أ. ع   
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٣٩

))٣٣راا روا درت اا  (راا روا درت اا  (  
  

اف اأاف اأ::  
و راج امت ا  راث اا .راا ا  

.راج امت ا    ا ث وا م   

.رو  تاد وا راتوا درت اا   

.ت وأات وم  اد اج اوإم را داد اإ  

ث وااء اإ.(ة زرا ) ت اوت وارا  

.راج امت ا ا رورات اوا اا و   
  

 ا أم ا أم ا ل ا ا ل ا٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤    
ا ما :أوا ما :أو  

  

        ا د وار  رؤ م  ا  درة او  ون 
           ا   مان إدارة از  /أ.د   ،  ا وا
    رؤ ل إا  ال ا   تاء دراإ مف او .

.ت ا د ار   
     ا  و   ما   ف ا ام  (  فا  ) 

ا  ر  ات ت  أو  مت ورش  وءات  
.ما وأم  

       ور  ا  ٢٨/٢/٢٠١٥       ا  راا   
 ا          د  وا مما ت ا    ىا م

 ا ر وم ا  رو ت اا    و ا  ن
ا .ا إ م  د  اءات ا رة أدوات  امت  ادة        

راا  ءأ.ت ا   
   

مم ما : ما :اا          
               ا   ور  و ، ا ع ا ا ا  ا ا

  ٢١ا  ٢٠١٥إ      ا    و را  ءدى أ
ت ا ، و ا وا ، وز ن          ا  ا

ا ، ادة وء ت ا ا ن  ا و ا ورؤء     
.ا ت ا ا ت ا  اءة ووأ ، ا أ  

        

       ا را وا ا  ا ا د ا اا ا  ف
وض و م ا ا ا  ا    ار اى  

.ا مت او  
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٤٠

  : ار  ارض: ار  ارض
  

           ا أم  ض  ا        اتت وم  ا
  ةل ا دى ا ت اب ا عء أأ  ١٠-٨وأ  ا٢٠١٥  
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٤١

))٤٤ا ة او (ا ة او (

  :أاف اةأاف اة

ا   دا اا و ات ا ا اء اإ 
 –  راح ات     –اا  ى ن وا واا 

.ت اا  

   و ا  ا وا دا ذات ا ث ااء اإ
ر  أو ا دا   ا ٠  

ر  ا          اا  ر  أو ا دا  ثب اط و 
ا وا ا ٠ا  

       ة أ ر و دى إ ا ا  ما ا وم
ده وج ومة او  ٠  

ا  اد اأ ر  ا   و ا وا ا ا ا
.   ما ءا ور  

 أو ا  اء ل ا  ل إمأ  ةا إ    
ت واا  ى أوت اا ى٠ا  

  ٥٥٢٠١٢٠١//٤٤٢٠١٢٠١ ا  ا  ام ا   ا ل ا ام ا   ا ل اأ

١١--   ا  ا ف.  ٥٠٥٠ا و واارع ا دوا  .فا و واارع ا دوا    

٢٢--   ا  ا ك.  ٢٠٢٠ف اأ ك وارع ا كأ  .كف اأ ك وارع ا كأ    

٣٣--   وا  )    وا  )   اا--   طا طد   ––اد اا––    ر اا  ر اا––  
.( ا.( ا  

   أرز +  ه    رب ارز ). أرز +  ه    رب ارز ).   ٢٢د  د   --٤٤

 ) ر ن.     ) ر ن.        ( ) ،   ( ١١ ، (٢٢) ق  ()  ، ق  ،  (  ٣٣ت ( ت (    ٦٦د  د   --٥٥
(  )(  )  

   م او    م    ا اخ. م او    م    ا اخ.  --٦٦

٧٧--  ا ا ا ا  د  و  د  و ٦٦   اا  ةا    ت اا  ةا    ت
..  

  ق .( ق ––      ––  .( ت ( ى ت ( ى   ٣٣ ا ا و  د  ا ا و  د   --٨٨

 ز  ا  ا ت وات ا. ( ر    ز  ا  ا ت وات ا. ( ر      ١١د  د   --٩٩
 ا دى  ––اا دىاا ا  ––   ا ر ا ر––  ( وا ر( وا ر  
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٤٢

––      ت أدو  ت ادو ا ) .ر      ت أدو  ت ادو ا ) .ر         ١٠١٠د  د   --١٠١٠
 ا دو ا ا دو ا––  ( إ ( إ   

رات  رات    ––أف  أف    ––د  د    ––رد رد   ––ت  ) .  و ت  ) .  و    ٥٥د  د   --١١١١
( وط( وط  

١٢١٢--    دد  ٣٣  .واا  ( روا ا  ) ت  داى .واا  ( روا ا  ) ت  داى   

  ه ن  ب اامت .ه ن  ب اامت .   ٢٢د  د   --١٣١٣

ت   ( أت )  ت ر          / ت   ( أت )  ت ر  /            ٥٥د  د   --١٤١٤
.ا ا.ا ا  
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٤٣

 ) )٥٥ راث ارب واا  ( راث ارب واا  (نوز نوز 

:أو اف اأ :  

     م ا ت اا  إ دا وا راث ارب وااء اأ

امج ارا ا واام  ا ا.  وا   امج           

    ا  وا اموا ا راا     و  دى إ ا

.ج ومة او   ة أ  

. وو ،و  رات اوا   ا  

          ا ا وا ا ا اا  با ر  ا

 ارا و ل إمج ا وامج اام      ا ارة  ل ا

 .و ا و اا ن وات او اوا وا

       ا ا  ت ات واا  وا ا واا 

.رال ا  وا

ل ا رات        اا و وا اموا رال اا  م

   .ا  

       اموا رات اا  وا ءة ا  ر دورات 

و ٠وا

 رارب اث واا  اتو   ا ما أ:م  ل
 ا ٢٠١٤/٢٠١٥ا    

ل ا   

-  ا وزرا   ر  دة         ٣٠٠ز   ف وا  
.را  دا ر اأ إ ن إا  ات ث  جما  

-  ا   رى   رى  ١٥ان و ) ار ا ٤٠٠٠زرا  
 ( ا  

-    رى   ن (  ٥ر ا زرا و من ) ١٥٠٠أر   

-  زرا ١٢٠٠ .رود ا  ن   

-        ر اد ادة أز  ضن ا  ص   ادرى ا 
.ق ا    و  
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٤٤

   . ٥٠ال ات ااة  أر ا ر  و زرا ا  إ -

وال ا   

ر اوا     اور ار و ص ر اج اض      -
 ما ٢٠٠٠و  و د   ا ا و  واا   ا ا  

ما ء ض ام.   

-  ا ا ا و ج ا ص  مور ا٣٠٠٠ا   إ  و د  دور
.ورة ا ادا  و إم  

دارة ا   ار دور إ دة ا ام   أ ا    إ -
ر وا و  زدة ا  ت ار  إمج دج اض أو           

.ا  

-     ا  امج اما ر أرام ر   ء  ١٢٠    أ
 ر ر را  أن .ب ا ث ا ا  

ار ا ة ب ارات ا ا واا و أ ا  إدارة      -
   إدارة ا   دة ر د و ا ر  با  أن  ا

ا   أو          و راما ر اء ر ا ر  با  
.واا  

   ل اك

ما  ا ا م  ارض ادة  ر ا وا  مرة     -
   اه  ا ا ى و وارع ى اء  ارض ه ااارد 

و  ظ  امت از       ات ا ارع اك     إ زدة 
.ا ا أ  د وذا   ة ا وف اوا راح ا  

ا ا ل إ  و   

-    ج ام ة ر إ     ٢٠   ان و
   ن ا او إدارة ا     ر د٨٨     أ

. د ا را ا  دة   

-  را ا ور را  ام ارع ا دا   أ  ارعه ا
 ٢٠وأدى ذ رة دل ه ارا  ب       ا ا    اد.

  أ. ا ا را دة از   دة    

 رى ااد  مت    ن اض   ا اول  -
     وا  ا إ ل وا ا  ب ا زت اما

%  ااد    ٢٥ان و  اق  ل ا      ٢ا ا ه امت 
  ا ه امت إ  إ ر اب  اا  أاض ا ا و  

.ا   
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٤٥

  وة  اك ا ارع ا  ل اق  ا ه اارع         -
   م ل ا   مى  وت اة.

  وة  و اك ر امج اام  ا ا و ل        -
 ٥٠را وى    و اك  أن ر د ى   ود د

. أ  

ل ا   

ء  ط  وة ا  ا إ ن أ دا ا   وت  -
     ةه ا  ا ٥٠٠ا  و      ا  

  اد ادة إف زو . ا  نز و ة   رىو
 ا ا ا١٠٠           ء ر  وا ا  ا إ إ 

.ما  

  ل ا   

  زرا ا ا  وا        اد دا ا  أ -
        ى وه ا رةم  ا  م ا  اان  أ  ٥م

  را ا و زرا ء  ه ا  ا ف.
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٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

راا درا ااراا درا اا  

 ت اوا ت اوا  
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٤٧

 ا  درا اا  ا  درا اا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٢٠١٤٤  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  


  

ا ع
  

ا  ن
  

ر  ا

١  
  
- ج اوإم زرا  
- ج دواإم  

 رادارة اا  
ا   

  اء
١٦/٩/٢٠١٤  

٢  - ا وزرا   
- ت اامان و   

رادارة اا  
   

  اء
١٤/١٠/٢٠١٤  

  
٣  

- ا  وزرا   
- ت اام   

رادارة اا  
   

٢١/١٠/٢٠١٤  

٤  - طا زرا  
- ج دواوإم   

رادارة اا  
أ  

  اء
٢٨/١٠/٢٠١٤  

٥  - ت زرا و  
- ا وزرا   

رادارة اا  
ا   

ءا  
١١/١١/٢٠١٤  

٦  - ا زرا  
- طا زرا  

رادارة اا  
مد  

  اء
١٨/١١/٢٠١٤  

  
٧  

- وااض اأ  

- ا زرا  

رادارة اا  

ا  

  اء

٢٥/١١/٢٠١٤  
٨  - طا زرا  

- ج دواإم  
رادارة اا  

ط  
ءا  

٩/١٢/٢٠١٤  
  

٩  
- ا  ا   

- ت زرا و  

رادارة اا  

  

  اء

٢٤/٢/٢٠١٥  
  

١٠  
   ان  -

- ا وزرا   

رادارة اا  

   اس

  اء

١٠/٣/٢٠١٥  
  زرا ارز -  ١١

- ا زرا  
  ارا ادارة

وا  
  اء

٢٤/٣/٢٠١٥  
   ان -  ١٢

  زرا ارز -
رادارة اا  

  ارة
  اء

٧/٤/٢٠١٥  
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٤٨

  
  

)١ (  " ان دإر  ج اوإم زرا– " واج اإم  

  : ادارة ارا  اان

رء ااا : ا١٦/٩/٢٠١٣   

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
درا اف او ا  

٢  ا اإ د/ ا.  راا  غ رس- رةا   

  رة ا- رس اوا  ارا  د /  رأ اى  ٣

   و ا ن ا  .د/  ا ظ  ٥

  ع ن ا  ارة  أ/ أ ى  ٦
  

  ور :
   ادارة ارا  ا  اس /    ار

  ر  ارد دارة ارا  ا    اس/ ر مر مر
ا أ ا  /سدى     اا  دىرا ل ا– ا   

 و دارة ا ا رات ادارة واان ا ظز ار او
 ل او راج ام وا  ا ت ا  

 ا و: ر   

ج اوإم ول:زراع اا  
    وو ل ا ا ت اا أ  ا ر/ اث ا

:ا  
ث  ا ا را ل ا ل  أ إم ل   - 

  وال   ى.
 - اع اأم  ث   ا   و ا ا  رعى وا ا

    ات  ثوى وا وا ا ا أ ى وا
وو   اض.

ث  و ا ا مج وى ا ( ا اداء)- 
 -    وذ ا را ا ا  ث       م و أ  أوا 

أرض ا  تا  ا ا و- .رض اا إ
 -          فا و ل ا  اض ات واا أ  ث

     ذ ج وا  لرة ات و ت اوا ا 
ما  ج ا  
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٤٩

واج اإم :مع اا  
ث ا ار/  رأ اى   اوا و أ اات     

  اة  ا وأ ات.
  ت وأا  م     إ  ت اا أ  ث 

ا  اا ا.  
  

)٢ ( " ان دإر ا وزرا – ت اامان و    

  : ادارة ارا  ان

را اء ا١٤/١٠/٢٠١٤: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
  ا وف اا ارد

  أذ إمج اان  ارا  أ.د/  اج  ٢

٣  ا  ن أ /.د   ارا  ا   رس  

  ور :
  اس/ إا    رادارة اا    

  س / أا       راد ارا  ر  
   ا ارا ود  اراع ول ا اردى ورؤء ا  ود

  

: ر  ا و  
(ت اامان و  ) امج امول: اع اا  

    ى او و و   امت اا  دةى ا عا ا ول 
 ا ا ) امج اما  اض اوا اطا ا ى  –اض اا

  ط ا  ازل). –
  

ا وزرا  :مع اا  
            ا  ةوا ا ار ا ا وا ج اع إما ا ول

 وا–   راد ا ول–  ةا ا–  ى  –اف  –ا ا
  أى إ–  ا –  ىا ا– .ا  ا ا  

  

)٣(   ان دإر  ا  وزرا  "– "ت اام    

  : ادارة ارا  ان

را اء ا٢١/١٠/٢٠١٤: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
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٥٠

درا اف او ا  

٢  ا  د /أ.د  راا  انا  ذأ  

   اار أذ   ا   أ. د./  ا ه  ٣

٤  ذا  ى /رة  د راث اا   

  ور :
 ا  رأم س / أا    رادارة اا    

 ا   /سد     ارا  رادارة ا     
راع وا  دو راا ا  دو ء ادى ورؤرا ل ا  

  

: ر  ا و  
ا  وزرا  :ولع اا  

:ا ول اه و  /رع اا ا  ث  
-       ج اإم  م ج وما و  ل م ل ا زرا 

 و.ا  ا  ا را وا   
-  ورول اا  رد ا  ث  جمدة ا–   راد ا–   وأ

  ج وإم أ  أ  را دة  ٤٠-٣٦  ج وذ ط
-  ا  ل ت اح آ.إم أ ل إ
    

ان ا  :مع اا  
     راا و ا    ج وما  تام ت اام–   

%  ٧٥ا ان  وا  ل اام  ا ا و     -اان
  و ا .    لوأ ا    

  
)٤ (  واج اوإم   " ان دإر– " طا زرا  

  : ادارة ارا ان

را اء ا٢٨/١٠/٢٠١٤: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
ادرا اف او   

  ر  إمج اوا  أ.د/ زى   اح  ٢

٣  ا  /.د   ارا  ذ اأ  

٤  ذا  ى /رة  د راث اا   

   و ا ن ا  أ. /  ا ظ  ٥

  
  ور :
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٥١

 ا ا ا  س / را   رادارة اا    
     إدارة ا ن ا       ا اس/ أ ى  

 ا ت او راا ا    رو  
  

 ر  ا و:  
  ا اع اول:  وإمج او

  

ث  ا اع ا ار/ زى  أذ اوا وق    
     وااض اأ أ  ثا  اج وأمما  ضوا واا  

  وطق ا واج . وأ ات وات. 
  

  ع ام: زرا اط ا

ع اا ا  ث:ول او ا ر/ ا  

-         و   اا ا أ  ر ط دا ا
   ا  و ال  ل  ادة.

  ح أ اا ا را اط و  ت و إمج      -
.واض اا   وى  

- .طا را رااع اأم أ  ا و  

- .را طا  و طل ا ى ا ت ا ح أ   

- .طل ا  ىا وأ طل ا ىا مح ا   

ات ا ا   اارع إ و امج اط             ح  -
.ا     

-  طا  اض ات واا وأ طا  ت ا  ح    

      طج اإم و ارع إا   ا ت اا  ح
      ىا ك ا   ىا ا و ا 

  در اارة زل. 

- .  طل ا  اض اا  ح  

- .ا  راا ا  طل ا ض ا  ل اح ا  
  

)٥ ( ا دإر ت زرا و  "  ن– " ا وزرا   
  : ادارة ارا  اان

را اء ا١١/١١/٢٠١٤: ا  

  :ارن
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٥٢

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
درا اف او ا  

  ا ارا  ارا   .د/ و أ ااوى  ٢

   ا   اار   د./ أ د ااح  ٣

٤  ذا  ى /رة  د راث اا   

   و ا ن ا  أ. /  ا ظ  ٥

  ور :
وا رادارة اا  / سا د    ا ردارة  و ء ادة رؤ

 ا ت او راا ا    دارةا ا ىى او
 رات اا و دة اا و  

  

 ر  ا و:  
 رات اا و :ولع اا  

  اع ار / أ د ااح وول ا:وث  ا 
-       رزا  و  و  دةا و رات اا أ

         أ اوا د ت   تا    دةوا م
  زرا  ااب.

-   ار اا أ         ا  أ و ا  رز وق ا ت
.ذ  دةا و راا ت اوا راا  

-         وذ  دة رزا   ابا  زرا  
   ا   ارز.

ز ا  ت زرا او واا   ارام وذ  اا  ار -
   .ا اا   

  

   زرا ا ام:اع 
   ا وول ات ا: د/و ااوىث  ا ال 

- .را رضا     

  اة وا د  ا و اوف ا ومع ا.ا وإر اف  -

-  .وا ا راد ا  

- . ل وا  اض اا  

- .ا ى وا ا  

 )٦ ( ) ان دإر  ا زرا– ( طا زرا  

  م: ادارة ارا ان
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٥٣

را اء ا١٨/١١/٢٠١٤: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
درا اف او ا  

٢  ا ا د/ ا.   ا   

   و ا ن ا  أ/  ا ظ  ٣
  

  ور :
 ط  أ س / أا ا    م رادارة اا    

    إدارة ن ا       ا اذ/ أ ى 
 ن ا  /سا ا  رادارة ا درا   

ى وى اى ا    ود  ا ارا ود  اراع ول ا ارد 
  ادارة . 

  

  

  

: ر  ا و  
ا ول: زراع اا  

  
           ا  ا ا ر/اا ع اا ا  ثو

:  ل ا  
-  رة ا را ا ا  
  ا رض ا  ا  ات -
-     ات ا تا وأ ا  ورا  اض اا  فوا ا

ا  ورا  اض اه ا ج    
- . ق أ ة وف ا راا  ا  

درات اا  ا إ او ل ا زا   
  

طا زرا :مع اا  
:ول او  

-      و   اا ا أ  ر ط دا ا
     ا  و ال  ل  ادة.

-   ا اا ح أ   ت  و طا را
.واض اا   وى جإم و  

- .طا را رااع اأم أ  ا و  
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٥٤

-      و طل ا ى ا ت ا ح أ 
.را طا  

  اط وأ اى  ل اط  .ح ام اى ل -

  ح ات ا ا   اارع إ و امج          -
.ا    طا  

-      اض ات واا وأ طا  ت ا  ح  
  طا  

 ا ت اا  ح  طج اإم و ارع إا  
   ا و ا اى   ك   

  ا اى  در اارة زل. 

- .  طل ا  اض اا  ح  

-  طل ا ض ا  ل اح ا   راا ا 
.ا   

  
  

)٧ (  وااض اان " أ دإر– ا زرا   

  : ادارة ارا ان

را اء ا٢٥/١١/٢٠١٤: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
  دا وف اا ار

٢  ا أ اإ  /أ.د    ا  وااض اأ  ر
  ارة

٣  ا  ن أ /رة  أ.دا  راا  ا   

   و ا ن ا  أ/  ا ظ  ٤
  

  ور :
ا   ل /سا ا     رادارة اا    

 اإ ا  /سا ا     ا أ  
   أ / ا      ا وا اا أ  

 ء ات ورؤء اوو دة ادارة وا ء ادة رؤر او
راا .دارة اا ا راا دة اا  
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٥٥

: ر  ا و  
وااض اول: أع اا  

   ا  م  و واج اارع إم  ا  ا 
اء واء وااء واا   تا  ت اا  أو  وأى طارة وا

        درة اا م  وا ا  وث ا دى إ ته ا 
.  

            ا وا ا أ   إذا إ  أى   و
   إ ه ا و  ج اا        و 

.  
  

ا ا أو:  
و ا  دة  رة ارع  م اق و   إ ا وت  
   ا  ا ا ا  ا ت وأو ا أو ا

دات اا  ا أو ا ا.ت وأو ا   
  

:ا  ا:م  
      أو ءة اا ت اوزان وا    رة   ن هو
رة   إمج ا وم وه ا ن دة م  ء ادارة          

ع اا و ا وا ا      ا  أو وا اءات ا
      اا ا   رد ف ذات مأ  ن م ور  
از  ا  ون م  ر ات م ودة  ن ه   

ا  ا   ا ا ة  ا.م    
  
  

  واج ) –ا  –أ أاض اوا ا: ( ااض 
 ض اوا أء ة    ااض ا وا و رة   

: ةا و رإم ء وا و  وااض اأ  
- ا ) واض اا –  ىا اا ب ار  –ارى ) –اا  
-    مت او ) اض اا–     ا ض ار    –اا ا– 

  ا اى )
-   ا ) اض اا–  امان اات   –اا ان اا

  ا ) –ااد  – ار ( ا
  ا اى ) –از  –اع  –ااض ا ( ااع  -
-  ك ب ا  أ  م ) ء ا  ى ماض أأ–  مح اا م

( وا مر واوا ا   
ق ااض وطا  اضح أ  جوا   

  طق ا .    –أ وأ –   ا  ض امم ار 
  

ل ا ت اا :مع اا  
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٥٦

:  ل ا ت اح ا -  
- .راا  ا  ا  
-  وج وما  فأ زة .زرا  ت اض وذات  
- ط  اتو ا ق زراح ط   
-  د اا  راا  
- ى واق اط  
- . ا ا  
-  اض اأ ج ووا ق اط  
  طق اد واراس  -

  

)٨ ( ا ان " زرا دإر ط– " واج اإم  

  : ادارة ارا ان

را اء ا٩/١٢/٢٠١٤: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
درا اف او ا  

  أذ ا   أ.د/ ط اار   ٢

  س  اوا ر  .د/  اى  ٣

   و ا ن ا  أ/  ا ظ  ٤

  ور :
    ادارة ارا     ا اس/   ا ار
   /سا دارة    ا راد ارا  ر  

ا ظز ار او  وا ارا   دو  رادارة اا  

  

: ر  ا و  
طا ول: زراع اا  

 و   اا ا أ  ره طل ا دا ح ا 
  لا و  ا    تا دة ذانا  ل

.وا ا  ة  
-  وات ر ث    راا ا ح أ   
-    وى جإم ت وا  طوى ا ا ا  ح 

واض اا  
اء و  ارمت  ارض ا را اط  ا وا -

.  
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٥٧

  ح ات ا ا   اارع إ و امج          -
.ا    طا  

-      اض ات واا وأ طا  ت ا  ح  
  طا  

 ا ت اا  ح  طج اإم و ارع إا  
   ا و ا اى   ك   

  ا اى  در اارة زل. 

- .  طل ا  اض اا  ح  

- طل ا ض ا  ل اح ا    راا ا 
.ا   

  

واج اإم :مع اا  

-   ا    و   واا  دا ح ا   

-  واا و أوا ج ام م اء وات او  ة ةح م 
.ا  وع  

-     هو وا ا   تت ااا ح أ  
 إب اة وأن ن ان    ت وان ن ا  ل  

  ا و دة ة وا  اءة ودرت اارة وا اة. 

-   ح ا     مو ت امو ا  ل اا  ا
ا و  ا  ا  ار ا وأ أاض ا اض     

 . ا وا  
  

)٩ ( دإر ا  ا  " ان - رات اا و  

نا رادارة اا :  

را اء ا٢٠١٥/ ٢٤/٢: ا  

  

  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
درا اف او ا  

   ا    أ.د/ و ااوى   ٢
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٥٨

  و  ا  .د/ أ د ااح  ٣

   و ا ن ا  أ/  ا ظ  ٤

  ور :
 ا   /سا ا      رادارة اا    

ا  /سا ا       دىرا ا  
ا ا ا  /سا ا    ا  د رر  

     ا ىى ادى ورا ل اراع وا  دو راا ا  دو
  ادارة . 

: ر  ا و  
ا  ا  :ولع اا  

 ل ا   ا ا أ  اوىا ر/ وث اق ووط 
.ا  ا   

  

رات اا و :مع اا  

 ادة  ت ا ارا   ارز و ارة  - 
 و  دةا   ت إا  ا ا و وا

  من و   ذ  ث ا.دى أار ق ا   ا

ادة  ات  إ د ى د    ارض     -
  ارا و اد اى.

  ط  ات و ادة  وا  اد اى. -
  

)١٠ ( دا إرا  " ان ن– ا وزرا    

  : ادارة ارا سان

را اء ا٢٠١٥/ ١٠/٣: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
درا اف او ا  

٢   ا  ن أ /د.    ا   

  رس  اان  ا اى  ط اى.د/   ٣

  
  

  ور :
ن ا س/ أا س    ا رادارة اا    
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٥٩

  س/ را س    ا  رادارة اا و  
ا   س/ طا را    ادارة ا درا  ر  

  ا و دة اراع وار او راا ا  د رو
  س 

: ر  ا و  
  اع اول:  اان

ث  ا اع ارة/ ط اى رس  اان  ا اى 
ان وا   ا اض وأا  ق ار وط ا ا 

 ا–  ازما ا–  ا–  ه م ب–  اض اا  ورىا ا
 ا ا  رما   

- ا وأ  اوا ا ا  أ وو  ا ا
. ا و  ض  

  

)١١ (  درز إرا ان " زرا–  " ا زرا  

  : ادارة ارا وان

را اء ا٢٤/٣/٢٠١٥: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
و ادرا اف ا  

٢  أ   /أ.د  راا   هوا راذ اأ  

  أذ   ا  اار   أ. د./ و ااوى  ٣

  ور :
    ادارة ارا      اس/ زى اى -١
  راف  ارد ا      اس/  ى -٢
٣-  ض  /سا      راد ارا  ر  
٤-  اإ س/ اا    راد ار س  

       و راا ء اورؤ دة اا  ددارة و ظز ار او
  اار وى اى. وى ااض.

  

 ا وو:أ   
  اع اول: زرا ل ارز 

وث  ا اع ار/ و ااوى  ا ارا  وول        
:ا  

  أ ات ا ل  أ إم واض را ارز. - 

ا  ل ارز ا  امت  اد . - 
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٦٠

 -. راا وط راد ا

 -.رارض اا 

 -.وى واا 

أ اى  زرا ارز ل  زدة ال.- 

ا زرا :مع اا  
        ول أو  راذ اأ أ   /رع اا ا  ث

وأ ا  . رات اا ف وا   
  

)١٢ ( دن  إرا  " ان– رزا زرا   

  : ادارة ارا رةان

را اء ا٧/٤/٢٠١٥: ا  

  :ارن

١   تا  /أ.د   و ا  ن ا و
ف او ادرا ا  

  أذ   ا   ارا  .د/  ا ه  ٢

٣  ر   /.د   ارا   نا  رس  

  ور :
  ر  ارد ارا رة    اس/  ا از -١
  ارز  أ    اس/ ا  ا ر -٢

 وا ا  د رو  
:أ  ا وو  

  اع اول:  ان 

وث  ا اع ار/   ر  رس  ان  وول  
:ا  

- ا او أ–  ا ا –  فا .ا  دةا ا م   

-  . ل أو اا  اء دىا  

- . طا ا  

ا   اا ار    أر    امن. -

  اع ام: زرا ارز
ا  /رع اا ا  ث       ا   ذه أ

:ول او  
   اض م ل ارز.- 
ار ا ا وا  ر ال   اوى.- 
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٦١

 -.راد ا
ا  ارا وذ ة   ا وا  اى واف - 
 -.ا ط
 -.تا ى وا   و ا 
 -     . ات اا اوا  فا اض وا و  
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٦٢

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

    ااوة وة 
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٦٣

  

ا   ةوا   ةو  
  

            /ذ اا ا  دوا ا   اا ا          /ذ اا ا  دوا ا   اا ا  
.ا .ا   

    ا د ا د        ا  /رذ اا ا  ده ووا     ا  /رذ اا ا  ده ووا
 ر ا   اا و ر ا   اا ٢٠٠٩٢٠٠٩//١١١١//١٥١٥و..  

:ا   افأ:ا   افأ  

 ونوا ، و  ا   ال واات ا  ء
ا  دفا.ا وا وا   

.تت واا  لل اا  

 ا  ل إا  ظ   ت ات واة ا
.ا ظر اوا و   

.و و    ص   ةا  

ا  عأو  ت ظا ط    ظا 
.ا  ةا  

.  تم ا ء ل  ومت ا ء م  

         اا ا    وذ  وما اد اإ
  ة امت.

ا ظا  نا .ظ ات اا  تل اوا  

.ا  ر اا  ى ة دورأو م  ارإ  

 راو ا  و    ار ا و
.وا ا  

.ا  ره   ى  إ
  

  ا ما أ ا     

--       و رال اا   وظ  ت ام ا        و رال اا   وظ  ت ام ا   
     ب ا ص وما  لإر و اا ة ا نا     ب ا ص وما  لإر و اا ة ا نا

 .ل اا  وذ ظا .ل اا  وذ ظص      اا وما   نا        صا وما   نا  
: و : و   

hhttttpp ::////wwwwww..mmaannss.. eedduu ..eegg // ffaaccaaggrr // AArraabbiicc // ggrraadd ..  

  :ا ظء او اا ا   
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٦٤

  ٣٧٣٧  &&  ٣٦٣٦   ا  ا ء  ٢٠١٤٢٠١٤//٢٠١٣٢٠١٣  &&  ٢٠١٣٢٠١٣//٢٠١٢٢٠١٢را    ءوارا    وا  
 اا ا٨٨ا   ا ٢٠١٥٢٠١٥ا..  

-- اد ا  /را ا   ت ا أ اد ا  /را ا   ت ا أ--      

اا

--. ا ت اا  آم وة. ا ت اا  آم وة  

   ا ا––   ا اذ ار/  ر اى  ا اذ ار/  ر اى --

--.(اول ا) ا  .(اول ا) ا  

--ا ا ا ا  ا ر/ اذ ا ا ر/ اذ ا––   ن ا ا ر م ن ا ا ر م
  واب .واب .

--.( ا ) ا  ا اا .( ا ) ا  ا اا 

--  س درع ا  ا  ما  /سا اء اا  س درع ا  ا  ما  /سا اء اا
..، و  أ.د./  ا، و  أ.د./  ا  أ.د./ م ر ا ن ا وابأ.د./ م ر ا ن ا واب

  --د اد ا––  ا ا––   دة  دة --    اوا  اا وا  (درع  اوا  اا وا  (درع --
. ( اا ت ا . ( اا ت ا 

--    دة) ا    دة) ا  ––   ا ا––   ا د ا د--   ت ا  ت ا 
 اا اا.(.(

-- ا ا  ا  ا وما وا را  ءدة اا  ا ا  ا  ا وما وا را  ءدة اا 
 : ا : ا

١١--  (ا  رسا)اوىا ا د/ و(ا  رسا)اوىا ا د/ و--  . ا ة ا. ا ة ا

ا ر ا ر   ة ا ة ا   --د/  درو (ارس  ان)د/  درو (ارس  ان)  --٢٢
راهراهاداد

٣٣--  (ا وا راد ارا  رسا) ا ا   /د  (ا وا راد ارا  رسا) ا ا   /د--     ة ا   ة ا
 ا ر اراه . ا ر اراه .

٤٤-- ( راا ا  رس اا) را  اإ  /. ( راا ا  رس اا) را  اإ  /.--   ة ا ة ا
. ا ر ا . ا ر ا 

--ا ا ا ا .ا ل ا ا اا اوا .ا ل ا ا اا اوا 

--   ا  ا وا ا  ا  ا وا ا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤
 ا      ا     ظا  تظا  ت

-- اا  أ تب اا  ء اا  أ تب اا  ء  وو   ( ا ) ( ا )
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٦٥

--  سا    سا    د  د––   او  ) ما ر او  ) ما ر

  ر وذ.(و م  ر وذ.(و م

  ارا  ا .   ارا  ا  .  ––اس /  دل ر اس /  دل ر ..١١

٢٢.. ا  ذ/ اا ا  ذ/ اا––   دارن اا   دارن اا  . . 

٣٣..  د / ذا  د / ذا––  ا  ا    . . 

٤٤..  ذ / اا  ذ / اا––  .  راا   ل.  راا   ل

ل   ارا.  ل   ارا  .  --اذ / ل اب اذ / ل اب ..٥٥

--  ا س/ ا   ا س/ ا ––    ىا  رات اوا ل د  ىا  رات اوا ل د

))AAGGRRII FFOOLLKK.(.(

--ا  ظرات اا ا  ظرات اا .ظء ا .ظء ا 

 ا     ت اا ا     ت اا  رااراا  
  ا اا ان  اانان/   ا / وما ن/ ا / وما ا

اا  
ط   ط     ٢٨٢٨ك ك    رى وت رى وت  ١١

  إر ااوىإر ااوى
  ٠٢٣٥٣٩١٥١٥٠٢٣٥٣٩١٥١٥ت/ ت/ 
  ٠٢٣٥٣٩١٨١٤٠٠٠٢٣٥٣٩١٨١٤٠٠ف / ف / 

٢٢     ت   ت  
  انان

ا ا ش ح ا ا ش ح 
      ––   د د

  ج..عج..ع

  ٠٥٧٢٢٣٣٣٦٣٠٥٧٢٢٣٣٣٦٣ت/ت/
  ٠٥٧٢٢٢٧٣٣٧٠٥٧٢٢٢٧٣٣٧ت/ ت/ 
  ٢٢٣٣٥٥٠٢٢٣٣٥٥٠ف/ ف/ 

  ٠١٢٢٤٢٥١٥١٠١٢٢٤٢٥١٥١ت/ ت/   ارةارة  ––ى ى   ا ة واوتا ة واوت  ٣٣
٠٥٠٢٤٢٥١٥٠٠٥٠٢٤٢٥١٥٠  

  ٠٥٠٢٤٢٥١٥٥٠٥٠٢٤٢٥١٥٥ف/ ف/ 
٤٤  وا اوا ص   اص دد––  ––  ا٠٥٠٦٨٨٢٠٠٠٠٥٠٦٨٨٢٠٠٠ت/ ت/   ا  

  ٠٥٠٦٨٨٢٠١٠٠٥٠٦٨٨٢٠١٠ف/ ف/ 
  ))٢٠٢٢٠٢((  ٣٣٣٨٠٤١١٣٣٣٨٠٤١١ت/ت/  اةاة  --ش اش ا  ٦٤٦٤   اارد اارد  ٥٥

  ))  ٢٠٢٢٠٢((٣٧٦٠١٥٩٠٣٧٦٠١٥٩٠ف/ ف/ 
٦٦  مت أ مت أ   

( ر )( ر )  
اا--      

    --اةاة
  ))  ٢٠٢٠((  ٢٦٢٢٥٠٧٦٢٦٢٢٥٠٧٦ت/ ت/ 
  ))٢٠٢٠((٢٦٢٢٥٠٧٥٢٦٢٢٥٠٧٥ف/ ف/ 

٧٧    رت   رت 
  وتوت

--   ان ان ر ر
  إرإر  --أاج اوةأاج اوة

MM-- aabbdd ––eellaazziizz
22000077@@ yyaahhoooo..ccoomm  

٨٨   وم إ   وم إ  
ات اواات اوا  

 ة اا د ة اا د
 ا ١٢١٢ا  

  ٠٥٧٤٠٣٩٤٥٠٥٧٤٠٣٩٤٥ت/ ت/ 
٠٥٧٤٠٣١٢٣٠٥٧٤٠٣١٢٣ف/ ف/ 

٩٩  وا رةا وا رةا    رةرة ارى    ٤٠٤٠ا رى  ش ش
رر--  رةرةاا  

  ٠٥٠٢٣١١١٢٦٠٥٠٢٣١١١٢٦ت/ ت/ 
٠٥٠٢٣١١١٢٧٠٥٠٢٣١١١٢٧  

  ٢٣١٤٣٧٣٢٣١٤٣٧٣ف/ ف/ 
١٠١٠    م ر   م ر ٢١٢١ ز  ش ا ز  ٠٢٢٢٦٨٦٦٨٠٢٢٢٦٨٦٦٨ش ا  
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٦٦

ا ت اأ ا ت اأ   نا نا --   أ أ
ا ا   

  ٠٢٢٢٦٨١٨٨٠٢٢٢٦٨١٨٨ف/ ف/ 
٠١٢٥٩٤٩٧٠٧٠١٢٥٩٤٩٧٠٧  
٠١٢٦٣٦٠١٢٥٠١٢٦٣٦٠١٢٥  

 ت اوق  ت اوق   ١١١١
()وا()وا  

ة ا شة ا ج   --ش ج
  امريامري

  ٠١٠٧٣٠٠٠٠٠١٠٧٣٠٠٠٠أ ل أ ل 
 / /٠١٢٣٩١٧٧٢٠٠١٢٣٩١٧٧٢٠حح  

  ٠٥٠٢٢٣١٦٣٣٠٥٠٢٢٣١٦٣٣ت/ت/  ارةارة  ––وب وب     ت وان  ت وان  ١٢١٢
  ٠٥٠٢٢٣١٤٧٧٠٥٠٢٢٣١٤٧٧ف/ ف/ 

١٣١٣   وت ااا  وت ااا 
ا ا ما ا م  

  ٠١٠٠٥٣٤٨٠٥٦٠١٠٠٥٣٤٨٠٥٦/ أ / أ   ارةارة  ––وب وب 
  

١٤١٤  د ط د ط   
(  ا ة (  ا ة 

(وا(وا  

طط--  د٢٠٢٣٩٢٠٢٣٩٤٥٩٦٤٤٥٩٦٤ت/ ت/   د  
٠٥٠٢٥٢٦٢٦٠٠٥٠٢٥٢٦٢٦٠  

  ٢٠٢٣٦١٨٢٨٦٢٠٢٣٦١٨٢٨٦ف/ف/
٠٥٠٢٥٢٢٢٧٩٠٥٠٢٥٢٢٢٧٩  

  
  

   ا     ت اا ا     ت اا  
  

  ا اا ان  ااناا  ن/ ا / وما ان/ ا / وما ا  

١٥١٥  ات ا اات ا ٦٦  ا   ا أ ا أ
  ا ا  ا ا

١٦١٦  

  ٠٢٣٨٣٣٤١٢٦٠٢٣٨٣٣٤١٢٦ت/ ت/ 

١٦١٦  ج ا ت ج ا ت   ى   ٣٦٣٦ه ر  ى شه ر  ش
رارا--  

ام  / ج ام  / ج 
  ٢٥٢٥اب اة كاب اة ك

رارا  

FFaarraagg..aammeerr@@ffaarraaggaallllaa..ccoomm    
  ٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤٣٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤٣ت/ت/
  ٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤١٠٠٢٠٣٤٥٩٢٠٤١ف/ف/
 / /٠١٠٦٦١٣٣٧٩٠١٠٦٦١٣٣٧٩      

ا او ة ا او ة   ١٧١٧
  واوتواوت

 أ أ––  ا٠٢٣٥٧١٠٨٣٧٠٢٣٥٧١٠٨٣٧ف/ ف/   ا  
 / /٠١٢٣٩١٨٩٦٦٠١٢٣٩١٨٩٦٦

ش اد  اد ش اد  اد   ١٠١٠  اا ا  اساا ا  اس  ١٨١٨
   اة اة  ––

IInnffoo @@eebbppaa..ccoomm..eegg    
  ٢٢٦٨١١٤٦٢٢٦٨١١٤٦ت/ ت/ 
  ٢٢٦٨٠٣٦٤٢٢٦٨٠٣٦٤ف/ف/
 / /٠١٢٣٩٩٩٩٣٠١٢٣٩٩٩٩٣    

١٩١٩  ب اب ا--   ا ا––  
  د/د رزق دد/د رزق د

  ا  اند  ا  اند
اا  

  ٢٣١٥٢٢٦٢٣١٥٢٢٦ت/ ت/ 
٢٣١٤٤٣٧٢٣١٤٤٣٧  

    ٢٣١٦٩٣٩٢٣١٦٩٣٩ف/ ف/ 
٢٠٢٠   ن  ن   رةرةاس  --اس   /٢٢٣٠٠٢٠٠٢٢٣٠٠٢٠٠ت/ ت    

  ٢٧٨٤٠٦٢٢٧٨٤٠٦٢ف/ ف/ 
٢١٢١   ا  ا    رةرة اس  ––اس   /٧٩٢٠٧٨٦٧٩٢٠٧٨٦ت/ ت  
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٦٧

   ) اد أ/ أ   ) اد أ/ أ
  ر  ادارة)ر  ادارة)

    ٧٩٢٠٧٦٨٧٩٢٠٧٦٨ف/ ف/ 

٢٢٢٢  وة اا وة اا   
ح اا  /دح اا  /د  

 ا ا––  ا٢٢٣٠٢٢٣٠٦١٤٦١٤ت/ ت/   ا  
٢٢٤٢٧٥٠٢٢٤٢٧٥٠  

    ٢٢٣٠٦١٤٢٢٣٠٦١٤ف/ ف/ 
٢٣٢٣   )رال ا ا  )رال ا ا 

( ب( ب  
  / ر أ ا أب/ ر أ ا أب

أ ش اء رة ر أ ش اء رة ر 
أ اام اور أ اام اور 

  ا  ١٠١٠ا  

  ٠٥٠٦٤٤١٩٥٥٠٥٠٦٤٤١٩٥٥ت/ ت/ 
 / /٠١٠٦٤٢٢٨٦٢٠١٠٦٤٢٢٨٦٢    

٢٤٢٤   و   و  
مدرات اامدرات اا  

    --ار اىار اى
اااا--  ر ر   ك     ٤٤ ك

١١//١١١١      
٦٦  أأ  

rreeccrruuiittmmeenntt@@hheeiiaa..oorrgg..eegg    
  ٠٢٣٨٣٧١١٢٢٠٢٣٨٣٧١١٢٢ت/ ت/   

    ٠٢٣٨٣٧١١٣٣٠٢٣٨٣٧١١٣٣ف/ ف/ 

 اى مج  اى مج   ٢٥٢٥
اا  

٠٤٨٢٦٠١٠٧٣٠٤٨٢٦٠١٠٧٣ف/ ف/    ادات ادات

٢٦٢٦      
ف اأ /ف اأ /  

  ––ا ااوى ا ااوى 
--رراا    

ارع دارع د  

 / /٠١٠٠٥٤٨٩٠٠٤٠١٠٠٥٤٨٩٠٠٤    
أ  /أأ  /أ  
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٦٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تزارث واة او تزارث واة او  
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٦٩

  

  وة  اارث وازتوة  اارث وازت

  ت إزارث واة او  ا اف اا:  
-        وذ ا  ط  ت اا  ىا ا  

.اض ات واادث وا 
  

اظ  ت ا ادى ا  ات و   أة            -
وات  ا واع م ادث.

  

- اطا  و ت          ا ا وا ا
ا  ا  دى.آى واا  ط

-         من واا    ا وا ف ا
       ىع اوا ت ام  وا   ءأ ب ا
    تاد وآت وأدوات وآ  ةت اور  ن و

   و   ض م  وفظ و  د ىا ا
.د ر وآ  

 ا  ة ا ٢٠١٤/٢٠١٥ا  

    

اا  
اا  

  
٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ١٢  ١١  ١٠  ٩  

١   ا  ا  ادأ ر
ل وا ا وا  

   ا   وراتا   
 ا وا  ا ا  

٢   مء ا  ن 
 دارت اا    

                        

 ن  ت إطء   ٣
  ودة

                        

٤  ل اأ  ن  تم
  اد ا وا اون

                        

٥   ا ا ا ورىور اا
 ءطة ا  

                        

٦     واتا   
 وا ا ز ادارى 

  واز اون

   ا ا   ا 
  ا وا  
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٧٠

:  تمل اأ  ن    

  . أ  ااد رج ان -

  . ال واوج واك دا ان -

  ا  أل ا دا ان. -

- ا اا .  

 مل ااء أإ  ) د ءطة ا٦٧  ط (.  

. ا  اء مطت ا ء أون ا   و  
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٧١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

 رة او رة او  
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٧٢

رة  اورة  او  

  
 ارد اا و را وظ  ظا  ارد ادارة ا ا

  ور ار وا      ،اي  ارد ا  ارد ن ار ا
   ات ااو ا .ا ت ا  ا  

و   ار ا طم را ا   م  تا..  
 و              أى  د واا اع اأم  م را

.  ف أداء اتا    ب اإ  
  ر م  را  ات اثإ ف إ  م  ر

   و    داء أ  إم .ورا
    ار ض ود رن ا أن  دىءا   رو

 ظت ات واا    وا       ر او
   و  ا  ادة واب.ادة ار وأن ن وا

 رة او رؤ:  
.ا  ا  را اا و   وا ا  

  رة او ر  
ا  ارد اا  ةا  ا ر رإط      ا  

.ا را اا  ا  ل  
راف اا  

         أداء ا  ور ر  ا ات اى وإ رة او
:ف إ  

-   رجو دا ت ا رت ا ت ااد وا ا    
  -ال ارا  ل:

- .ت اا  ا  ب وا رت اا   
- .ت اا  ومو را  ء رت اا   
  ت ا. ات ار  ادار وا   ا -
-      ا  ا  ت اا   ر   ا

.درا  
- .ا  ا   ا رورات اا اف ووا ا  
ا  دا ورج       و اا ار ا  ات واوت     -

  ا دة أء  ار ووم وا ادار و اب.
ا  إدارة ن اب    و و ت ر اب  -

   ل:
- .اا و م و ر ب اا   
- .اما رت ام ة ء  
- ( رت ا   ) ا رص ا  نا  
- .اما اف واا   
- .رب واأداء ا   
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٧٣

- .رت ا  با ز   
-     ا   أن م  ا دات واار اة     إت امت وإ ف

ا.  
ااك   اا ا ر اب    إدارة ن اب  -

.ا ا    
ر م    رة او   

-   را  و    ت ا را ا ا     را  ءأ ) 
  ا رت اا درا  ءا (  بن وان ، ادارا ومو

.ت اءة اى و ر ف إ  
-    ن إ و ر ت اا ط  ا ات اا 

اا .را  
- .ت ال ار حا را م ت اا ط  
-    حا را مف ا  تأن ا  ت واا 

.ما ذ  ىدة اا  
-  ردة اا   از.م ولا ا  را    
-  ط  ه  ض ت اا   وا را ما  

.ما   
- .را ا زدات ا ارإ   
- . ا راد اوإ را اا    
-        مت ا ةا م  ا اءات اذ اوا را اا

 .ا اا    ت أو اا    ه وا  ا  
 ت ا رورات اا ت ا رورات اا  

 ا ل ا ا ل ا٢٠١٥٢٠١٥/ / ٢٠١٤٢٠١٤  
  

  
  

رورة اارورة اا  
  

  ا ا  ا ا
اا  

رارا  
  إإ  

١١  اا اا   رة او  
  

٢٠١٤٢٠١٤//١٠١٠//١٤/١٠٣٠٣٠  

  ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٩/١١١٣١٣  وة ارت اىت اى  ٢٢

  ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٢٦/١١١١١١  وة ارزرا ابزرا اب  ٣٣

٤٤  ما زراما زرارة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١/١٢١١١١  و  

٥٥  اا اا ة اور  ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٢٥٢٥  ١٢١٢//٦٦  

٦٦  دة اإدارة ادة اإدارة ارة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٨١٨  ١٢١٢//١٦١٦  و  

٧٧  اا اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٥٢٥  ٢٢//٨٨  و  

٨٨  اا اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//٣١٣١  ٣٣//٧٧  و  
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٧٤

٩٩   رات اا  رات اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//١٧١٧  ٢٢//١٩١٩  و  

١٠١٠   وا طا  وا طا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//٢٦٢٦  و  --  

  --  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//١٦١٦  وة ار  ارت ا اةارت ا اة  ١١١١

  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢٣٢٣  ٤٤//١١١١  وة ار  ت اىت اى  ١٢١٢

  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢٣٢٣  ٤٤//٢١٢١  وة ارIISSOO     ااء  ااء   ١٣١٣

١٤١٤   وا طا  وا طا   رة ا٢٠١٤٢٠١٤//٤٤//٣٠٣٠  و    
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٧٥

  
ا ماا ما  ى اا وا   ى اا وا   

 ا ل ا ا ل ا٢٠١٥٢٠١٥/ / ٢٠١٤٢٠١٤  

  

١١--      ما  ف ( نوا ا ) ت ما  ر ترة طز    ما  ف ( نوا ا ) ت ما  ر ترة طز

 .ل ا  اتدل او ا ا  وا  ا .ل ا  اتدل او ا ا  وا  ا   ا ا

 اا ا٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//  ١٦١٦  ا   راا  راا ––  رةا رةا   

٢٢--   راا  ا  ا ل اا راا  ا  ا ل ارة اا  رةا    ارعرة از أ    ارعرة از أ 

   تزرا إ  تزرا   و ا   تزرا إ  تزرا   و ا  وذ  وذاا    اا  اا

٢٠١٥٢٠١٥//٥٥//١٠١٠    
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٧٦

ا  ه  ا  ه   ا  ا ٢٠١٢٠١٥٥//٢٠١٢٠١٤٤  

 أو اتأواتاا  

      ا ل ا وا        ا ل ا وا  اء "        ٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤ ولا ورة اا  اء "      و ولا ورة اا  و
  ٢٠١٤٢٠١٤م م   ٢١٢١--١٧١٧اد اد   ––ات ا   و ا " ارة ات ا   و ا " ارة 

  وورش اوورش اوات ا وات ا   م: اواتم: اوات

    : و وورش ا ت اوات واا  ا   : و وورش ا ت اوات واا  ا   
رؤ  رد وا ا  ت ا "  ا اا       رؤ  رد وا ا  ت ا "  ا اا         موة ان "موة ان "  --١١

٢٠١٤٢٠١٤//١١١١//٢٢  
٢٢--  ة واا رات اوا د م رإط  م ة واا رات اوا د م رإط  م    اا ا  اا ا   

٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٥١٥      
  

٣٣--   " ا د واروا ا  " ان وةم " ا د واروا ا  " ان وةم   اا ا  اا ا ٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//١٥١٥  
٤٤--  د وار  ان " رؤ  ورد وار  ان " رؤ  ور     " ت ا ا   " ت ا ا   ا    ا 

 اا ا٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٨٢٨ا  
٥٥--     ن ع  ونا  " ان  ور   ن ع  ونا  " ان  ور       تو ا و ت     او ا و ا

 اء ارا  " ا  ما ا اء ارا  " ا  ما ٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٨٢٨ا  
٦٦--  د وار  رؤ م ا ا ورد وار  رؤ م ا ا ور     ت ا ا   ت ا ا

  ٢٠١٥٢٠١٥رس رس   ٣٣اء اء 
٧٧--   ا ا ا م ل  ور ا ا ا م ل  ورا ا     ءءاا   اا ا٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢١٢١ا  

  

ا :راا :را ورات وراترارا  

)  )  ة ة ) دور) دور  ١٤١٤ ر ر ا  ا ل ا   حوا ا  ا ل ا   ح٢٠١٥٢٠١٥//٢٠١٤٢٠١٤وا  
: و: و  

  

  
  

رورة اارورة اا  
  

  ا ا  ا ا
اا  

رارا  
  إإ  

١١    اااا  رة او  
  

٢٠١٤٢٠١٤//١٠١٠//١٤/١٠٣٠٣٠  

  ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٩/١١١٣١٣  وة ارت اىت اى  ٢٢

  ٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٢٦/١١١١١١  وة ارزرا ابزرا اب  ٣٣

٤٤  ما زراما زرارة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١/١٢١١١١  و  

٥٥  اا اا رة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//٢٥٢٥  ١٢١٢//٦٦  و  

٦٦  دة اإدارة ادة اإدارة ارة ا٢٠١٤٢٠١٤//١٢١٢//١٨١٨  ١٢١٢//١٦١٦  و  
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٧٧

رورات اا   

  

  
  

رورة اارورة اا  
  

  ا ا  ا ا
اا  

رارا  
  إإ  

٧٧  اا اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٢٢//٢٥٢٥  ٢٢//٨٨  و  

٨٨  اا اا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//٣١٣١  ٣٣//٧٧  و  

٩٩   رات اا  رات اا   رة ا٢٢٠١٥٠١٥//٣٣//١٧١٧  ٢٢//١٩١٩  و  

١٠١٠   وا طا  وا طا   رة ا٢٠١٥٢٠١٥//٣٣//٢٦٢٦  و  --  

  --  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//١٦١٦  وة ار  ارت ا اةارت ا اة  ١١١١

  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢٣٢٣  ٤٤//١١١١  وة ار  ت اىت اى  ١٢١٢

  ٢٠١٥٢٠١٥//٤٤//٢٣٢٣  ٤٤//٢١٢١  وة ارIISSOO     ااء  ااء   ١٣١٣

١٤١٤   وا طا  وا طا   ةو ر٢٠١٤٢٠١٤//٤٤//٣٠٣٠  ا    

  

دروا ا اا :دروا ا اا :    

 )   )  ١١٢٢   ( (دإر دإر    : و ا  ا رادارة اا إ : و ا  ا رادارة اا إ  

  


  

ا ع
  

ا  ن
  

ر  ا

١  
  
- ج اوإم زرا  
- ج دواإم  

  ة ارا ادار
ا   

  اء
١٦/٩/٢٠١٤  

٢  - ا وزرا   
- ت اامان و   

رادارة اا  
   

  اء
١٤/١٠/٢٠١٤  

  
٣  

- ا  وزرا   
- ت اام   

رادارة اا  
   

٢١/١٠/٢٠١٤  

٤  - طا زرا  
- ج دواوإم   

رادارة اا  
أ  

  اء
٢٨/١٠/٢٠١٤  

٥  - ت زرا و  
- ا وزرا   

رادارة اا  
ا   

  اء
١١/١١/٢٠١٤  

٦  - ا زرا  
- طا زرا  

رادارة اا  
مد  

  اء
١٨/١١/٢٠١٤  

  
٧  

- وااض اأ  

- ا زرا  

رادارة اا  

ا  

  اء

٢٥/١١/٢٠١٤  
٨  - طا زرا  رادارة اء  اا  
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٧٨

- ج دواإم  ٩/١٢/٢٠١٤  ط  
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٧٩

درا اا   

  
٩  

- ا  ا   

- ت زرا و  

  اادارة ار

  

  اء

٢٤/٢/٢٠١٥  
  

١٠  
   ان  -

- ا وزرا   

رادارة اا  

   اس

  اء

١٠/٣/٢٠١٥  
  زرا ارز -  ١١

- ا زرا  
رادارة اا  

وا  
  اء

٢٤/٣/٢٠١٥  
   ان -  ١٢

  زرا ارز -
دارة اارا  

  ارة
  اء

٧/٤/٢٠١٥  


