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 مقدمت

يف ض٤ٛ ايكرارات ايصادر٠ َنٔ صبًنص اينٛءرا٤ نظنجٕ ءدنرا٤ات  ٓ نِٝ       

دٚالب ايعٌُ داخٌ املٓظآت ٚاملؤسشات اسبه١َٝٛ َٚٓٗا ازباَعات املصر١ٜ مبا 

ا ٞ ٚال ٜشاِٖ يف خفض ايهجاف١ ٚذبكٝل َشت٣ٛ دٝن  َنٔ ايتعا ن  االدتُن    

ٜعٝل سشٔ سري ايعٌُ ٚ ك ِٜ نافن١ اشبن َات ناملشنت٣ٛ املرضنٞ َنذ اربنا        

ناف١ اإلدرا٤ات االسرتاء١ٜ يًشفاظ  ٢ً سال١َ ٚصش١ ناف١ األفراد املرتددٜٔ 

 ٢ً ايه١ًٝ َٔ أ طا٤ ١٦ٖٝ   رٜص َٚعناِْٚٝٗ َٚنٛظفو ٚ ُناٍ ٚ نالب     

َٚٔ ٚاقذ  ٛدٝٗات ٚخط١ ازباَع١ يًتعاٜع َذ  ن ا ٝات فنريٚض نٛرْٚنا     )خالٍ فرت٠  ك  اَتشاْات ْٗا١ٜ ايفصٌ اي راسٞ ايجاْٞ(،

مت ٚضنذ ٖن ٙ اشبطن١ ايتفصن١ًٝٝ ايظنارس١ يهافن١ اإلدنرا٤ات املتععن١          -املشتذ  ٚايت٢  طُٓت ست١ أٖ اف ر٥ٝش١ٝ ) ا١َ ٚءدرا٥ٝن١(  

 األء١َ. اْتٗا٤ٚست٢   ارخيَ٘ٔ  ا تعارا

 وصف عام ملنشآث الكليت
  َٔ ٚايتع١ًُٝٝ نٝاْٗا نايتاي اإلدار١ٜست َعاْٞ ر٥ٝش١ٝ  ك ّ ناف١ اشب َات  تهٕٛ ايه١ًٝ:ٞ 

َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب  -ٜٚطِ ايعٓو األًٖٞ  املع٢ٓ اير٥ٝشٞ يًه١ًٝ )َع٢ٓ أ( َهٕٛ َٔ أرنذ  ٛانل -أ 

 َعاٌَ  الن١ٝ ناألقشاّ املدتًف١. -أرنذ قا ات   رٜص صغري٠  -أرنذ َ ردات َتٛسط١  - ظر٠ أقشاّ  ١ًُٝ  -

مخص -قشِ ط٦ٕٛ اشبرجيو -قشِ ط٦ٕٛ ايطالب  -املع٢ٓ ايجاْٞ )َع٢ٓ ب( َهٕٛ َٔ أرنذ  ٛانل ٜٚطِ ايعٝاد٠ ايطع١ٝ  -ب 

 َعاٌَ  الن١ٝ ناألقشاّ املدتًف١. -ثالخ قا ات   رٜص صغري٠  -َ رز نعري  -قا ١ املؤمترات اير٥ٝش١ٝ  -أقشاّ  ١ًُٝ 

َعاَنٌ  النٝن١ ناألقشناّ     -قشنُإ  ًُٝنإ    -ايح )َع٢ٓ ز( َهٕٛ َٔ  انكو ٜٚطِ َصنٓذ املٓتذنات ايًعٓٝن١    املع٢ٓ ايج -ز 

 املدتًف١.

 قشِ  ًُٞ -املع٢ٓ ايرانذ )َع٢ٓ د( َهٕٛ َٔ ثالخ  ٛانل ٜٚطِ قا ١ َؤمترات صغر٣  -د 

َعاَنٌ   - ات  ن رٜص صنغري٠   أرنذ قا -املع٢ٓ اشباَص )َع٢ٓ ٖن( َهٕٛ َٔ ثالخ  ٛانل ٜٚطِ أرنذ َ ردات َتٛسط١  -ٙ 

  الن١ٝ.

 -املع٢ٓ ايشادض )املع٢ٓ ازب ٜ  ٚ( َهٕٛ َٔ أرنذ  ٛانل طاغ١ً ٚ انكإ ذبت اإلْظنا٤ ٜٚطنِ املٝهرٚسنهٛب اإليهرتْٚنٞ      -ٚ 

َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظن٦ٕٛ   -َهتب ٚنٌٝ ايه١ًٝ يً راسات ايعًٝا ٚايعشٛخ  -َهتب  ُٝ  ايه١ًٝ  -َعاٌَ َرنز١ٜ ٚحبج١ٝ 

قشنِ اي راسنات ايعًٝنا ٚايعشنٛخ ٚايعالقنات       -قشنِ طن٦ٕٛ ايعناًَو     -َهتب أَنو ايهًٝن١    -ُذ ٚ ١ُٝٓ ايع١٦ٝ خ ١َ اجملت

ٚسن ٠   - اإليهرتْٚٝن١ ايعٛانن١   -ٚسن ٠ ضنُإ ازبنٛد٠ ٚاال تُناد      -ٚسن ٠ ءدار٠ األءَنات ٚايهنٛارخ     -صب١ً ايه١ًٝ  -ايجكاف١ٝ 

َهتب  -قشِ ايتٛرٜ ات ٚاملداءٕ  -قشِ االستشكاقات ٚاملٛاء١ْ  -اسبشانات اشباص١  -ٚس ٠ ايت رٜب  -  اإليهرتْٚٞايتعًِٝ 

 َهتع١ ايه١ًٝ. -ايطالب ايٛاف ٜٔ 
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 تحقيق األهداف العامت واإلجزائيتاخلطت التفصيليت ل

ٚرد َننٔ أٖنن اف  اَنن١ ٚءدرا٥ٝنن١ خبطنن١ ازباَعنن١ ٚاينن   شننتٗ ف ء عننا  نافنن١ اإلدننرا٤ات  مت َرا ننا٠ َننا 

 ايالء١َ نصٛر٠ دقٝك١ ٚسامس١ َٔ خالٍ اإلدرا٤ات ايتاي١ٝ:االسرتاء١ٜ 

 :  ٚايتعاٌَ َذ ساالت االطتعاٙ يف اإلصان١ ٚايتعكِٝ ايتطٗري ْ اّ  عزٜز ءدرا٤ات:  

   نٛاننات  عكنِٝ َنٔ قعنٌ ازباَعن١ السنتد اَٗا يف  عكنِٝ املرتددٜنٔ  ًن٢           6مت ايتعاق   ٢ً  ٛفري  ن د

 .ٚ ظغًِٝٗ ناإلضاف١ ءىل ايهٛاطف اسبرار١َٜعاْٞ ايه١ًٝ ايشت١ ٚمت استالَِٗ 

      مت  ٛفري نُٝات ناف١ٝ َٔ ضبًٍٛ ايهًٛر يتعكِٝ اسبٛا٥ط ٚاألرضٝات ٚنافن١ األسنطا األخنر٣ ٚنُٝنات

 (.املٝاٙ% يتعكِٝ األٜ ٟ صعاْات )صانٕٛ سا٥ٌ يغشٌٝ األٜ ٟ ن ٚرات 70ناف١ٝ َٔ ايهشٍٛ اإلٜجًٝٞ 

          نُنا مت ٚضنذ صبُٛ نن١ ءدنرا٤ات يتغطٝن١ نافنن١ االستُناالت املتٛقعن١ خننالٍ ايتعاَنٌ يف ء نار ايننرٚ و

 َرس١ً اي راسات ايعًٝا( نايتايٞ: -االَتشاْات )َرس١ً ايعهايٛرٜٛض  اْعكادايَٝٛٞ أٚ خالٍ فرت٠ 
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 :    خالل الروتين اليومي:: أواًل :     

 ءدعارٟ يً خٍٛ َٓفصٌ  ٔ  ادباٙ يف نايه١ًٝ ايشت١ يًُعاْٞ اير٥ٝش١ٝ امل اخٌ  ٢ً ايعٛانات  رنٝب مت

نٛانات اشبرٚز َذ ءينزاّ يٝنذ املرتددٜنٔ ناين خٍٛ َنٔ ايعٛانن١  عكناي يًتعًُٝنات اإلرطناد١ٜ يًتعكنِٝ           

 املجعت١ جبٛار ايعٛان١.

    د.ّ يف َشار ٚاضا ٚضب 2مت ذب ٜ   الَات ٚاضش١ ألَانٔ ٚقٛف األفراد  ٢ً َشافات  عا 

           ٔمت يصل صبُٛ ١ َٔ ايتعًُٝنات ٚاإلرطنادات ايصنش١ٝ داخنٌ ٚخنارز َعناْٞ ايهًٝن١ يتٛ ٝن١ املرتددٜن

 ناإلدرا٤ات االسرتاء١ٜ ايٛادب ا عا ٗا.

 

 اس  َنر و  ٛمت ٚضذ د ٍٚ ءَين يتعكِٝ َعاْٞ ايه١ًٝ ٚٚس ا ٗا املدتًف١ حبٝح ٜتِ  عكِٝ املع٢ٓ اي

 نهٌ َع٢ٓ َٜٛٝاي. املٝاٙا أرضٝات ٚ ٓ ٝف ٚ طٗري دٚرات ( َذ َش2أسعٛ ٝاي مبشًٍٛ ايهًٛر )َرفل 
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  األفراد املتٛاد ٜٔ نايه١ًٝ ٚاملرتددٜٔ  ًٝٗا  ايتزاَّتانع١

نار نن ا٤ ايهُاَنن١ نصننٛر٠ صننشٝش١ َٚٓننذ دخننٍٛ األفننراد ننن ٕٚ    

نُا١َ ٚءْ ار املدايفو نإدرا٤ أٚىل ٜتععن١ ءدنرا٤ات  صنا  ١ٜ يف    

 ساٍ  هرار املدايف١.

  ٌ قشننِ ءدار٣ مبتانعنن١  ًُٝنن١  طٗننري     هًٝننف ر٥ننٝص ننن

 َها ب املٛظفو ناستد اّ املطٗرات املٓصٛص  ًٝٗا.

 .ٜتِ قٝاض درد١ سرار٠ املرتددٜٔ ٚايعاًَو َٚٓتشيب ايه١ًٝ َٜٛٝاي فٛر  ٛافر ايهٛاطف اسبرار١ٜ 

            مت  ٛفري أرنذ غرف  نزٍ َتفرقن١ نايهًٝن١ يعنزٍ أ٣ ساين١ ٜظنتع٘ يف ءصنانتٗا ن الين١ دردن١ سرار ٗنا

ٚ هًٝف ايعٝاد٠ ايطع١ٝ نايتعاٌَ َذ اسباين١  عكناي يتٚ ٛننٍٛ ٚءار٠ ايصنش١ ٚ عًُٝنات اإلدار٠ ايطعٝن١       

 نازباَع١.

 .ٔمت ءص ار  عًُٝات ٚاضش١ نطرٚر٠   ّ استد اّ املهٝفات ٚاال تُاد  ٢ً ايت١ٜٛٗ ايطعٝع١ٝ َا أَه 

 ٢ً إٔ ال ٜشتد ّ املصع  س٣ٛ مت ٚضذ  الَات ايتعا   ملشتد َٞ املصع  ناملع٢ٓ ازب ٜ  َذ ايتجن   ٝ

 طدص ٚاس  فكط نٌ َر٠ )يصغر سذِ املصع (.

      نُاَن١ قُاطن١ٝ )مت    2مت  شًِٝ ناف١ األفنراد املٓتشنعو يًهًٝن١  ن د

 ٛفريٖننا َننٔ قعننٌ ازباَعنن١( يالسننتد اّ ايٝنن٢َٛ ٚااليتننزاّ نار نن ا٥ٗا 

 داخٌ ايه١ًٝ.

 ٙاملٝا مت  رنٝب صعاْات ٚ ٛفري املٓادٌٜ ايٛرق١ٝ داخٌ دٚرات. 

 



 

 بكلية الزراعة قطبع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 

 
6 

   :     خالل أرمال االمتحانات ::ثانيًا :   

االَتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ يطالب َرسً  ايعهايٛرٜٛض ٚاي راسات ايعًٝا  ًن٢ إٔ  عن أ    اْعكادمت ذب ٜ  َٛ   

ٚ ٓتٗٞ ٜنّٛ   4/7/2020اَتشاْات َرس١ً ايعهايٛرٜٛض )نراَر ايه١ًٝ ٚايتعًِٝ املفتٛح( َٔ ّٜٛ ايشعت املٛافل 

 .25/8/2020املٛافل  ٚ ٓتٗٞ ّٜٛ ايجالثا٤ 8/8/2020ٚإٔ  ع أ ّٜٛ ايشعت املٛافل   23/7/2020اشبُٝص املٛافل 

 25نُا مت  ظهٌٝ زب١ٓ ءدار٠ االَتشاْنات َهْٛن١ َنٔ    

قٝنناض  -فننرد طبتصننو نإرطنناد ايطننالب ءىل أَننانٔ ايًذننإ   

 ٓ نننِٝ دخنننٍٛ ايطنننالب  ًننن٢ نٛاننننات  -دردننن١ اسبنننرار٠ 

 عكِٝ أٜن ٟ   -ّ 2ايتعكِٝ َذ اسبفاظ  ٢ً َشافات ايتعا   

 عكنِٝ ايًذنإ قعنٌ     -ايطالب نايهشٍٛ قعٌ دخنٍٛ ايًذنإ   

ٙ  عكنِٝ دٚرات  -االَتشاْنات َٜٛٝناي    اْعكناد ٚنع   قعنٌ   املٝنا

ٙ  ٓ ِٝ سرن١ ايطنالب يف   -ٚنع  االستد اّ   -ايًذنإ   ادبنا

 ْكٌ اسباالت املظتع٘ فٝٗا ءىل زبإ ايعزٍ. - ٓ ِٝ صرف ايطالب َٔ ايًذإ 

 :طالب مزحلت البكالوريوس 

٘ زبٓن١   23 يٛرٜٛض حبٝح مت ذب ٜ    د الب َرس١ً ايعها اَتشاْاتمت ٚضذ د ٍٚ  نإيناىل   اَتشاْٝن

 (:3 ايب ٚ ايع١ يف ثالخ َعاْٞ َٛء و نايتايٞ )َرفل  404

  ايب ٚ ايع١( ناي ٚر األرضٞ. 120زبإ َٛء ١  ٢ً أرنذ َ ردات نإيايٞ  8) املع٢ٓ )أ(: -1
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زب١ٓ ٚاس ٠ نصاي١ اي ٚر  - ايب ٚ ايع١  60زبإ نكا ١ املؤمترات نإيايٞ 3زب١ٓ نٛاقذ  12) املع٢ٓ )ب(: -2

زبإ مبن رز   6 – ايب ٚ ايع١ 30زبٓتإ نصاي١ اي ٚر ايجايح نإيايٞ  - ايب ٚ ايع١ 20ايجاْٞ نإيايٞ 

  ايب ٚ ايع١(. 120ب نإيايٞ 1

  ايب ٚ ايع١(. ١54  ٢ً أرنذ َ ردات نإيايٞ زبإ َٛء  3) املع٢ٓ )ٖن( َع٢ٓ اهلٓ س١ ايزرا ١ٝ: -3

يٝننذ ايًذننإ ربنن ّ  ننالب َرسًنن١ ايعهننايٛرٜٛض َكشننُو  ًنن٢ صبُننٛ تو يف أٜنناّ َٓفصنن١ً )ايشننعت  -4

 (.4األس  ٚاألرنعا٤( َٔ نٌ أسعٛ  )َرفل  -ٚايجالثا٤ 

 

 :طالب مزحلت الدراساث العليا 

 12-10 ننالب َرسًن١ اي راسنات ايعًٝنا َكشننُو ءىل فرت نو األٚىل َنٔ ايشننا ١       اَتشاْنات مت ٚضنذ دن ٍٚ   

  ايب(. 25أ )4 ايب( ٚ 25أ )3مب ردٞ  4-2 ايب( ٚايجا١ْٝ َٔ ايشا ١  25أ )2 ايب( ٚ 25أ )1مب ردٞ 
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 :   اإلجزاءاث املتبعت:   

 ًُرتددٜٔ  ٢ً ايه١ًٝ.مت ْظر ايتعًُٝات ٚايٓصا٥ا يف يٝذ أردا٤ ايه١ًٝ نجس  ٚسا٥ٌ اإل الٕ ي 

 ٝ٢ً ايطالب ٚاإل الٕ نطرٚر٠ اسبطٛر ءىل َكر ايًذإ قعٌ ايشا ١ ايعاطر٠ صنعاساي )سنا ١    ٘مت ايتٓع 

يًظرب ٚنُاَنات خنالٍ االَتشاْنات ٚيٝنذ      َٝاٙقعٌ ن ٤ االَتشإ( ٚءسطار َا ًٜزَِٗ َٔ ءدادات 

أدٚا ِٗ ايظدص١ٝ املشتد ١َ يف اإلدان١ ٚضرٚر٠ ايتٛقٝذ نك١ًُ اشباص ٚ   استد اّ أٟ َتعًكات ألٟ 

 طدص آخر. 

  أفنننراد َننن رنو  ًننن٢ اسنننتد اّ   6مت  هًٝنننف  ننن د

ايهٛاطف اسبرار١ٜ يكٝاض درد١ سرار٠ ايطالب قعنٌ  

ٓنن٢ َننٔ املعنناْٞ ايٛصننٍٛ ءىل نٛانننات ايتعكننِٝ يهننٌ َع

 ايجالخ ضبٌ زبإ االَتشاْات.

    دردنن١  ار فننا يف سنناٍ االطننتعاٙ يف اإلصننان١ ْتٝذنن١

اسبرار٠ ٜتِ است  ا٤ ايفنرد املهًنف نٓكنٌ ايطاينب ءىل     

زبٓنن١ ايعننزٍ يف ٖنن ٤ٚ  نناّ ٚدٕٚ يفننت األْ ننار َٓعنناي    

سب ٚخ ساالت   ر ٚاست  ا٤ ايطاقِ ايطيب نايعٝاد٠ 

سباي١ ٚء ا َا نإ ار فا  درد١ اسبرار٠ ْتٝذ١  ٛاٌَ د١ٜٛ أٚ ظنرٚف  يف ْفص ايٛقت يتش ٜ   عٝع١ ا

 َرض١ٝ نع  َرادع١ درد١ سرار٠ ايطايب َر٠ أخر٣.

  ِاإلدرا٤ات ايطع١ٝ ٚفكاي  اربا يف ساٍ َا نإ ار فا  درد١ اسبرار٠ ْتٝذ١ ءصان١ ضبت١ًُ نايفريٚض ٜت

نايعٝناد٠ ايطعٝن١ أٚ اسنت  ا٤ فرٜنل ايطنب      يًتٚ ٛنٍٛ احمل د سٛا٤ نايعزٍ داخنٌ ايًذٓن١ املدصصن١ أٚ    

 اإلدرا٤ات اإلدار١ٜ ايالء١َ. ٚاربا ايٛقا٥ٞ ٚءنالغ اإلدار٠ ايطع١ٝ 
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  ِايطايب يً خٍٛ َٔ نٛان١ ايتعكِٝ َذ ايتجنٝ   ٢ً   ٛدٝ٘ء ا ناْت درد١ سرار٠ ايطايب  عٝع١ٝ ٜت

ساين١ ٚصنٍٛ أ ن اد ننعري٠ َنٔ      ثٛإ يف ساي١  ظنغٌٝ ايعٛاننات  ًن٢ ايٛضنذ املشنتُر )يف       5فرت٠  اْكطا٤

مسا  صافر٠ اإلْن ار يف ساين١ ايٛضنذ ا ينٞ يًتظنغٌٝ )يف سناٍ َنا ناْنت األ ن اد           اْتٗا٤ايطالب( أٚ نع  

 املتٛاف ٠ نشٝط١(.

 ٝايطالب نااليتزاّ ناملشارات احمل د٠ يًشري ٚصٛالي ءىل َكر ايًذ١ٓ. ٘ ٛد 

       دخٍٛ ايطنالب َنٔ نٛاننات طبصصن١ ين يو

ٍ نٛانات طبتًف١ حبٝنح  َٔ خال ٚاْصرافِٗ

ال  تكننا ذ َشننارات اينن خٍٛ َننذ َشننارات     

 (.3اشبرٚز )َرفل 

       ٍٛعكِٝ أٜن ٟ ايطنالب ننايهشٍٛ قعنٌ دخن 

 ايًذ١ٓ.

 .َٜٔٓذ   اٍٚ أٟ أدٚات نو ايطالب ٚنعطِٗ أٚ ا خر 

  حباٜٚات ايصانٕٛ ايشا٥ٌ َرنع١  ٢ً األسٛاض. املٝاٙمت دبٗٝز دٚرات 

  َشتد ١َ نتعكِٝ ايطالب نايهشٍٛ ٚصرف َٓادٜنٌ ٚرقٝن١ ٜنتِ اينتدًص      َٝاٙ هًٝف فرد نهٌ دٚر٠

 َٓٗا فٛراي يف سالٍ املُٗالت املدصص١ يًٓفاٜات ايطع١ٝ.

 .مت ْظر   د َٔ سالٍ املُٗالت داخٌ يٝذ ايًذإ يف َتٓاٍٚ ايطالب يًتدًص َٔ املُٗات املشتد ١َ 

 د١ اسبرار٠ ٜتِ است  ا٤  ناقِ ايعٝناد٠ ايطنيب    يف ساٍ طعٛر أٟ َٔ ايطالب حباي١ ء ٝا٤ أٚ ار فا  يف در

 .4يًتعاٌَ َذ اسباي١  عكاي ملا سعل  رض١ يف اإلدرا٤ رقِ 
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    صرف ايطالب َٔ ايًذإ دٕٚ س ٚخ  زاسِ َٔ َشارات اشبرٚز احمل د٠  ٢ً إٔ ٜنتِ َٓنذ ِ  اْصنرافٗ

عن   شنًِٝ أٚرام   دقٝكن١  ًن٢ إٔ ٜنتِ صنرفِٗ َنٔ ايًذنإ ن       15َٔ ايًذ١ٓ قعٌ ْٗا١ٜ فرت٠ االَتشنإ ننن   

 اإلدان١ نٓ اّ ميٓذ س ٚخ  زاسِ ن ٤اي َٔ ايطالب األقرب ءىل ناب اشبرٚز ثِ َٔ ًِٜٝٗ  عا اي.

  هًٝف   د فردٜٔ يًكٝاّ نع١ًُٝ  عكِٝ ايًذإ َٜٛٝاي قعٌ االَتشاْات ن ٤اي َٔ ايشا ١ ايجا١َٓ صعاساي 

 آخر فرد َتٛاد  نايه١ًٝ.  اْصرافٚاالْتٗا٤ قعٌ ايشا ١ ايتاسع١ صعاساي ثِ ايتعكِٝ نع  

   هًٝننف فننرد اشب َنن١ املعاْٚنن١ نهننٌ زبٓنن١ نتعكننِٝ أنٝنناض املُٗننالت 

مبشًٍٛ ايهًٛر ثِ يعٗا يف أنٝاض نعري٠ طبصص١ ي يو ٚٚضنعٗا يف  

صٓادٜل قُا١َ مت ربصٝصٗا هل ا ايغرض  ًن٢ إٔ ٜنتِ ءخرادٗنا ءىل    

 ٛ قنا٥ٞ يف  خارز املع٢ٓ متٗٝ اي زبُعٗا َٔ قعٌ املدتصو َٔ ايطنب اي

 ْٗا١ٜ ايّٝٛ ثِ  عكِٝ ايصٓادٜل.

      مت  شًِٝ ر٥ٝص ايهٓرتٍٚ َُٗات ايٛقاٜن١ ٚايتعكنِٝ ٚ نٛفري أنٝناض

 سا ١  ٢ً األقٌ قعٌ   اٚهلا يًتصشٝا. 72-48نالستٝه١ٝ سبفظ أٚرام اإلدان١ مل ٠ 

   َنٔ َٓتشنيب   مت  ٛفري ٚاقٝات ايٛد٘ ٚايهُاَات ٚايكفاءات ايطع١ٝ زبُٝذ املعٓٝو نج ُاٍ االَتشاْنات

 ايه١ًٝ َذ  طٗري ٚاقٝات ايٛد٘ نع  االستد اّ َعاطر٠ي.

   ٔيٝذ ءدرا٤ات ايهظف املطعك١  ٢ً ايطالب ٜتِ  طعٝكٗا  ٢ً املعٓٝو نج ُاٍ االَتشاْات ٚاملرتددٜن

  ٢ً ايه١ًٝ.

  مت  ٛفري أنٛاب طرب استد اّ ٚاس  فكط يالستد اّ  ٓ  ايطرٚر٠ ايكص٣ٛ َذ َٓذ   اٚهلا ٚايتدًص

 ٗا فٛراي.َٓ
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 :   اإلرشاداث العامت:   

  مت ءص ار ايكرارات ايتٓفٝ ١ٜ ايالء١َ ٚاشباص١ نطرٚر٠ ا عا  ناف١ اإلدرا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ٚااليتزاّ نهاف١

 عًُٝات ٚءرطادات ايتعاٜع َذ فريٚض نرْٚا ناإلضاف١ ءىل اإلدرا٤ات ايكا١ْْٝٛ املتعع١ يف سناٍ طبايفن١   

 ايتعًُٝات.

  املٝاٙ هًٝف ر٥ٝص نٌ قشِ  ًُٞ ٚءدارٟ مبتانع١ ءدرا٤ات ايتعكِٝ اي١َٝٛٝ يألسطا ٚاملها ب ٚدٚرات 

 ايتانع١ يكشُ٘.

 .عا ١ ْٚظر  عًُٝات ٚءرطادات ايتعكِٝ ٚايتعاٜع يف يٝذ أردا٤ ايه١ًٝ ٚخاردٗا  

 ب يًتٛ ١ٝ نناإلدرا٤ات  املرٚر املشتُر َٔ قعٌ أ طا٤ زب١ٓ ايشال١َ ٚايصش١ امل١ٝٓٗ  ٢ً األقشاّ ٚاملها 

االسرتاء١ٜ ٚٚسا٥ٌ ايٛقاٜن١ َنٔ اإلصنان١ ٚنٝفٝن١ ايتعاَنٌ َنذ اسبناالت املظنتع٘ نإصنانتٗا ٚاإلدنرا٤ات           

 املتعع١ نٗ ا ايظجٕ ٚفكاي يًتٚ ٛنٍٛ املعًٔ.
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 :  الكدف األول: تطزيز نظام التطكير والتطقيم والتطامل مع اإلصابات:  

 املش٦ٍٛ  ٔ ايتٓفٝ  األْظط١ ايتٓفٝ ١ٜ األٖ اف اإلدرا١ٝ٥

اإل ار 

 ايز٢َٓ

ايتهًف١ املاي١ٝ 

 املتٛقع١)نازبٓٝ٘(

 َؤطرات األدا٤

 ظننهٌٝ فرٜننل يتكنن ِٜ اينن  ِ ايفٓنن٢   -

ملتانع١ ضنُإ ايع٦ٝن١ ايصنش١ٝ ا َٓن١     

 .ف٢ ايه١ًٝ ٚيٝذ املرافل ايتانع١ هلا

   .َتانع١ ايفرء ايعصر٣ زبُٝذ األطداص قعٌ اي خٍٛ -

 .َتانع١ ايت١ٜٛٗ ازب ١ٜ ناملٓظآت -

 .ءدرا٤ات َٓذ ايزساَّتانع١  -

ظن٦ٕٛ خ َنن١  ٚنٝنٌ ايهًٝنن١ ي  -

 .اجملتُذ ٚ ١ُٝٓ ايع١٦ٝ

زبٓنننن١ ايشننننال١َ ٚايصننننش١    -

 .امل١ٝٓٗ

 

َٔ َاٜٛ 

ءىل 

 أغشطص

- 

 فعٌٝ  طعٝل 

 اإلدرا٤ات

ٚضننذ نٛانننات ايننتطٗري  ًنن٢ املنن اخٌ    -

   .اير٥ٝش١ٝ يًه١ًٝ

 . رنٝب نٛانات ايتعكِٝ  ٢ً امل اخٌ اير٥ٝش١ٝ يًه١ًٝ -

 يه١ًٝ.اااليتزاّ نايهظف  ٔ درد١ سرار٠ املرتددٜٔ  ٢ً  -

ظن٦ٕٛ خ َنن١  ٚنٝنٌ ايهًٝنن١ ي  -

 .اجملتُذ ٚ ١ُٝٓ ايع١٦ٝ

زبٓنننن١ ايشننننال١َ ٚايصننننش١    -

 .امل١ٝٓٗ

 

َٔ َاٜٛ 

ءىل 

 أغشطص

87000 

 كًٌٝ ْشع١ 

اإلصان١ داخٌ 

 ايه١ًٝ

 طٗننننري يٝننننذ األَننننانٔ ٚايكا ننننات   -

ٚاإلدارات ٚقا ات االَتشاْات ٚاملعاٌَ 

 .قعٌ ٚنع  االستد اّ نايه١ًٝ

 طٗننري املها ننب نظننهٌ ٜنن٢َٛ ناسننتد اّ األدٚات اشباصنن١ مبٓننذ     -

اْتظار ايع ٣ٚ، ٚء عا   عًُٝات ٚ ٓ ٝف ٚ عكِٝ يٝذ ايٓكنا   

املًُٛس١ نٌ سا ١ ف٢ ايطرقات ٚاملصا   ٚاملراسٝض ناستد اّ 

 املطٗرات ٚايهًٛر.

 ٚضذ سا٥ٌ  طٗري األٜ ٣  ٢ً األنٛاب. -

َٚشنا فتشنات ايتٜٗٛن١     استد اّ املهٝفات نًُا أَهٔايتكًٌٝ َٔ  -

 ٚايفال ر

 ار  ا٤ َش٦ٍٛ ايتٓ ٝف نُا١َ  اي١ٝ ازبٛد٠. -

ايتطٗري املشتُر يألسطا ٚاملها ب ٚاألرضٝات نايهًٛر ٚاحملاف ن١   -

  ٢ً ايت١ٜٛٗ ايطعٝع١ٝ يًُهإ ق ر املشتطا .

 . ُٝ  ايه١ًٝ -

ظن٦ٕٛ خ َنن١  ٚنٝنٌ ايهًٝنن١ ي  -

 .اجملتُذ ٚ ١ُٝٓ ايع١٦ٝ

 .ايه١ًٝأَو  -

 .ايه١ًٝ َعإٚ -

ٚايصننننش١  زبٓنننن١ ايشننننال١َ  -

 .امل١ٝٓٗ

 

َٔ َاٜٛ 

 ءىل أنتٛنر

 

 

10000 

 

 

  ّ ٚدٛد 

 ءصانات

 ٛفري غرف١  نزٍ السنتكعاٍ أ٣  طنٛ     -

نايهًٝنن١   ٗننر  ًٝنن٘ أ ننراض املننرض   

 .أثٓا٤ ايعٌُ

  .َٔ   ٗر  ًٝ٘ األ راض الستكعاٍ ٛفري َهإ  -

 . ٛفري ايٛاقٝات املٓاسع١ -

 . ٢ً ايتعاٌَ َذ اسباالت املصان١ايت رٜب  -

ظن٦ٕٛ ايتعًنِٝ   ٚنٌٝ ايه١ًٝ ي -

 .ٚايطالب

ظن٦ٕٛ خ َنن١  ٚنٝنٌ ايهًٝنن١ ي  -

 .اجملتُذ ٚ ١ُٝٓ ايع١٦ٝ

 

َٔ َاٜٛ 

ءىل 

 أغشطص

4000 

ٚدٛد غرف١ 

  زٍ طبصص١
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 :  الكدف الثانى: إصدار إرذادات رامظ إلى جانب وضع مطايير إلزاميظ لضمان التنفيذ:  

 املش٦ٍٛ  ٔ ايتٓفٝ  األْظط١ ايتٓفٝ ١ٜ اإلدرا١ٝ٥األٖ اف 

اإل ار 

 ايز٢َٓ

ايتهًف١ املاي١ٝ 

 املتٛقع١)نازبٓٝ٘(

 َؤطرات األدا٤

 ٛ ٝنن١ يٝننذ َٓشننٛن٢ ايهًٝنن١ نطننرٚر٠ ء عننا   -

 .اإلدرا٤ات ٚايت انري ايصش١ٝ ايٛقا١ٝ٥

 ء  اد ٚ صُِٝ ءرطادات ايتٛ ١ٝ. -

 .١ايهًٝ ٤ْظر اإلرطادات ًَٚصكات ايتٛ ١ٝ ف٢ أحنا -

ْظر ءرطادات ايتٛ ١ٝ ٚاإلدنرا٤ات املٓ ُن١  ًن٢ َٛقنذ       -

ٚاألسننر ايطالنٝنن١  االدتُننا َٞٚٛاقننذ ايتٛاصننٌ ايهًٝنن١ 

   ٚاالذبادات.

ظنن٦ٕٛ ٚنٝننٌ ايهًٝنن١ ي  -

خ َننننننن١ اجملتُنننننننذ  

 .ٚ ١ُٝٓ ايع١٦ٝ

زبٓنننننننن١ ايشننننننننال١َ   -

 .ٚايصش١ امل١ٝٓٗ

َٔ َاٜٛ ءىل 

 أنتٛنر

3000 

ٚدٛد ءدرا٤ات 

 ٚ  انري َفع١ً

فن٢  ن رٜب ايطنالب ٚأ طنا٤     ايه١ًٝ  فعٌٝ دٚر  -

١٦ٖٝ ايت رٜص ٚايعناًَو  ًن٢ نٝفٝن١ ايٛقاٜن١     

ٚنٝفٝنننن١  (نٛرْٚننننا)ٚايتعاَننننٌ َننننذ فننننريٚض 

 .ايتعاٜع

نطنرٚر٠ ء عنا     ايهًٝن١ ءرساٍ طبا عات رمس١ٝ ملٓتشنع٢   -

ايشًٛنٝات ايصش١ٝ ايت٢  شنا   فن٢ ياٜن١ األفنراد َنٔ      

 .ايع ٣ٚ

  ُٝ  ايه١ًٝ. -

 ايه١ًٝ.ٚنال٤  -

 

ءىل َٔ َاٜٛ 

 أنتٛنر

- 

ءٜاد٠ ايٛ ٢ 

 ايصش٢ ٚايٛقا٢٥

 
  



 

 بكلية الزراعة قطبع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 

 

 
04 

 :  2020/2021للطام الدرادى  واالدتطداد واالمتحاناتلكدف الثالث: ادتكمال الطمليظ التطليميظ ا:  

 املش٦ٍٛ  ٔ ايتٓفٝ  األْظط١ ايتٓفٝ ١ٜ األٖ اف اإلدرا١ٝ٥

اإل ار 

 ايز٢َٓ

ايتهًف١ املاي١ٝ 

 املتٛقع١)نازبٓٝ٘(

 َؤطرات األدا٤

 طعٝننل األحبنناخ  ننٔ نعنن  سفاظننا   ًنن٢ صننش١    -

 .ايطًع١

نٛضذ اإلدرا٤ات ايتٓ ١ُٝٝ ف٢ ٖن ا ايظنجٕ    ايه١ًٝ كّٛ  -

 .ايه١ًٝيطُإ سال١َ َٓشٛن٢ 

 ء الٕ ايطالب نازب اٍٚ ٚايتٛ ١ٝ ناإلدرا٤ات املٓ ١ُ. -

ظنن٦ٕٛ ٚنٝننٌ ايهًٝنن١ ي  -

 .ايتعًِٝ ٚايطالب

 

َٔ َاٜٛ ءىل 

 ٜٛيٝٛ

- 

ءدرا٤ات ٚآيٝات 

 ٠َعتُ 

االيتزاّ نتطعٝل ايكرارات ايٛءار١ٜ ايصادر٠ َنٔ   -

 االختعنارات صبًص ازباَع١ ٚاملٓ ُن١ يطنٛانط   

 .أٚ األحباخ اإليهرت١ْٝٚسٛا٤ 

نطرٜك١ رمس١ٝ ءيزا١َٝ جبُٝنذ  األقشاّ ايع١ًُٝ طبا ع١  -

 .ٚاألحباخ يالختعاراتاإلدرا٤ات ٚايتعًُٝات املٓ ١ُ 

 ايعشجٝنن١ايٓكننا  أخنن  َٛافكنن١ صبننايص األقشنناّ  ًنن٢      -

 .املطًٛن١ ٚاالختعارات

  ّ ايشُاح يًطالب ٚأ طا٤ ٦ٖٝن١ ايتن رٜص ٚايعناًَو     -

داخنننٌ ازباَعننن١ نايننن خٍٛ ٚاارسننن١ أ ُننناهلِ ء ا       

 .ًٜتزَٛا نايتعًُٝات ٚاإلدرا٤ات ٚاإلرطادات املكرتس١

مبننا  االَتشاْنناتاربنا  نافنن١ اإلدنرا٤ات املٓ ُنن١ أل ُناٍ     -

ٚءدنرا٤ات َٓنذ     ٞاالدتُنا حيافظ  ٢ً َعاٜري ايتعا ن   

 ايع ٣ٚ.

مبننا حيكننل َعنناٜري  االختعنناراتدبٗٝننز ٚ ٓ ننِٝ قا ننات  -

 .ايٛقا١ٜ

ايهُاَننات أثٓننا٤   ٚار نن ا٤ االدتُننا َٞرا ننا٠ ايتعا نن    -

 االَتشاْات.ايتٛاد  داخٌ ايه١ًٝ ٚقا ات 

اربننا  صبننايص األقشنناّ َننا ًٜننزّ دبنناٙ ء نن اد خطننط         -

اي راسنن١ فنن٢ ايفننرت٠ ايكادَنن١ َننذ      السننتُرار ٓفٝ ٜنن١ 

 مبعاٜري ايٛقا١ٜ ٚايشال١َ ايصش١ٝ. االيتزاّ

  ُٝ  ايه١ًٝ. -

 ايه١ًٝ.ٚنال٤  -

 

َٔ َاٜٛ ءىل 

 أغشطص

- 

 

ٚدنننٛد ن٦ٝننن١   - -

س١ًُٝ ٚصنش١ٝ  

يعكنننننننننننننننننننن  

 االَتشاْات

ءدننننننننننننرا٤ات  - -

 ٠ٚآيٝات َعتُ 
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 :  لكدف الرابع: تطبيق متطلبات الدالمظ الطامظ والتطامل مع الجمكور الداخلى والخارجىا:  
 

 املش٦ٍٛ  ٔ ايتٓفٝ  األْظط١ ايتٓفٝ ١ٜ اإلدرا١ٝ٥األٖ اف 

اإل ار 

 ايز٢َٓ

ايتهًف١ املاي١ٝ 

 املتٛقع١)نازبٓٝ٘(

 َؤطرات األدا٤

اسنتع اٍ نعنض خن َات ايتعاَنٌ املعاطنر َنذ        -

 .ازبُٗٛر ناشب َات اإليهرت١ْٝٚ

 ظذٝذ اي فذ اإليهرتْٚن٢ ْٚظنر ٖن ا ايشنًٛى ننو ايطنالب        - -

ٚ ظنذٝذ ايظنرا٤ ناسنتد اّ خ َن١      ايهًٝن١ ٚيٝذ َٓشنٛن٢  

ايظننرا٤ اإليهرتْٚنن٢ ٚاينن ًٜٝفر٣ َننذ َرا ننا٠ ءدننرا٤ات َٓننذ    

 اْتظار ايع ٣ٚ.

 . ٓفٝ  ءدرا٤ات َٓ ١ُ يًعٌُ َٔ املٓزٍ - -

َنننننننن ٜر٣ اإلدارات  -

 .نايه١ًٝ املدتًف١

َٔ َاٜٛ ءىل 

 ٜٛيٝٛ

- 

ءٜاد٠ اشب َات 

 اإليهرت١ْٝٚ

 ننٛفري َعنناٜري ءيزاَٝنن١ فنن٢ ايهًٝنن١ ٚاإلدارات     -

 .املدتًف١

ايتٛ ١ٝ نايكٛا ن  ايعاَن١ ايتن٢  ٝشنر ايعُنٌ داخنٌ اإلدارات        -

ّ املدتًف١، ٚايتن٢  تعًنل    مبتطًعنات ايشنال١َ ايعاَن١     ننااليتزا

 .ٚايتعاٌَ َذ ازبُٗٛر اي اخ٢ً ٚاشبارد٢

خفض ق٠ٛ ايعٌُ ٚٚضذ خطط يًعٌُ نايتٓناٚب مبنا ٜطنُٔ     -

 .استُرار اسبٝا٠ ازباَع١ٝ

 كٛننات  ًن٢ َنٔ ال ٜتعنذ      ىاايتظ ٜ   ٢ً أْن٘ سنٝهٕٛ ٖٓن    -

 .املطًٛن١ ٚاالسرتاء١ٜاإلدرا٤ات ايٛقا١ٝ٥ 

  ُٝ  ايه١ًٝ. - -

 ايه١ًٝ.ٚنال٤  - -

 ايه١ًٝ.أَو  - -

َنننننن ٜر٣ اإلدارات  - -

 نايه١ًٝ. املدتًف١

َٔ َاٜٛ ءىل 

 ٜٛيٝٛ

- 

% َٔ 90ايتزاّ 

 تاإلدارا
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