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ْٛعا َٔ أْٛاع ايٓػاط املكصٛد ٚاملخطط يف أٟ َؤضط١، سٝح ٜعٌُ عًيٞ   ايتدزٜب

 إنطاب ايعاًَني بٗا صبُٛع١ َٔ اشبربات بٗدف ذبطني أدا٤ نٌ َِٓٗ . 

ٖٛ ْػاط طبطط ٜٗيدف إييٞ إسيداخ ريػيٝيفات يف املتيدزبني َئ ْاسٝي١         فايتدزٜب

نٝاريِٗ مبا جيعًيِٗ َتكيٓني ادا٤ أعُيا ِ    َعًَٛاريِٗ، َٚعازفِٗ، َٚٗازاريِٗ، ٚضًٛ

 بهفا١ٜ ٚاْتاد١ٝ َسريفع١.

َٓٗيييا إٔ ٜهيييٕٛ ايتيييدزٜب ٖادفيييا ٜٚتُٝيييص      ٚيًتيييدزٜب صبُٛعييي١ َييئ امل ييياد    

باالضتُساز١ٜ، ٚايػُٛي١ٝ حبٝح ٜػٌُ مجٝع اجملُٛعات ٚاملطتٜٛات ايٛظٝف١ٝ، َٚتُٝصا بايتدزز يف ريكدِٜ املياد٠ ايتدزٜ ٝي١،   

 ُٝص بايتطٜٛس املطتُس يف املاد٠ ٚاألضًٛب.ٚإٔ ٜهٔ ٚاقعٝا، ٜٚت

 طتٗدفني َٔ ايه١ًٝ.ايسؤ١ٜ: ايتُٝص ٚايسقٞ يف ريكدِٜ ٚريكِٝٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ ملختًف امل

ايسضاي١: ف٢ اطاز زضياي١ ايهًٝي١ ريًتيصّ ايٛسيد٠ بتُٓٝي١ امليٛازد اي ػيس١ٜ ملختًيف املطيتٗدفني َئ ايهًٝي١ َئ  ي ٍ ريػطٝي١               

 استٝاداريِٗ َٔ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ املختًف١.

 : رهذف انىحذح إىل رقذٌى خذيبد انزذرٌت نهفئبد املسزهذفخ يٍ خالل

l ذبدٜد االستٝادات ايتدزٜ ١ٝ يًط ب ٚاشبسجيني َٔ ايه١ًٝ ف٢ اجملاالت املختًف١. 

l ١ذبدٜد االستٝادات ايتدزٜ ١ٝ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ ف٢ اجملاالت املختًف. 

l ذبدٜد االستٝادات ايتدزٜ ١ٝ ي١٦ًٝٗ ااداز١ٜ ٚايف١ٝٓ بايه١ًٝ ف٢ اجملاالت املختًف١ . 

l ريكدِٜ  ط١ ريدزٜ ١ٝ َكرتس١ ملختًف ايف٦ات املطتٗدف١ َٔ ايه١ًٝ َع بدا١ٜ ايعاّ ايدزاض٢ . 

l ايتٓطٝل ٚااغساف ٚريكِٝٝ ايدٚزات ايتدزٜ ١ٝ ايت٢ ريكّٛ بٗا ايه١ًٝ ملختًف املطتٗدفني. 

l ٚريكِٝٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ ايت٢ ريكدَٗا ا ٦ٝات ٚاملػسٚعات املختًف١ َٔ دا يٌ ٚ يازز ايهًٝي١ يًطياد٠ أعطيا٤       ريٛثٝل

 . ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ ٚا ١٦ٝ ااداز١ٜ ٚنرا ايط ب

l ٍ   َٔ ايتٓطٝل َع إداز٠ غ٦ٕٛ ايط ب بايه١ًٝ ف٢ ربطٝط ٚريٓفٝر َٚتابع١ عًُٝات ريدزٜب ايط ب :- 

 .املؤًٖني يًتدزٜب ٚدبٗٝص بٝاْاريِٗ ٚضيفريِٗ ايراري١ٝ سصس ايط ب -

  . بٓا٤ قاعد٠ بٝاْات ايتدزٜب املٝدا٢ْ -

 (.ااع ٕ عٔ فسص ايتدزٜب املتاس١ )بايتٓطٝل َع دٗات ايتدزٜب -

 . ريٓطٝل ريٛشٜع ايط ب ع٢ً دٗات ايتدزٜب -

 .ريٓطٝل ااغساف ٚاملتابع١ املٝدا١ْٝ -

 .ريكِٝٝ أدا٤ ايط ب ٚايتدزٜب -

l يٓػسات ٚاألدي١ ايت٢ َٔ غاْٗا إٔ ريطاعد ع٢ً ايتعسٜف خبدَات ٚإَهاْٝات ايٛسد٠ املختًف١إصداز ا. 

l ف٢ ريعدٌٜ ايًٛا٥ح اشباص١ بتدزٜب ايط ب بايتٓطٝل َع إداز٠ غ٦ٕٛ ايط ب مبا خيدّ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ االغرتاى . 
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 يهبو وحذح انزذرٌت عُذ رُفٍذ ثزَبيج رذرٌجى

l ٦يات املطيتٗدف١ )أعطيا٤ ٦ٖٝي١ ايتيدزٜظ َٚعياِْٚٝٗ، اادازٜيٕٛ،       ٚضع  ط١ ايتدزٜب ايط١ٜٛٓ يًرباَر ايتدزٜ ١ٝ يًف 

عًيٞ دزاضي١ االستٝاديات ايتدزٜ ٝي١ اييف ريٗيدف إييٞ زفيع َطيتٟٛ ٚنفيا٠٤ ايف٦يات             ايعإًَٛ ٚايط ب بايهًٝي١( بٓيا٤   

 املختًف١.

l َر ايتدزٜ ١ٝ.ذبدٜد ايفرتات ايص١َٝٓ امل ١ُ٥ سطب ط ٝع١ ايف٦ات املطتٗدف١ يًتدزٜب ٚذبدٜد َهإ إقا١َ ايربا 

l .طباط ١ ايف٦ات املطتٗدف١ يًربْاَر ايتدزٜيب املكرتح ازضاٍ ايرتغٝشات املٓاض ١ 

l َٛئ   ٣َتابع١ ايرتغٝشات ٚايتأند َٔ إٔ ايرتغٝشات َ ١ُ٥  دف ايربْاَر ايتدزٜيب املكرتح يتشكٝل االضتفاد٠ ايكص

 ذيو ايربْاَر. 

l ًاملتدزبني يف ايّٝٛ األٍٚ يًربْاَر.ايتأند َٔ إعداد املاد٠ ايتدزٜ ١ٝ يتٛشٜعٗا ع ٞ 

l .َتابع١ ريٓفٝر ايربْاَر ايتدزٜيب ٚايعٌُ عًٞ سٌ املعٛقات ايف ريعرتض ض ٌ ريٓفٝرٙ عٔ طسٜل َٓطل ايربْاَر 

l .َتابع١ إصداز غٗادات ادتٝاش بساَر ايتدزٜب 

l .َتابع١ ريكِٝٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ ٚإعداد ايتكازٜس اشباص١ بريو 

l زٜ ١ٝ ٚارباذ اادسا٤ات ايتصيشٝش١ٝ اييف َئ غيأْٗا َساعيا٠ َعٛقيات ايربْياَر اييف   ريٓفٝيرٙ          ريكِٜٛ ايرباَر ايتد

 ٚايعٌُ عًٞ سٌ ريًو املعٛقات أٚ اسبد َٓٗا عٓد ريٓفٝر ايرباَر املطتك ١ًٝ.
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 رصًٍى انربايج انزذرٌجٍخ

طب دزد١  ربري٘ ٚايعسٚف ريعترب ع١ًُٝ ريصُِٝ ايربْاَر ايتدزٜيب ع١ًُٝ ف١ٝٓ سٝح ربتًف َٔ َٓعِ آل س، س

 احملٝط١ ب٘ ، إال أْ٘ َٔ املُهٔ ٚضع بعض اازغادات ايعا١َ يتصُِٝ ٚريكِٝٝ ايربْاَر ايتدزٜيب يٝػٌُ اشبطٛات ايتاي١ٝ: 

  طٛات ريصُِٝ ايربْاَر ايتدزٜيب

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ا١ْٝاملٝص املدزبٕٛ املتدزبٕٛ ايصَإ ٚاملهإ ايٛضا٥ٌ األضايٝب املٛضٛعات األٖداف

 ٜٚعترب ذبدٜد أٖداف ايربْاَر اشبط٠ٛ األٚيٞ ٚاألضاض١ٝ عٓد ريصُِٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ. ** 

ٜتِ ذبدٜد املٛضيٛعات اييف ضٝتطيُٓٗا ايربْياَر أٚ ذبدٜيد ضبتيٟٛ ايربْياَر يف ضي٤ٛ          ذبدٜد ضبتٟٛ ايربْاَر ايتدزٜ ٢ ::

دزٜ ١ٝ َٚطتٟٛ املػازنني فكد ريتػاب٘ بعض املٛضٛعات ذبدٜد أٖداف ايربْاَر ٚايرٟ ضٝتٛقف عًٞ ذبًٌٝ االستٝادات ايت

يف بعض ايرباَر ٚيهٔ عٓاصس نٌ َٓٗا خيتًيف َئ بسْياَر آل يس، نُيا إٔ ايرتنٝيص عًيٞ ازباْيب املعيسيف ٚازباْيب ايتط ٝكيٞ            

 خيتًف أٜطا.

ضيي١ اسباييي١، ٚايتُييازٜٔ،  ريتعييدد األضييايٝب ايتدزٜ ٝيي١ فُٓٗييا احملاضييسات، ٚاحملاضييس٠ ايٓكاغيي١ٝ، ٚدزا    األضييايٝب ايتدزٜ ٝيي١ ::

ٜعين ريعدد األضايٝب ايتدزٜ ٝي١ أْٗيا    ٚاالضتكصا٤ات، ٚايتعًِٝ املربَر، متجٌٝ األدٚاز، ٚامل ازٜات، ٚايصٜازات املٝدا١ْٝ...اخل، ٚال

 بدا٥ٌ ي عطٗا اي عض، ٚيهٔ يهٌ َٓٗا َصاٜاٖا ٚعٝٛبٗا، ٚاألِٖ َٔ ذيو إٔ يهٌ َٓٗا صباال ي ضتخداّ سطب ط ٝع١ املٛضيٛع 

ايرٟ ريتِ َعازبت٘، ٚسطب ْٛع١ٝ ازبٛاْب املطًٛبي١ ريصٜٚيد املتيدزب بٗيا ضيٛا٤ ناْيل يف غيهٌ َعيازف أٚ َٗيازات أٚ ريػيٝيف يف           

 االدباٖات ٚايطًٛنٝات.

 .ريتطُٔ إمجايٞ ايطاعات ايتدزٜ ١ٝ اي ش١َ يتػط١ٝ َٛضٛعات ايربْاَر ايتدزٜيب:: َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب 

دا ٌ املؤضط١ ْفطٗا، أٚ  ازدٗا بايٓطي ١ يًيرباَر اييف ريٓعُٗيا َؤضطيات ريدزٜ ٝي١        ٜهٕٛ:: ٜيب َهإ اْعكاد ايربْاَر ايتدز

 َتخصص١.

صبُٛع١ َٔ  املدزبنييٓذاح ايربْاَر ايتدزٜيب سٝح جيب إٔ ريتٛفس يف  األضاض١ٝايسنٝص٠ ٜعترب :: ا تٝاز املدزبني ٚاملتدزبني 

صياٍ ايفعياٍ، ٚايكيدز٠ عًيٞ ااقٓياع، ٚيدٜي٘ دزدي١ عايٝي١ َئ اسبطاضي١ٝ           املٗازات األضاض١ٝ نُٗاز٠ ايعسض ٚايكيدز٠ عًيٞ االري  

االدتُاع١ٝ َدزنا ملػاعس املتيدزبني ٚقيادز عًيٞ ذبفٝيصِٖ يًُػيازن١...اخل. نُيا جييب إٔ ريساعيٞ صبُٛعي١ َئ االعت يازات            

ٜهيٕٛ ٖٓياى دباْطيا يف    َٓٗيا إٔ ريتٓاضيب ط ٝعي١ ايربْياَر َيع استٝادياريِٗ ايتدزٜ ٝي١ ٚإٔ         املتدزبنياألضاض١ٝ عٓد ا تٝاز 

 املطتٟٛ ايٛظٝفٞ ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ ٚإٔ ٜهٕٛ عدد املػازنني َٓاض ا يط ٝع١ ايربْاَر.

جيب ذبدٜد َٝصا١ْٝ ايتدزٜب اي ش١َ يًربْاَر ايتدزٜيب بدقي١ َئ َهافيات امليدزبني ٚاألدٚات ايًصَي١      ::  َٝصا١ْٝ ايتدزٜب 

 .األ س٣ااداز١ٜ  فٚاملصازٜ، ١ٝيهٌ بسْاَر ريدزٜيب، ٚريهًف١ إعداد املاد٠ ايتدزٜ 

ريتِ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ فٗٞ ع١ًُٝ َٓع١ُ ريٗدف إيٞ ذبدٜد نفا٠٤ أٚ قُٝي١ غي٤ٞ   ٚيف ْٗا١ٜ ايربْاَر ايتدزٜيب :: ع١ًُٝ ايتكِٝٝ 

 ٓ ات َا، فا دف َٔ ريًو ايع١ًُٝ ذبدٜد َا إذا نإ ايتدزٜب َٛان ا يألٖداف األص١ًٝ ايف عكد َٔ أدًٗا أّ ال، ٚذبدٜد ايتشطيٝ

اييف جيييب إد ا يا عًييٞ بيساَر ايتييدزٜب ٚفيل َييا ريٓتٗيٞ إيٝيي٘ عًُٝي١ ايتكٝييِٝ، ٚا ت ياز َييدٟ ٚضيٛح َٚصييداق١ٝ األضيي١ً٦         

 ٚاالضتكصا٤ات ٚاألدٚات ٚاألضايٝب املطتخد١َ يف ايٓػاط ايتدزٜيب.
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 «ويٍخأيزاض انذواجٍ انفري» ىنربَبيج انزذرٌجا

 ّ.9/3/2018ّٜٛ ٚاسد ريدزٜ ٢  :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

َيٓٗر أَيساض اييدٚادٔ ايفيفٚضي١ٝ     يب ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًيٞ  ا( ط30سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .اٍ ايدٚادٔيف صبنتدزٜب ذبًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ 

 قطِ ايدٚادٔ   -شٜاد ضبُد قً ٘ د/ : أ.ّ.املدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l أضظ عًُٝات ايتػسٜح ايط١ًُٝ. 

l ًُ١ٝ ايتشصنياألضظ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يٓذاح ع. 

l عًُٝات َكا١َٚ األَساض قٛاعد األَٔ اسب٣ٛٝ ف٢ صباٍ َكا١َٚ األَساض. 

l ايعًُٝات ايسعا١ٝ٥ املختًف١ طٛاٍ ايفرتات ااْتاد١ٝ نٝف١ٝ أدسا٤ عًُٝات ايتشصني املختًف١. 

l األضظ ايط١ًُٝ يتداٍٚ ايدٚادٔ ايٓافك١ ٚضع بساَر ايتشصني اسبدٜج١ ملكا١َٚ األَساض. 

 

 «أيزاض انذواجٍ انجكزريٌخ وانطفٍهٍخ»انزذرٌجً انربَبيج 

 ّ.4/4/2018ّٜٛ ٚاسد ريدزٜ ٢  :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٚ اط20( َتدزب َئ  21سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ( ٞ     1ييب  ريػيخٝ     يسٜر ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًي

 .يف ايدٚادٔنتدزٜب ذبًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ ٚ ايطف١ًٝٝ ٚ نٝف١ٝ ع دٗا  اي هتيف١ٜ األَساض

 األضتاذ بكطِ ايدٚادٔ    -فٛشٟ صدٜل د/ : أ.املدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

  فُٝا ٜتصٌ بي:ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  .ايػسٚط ايٛقا١ٝ٥ 

l   ٝاألَساضأِٖ طسم ريػخ . 

l اي هتيف١ٜ.  األَساض 

l ايطف١ًٝٝ. األَساض 

l .أَساض ض٤ٛ ايتػر١ٜ 
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 «رغذٌخ يزضً انسزطبٌ»انربَبيج انزذرٌجً 

 .4/2018ّ/ 14: َٜٛني ريدزٜ ني َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 .( ضاعات ريدزٜ ١ٝ 4) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ريػر١ٜ َسضيٞ   سٜر ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًٞ  2 يب ٚاط 60( َتدزب 62سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ف١ )املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗد

 .يًعٌُ يف صباٍ ريػر١ٜ َسضٞ ايطسطإ زفع نفا٤ريِٗ اميهٔ عٔ طسٜكٗايطسطإ ٚ

 أضتاذ َطاعد بكطِ األي إ َٚدٜس بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ  -ضبُد مسيف دزٜٚؼ د/ : أ.ّ.املدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : ايربْاَرَٓطل 

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  املطسط١ٓاال ت فات بني اشب ٜا ايط ٝع١ٝ ٚاشب ٜا . 

l  اسبُٝد٠ ٚاألٚزاّ اشب ٝج١ األٚزاّاال ت فات بني. 

l َساسٌ ريطٛز َسض ايطسطإ  - ااصاب١ بايطسطإ أض اب. 

l  ٕايتُجٌٝ ايػرا٥ٞ ٚاملػرٜات ٚايطاق١ املتطً ١ ملسضٞ ايطسطا. 

l  ٕايتػر١ٜ أثٓا٤ ايع ز ايهُٝاٟٚ ٚااغعاعٞ   - أْع١ُ غرا١ٝ٥ َطاد٠ يًطسطا. 

l سضٞ ايطسطإساسٌ األٚيٞ ٚاملساسٌ املتكد١َ ملدٚز دعِ ايتػر١ٜ يف امل. 

 

 «األعًبلإدارح »انربَبيج انزذرٌجً 

 4/2018ّ/ 18ٚ 16: َٜٛني ريدزٜ ني َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ ١ٝ 6) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٍ  إداز٠ سٜر ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًيٞ     19 يب ٚاط 3( َتدزب 22سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(  األعُيا

 ٌُ.يتشطني دٛد٠ ايعزفع نفا٤ريِٗ  اميهٔ عٔ طسٜكٗٚ

 أضتاذ َطاعد بكطِ االقتصاد -ضبُد ع د ايداِٜ د/ ب: أ.ّ.املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l   املٓع١ُ.دا األعُاٍايتخطٝط ٚدٚزٙ يف إداز٠  - األعُاٍ إداز٠َ اد ٌ  

l  ِٝذبدٜد املط٦ٛيٝات دا ٌ املٓع١ُ . ااداز٣ايتٓع ٚ 

l  دا ٌ املٓع١ُ. ااداز١ٜايسقاب١  - دا ٌ املٓع١ُ ااداز١ٜايتٓطٝل بني املطتٜٛات 

l  ْادح إداز٣ملدٜس  األضاض١ٝايطُات . 
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 «إدارح انجىدح انشبيهـخ»انربَبيج انزذرٌجً 

 ّ.21/4/2018 يب ريدزٜ ّٜٛ ٚاسد :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ): عدد ضاعات ايتدزٜب

إداز٠ يتأًِٖٝٗ عًيٞ فٓٝيات     سٜر َٔ ايه13١ًٝطايب ٚ 21( َتدزب34سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .املصاْع بعد ايتخسز نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ مبعاٌَ ازبٛد٠ ايػا١ًَ

 قطِ ايصٓاعات ايػرا١ٝ٥  -.د/ ْعِٝ ع د ايًطٝف ايربعٞ أ: املدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l ازخيٞ يًذٛد٠.ايتعسف عًٞ ايتطٛز ايت - ايتعسف عًٞ املفاِٖٝ املختًف١ ملصطًح ازبٛد٠ 

l ايتعسف عًٞ َفّٗٛ ريٛنٝد ازبٛد٠. - ايتعسف عًٞ َفّٗٛ َساق ١ ازبٛد٠ 

l .ايعٓاصس األضاض١ٝ اداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ  

l .َتطً ات ظباح بسْاَر إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ 

l .بعض ايُٓاذز اشباص١ بإداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ 

 «انضغط و انسكز ىرغذٌخ يزض»انربَبيج انزذرٌجً 

 ّ.26/4/2018ريدزٜيب  ّٜٛ ٚاسد :ْاَر ايتدزٜيبَد٠ ايرب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ريػرٜي١  يتأًٖٝيِٗ عًيٞ     يسٜر َئ ايهًٝي١   3طاييب ٚ  22( َتيدزب 25سطس ايربْياَر ايتيدزٜيب )   :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ( 

 .ضٞ ايطػط ٚ ايطهسيف ريػر١ٜ َس نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ َسضٞ ايطػط ٚ ايطهس

 َٚدٜس بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ األي إكطِ املطاعد ب األضتاذ -ضبُد مسيف دزٜٚؼ .د/ .ّأب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب -َٓطل ايربْاَر: د/ َٗٓد ضبُد ع د اي اضط 

 ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي:
l األْطٛيني ٖسَٕٛ عٌُ َٝهاْٝه١ٝ. 

l أْٛاع٘ ٚ ايطهسٟ اي ٍٛ َسض. 

l ايطهس. مبسض اشباص١ ايٛظٝف١ٝ األغر١ٜ 

l ايطهس. ملسٜض غرا٥ٞ بسْاَر إعداد 

l ٌ ايطهس. َسضٞ أد١ٜٚ َع ايػرا٤ ريدا 

l ايطػط. زفع إىل ريؤدٟ ايف ايعٛاٌَ - ايطػط َسض 

l املسريفع. ايطػط  فض َٝهاْٝه١ٝ 

l ٌ ايطػط. ملسٜض غرا٥ٞ ربسْاَ إعداد - ايطػط أد١ٜٚ َع ايػرا٤ ريدا 

l ايطػط.  فض يٞإ ريؤدٟ ايف األغر١ٜ بعض يف ايفعاي١ املسن ات 

l عًِ اضتخداّ نٝف١ٝ Nutragenomics. 
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 «عٍش انغزاة»رقزٌز عٍ انربَبيج انزذرٌجً 

 6/2018ّ/ 26ّٜٛ ريدزٜيب ٚاسد   :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

( َتدزب َٔ ط ب ايه١ًٝ يتأًٖٝيِٗ عًيٞ َػيسٚع عيٝؼ ايػيساب      29سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ( ايف١٦

 َػسٚع عٝؼ ايػساب.ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ يف 

 َدزع بكطِ املٝهسٚبٝٛيٛدٝا -ايطٛاح  اهلل عٛض ضبُٛد أمحدد/ ب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - اضطَٗٓد ضبُد ع د اي د/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l يًُػسّٚ اي ٝٛيٛد١ٝ ايط ٝع١ . 

l يًُػسّٚ ايػرا١ٝ٥ ايك١ُٝ. 

l املػسّٚ َٛزفٛيٛدٝا . 

l املػسّٚ َٔ ايعامل٢ ااْتاز . 

l َِٖصس ف٢ شزاعتٗا ميهٔ ايت٢ املػسّٚ َٔ ايتذاز١ٜ األْٛاع أ . 

l ايػٝتان٢ املػسّٚ شزاع١ - ايكؼ املػسّٚ شزاع١ - ايعاد٣ املػسّٚ شزاع١ - احملاز٣ املػسّٚ شزاع١ . 

l ٚاالض ٕٛ األضاض١ٝ املصزع١ إْتاز Spawn. 

l املػسّٚ سفغ طسم. 

l ايػساب عٝؼ شزاع١ ملػسٚع دد٣ٚ دزاض١. 

 «حضبَخ و رفزٌخ»انربَبيج انزذرٌجً 

 .2/7/2018ّريدزٜيب ٚاسد  ّٜٛ  :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

 سٜر ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًٞ ايتفسٜخ ٚاسبطا١ْ  4طايب ٚ 29َتدزب  33سطس ايربْاَر ايتدزٜيب :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ يف صباٍ ايتفسٜخ.

َيدٜس َعاَيٌ ايتفيسٜخ     -ْا٥ب َيدٜس َعُيٌ ايكياٖس٠ زبيدٚد اييدٚادٔ ضيابكا         -ٞ ع د ايًطٝف املدزب: ّ/ ع ٤ ايدٜٔ َصطف

 َدٜس قطاع ايتفسٜخ بػسن١ َطسٚح. -اشبازد١ٝ يػسن١ ايدق١ًٝٗ يًدٚادٔ ضابكا 

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ري١ُٝٓ َعازف ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  أضاضٝات ايتفسٜخ 

l -  طسم ايتعاٌَ َع َانٝٓات اييsetter  

l - ايي  إداز٠Hatch. 
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 «انزسًٍذ و يقبويخ اَفبد ملحبصٍم انخضز رحذ َظى انجٍىد املحًٍخ» انربَبيج انزذرٌجً

 .18/7/2018ّّٜٛ ريدزٜيب ٚاسد   :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :زٜبعدد ضاعات ايتد

ايتطيُٝد  يتأًِٖٝٗ عًيٞ فٓٝيات    سٜر 7طايب ٚ  24عدد( َتدزب  31سطس ايربْاَر ايتدزٜيب )  :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 ايصٛب.نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ يف صباٍ  َٚكا١َٚ اآلفات حملاصٌٝ اشبطس ذبل ْعِ اي ٝٛت احمل١ُٝ

 َدزع بكطِ اشبطس ٚايص١ٜٓ -َطعد ْدا  ضبُدد/  املدزب:

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 :ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  طُاطِ. -فًفٌ -اِٖ احملاصٌٝ ايف ريصزع فٝٗا  ٝاز  - أْٛاع اي ٝٛت احمل١ُٝ -األٖداف -ريعسٜف ايصزاع١ احمل١ُٝ 

l بساَر ايتطُٝد املت ع١ دا ٌ اي ٝٛت احمل١ُٝ. - ريسب١ٝ ضباصٌٝ اشبطس دا ٌ اي ٝٛت احمل١ُٝ 

l .أِٖ األَساض ٚ اآلفات ٚ بساَر املهافش١ املت ع١ 

 

 «األورىكبد ثبيزخذاو رُسٍق انحذائق»جً انربَبيج انزذرٌ

 ّ.22/7/2018 - 8/7  ٍ ايفرت٠ َٔ أٜاّ ريدزٜ ١ٝ  8  :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 5.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

 ٚ نًٝي١ شزاعي١ دَٝياط   ايهًٝي١   َٔ  سٜر3ٚ  ايبط 21( َتدزب 24َٔسطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :)املتدزبٕٛ( ايف١٦ املطتٗدف١

 ريٓطٝل اسبدا٥ل.يف صباٍ نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ  األٚريٛناد باضتخداّ يتأًِٖٝٗ عًٞ فٓٝات ريٓطٝل اسبدا٥ل

 ربص  ْ اريات ش١ٜٓ كطِ اشبطس ٚ ايص١َٜٓدزع ب -َٗٓد ضبُد ع د اي اضط ، ّ/ ضبُد عٝد د/ : املدزبٕٛ

 زٜبَدٜس ٚسد٠ ايتد - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l َكد١َ ف٢ ريصُِٝ ٚريٓطٝل اسبدا٥ل 

l ايعٛاٌَ املؤثس٠ ف٢ ايتٓطٝل  - أضظ ريٓطٝل املطاس١ - ْعِ ريٓطٝل املطاسات. 

l  أِٖ اجملاَٝع ايٓ اري١ٝ يٓ اريات ايص١ٜٓSoft Scape - ايعٓاصس ااْػا١ٝ٥ ف٢ ايتصُِٝ - ري١ٝايعٓاصس ايٓ ا اضتخداَات. 

l  ايسضِ ا ٓدض٢AutoCAD (2D) -  َساسٌ إْػا٤ ايتصُُٝات املختًف١. 

 

http://eupc.mans.edu.eg/V2/get?Dr=25512051700053&T=2&L=A
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 «رغذٌخ انزٌبضٍني» نربَبيج انزذرٌجًا

 .16/8/2018ّّٜٛ ريدزٜيب ٚاسد   :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 . ( ضاعات ريدزٜ 6١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

طيسم    سٜر َٔ ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ ع1ًٞطايب ٚ  29عدد( َتدزب  30سطس ايربْاَر ايتدزٜيب )  :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 ايتػر١ٜ يًسٜاضٝني.نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ يف صباٍ  ريػر١ٜ ايسٜاضٝني

 َٚدٜس بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ األي إكطِ املطاعد ب األضتاذ -ضبُد مسيف دزٜٚؼ .د/ .ّأب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : ايربْاَرَٓطل 

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  املػسٚبات ايسٜاض١ٝ  -ايتػر١ٜ بعد ايتدزٜب   - ايتػر١ٜ أثٓا٤ ايتدزٜب  -ايتػر١ٜ ق ٌ ايتدزٜب. 

l أ١ُٖٝ ايربٚريني يًسٜاضٝني -ايػرا١ٝ٥ ملُازض١ ايسٜاض١ ٚ األدا٤ ايسٜاضٞ  املهُ ت. 

l أ١ُٖٝ ايدٖٔ يًسٜاضٝني  - اشباص١ بتٓاٍٚ ايَٝٛٞ يًهسبٖٛٝدزات ٌٖٚ حيككٗا ايسٜاضٕٝٛ أّ ال؟ اازغادات. 

 

 «شجكبد انزي»انربَبيج انزذرٌجً 

 .9/2018ّ/ 5 - 29/8  ٍ ايفرت٠ َٔ ريدزٜ ١ٝ أٜاّ 5 :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ْعيِ غي هات    سٜر ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًيٞ     4 يب ٚاط 19( َتدزب 23سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١ 

 .يف ريصُِٝ ايػ هاتنتدزٜب ذبًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ ايسٟ 

 َدزع بكطِ اشبطس ٚ ايص١ٜٓ - قاضِ د/ ضبُٛد َهسّ: املدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l ٟربطٝط ايٓعاّ ٚ عٌُ اشبسا٥ط  - االعت ازات ايٛادب َساعاريٗا عٓد ريصُِٝ غ هات ايس. 

l سطاب االستٝادات املا١ٝ٥ يًٓ اريات  - أْع١ُ ايسٟ اسبدٜح ) ايتٓكٝط( َهْٛات. 

l ّاملٛاضيف ٚسطاب ايكطس االقتصادٟ أقطازا تٝاز  - فٛاقد االستهاى بايٓعا. 

l ا تٝاز ٚريعٝني قدز٠ املطخ١. - ددٚي١ ايسٟ ٚ ريأثيفٖا عًٞ طبطط ايػ ه١ 

l َكاٜط١ ايٓعاّ. -دزاض١ منٛذز يتصُِٝ ْعاّ ايسٟ بايتٓكٝط 
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 «ثزايج اَقبص انىسٌ»انربَبيج انزذرٌجً 

 .30/8/2018ّريدزٜيب  ّٜٛ ٚاسد :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

عُيٌ بيساَر   يتأًِٖٝٗ عًٞ   سٜر َٔ ايه5١ًٝطايب ٚ 30( َتدزب35سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .يف صباٍ اْكاص ٚشٕ ازبطِ  ٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُنتدز اْكاص ايٛشٕ

 َٚدٜس بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ األي إكطِ املطاعد ب األضتاذ -ضبُد مسيف دزٜٚؼ .د/ .ّأب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي:ري١ُٝٓ َعازف َٚ ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l ايٛشٕ الْكاص املطتخد١َ اسبُٝات أْٛاع اغٗس عًٞ ايتعسف. 

l ايهسبٖٛٝدزات ض ط مح١ٝ. 

l ايٛد ات سذِ ض ط مح١ٝ. 

l ايطهسٟ املؤغس مح١ٝ. 

l ايدٖٕٛ ق١ًًٝ مح١ٝ . 

l األطع١ُ  ًط مح١ٝ. 

l ٢االضتك ب ايٓٛع مح١ٝ. 
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 «أغذٌخ أخصبئً إعذاد» نربَبيج انزذرٌجًا

 .2/9/2018ّريدزٜيب أٜاّ ّٜٛ ٚاسد :د٠ ايربْاَر ايتدزٜيبَ

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ايعُيٌ يف  يتأًٖٝيِٗ عًيٞ     يسٜر َئ ايهًٝي١   3طاييب ٚ  25 ( َتدزب28سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .يف صباٍ ايتػر١ٜ  ًعٌُنتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ ي  صباٍ ايتػر١ٜ نأ صا٥ٞ

  ايصٓاعات ايػرا١ٝ٥كطِ املدزع ب - ايصٖسا٤ ضبُٛد سطٔ َطاٚعد/ ب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  ٖٛ َٔٞاألغر١ٜ أ صا٥ 

l ًٛاألغر١ٜ أ صا٥ٞيدٟ  األضاض١َٝات ٚ املٗازات املع 

l املٗاّ ٚ املط٦ٛيٝات ٚ املعٛقات 

l  ٟاألغر١ٜ أ صا٥ٞطسم اسبصٍٛ عًٞ املعًَٛات يد 

l .ضع اشبطط ايع د١ٝ ايػرا١ٝ٥ ٚ 

l  ٞايتػر١ٜ. أل صا٥َٞفاريٝح ايٓذاح ايٛظٝف 

 

 «انزذاوي ثبنُجبربد انطجٍخ»انربَبيج انزذرٌجً 

 .24/9/2018ّ - 20/9ني ريدزٜ  َٜٛني :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٚ اط 24( َتيدزب  26سطس ايربْياَر ايتيدزٜيب )   :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١  ازبدٜيد يف   يسٜر ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًيٞ      2 ييب 

 . باألعػابيف صباٍ ايتداٟٚ ًعٌُ نتدزٜب ذبًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يايط ١ٝ ٚ نٝف١ٝ اضتخداَٗا  األعػاب

 باسح يف َسنص اي شٛخ - د/ امحد ايطٝد دبٛز َدزع بكطِ اشبطس ٚايص١ٜٓ، - ٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ َ :ٕٛاملدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

  فُٝا ٜتصٌ بي:ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  ٟٚباألعػاب.ممٝصات ٚ عٝٛب ايتدا 

l األعػاباملطتخد١َ يف ايعػب ٚ  ًط  األدصا٤. 

l  ٢(.ايهً -ايععاّ  -٢ايتٓفط -٢زبٗاش ا طُ)ا أَساضع ز 

l  ٌازدٝادا ًٝا ٚ  األعػابطسم اضتخداّ  - األعػاببدا٥ . 

l .بعض ايٛصفات يًػعس ٚ ازبًد 
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 «املًبريبد انزصٍُعٍخ انجٍذح -األٌشو -انهبيت األغذٌخ )يم نضًبٌ ياليخ املُهج املزكب» انربَبيج انزذرٌجً

 .10/10/2018ّّٜٛ ريدزٜيب ٚاسد   :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٞ   يسٜر َئ ايهًٝي١ ي   8طاييب ٚ    23عيدد  ( َتيدزب   31سطس ايربْياَر ايتيدزٜيب )    :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١   تأًٖٝيِٗ عًي

 .ايتػر١ٜ نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ يف صباٍ  األغر١ٜاملٓٗر املتهاٌَ يط ١َ 

 األي إأضتاذ َطاعد  بكطِ  -أ.د/ ٚيٝد ضبُٛد ضبُد ايػازٚد املدزب:

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٞٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إي

l ريط ٝل املُازضات ايتصٓٝع١ٝ ازبٝد٠ -ايتعسٜف مبفاِٖٝ دٛد٠ ٚض ١َ ايػرا٤. 

l األٜصٚ. أْع١ُ - ريصُِٝ  ط١ ٖاضب 

l  ايتهاٌَ بنيISO  - GMP- HACCP يطُإ ض ١َ ايػرا٤. 

 

 «انزذاخم ثني انغذاء وانذواء» نربَبيج انزذرٌجًا

 .18/10/2018ّّٜٛ ريدزٜيب ٚاسد   :ْاَر ايتدزٜيبَد٠ ايرب

 ( ضاعات ريدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٞ     1طاييب ٚ   45 عيدد ( َتيدزب   46سطيس ايربْياَر ايتيدزٜيب )     :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(   يسٜر َئ ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًي

 ايتػر١ٜ.ٌ يف صباٍ نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعُايتدا ٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤  

 َٚدٜس بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ األي إكطِ املطاعد ب األضتاذ -ضبُد مسيف دزٜٚؼ .د/ .ّأب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l دٜٓاَٝه١ٝ ايدٚا٤  - سسن١ٝ ايدٚا٤. 

l أْٛاع ايتفاع ت ايدٚا١ٝ٥ 

l ايدٚا١ٝ٥ -آيٝات ايتفاع ت ايػرا١ٝ٥. 

l  فٛا٥د ريكًٌٝ ايتفاع ت بني ايػرا٤ ٚايدٚا٤. 

l  ريدا ٌ ايعٓاصس ايػرا١ٝ٥ َع ايدٚا٤. 

l ريدا ٌ ايدٚا٤ َع ايعٓاصس ايػرا١ٝ٥. 
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 «انزذاخم ثني انغذاء و انذواء» انربَبيج انزذرٌجً

 .15/11/2018ّّٜٛ ريدزٜيب ٚاسد   :اَر ايتدزٜيبَد٠ ايربْ

 ( ضاعات ريدزٜ 4.١ٝ): عدد ضاعات ايتدزٜب

ٞ     4طاييب ٚ    26عيدد ( َتيدزب   30سطيس ايربْياَر ايتيدزٜيب )    :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١    يسٜر َئ ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًي

 ايتػر١ٜ . صباٍ نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ يفايتدا ٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 

 َٚدٜس بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ األي إكطِ األضتاذ املطاعد ب -ضبُد مسيف دزٜٚؼ .د/ .ّأب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  سسن١ٝ ايدٚا٤ 

l  دٜٓاَٝه١ٝ ايدٚا٤ 

l أْٛاع ايتفاع ت ايدٚا١ٝ٥ 

l  ايدٚا١ٝ٥ -آيٝات ايتفاع ت ايػرا١ٝ٥ 

l  فٛا٥د ريكًٌٝ ايتفاع ت بني ايػرا٤ ٚايدٚا٤ 

l  ريدا ٌ ايعٓاصس ايػرا١ٝ٥ َع ايدٚا٤ 

l ريدا ٌ ايدٚا٤ َع ايعٓاصس ايػرا١ٝ٥ 

 «تثزَبيج انزٌبل ربٌى الَذيكٍ ثبيزخذاو رُسٍق انحذائق»انربَبيج انزذرٌجً 

 .29/11/2018: 28/11ريدزٜ ١ٝ  َٜٛني :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ريدزٜ ١ٝ. ٘( ضاع12) :عدد ضاعات ايتدزٜب

( َتدزب َٔ طً ٘ ٚ  سجيٞ ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًيٞ فٓٝيات ريٓطيٝل    26)املتدزبٕٛ( سطس ايربْاَر ايتدزٜيب )ايف١٦ املطتٗدف١ 

ّ  ريصيُِٝ ٚ ريٓطيٝل اسبيدا٥ل   عٌُ اسبدا٥ل نتدزٜب ذبًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يً بسْياَر ايسٜياٍ ريياِٜ     باضيتخدا

 .بالْد ضهٝ

 اشبطس ٚ ايص١ٜٓ قطِ -د/ ضبُٛد َهسّ قاضِ أ.ّ.: يٕٛاملدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 :ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l .ريٓصٝب ايربْاَر 

l  /ّايربْاَر/ايكا١ُ٥ ايس٥ٝط١ٝ. إعداداتايتعسف عًٞ ٚاد١ٗ املطتخد 

l  َٓطٛب املطاس١ / ايطسم ٚ ًَشكاريٗا.املٓػاتقا١ُ٥ / 

l ٍأْٛاعٗاٚ ًَشكات ايطٛفل ضهٝب/ املططشات املا١ٝ٥ ٚ  أعُا. 

l  َٔ يًُػسٚع يف صٛز٠ فدٜٛ.  أبعاد ٚ إ سازًَشكات ايربْاَر 
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 «00222 أٌشو انغذاء ياليخ إدارح َظبو»ذرٌجً انربَبيج انز

 .29/11/2018ريدزٜب ّٜٛ ٚاسد :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات ريدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

امليٓٗر املتهاَيٌ    سٜر يتأًِٖٝٗ عًيٞ   (10) ٚ ايبط (20) ( َتدزب30سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .األغر١ٜيف صباٍ نتدزٜب ذبًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ ألغر١ٜ يطُإ ض ١َ ا

 األي إ قطِ -ايػازٚد ضبُٛد ٚيٝد د/ أ. :املدزب

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l اِٖٝ ايػرا٤ ايطًَِٝفSafe Food . 

l أْٛاع املخاطس Hazards ايف ٜتعسض  ا ايػرا٤. 

l ِٚضا٥ٌ ايتشه Control Measures يف املخاطس. 

l ّْعا ISO 22000 نُٓٛذز يًُٓٗر املتهاٌَ يطُإ ض ١َ ايػرا٤ . 

l ّا ٦ٝات ٚاملؤضطات ايف جيب إٔ ريكّٛ بتط ٝل ْعا. ISO 22000 

l َّهْٛات ْعا ISO 22000 ٚنٝف١ٝ ريط ٝكٗا يطُإ ض ١َ املٓتذات ايػرا١ٝ٥. 

 

 «رغذٌخ يزضً انسزطبٌ»انربَبيج انزذرٌجً 

 .12/2018ّ/ 6ّٜٛ ريدزٜيب  :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 .( ضاعات ريدزٜ ١ٝ 4) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ريػرٜي١ َسضيٞ   ١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًٞ  سٜر ايه 1 يب ٚاط 29( َتدزب 30سطس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١ 

 .ًعٌُ يف صباٍ ريػر١ٜ َسضٞ ايطسطإي زفع نفا٤ريِٗ اميهٔ عٔ طسٜكٗايطسطإ ٚ

 َٚدٜس بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ األي إكطِ املطاعد ب األضتاذ -ضبُد مسيف دزٜٚؼ .د/ .ّأب: املدز

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - َٗٓد ضبُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي: ْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٜٞٗدف ٖرا ايرب

l  املطسط١ٓاال ت فات بني اشب ٜا ايط ٝع١ٝ ٚاشب ٜا . 

l  اسبُٝد٠ ٚاألٚزاّ اشب ٝج١ األٚزاّاال ت فات بني. 

l َساسٌ ريطٛز َسض ايطسطإ  - ااصاب١ بايطسطإ أض اب. 

l طً ١ ملسضٞ ايطسطإ ايتُجٌٝ ايػرا٥ٞ ٚاملػرٜات ٚايطاق١ املت. 

l  ٕأْع١ُ غرا١ٝ٥ َطاد٠ يًطسطا. 

l  ٞايتػر١ٜ أثٓا٤ ايع ز ايهُٝاٟٚ ٚااغعاع. 

l ٕدٚز دعِ ايتػر١ٜ يف املساسٌ األٚيٞ ٚاملساسٌ املتكد١َ يًُسضٞ ايطسطا. 
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 «00222َظبو إدارح ياليخ انغذاء أٌشو »انربَبيج انزذرٌجى 
 ّ.18/4/2019: ّٜٛ ريدزٜيب َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 .( ضاعات ريدزٜ ١ٝ 4) :عدد ضاعات ايتدزٜب

( َتدزب َٔ اشبسجيني )َفتػني أغرٜي١( يتأًٖٝيِٗ عًيٞ امليٓٗر     67سطس ايربْاَر ايتدزٜ ٢ )  :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 ػرا٥ٞ.املتهاٌَ يطُإ ض ١َ األغر١ٜ نتدزٜب ذبًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤ريِٗ يًعٌُ يف صباٍ األغر١ٜ ٚايتفتٝؼ اي

 األضتاذ بكطِ األي إ -املدزب: أ.د/ ٚيٝد ضبُٛد ايػازٚد 

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب -َٓطل ايربْاَر: أ.ّ.د/ َٗٓد ضبُد ع د اي اضط

 ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل ري١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتصٌ بي:

l ( َفاِٖٝ ض ١َ ايػرا٤Food Safety Concepts) 

l  أْٛاع األ( طازHazards.ايف ٜتعسض  ا ايػرا٤ ) 

l  ٚ22000:2018إْػا٤ ٚريطٛز ْعاّ االٜص. 

l  ٚ22000:2018املؤضطات ايف ميهٓٗا إٔ ريط ل ْعاّ االٜص. 

l  ٚ22000:2018عٓاصس ْعاّ األٜص 

l ( ًٞايتٛاصٌ ايتفاعInteractive Communication.) 

l ( ّإداز٠ ايٓعاSystem Management) 

l ْعاّ ذبًٌٝ املخاطس ْٚك( اط ايتشهِ اسبسد١HACCP.) 

l ( ايرباَر األضاض١ٝPrerequisite Programs.) 

l   ( ٚضا٥ٌ اييتشهِ يف األ طيازControl Measures        ْكياط اييتشهِ اسبسدي١، اييرباَر األضاضي١ٝ، اييرباَر األضاضي١ٝ( )

 ايتػػ١ًٝٝ(.

l  ٚباملكاز١ْ بٓعاّ  22000:2018ايتػيفات األضاض١ٝ يف ْعاّ االٜصISO 22000:2005. 
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 فرت٠ االْعكاد املدزب ضِ ايدٚز٠ا ّ

 املتدزبٕٛ

  سٜر طايب

 - 30 9/3/2018 د/ شٜاد ضبُد قً ٘ األَساض ايفيفٚض١ٝ يًدٚادٔ 1

 1 20 4/4/2018 أ.د/ فٛشٟ صدٜل األَساض اي هتيف١ٜ ٚايطفًٝات  يًدٚادٔ 2

 2 60 14/4/2018 د/ ضبُد مسيف دزٜٚؼ ريػر١ٜ َسضٞ ايطسطإ 3

 17 4 18/4/2018-16 د/ ضبُد ع د ايداِٜ أداز٠ األعُاٍ املصزع١ٝ 4

 3 22 26/4/2018 د/ ضبُد مسيف دزٜٚؼ ريػر١ٜ َسضٞ ايطػط ٚ ايطهس 5

 13 21 21/4/2018 أ.د/ ْعِٝ ع د ايًطٝف إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ 6

 - 29 26/6/2018 د/ أمحد ضبُٛد ايطٛاح سابعٝؼ ايػ 7

 4 30 3/7/2018 ّ/ ع ٤ ايدٜٔ َصطفٞ سطا١ْ ٚ ريفسٜخ 8

 األٚريٛناد باضتخداّريٓطٝل اسبدا٥ل  9

 َٗٓد ضبُد ع داي اضط د/

 ّ/ ضبُد عٝد

28/6 - 9 /7/2018 21 3 

10 

ايتطُٝد َٚكا١َٚ اآلفات حملاصٌٝ اشبطس 

 يف ايصٛب

 7 24 18/7/2018 د/ ضبُد َطعد ْدا

 1 29 16/8/2018 د/ ضبُد مسيف دزٜٚؼ ريػر١ٜ ايسٜاضٝني 11

 14 19 29/8/2018 - 21/8 د./ضبُٛد َهسّ ريصُِٝ غ هات ايسٟ 12

 5 30 30/8/2018 د/ ضبُد مسيف دزٜٚؼ بساَر اْكاص ايٛشٕ 13

 3 25 2/9/2018 د/ ايصٖسا٤ َطاٚع َ اد  إعداد أ صا٥ٞ أغر١ٜ 14

 اب ايط ١ٝايتداٟٚ باألعػ 15

 َٗٓد ضبُد ع داي اضط د/

 د/ امحد ايطٝد دبٛز

22/9/2018 24 2 

 8 23 10/10/2018 أ.د/ ٚيٝد ايػازٚد املٓٗر املتهاٌَ يطُإ ايػرا٤ 16

 1 45 18/10/2018 د/ ضبُد مسيف دزٜٚؼ ايتدا ٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 17

 4 26 15/11/2018 د/ ضبُد مسيف دزٜٚؼ ايتدا ٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 18

 1 25 11/2018/ 29ٚ  28 د/ضبُٛد َهسّ قاضِ بسْاَر ايسٜاٍ رياِٜ 19

20 Iso22000 10 20 29/11/2018 أ.د/ ٚيٝد ايػازٚد 

 1 29 6/12/2018 د/ ضبُد مسيف دزٜٚؼ ريػر١ٜ َسضٞ ايطسطإ 21

 األٚريٛناد باضتخداّريٓطٝل اسبدا٥ل  22

 ضبُٛد َهسّ قاضِ د/

 د/ امحد ع د ايعاٍ

10/2 - 19/2/2019 21 - 

 - 18 19/2/2019 د/ ضبُد ع د ايداِٜ ري١ُٝٓ بػس١ٜ 23

 - 19 27/2/2019 أ.د/ فٛشٟ صدٜل ريسب١ٝ أزاْب 24

 - 13 10/3/2019 د/ ضبُد ع د ايداِٜ إداز٠ أعُاٍ َصزع١ٝ 25

 - 30 20/3/2019 ّ/ ايطٝد اي اضًٝٞ ريسب١ٝ دٚادٔ 26

27 Iso 22000 43 - 28/3/2019 أ.د/ ٚيٝد ايػازٚد 
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 فرت٠ االْعكاد املدزب ضِ ايدٚز٠ا ّ

 املتدزبٕٛ

  سٜر طايب

 42 - 4/4/2019 أ.د/ ٚيٝد ايػازٚد ا اضب 28

 54 - 11/4/2019 أ.د/ ٚيٝد ايػازٚد ا اضب 29

 - 13 17/4/2019 ّ/ َصطفٞ ايصاٟٚ أَساض دٚادٔ 30

31 Iso 22000 
 67 - 18/4/2019 أ.د/ ٚيٝد ايػازٚد

 67 - 20/4/2019 أ.د/ زاْٝا ازبُاٍ ايتفتٝؼ عًٞ األغر١ٜ 32

 62 - 24/4/2019 د/ امحد ضاَٞ اضعافات األٚي١ٝا 33

 68 - 27/4/2019 أ.د/ زاْٝا ازبُاٍ ايطُّٛ عًٞ األغر١ٜ 34

 ايتدزٜب ٚسد٠ َٚدٜس ٚايص١ٜٓ اشبطس بكطِ َدزع  -اي اضط ع د ضبُد َٗٓد/ د: ايرباَر ٚايدٚزات ايتدزٜ ١ٝ ** َٓطل

 زفٍذحد املسفئبوانثبنذوراد انزً رى رُفٍذهب  ىإحصبئثٍبٌ 

 ايعدد اي ٝإ

 34 ايدٚزات ايت٢   ريٓفٝرٖا

 670 املطتفٝدٕٚ َٔ ايط ب

 503 املطتفٝدٕٚ َٔ اشبسجيني

 27 ١٦ٖٝ ايتدزٜظاملطتفٝدٕٚ َٔ 

 1200 يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايتدزٜبايعدد ايه٢ً 

 

 

 ُفٍذهب يٍ انخطخ نهفئبد املخزهفخثٍبٌ ثبنذوراد انزً رى ر

  ُٖا:50  ريٓفٝر دٚزريإ َٔ أزبع١ بٓط ١ ::  ايتدزٜظ ٚ ا ١٦ٝ املعا١ْٚ ط١ ايتدزٜب ألعطا٤ ١٦ٖٝ % 

l  ٞريٛصٝف املكسزات ٚ ريصُِٝ املٓٗر ايدزاض 

l  إعداد ايتكسٜس ايطٟٓٛ ٚاشبط١ ايط١ٜٛٓ 

  ٢ٖٚ %75  ريٓفٝر ث ث١ دٚزات َٔ أزبع١ بٓط ١ ::  زبٗاش اادازٟ بايه١ًٝألعطا٤ ا  ط١ ايتدزٜب: 

l ٝٓ١ يًعاًَنيريطٜٛس املٗازات ايف 

l َٞٗازات ايتعاٌَ َع اسباضب األي 

l أعُاٍ ااضعافات األٚي١ٝ 

 طالة
56% 

 خزيجىٌ
42% 

 هيئخ انتذريس
2% 

 َسجخ انفئبد انًستفيذح يٍ انذوراد انتذريجيخ
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 انذوراد انزى رى رُفٍذهب فى وحذح انزذرٌـت وعذد املزذرثني

 اضِ ايدٚز٠

 عييدد املتدزبٝئ

 عطٛ ١٦ٖٝ ريدزٜظ  سٜر طايب

 0 0 30 األَساض ايفيفٚض١ٝ يًدٚادٔ

 0 1 20 األَساض اي هتيف١ٜ ٚايطفًٝات  يًدٚادٔ

 3 3 89 ريػر١ٜ َسضٞ ايطسطإ

 0 17 17 أداز٠ األعُاٍ املصزع١ٝ

 2 3 22 ريػر١ٜ َسضٞ ايطػط ٚ ايطهس

 1 13 21 إداز٠ ازبٛد٠ ايػا١ًَ

 0 0 29 عٝؼ ايػساب

 0 4 30 سطا١ْ ٚ ريفسٜخ

 0 3 42 األٚريٛناد باضتخداّريٓطٝل اسبدا٥ل 

 0 7 24 ايتطُٝد ٚ َكا١َٚ اآلفات حملاصٌٝ اشبطس يف ايصٛب

 0 1 29 ريػر١ٜ ايسٜاضٝني

 0 14 19 ريصُِٝ غ هات ايسٟ

 1 5 30 بساَر اْكاص ايٛشٕ

 0 3 25 َ اد  إعداد أ صا٥ٞ أغر١ٜ

 0 2 24 ايتداٟٚ باألعػاب ايط ١ٝ

 0 8 23 املٓٗر املتهاٌَ يطُإ ايػرا٤

 18 5 71 ايتدا ٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤

 2 1 25 بسْاَر ايسٜاٍ رياِٜ

Iso 22000 20 120 0 

 0 0 18 ري١ُٝٓ بػس١ٜ

 0 0 19 ريسب١ٝ أزاْب

 0 0 30 ريسب١ٝ دٚادٔ

 0 96 0 ا اضب

 0 0 13 أَساض دٚادٔ

 0 67 0 ايتفتٝؼ عًٞ األغر١ٜ

 0 62 0 ااضعافات األٚي١ٝ

 0 68 0 ايطُّٛ عًٞ األغر١ٜ

 27 503 670 االمجاىل
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 انذورادعهى  (هٍئخ انزذرٌس – خزٌج –رىسٌع املزذرثني )طبنت يخطط 

 

0 20 40 60 80 100 120

 األيزاض انفيزوسيخ نهذواجٍ

 األيزاض انجكتيزيخ وانطفهيبد  نهذواجٍ

 تغذيخ يزضي انسزطبٌ

 أدارح األعًبل انًشرعيخ

 تغذيخ يزضي انضغط و انسكز

 إدارح انجىدح انشبيهخ

 عيش انغزاة

 حضبَخ و تفزيخ

 تُسيق انحذائق ثبستخذاو األوتىكبد

 انتسًيذ و يقبويخ اآلفبد نًحبصيم انخضز

 تغذيخ انزيبضييٍ

 تصًيى شجكبد انزي

 ثزايج اَقبص انىسٌ

 يجبدئ إعذاد أخصبئي أغذيخ

 انتذاوي ثبألعشبة انطجيخ

 انًُهج انًتكبيم نضًبٌ انغذاء

 انتذاخم ثيٍ انغذاء و انذواء

 ثزَبيج انزيبل تبيى

Iso 22000

 تًُيخ ثشزيخ

 تزثيخ أراَت

 تزثيخ دواجٍ

 انهبست

 أيزاض دواجٍ

 انتفتيش عهي األغذيخ

 اإلسعبفبد األونيخ

 انسًىو عهي األغذيخ

 طبنت خزيج عضى هيئخ تذريس
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 يزاد اَعقبدهبعذد ورى رُفٍذهب  ىنذوراد انزا

 عدد َسات االْعكاد اضِ ايدٚز٠ ّ

 1 األَساض ايفيفٚض١ٝ يًدٚادٔ 1

 1 األَساض اي هتيف١ٜ ٚايطفًٝات  يًدٚادٔ 2

 2 ريػر١ٜ َسضٞ ايطسطإ 3

 2 أداز٠ األعُاٍ املصزع١ٝ 4

 1 ريػر١ٜ َسضٞ ايطػط ٚ ايطهس 5

 1 ٛد٠ ايػا١ًَإداز٠ ازب 6

 1 عٝؼ ايػساب 7

 1 سطا١ْ ٚ ريفسٜخ 8

 2 األٚريٛناد باضتخداّريٓطٝل اسبدا٥ل  9

 1 ايتطُٝد ٚ َكا١َٚ اآلفات حملاصٌٝ اشبطس يف ايصٛب 10

 1 ريػر١ٜ ايسٜاضٝني 11

 1 ريصُِٝ غ هات ايسٟ 12

 1 بساَر اْكاص ايٛشٕ 13

 1 َ اد  إعداد أ صا٥ٞ أغر١ٜ 14

 1 عػاب ايط ١ٝايتداٟٚ باأل 15

 1 املٓٗر املتهاٌَ يطُإ ايػرا٤ 16

 2 ايتدا ٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 17

 1 بسْاَر ايسٜاٍ رياِٜ 18

19 Iso 22000 3 

 1 ري١ُٝٓ بػس١ٜ 20

 1 ريسب١ٝ أزاْب 21

 1 ريسب١ٝ دٚادٔ 22

 2 ا اضب 23

 1 أَساض دٚادٔ 24

 1 ايتفتٝؼ عًٞ األغر١ٜ 25

 1 ااضعافات األٚي١ٝ 26

 1 ايطُّٛ عًٞ األغر١ٜ 27

 34 االمجاىل
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 يزاد اَعقبدهبعذد ورى رُفٍذهب  ىنذوراد انزيخطط ا

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

 األيزاض انفيزوسيخ نهذواجٍ

 األيزاض انجكتيزيخ وانطفهيبد  نهذواجٍ

 تغذيخ يزضي انسزطبٌ

 أدارح األعًبل انًشرعيخ

 تغذيخ يزضي انضغط و انسكز

 إدارح انجىدح انشبيهخ

 عيش انغزاة

 حضبَخ و تفزيخ

 تُسيق انحذائق ثبستخذاو األوتىكبد

 انتسًيذ و يقبويخ اآلفبد نًحبصيم انخضز  

 تغذيخ انزيبضييٍ

 تصًيى شجكبد انزي

 ثزايج اَقبص انىسٌ

 يجبدئ إعذاد أخصبئي أغذيخ

 انتذاوي ثبألعشبة انطجيخ

 انًُهج انًتكبيم نضًبٌ انغذاء

 انتذاخم ثيٍ انغذاء و انذواء

 ثزَبيج انزيبل تبيى

Iso 22000

 تًُيخ ثشزيخ

 تزثيخ أراَت

 تزثيخ دواجٍ

 انهبست

 أيزاض دواجٍ

 انتفتيش عهي األغذيخ

 اإلسعبفبد األونيخ

 انسًىو عهي األغذيخ

 عذد يزاد االَعقبد


