
1

 

  

  
        
  

ر اول  م و وا  ان 
 ون   ا أن   ارة 

و ،ا دو و درة ا جن ما ا 
 وزارة ا ا دو   

 ا أ  ا ووزارة ا
  ف ا  ن
 ا  ت اطا
 ااءة، و ار  ارة 
 وذ     نا 

وا  رات  
 ن اا أ  رةا 

د  ا ار  و 
ء  وادر ا  اءوا ا موا

ا    و.ا ه ا نا   

  ان ة
 ة نا   أ 

ما واءة ا اءأ  
 او اد ال  مص

ر أا  ا  و
أ  ما  د  

ة  م ا  ارة 
ف  وذ اطا   

  اطع وو ااءة   ار
 ا      ة

 دول ا.  
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 ادارة  ا  ر ا  .د ا ا ر
  قا ن وا و ر دو  ت ا  ا ر

اط ا وطب ا وذ   ا   ان 
 اءة واا  وو   قا  دا ا   ع

 ا و ا  ة ا ا ر م
  ح  ا  نا،   دارة اا  

أ. ا ت او   دارة ب اا اا ر.  

  
  

  

  

 ار ة ت ورح  ان    ار  اات ا  ارة  
 ا  حا  ٢٠١٤-١٢-١١           ا  نر ي ا أ.د  را

و أ.د ا  ا  اداب ومدي ا   ت ااءة  ، ا  زرة 
 ام   اورا  ارة.   ار ة ا اى   ارة 

  و اورا، و اوم   ا ومدي ة ار واد ارة ا اح 
     ا   ،ته ا ل راتت ود  ته ا   ا  را

.ر ب اط  ب ا زا ا   
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 المهرجان في المشاركون

 أ.د  ر      ا وز   

أ.د اا         ا وزا   

 أ.دا وي       ررةا   

    ا      اد  ا ااء

 أ.دد ا       رةا  ر م  
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 أ.د ة م 
  م ر  ارة                             

 سر ا
   ة دو ا                    

 ا  ا
                                ا وز م  

 ت اء ااء وو دةا  
 ا  داتا  د  
  

  

 را  فن/ أا    
 د ا /نا  
 و  /نا  
   ن /نا  
  ا  /جا  
دة ا  /ن  
  ى /ما  
 ا  ة /ما  
را  ة /ما  
 ة /ما  
 ل /ما  
وع ن /ما  
ء ا /ما  

 ا  /ا  
 ا  /ا  
  وي /ا  
 ويت ا /ا
اد أ /ا  
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، ًء وا اد و ا اا  ارة  ن  أ  ان ت أت
 رك ا  ماءات ا  صا درك اب وا   را  أ 

    ما  م  .د ا   أه نف ار أا   
   وذ  أ نا  ت و  ات ي ي  أ 

   أ ا   دابا  ، م ا  ا  أ مء ا 
ا   نم   ي نر أ  ا.  
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وم ت ا ويا  أ مى ا     ا  ديم ا  
 وع ن ام أت  ،ر ى رى  أ  ت ا ة ام أت

 ةا ا ا و مل ا  اءة ا  د اا ر و.
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ء وت اما ام  
 اات  إ امن

 رةا 
ر   

  ا ان اح
   د ذى

 اء  ر ظ
ت ا ووء

    ف ووا
ام ار اءة   

 أ روا     ت
  ا ة

 ا ظ   

  

  

ا       دي ام   اءةت ا ل ام نما  اظ ما ا  ا ا
واد ارة و ة ار   
  اءات ا ا 
   روا  دل ات واواا
  م أ ان     
د ا و ب ة   

ا أ ا   ء
اد. و ا ا أت ات 
      دا ا 
     ت اا 
و ارة، و امء   
ات ام امن ا مدي   
     ردة ا

  . ت ان
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 ح اا   ي ر ، ر اا و م  رك ا  ت
ا  ن ار ، وم ر، ا ات ا ا  اوت امت 

أ   لوا  ح ا ا.ما  ة دة رة وا    

  



9

 ا دو     
 ا و ا  ع   
 يس ا    

   ا.  ٢٠١٥ دو ا  ان  اورة ام ن   م   اق

       

  واهللا ولي التوفيق      

  مدير عام المشروعات البيئية 

ايهاب رجب الشربيني    


