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يف غإٔ إصداز ايال٥شة١ ايدالًٝة١ يهًٝة١ ايصزاجة١ داَملة١ اةٓضةٛز٠ )َسسًة١         2009 /7 /1( بتازٜخ 1485صدز قساز ٚشازٟ زقِ )

ٚذيةو يصٜةا ٠ عاجًٝة١ ايملًُٝة١ ايتملًُٝٝة١ ٚلضٛصةا شٜةا ٠ لةدزٜك ايمتةال  نُةا             ، ايبهايٛزٜٛع( بٓعاّ ايطاجات اةملتُةد٠ 

بةساَر عكةو ٚذيةو     8إىل  13التةصاٍ جةد  ايةجاَر َةٔ        ٚعٝٗةا لمتٜٛس ال٥ش١ ايه١ًٝ إىل ايال٥ش١ ادتدٜد٠ بايطاجات اةملتُةد٠  

َٚٛانب١َ استٝادات  ع٢ٚاةملس ٢ا ايتمتٛز ايملًُيًٛعا٤ مبتمتًبات ايت١ُٝٓ االقتضا ١ٜ ٚاالدتُاج١ٝ احمل١ًٝ َٓٗا ٚاإلق١ًُٝٝ ٚنر

  .ضٛم ايملٌُ

  : أٚال :  زد١ بهايٛزٜٛع اهلٓدض١ ايصزاج١ٝ يف

 اهلٓدض١ ايصزاج١ٝ ٚايٓعِ اذت١ٜٛٝ .1

ج٢ً ايجا١ْٜٛ ايملا١َ غملب١ ايسٜاعٝات، ٚلبدأ ايدزاض١ ب٘ اجتبازا َٔ اةطةت٣ٛ   اذتاصًنيٜكبٌ بٗرا ايجْاَر ايمتال  

 . األٍٚ

  :  زد١ بهايٛزٜٛع ايملًّٛ ايصزاج١ٝ ع٢ إسد٣ بساَر ايتخضط ايتاي١ٝثاْٝا : 

 اإلْتاز ايٓبالٞ .2

 اإلْتاز اذتٝٛاْٞ ٚايداد٢ٓ ٚايطُهٞ .3

 ٚقا١ٜ ايٓبات .4

 جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا األغر١ٜ .5

 ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ .6

 ايصزاج١ٝ ٚاالدتُاج١ٝ االقتضا ١ٜايملًّٛ  .7

 األزاعٞ ٚاةٝاٙ .8

( ، ٚلبةدأ   8إىل زقةِ   2ألٍٚ ٚايجاْٞ َٛسد٠ ظُٝع ايةجاَر ايطةابك١ ) ايةجاَر َةٔ زقةِ      ٚلهٕٛ ايدزاض١ باةطتٜٛني ا

اةكسزات اةؤ١ًٖ هلا ع٢ ايفضٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ َٔ  ادتٝاشج٢ً  ايدزاض١ بٗرٙ ايجاَر اجتبازا َٔ اةطت٣ٛ ايجايح بٓا٤

 .اةطت٣ٛ ايجاْٞ

ضةةابك١ ايةةرنس جًةة٢ ايملدٜةةد َةةٔ اةكةةسزات االلتٝازٜةة١ ضةةٛا٤ َةةٔ  الةةٌ  تةة٣ٛ ايةةجاَر ايدزاضةة١ٝ بٓعةةاّ ايطةةاجات اةملتُةةد٠ حت

َٔ لازد٘ مما جيملٌ ايجاَر لتضة  باةسْٚة١ ٚلتةٝل يًمتايةك سسٜة١ التٝةاز اةكةسزات اةٛانبة١ يتمتًملالة٘ عة٢            ايتخضط أٚ

         ٜ طةاجد جًة٢ ثكةٌ    ضٛم. نُا حتت٣ٛ ايجاَر ايدزاض١ٝ بٓعةاّ ايطةاجات اةملتُةد٠ جًة٢ ضة١ً َكةسزات ايمتةال  اةتفةٛقني ممةا 

ًِ ٚ جُِٗ يًتُٝص ٚيًُٓاعط١ ع٢ ضٛم ايملٌُ .  َٗازالٗ

( ع٢ٗ بساَر جاَة١ عة٢   8( ٚ)6ٜغِ نٌ بسْاَر َٔ ايجاَر ايجُا١ْٝ ايطابك١ ايتخضضات ايفسج١ٝ ايتاي١ٝ جدا ايجاَر أزقاّ )

 .ايتخضط اةرنٛز نُا ٖٛ َٛعل بادتدٍٚ ايتاىل
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 )ايطاجات اةملتُد٠(بٝإ بايجاَر ارتاص١ بايه١ًٝ 

 األقطاّ ايت٢ ٜتبملٗا ايجْاَر ايتخضضات ايفسج١ٝ ايت٢ ٜغُٗا نٌ بسْاَر ايجْاَر

اهلٓدض١ ايصزاج١ٝ 

 ٚايٓعِ اذت١ٜٛٝ
ٖٓدض١   -ٖٓدض١ ايٓعِ اذت١ٜٛٝ   -آالت ٚق٣ٛ شزاج١ٝ 

 ايسٟ ٚايضسف اذتكًٞ
 اهلٓدض١ ايصزاج١ٝ

 جاّ == == ايبطالني احملاصٌٝ اإلْتاز ايٓبالٞ
 احملاصٌٝ -1

 ايفان١ٗ -2

 ارتغس ٚايص١ٜٓ -3

اإلْتاز اذتٝٛاْٞ 

 ٚايداد٢ٓ ٚايطُهٞ
إْتاز 

 اذتٝٛإ
إْتاز 

 ايدٚادٔ
إْتاز 

 األمساى
 جاّ ==

 إْتاز اذتٝٛإ -1

 إْتاز ايدٚادٔ -2

 ٚقا١ٜ ايٓبات
أَساض 

 ايٓبات
 جاّ == اةبٝدات اذتػسات

 أَساض ايٓبات -1

 اذتػسات -2

 اةبٝدات -3

جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا 

 األغر١ٜ

 األيبإ
ايضٓاجات 

 ايػرا١ٝ٥
 جاّ == ==

 األيبإ -1

 ايضٓاجات ايػرا١ٝ٥ -2

ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ 

 ايصزاج١ٝ
 جاّ == == == ==

 ايٛزاث١ -1

 ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ -2

 اةٝهسٚبٝٛيٛدٞ -3

 االقتضا ١ٜايملًّٛ 

 ٚاالدتُاج١ٝ

 ايصزاج١ٝ

 االقتضا 

 ايصزاجٞ

إ از٠ أجُاٍ 

 شزاج١ٝ

اإلزغا  

 ايصزاجٞ

 االدتُاع

 ايسٜفٞ

 جاّ

 ايصزاجٞ االقتضا  -1

 ٚاجملتُعاإلزغا  ايصزاج٢  -2

 ايسٜفٞ

 األزاعٞ جاّ == == == == األزاعٞ ٚاةٝاٙ

 

 

 

اهلٓدض١ ايصزاج١ٝ 

 ٚايٓعِ اذت١ٜٛٝ

 اإلْتاز ايٓبال٢

 ٢اإلْتاز اذتٝٛاْ

ٚايداد٢ٓ 

 ٢ٚايطُه
 ٚقا١ٜ ايٓبات

جًّٛ ٚلهٓٛيٛدٝا 

 األغر١ٜ

ايملًّٛ االقتضا ١ٜ 

ٚاالدتُاج١ٝ 

 ايصزاج١ٝ

ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ 

 ايصزاج١ٝ

 األزاع٢ ٚاةٝاٙ
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 «التغذيت نظن» املتويز الربناهح

جًةة٢ إْػةا٤ بسْةةاَر َتُٝةةص   10/6/2017ٚاعةل اجملًةةظ األجًة٢ يًذاَملةةات بتةازٜخ    

به١ًٝ ايصزاج١ داَمل١ اةٓضةٛز٠ مبطة٢ُ )ْعةِ ايتػرٜة١( ةسسًة١ ايبهةايٛزٜٛع       

 .2017/2018ملاّ ادتاَمل٢ بايايدزاض١ بايجْاَر  ٚبدأتبٓعاّ ايطاجات اةملتُد٠، 

أعغةٌ ايةجاَر األنا ةٝة١    زؤ١ٜ ايجْاَر : إٔ ٜهٕٛ بسْةاَر ْعةِ ايتػرٜة١ َةٔ     

 .زتاٍ ايتػر١ٜ ع٢ ٢اةتُٝص٠ جًٞ اةطتٟٛ احملًٞ ٚاإلقًُٝ

زضاي١ ايجْاَر : ًٜتصّ بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ بتخسٜر ألضا٥ٝني قةا زٜٔ جًةٞ   

      ٛ لٓاعطةٞ َتُٝةص َةٔ     ٣لًب١ٝ استٝادةات ضةٛم ايملُةٌ احملًةٞ ٚاإلقًُٝةٞ مبطةت

بشةةح ايملًُةةٞ رتدَةة١ اجملتُةةع لةةالٍ لُٓٝةة١ َٗةةازات ايةةتملًِ ايةةرالٞ اةطةةتُس ٚاي

 .ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 :أٖداف ايجْاَر

K اةملسع١ ايتمتبٝك١ٝ يًتكٓٝات اذتدٜج١ يف لكِٝٝ اذتاي١ ايػرا١ٝ٥ يًُسعٞ، ٚايتملسف جًٞ أضاضٝات جًِ ايتػر١ٜ. 

K ٢.نٝف١ٝ إجدا  ٚلمتبٝل بساَر غرا١ٝ٥ لاص١ يًُسع، نٝف١ٝ ختمتٝو ايٛدبات ايػرا١ٝ٥ يف ايضش١ ٚاةسض 

K  ُِٝبساَر صش١ٝ يًُذتُع يالزلكا٤ مبطتٟٛ ايضش١ ايملا١َلض. 

K ٕلملعِٝ االضتفا ٠ بايػرا٤ يتشكٝل عٛا٥دٙ َٚطاُٖت٘ يف صش١ اإلْطا. 

K   ل١ُٝٓ ايتفهري ايٓكدٟ ٚسٌ اةػهالت ٚايتٛاصٌ ايفملاٍ ٚاييت لطاجدِٖ يف ايتػًك جًٞ ايملدٜد َٔ اةػانٌ ايتػرٜٚة١

 .اجات ذات ايض١ً بايتػر١ٜبايتملإٚ َع ايفسٜل ايمتيب ٚغريٖا َٔ ايكمت

K لفملٌٝ اةػازن١ يف اةؤمتسات ٚٚزش ايملٌُ ٚأْػمت١ ايبشح ايملًُٞ ذات ايض١ً مبذاٍ ايتػر١ٜ Dietetic  

K ايتملسف جًٞ ايتػر١ٜ ادتص١ٝ٦ٜ ٚنٝف١ٝ اضتخداَٗا يًشد َٔ األَساض اةص١َٓ.  

 :اةُاث١ً ٣أِٖ َا ةٝص بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ جٔ ايجاَر األلس

K ٖرا ايجْاَر بٓا٤ًا جًٞ ايتشًٌٝ ايب٦ٝٞ ٚحتدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايغمل  ٚايفسظ ٚايتٗدٜدات   إْػا٤. 

K       ٌٜملتج بسْاَر ْعِ ايتػر١ٜ ايجْاَر األٚسد يف ايهًٝات ٚاةملاٖد اةختض١ بملًّٛ ايتػرٜة١ يف إقًةِٝ ايةديتا ممةا ٜملُة

 .داَمل١ اةٓضٛز٠-جًٞ لًل َٝص٠ لٓاعط١ٝ يه١ًٝ ايصزاج١ 

K  ايجْاَر جًٞ َفةاِٖٝ ايتػرٜة١ اذتدٜجة١ اةُجًة١ عُٝةا ٜملةسف بايتػرٜة١ ادتص٦ٜٝة١ ٚجالقتٗةا بةاألَساض           ٜملتُد ٖرا

 .اةختًف١ اييت لضٝك اإلْطإ

K  ْ٘ختتً  اةكسزات ايدزاض١ٝ بجْاَر ْعِ ايتػر١ٜ َكاز١ْ مبكسزات بساَر ايتػر١ٜ األلسٟ مبضس، مما ٜديٌ جًٞ أ

 . األلس٣يٝظ لهساز يًجاَر ايتػر١ٜ 

K زعع ٚلمتٜٛس ارتًف١ٝ ايمتب١ٝ يدٟ لسٜر ايجْاَر جٔ طسٜل لدزٜظ اةكسزات ايمتب١ٝ األضاض١ٝ. 

K  (.ايرتب١ٝ ايسٜاع١ٝ -اذتاضبات ٚاةملًَٛات  -ايضٝدي١  -ايمتك  -ٜػازى يف ٖرا ايجْاَر ايملدٜد َٔ ايهًٝات )ايصزاج١ 

K ٛز٠ مما ٜتٝل هلِ لج٠ ج١ًُٝ سكٝك١ٜٝتُهٔ طال  ايجْاَر َٔ ايتدزٜك اةٝداْٞ يف َطتػفٝات داَمل١ اةٓض. 

K ٌُٜتِ لدزٜظ ايجْاَر بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ مما ٜملٌُ جًٞ لًب١ٝ استٝادات ضٛم ايمل. 

K  َٔ بدب١ًَٛ ايتػر١ٜ ايملالدٝة١ ظٗةات جةد٠ َٓٗةا     االيتشامٜتُهٔ لسٜر ٖرا ايجْاَر European Society 

for Clinical Nutrition & metabolism 
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 «الخضزاء واملسطحاث الحذائق تنسيق» املتويز الربناهح

جًة٢ إْػةا٤ بسْةاَر َتُٝةص      2/8/2017 بتةازٜخ  317صدز ايكساز ايةٛشاز٣ زقةِ   

لٓطٝل اذتدا٥ل ٚاةطةمتشات  )داَمل١ اةٓضٛز٠ مبط٢ُ  -ددٜد به١ًٝ ايصزاج١ 

بٓعاّ ايطاجات اةملتُد٠ ٚاير٣ ةٓل  زد١ ايبهايٛزٜٛع ع٢ ايملًّٛ  (ارتغسا٤

 .2017/2018ايدزاض١ بٗرا ايجْاَر اجتبازا َٔ ايملاّ ادتاَمل٢  ٚبدأتايصزاج١ٝ، 

ع٢ ظٌ ايتمتةٛز ايتهٓٛيةٛد٢ لٗةدف داَملة١ اةٓضةٛز٠ إىل اضةتػالٍ ٚلمتةٜٛس        

اةطاسات ع٢ ناع١ اةدٕ ٚايكس٣ ٚلاص١ ع٢ اةدٕ ادتدٜد٠ ٚإْتاز َٓتر بأقةٌ  

 .لهايٝ  ٜطٌٗ لطٜٛك٘ ٚحيكل جا٥دا اقتضا ٜا

طٝل اذتدا٥ل ٚاةطمتشات ارتغسا٤ بٓا٤ً ج٢ً اةتمتًبةات  لضُِٝ بسْاَر لٓ  

اذتاي١ٝ يطٛم ايملٌُ ج٢ً اةطت٣ٛ احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ، ٖٚٛ بسْةاَر َتفةس  عة٢    

 .ستاععات ٚضو ٚغسم ٚغس  ايديتا ٚادتاَملات اةتٛادد٠

دتاَمل١ ٚايضٓاج١، ٚلًل ٜٗدف ايجْاَر ايٓٛج٢ ع٢ لٓطٝل اذتدا٥ل ٚاةطمتشات ارتغسا٤ إىل لًل ٚلػذٝع الضاٍ عملاٍ بني ا

ٚل١ُٝٓ ثكاع١ ايملٌُ نفسٜل َتهاٌَ حيت٣ٛ ج٢ً أنجس َٔ زتُٛج١ جٌُ ع٢ أنجس َٔ ختضط رتد١َ ب١٦ٝ ايملُةٌ عة٢ زتةاٍ    

 .لٓطٝل اذتدا٥ل ٚاةطمتشات ارتغسا٤ ٚنٌ اجملاالت ايتمتبٝك١ٝ ضٛف لطاِٖ ع٢ عتل زتاالت ٖا١َ ع٢ ضٛم ايملٌُ

َها١ْ َتُٝص٠ َٚسَٛق١ بةني ايةجاَر ايٓٛجٝة١ بادتاَملةات اةضةس١ٜ عة٢ لٓطةٝل اذتةدا٥ل         ٜطمل٢ ايجْاَر إىل حتكٝل ١: ايسؤٜ

 .ٚاةطمتشات ارتغسا٤ ٚلٛعري ب١٦ٝ َتُٝص٠ يًتملًِٝ ٚايتملًِ ايفملاٍ ٚايبشح ايمل٢ًُ ج٢ً اةطتٜٛني احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ

ِ ٚلتال٤ّ َع ْعِ َٚٛاز  ٚألالقٝات ايملًُٝة١  اةطا١ُٖ ع٢ االزلكا٤ مبطت٣ٛ دٛ ٠ ايتملًِٝ ٚعكًا ةملاٜري ق١َٝٛ لتط:  ايسضاي١

ايتمل١ًُٝٝ ٚايبشح ايمل٢ًُ ٚلد١َ اجملتُع ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ َٚٛانب١ ايتمتٛزات اذتدٜج١ ع٢ زتاٍ لٓطةٝل اذتةدا٥ل ٚاةطةمتشات    

 .ارتغسا٤

 :أٖداف ايجْاَر

K    ت عة٢ زتةاٍ لٓطةٝل    ضد استٝادات ضٛم ايملٌُ ٚسٌ َػهالت اجملتُع باضتخداّ األضًٛ  ايمل٢ًُ ذتةٌ ٖةرٙ اةػةهال

 .اذتدا٥ل ٚاةطمتشات ارتغسا٤

K             لمتٜٛس شتسدةات ايملًُٝة١ ايتملًُٝٝة١ ٚايبشجٝة١ ٚاالزلكةا٤ بهفةا٠٤ ٚعملايٝة١ ارتةدَات اجملتُملٝة١ ٚلكةدِٜ اةملًَٛةات

 .ايصزاج١ٝ ع٢ لٓطٝل اذتدا٥ل ٚاةطمتشات ارتغسا٤

K     عة٢ َملسعة١ عٝةع اجملةاَٝع ايٓبالٝة١      إنطا  لسٜر بسْاَر لٓطٝل اذتدا٥ل ٚاةطمتشات ارتغةسا٤ اةٗةازات ايملًُٝة١

 .اةطتخد١َ ع٢ لٓطٝل اذتدا٥ل ٚاةطمتشات ارتغسا٤ ٚاالستٝادات ايب١ٝ٦ٝ ارتاص١ بٗا ٚبساَر صٝاْتٗا

K      إنطا  ارتسٜر اةٗاز٠ ع٢ لٓطٝل ٚإجدا  غبهات ايس٣ اذتدٜج١ َجٌ ايسش، ايتٓكٝو َةع سطةا  االستٝادةات اةا٥ٝة١

 .يهٌ جٓضس َٔ ايملٓاصس ايٓبال١ٝ

K اإلعا٠٤ ٚأَانٔ ادتًٛع -ايٓٛاعري -نطا  ارتسٜر اةٗاز٠ ع٢ لٓطٝل اةػاٜاتإ. 

K شزاج١ األضمتل (Roof garden)   ٚجتًُٝٗا باضتخداّ ْبالات ايص١ٜٓ ٚايٓبالات ايمتب١ٝ ٚايملمتس١ٜ يتكًٌٝ ايتًةٛخ

 .ٚلٛعري َضدز  ا٥ِ يًُٓصٍ َٔ لًو ايٓبالات

K ٚ )ّاةطمتشات ارتغسا٤ اةختًف١ ٚجٌُ بساَر ايضٝا١ْ ارتاص١ بٗالٓطٝل اةالجك اةختًف١ )ادتٛي  ٚنس٠ ايكد . 

K  ٌ ايٓةةٛا ٣ ٚايكةةس٣ ايطةٝاس١ٝ ٚاةػةةالٌ ٚاضتضةةالا األزاعةة٢ ادتدٜةد٠ ٚإجةةدا  ارتةةسٜر يًملُةةٌ مبضةةس   : زتةاالت ايملُةة

 .ٚارتازز ع٢ ايدٍٚ ايملسب١ٝ
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ايملًٝا، مبا ٜؤًِٖٗ يتػخٝط اةػهالت ايصزاج١ٝ اةتٓٛج١، ٚايملٌُ ج٢ً لٗدف ايه١ًٝ إىل االزلكا٤ مبطت٣ٛ طال  ايدزاضات 

سًٗا ، ٚإدةسا٤ ايبشةٛخ ايملًُٝة١ عة٢ زتااللٗةا، ٚختمتةٝو َٚتابملة١ لٓفٝةر ايطٝاضة١ ايصزاجٝة١ عة٢ ْةٛاسٞ اإلْتةاز ٚارتةدَات               

٢ إقًُٝٗةا ٚلػةازى عة٢    ايصزاج١ٝ ٚلد١َ اجملتُع. ٚلكّٛ ايه١ًٝ بدٚز دٖٛسٟ ع٢ ايتملسف جًة٢ سادةات اجملتُةع ايصزاجةٞ عة     

  .حتكٝل أٖداع٘ ٚاالزلكا٤ ب٘

ايضا ز٠ جٔ اهل١٦ٝ  -قاَت ايه١ًٝ بتمتٜٛس بساَر ايدزاضات ايملًٝا ع٢ إطاز اةملاٜري األنا ة١ٝ ايكٝاض١ٝ اةسدمل١ٝ اةتبٓا٠ 

ملًُٝةة١ اةضةةس١ٜ ، ٚايملُةةٌ جًةةٞ إجيةةا  َهةةإ يًهًٝةة١ جًةة٢ ارتسٜمتةة١ ايتٓاعطةة١ٝ اي  ٚاالجتُةةا ايكَٛٝةة١ يغةةُإ دةةٛ ٠ ايتملًةةِٝ 

 .ٚاإلق١ًُٝٝ ، ٚمبكسزات  زاض١ٝ لتُاغٞ َع لًو ايتشدٜات ٚايتػريات ايملاة١ٝ اةتالسك١

َٔ ٖٓا دا٤ت عهس٠ ايه١ًٝ ع٢ لمتٜٛس ال٥شتٗا ايدال١ًٝ ةسس١ً ايدزاضةات ايملًٝةا ستة٢ لًشةل بسنةك ايتكةدّ َةٔ لةالٍ         

عِ داَملات ايملامل ، ٚقد لمتًك ذيو ايتمتٜٛس إعاع١ َكسزات لمتٜٛس ايال٥ش١ يتملٌُ بٓعاّ ايطاجات اةملتُد٠ ، ٚاةمتبل ع٢ َمل

، ع٢ إطاز الفاق١ٝ بٛيْٛٝا ، َع ٚدٛ  لٓٛع ع٢  زدات اةادطتري نٞ لفةٞ باستٝادةات ضةٛم ايملُةٌ      ٚ زدات ج١ًُٝ ددٜد٠

 . ج٢ً اةطتٜٛني احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ

 -ٓشٗا ايه١ًٝ:ايت٢ مت ايدزدات ايمل١ًُٝ بايدزاضات ايملًٝا )ْعاّ ايطاجات اةملتُد٠(

 اةادطتري ايبشجٞ ٚ نتٛزاٙ ايفًطف١ يف ايملًّٛ ايصزاج١ٝ -أ 

 اةادطتري اةٗين -  

  زد١ اةادطتري ع٢ جًّٛ ايبرٚز  -ز 

  زد١ اةادطتري ع٢ اإل از٠ اةتها١ًَ يألزاع٢ -  

  زد١ اةادطتري ع٢ اإل از٠ اةتها١ًَ يًُٝاٙ -ٙ 

  زد١ اةادطتري ع٢ اذتُا١ٜ اةطتدا١َ يًُشاصٌٝ -ٚ 

 ستري البحثى ودكتىراه الفلسفت فى العلىم الزراعيت)أ( املاخ

 ايتخضضات اييت متٓل عٝٗا  زدات اةادطتري ايبشجٞ ٚ نتٛزاٙ ايفًطف١ يف ايملًّٛ ايصزاج١ٝ

l اهلٓدض١ ايصزاج١ٝ l ٞايٓبات ايصزاج 

l ٌٝاحملاص l ٞاالقتضا  ايصزاج 

l ايٛزاث١ l ٞجًّٛ األزاع 

l ايهُٝٝا٤ ايصزاج١ٝ l ٕاأليبا 

l  ايػرا١ٝ٥ايضٓاجات l أَساض ايٓبات 

l اةٝهسٚبٝٛيٛدٝا ايصزاج١ٝ l إْتاز اذتٝٛإ ، إْتاز األمساى 

l ٔإْتاز ايدٚاد l ٞاإلزغا  ايصزاجٞ ، االدتُاع ايسٜف 

l ايفان١ٗ l جًّٛ ارتغس ، جًّٛ ايص١ٜٓ 

l  االقتضا ١ٜاذتػسات l ٞاذتٝٛإ ايصزاج 

l اةبٝدات  
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 )ب( املاخستري املهنى فى العلىم الزراعيت

ٍٍ يػت٢ اةٗٔ ع٢ اجملاالت  اهلدف َٔ إْػا٤ اةادطتري اةٗين ٖٛ لصٜٚد ايمتال  بةتأضٝظ جًُٞ ع٢ َطت٣ٛ أنا ةٞ ٚلمتبٝكٞ جا

اةختًف١ اةسلبمت١ بايكمتاع ايصزاجٞ ٚعكا ةتمتًبات ضٛم ايملٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ، مبا خيدّ اةٗةٔ اةختًفة١ عة٢ قمتةاع ايصزاجة١      

 ٥ُني جًٝٗا. ٚإْتاز ايػرا٤ ٚلدزٜك ايكا

 -:ايتخضضات اييت متٓل عٝٗا  زد١ اةادطتري اةٗين يف ايملًّٛ ايصزاج١ٝ

l ٖٓدض١ اآلالت ٚايك٣ٛ ايصزاج١ٝ l  ٖٓدض١ َملاَالت َا بملد اذتضا 

l ٖٓدض١ َضاْع األغر١ٜ l اضتصزاع األزاعٞ ادتدٜد٠ 

l ٞايتطٜٛل ايصزاج l ايتُٝص ايٛزاثٞ ةملًُٞ األسٝا٤ ع٢ ٖٓدض١ ادتٝٓات 

l يملغ١ٜٛايصزاج١ ا l لدٜٚس شتًفات اةصزج١ َٚضاْع األغر١ٜ 

l ٕلهٓٛيٛدٝا األيبا l ضال١َ األغر١ٜ 

l ايتشايٌٝ اةٝهسٚبٝٛيٛد١ٝ l ْٞاإلْتاز اذتٝٛا 

l ٞاإلْتاز ايطُه l ايت١ُٝٓ ايسٜف١ٝ 

l إ از٠ َصازع ايفان١ٗ l إْتاز ارتغس ع٢ األزاعٞ اةطتضًش١ 

l لٓطٝل ايب١٦ٝ ٚاذتدا٥ل l  ايصزاج١ٝ اذتػس١ٜاإل از٠ اةتها١ًَ يآلعات 

l لهٓٛيٛدٝا ٚقا١ٜ اةصزٚجات  

 )ج(  هاخستري علىم البذور )بنظام الساعاث املعتوذة األوروبي (

ٜسنص َادطتري ايبرٚز أضاضًا ج٢ً نٝف١ٝ لمتٜٛس اإلْتاز ايصزاجة٢ عة٢ عٗٛزٜة١ َضةس ايملسبٝة١ َةٔ لةالٍ لهٓٛيٛدٝةا         

 .ايٓٗٛض بايدلٌ ايك٢َٛ بٗدفإْتاز ايتكا٣ٚ يًُشاصٌٝ االقتضا ١ٜ ٚجالز األَساض ايٓبال١ٝ اةضاسب١ يًبرٚز 

ٕ     ٜٚٗدف َادطةتري ايبةرٚز إىل    عة٢ زتةاٍ لهٓٛيٛدٝةا إْتةاز ايبةرٚز بػةسض اإلةةاّ         زعةع نفةا٠٤ ارتةسجيني ايةرٜٔ ٜملًُةٛ

إنطةةا  ايمتةال  ايكةةدز٠ جًةة٢ َطةةاٜس٠ ايتمتةةٛزات عة٢ زتةةاٍ لهٓٛيٛدٝةةا إْتةةاز ايتكةةا٣ٚ   ، ٚذا اجملةةاٍھبايتكٓٝةات اذتدٜجةة١ عةة٢  

 َٔ لالٍ شٜا ٠ َملدالت ايٓٛاس٢ ايمل١ًُٝ ٚايتمتبٝك١ٝ ٚايتدزٜب١ٝ جٓد  زاض١ اةكسزات اةمتٛز٠. ٚأَساعٗا

 اةادطةتري هلةرٙ  االضتفا ٠ َٔ لجات ادتاَملات األٚزٚب١ٝ اةػازن١ ع٢ لمتٜٛس ٚاضتشداخ َكسزات ددٜد٠ إىل نُا ٜٗدف 

 بػسض لمتٜٛس قمتاع إْتاز ايتكا٣ٚ ٚايت٢ لطاجد ج٢ً لمتٜٛس اجملتُع ٚلُٓٝت٘. تٗاايمل٢ًُ ْٚٛجٝ اٖأَ سٝح ستتٛ

 بنظام الساعاث املعتوذة ( اإلنجليزيت)د( هاخستري اإلدارة املتكاهلت لألراضى )باللغت 

زاع٢ ذات أ١ُٖٝ لاص١ ع٢ اةٓاطل ادتاع١ ٚغب٘ ادتاع١ َٔ بًدإ َٓاطل سةٛض اةتٛضةو ، َٚةٔ    األ إ از٠لملتج قغاٜا 

اةٓمتك٢ إٔ اضتخداّ األزاع٢ بمتسٜك١ أنجس نفا٠٤ أقٌ لهًفة١ َةٔ اضتضةالا ادتدٜةد ، سٝةح أْة٘ َةٔ اةُهةٔ اقتضةا ٜا شٜةا ٠           

 .اع٢نفا٠٤ اضتخداّ األز

زاع٢ ْتٝذ١ الضتمتالع استٝادات ضةٛم ايملُةٌ ٚذيةو ستة٢ ختةدّ      اةتها١ًَ يأل اإل از٠ زد١ َادطتري ع٢  إْػا٤ٚدا٤ 

ٚلمتٜٛس لهٓٛيٛدٝا َملسع١ٝ ددٜد٠  إْتازلمت١ ايت١ُٝٓ يًدٚي١ ٚختًل عسظ يًملٌُ ٚحتطني َطت٣ٛ ايدلٌ، نُا لطاِٖ ع٢ 

 .ع٢ زتاٍ ايكمتاع ايصزاج٢ 

 -٢ :اةتها١ًَ يألزاع أٖداف َادطتري اإل از٠

l  ايصزاجة٢ ٚلصٜةد َةٔ     اإلْتةاز ٚايتمتبٝكات اةٓاضب١ ايت٢ لكدّ سًةٛال يًملدٜةد َةٔ َػةانٌ      باألعهازلسٜر ًَِ  إجدا

 زاع٢ ٚايتًٛخ ايب٢٦ٝ.األ بإ از٠لاص١ عُٝا ٜتملًل  اإلْتازنفا٠٤ 

l  ل١ُٝٓ ٚلمتٜٛس ايسٜة    اضرتالٝذ١َٝع َتمتًبات ضٛم ايملٌُ ٚحيكل  ٜٚتال٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ ارتسٜر قا زا ج٢ً

 اةضس٣ َٚٓاطل االضتضالا ٚاالضتصزاع ٚايتملُري ادتدٜد٠.
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 بنظام الساعاث املعتوذة ( اإلنجليزيت)هـ( هاخستري اإلدارة املتكاهلت للوياه )باللغت 

تٛضةو ، سٝةح   اةٝاٙ ذات أ١ُٖٝ لاص١ ع٢ اةٓاطل ادتاع١ ٚغب٘ ادتاعة١ َةٔ بًةدإ َٓةاطل سةٛض اة      إ از٠لملتج قغاٜا 

% َٔ اةضا ز اةا١ٝ٥ َٚٔ اةٓمتك٢ إٔ اضةتخداّ اةٝةاٙ بمتسٜكة١ أنجةس نفةا٠٤ أقةٌ لهًفة١ َةٔ         80ٜطتًٗو ايكمتاع ايصزاج٢ سٛاىل 

 .ايبشح ٚلاَني َضا ز َا١ٝ٥ ددٜد٠ ، سٝح أْ٘ َٔ اةُهٔ اقتضا ٜا شٜا ٠ نفا٠٤ اضتخداّ اةٝاٙ

يًُٝاٙ يت١ُٝٓ ايهٛا ز ايبػس١ٜ َٔ لالٍ بسْاَر  زاضة٢ ٜملتُةد جًٝة٘     اةتها١ًَ اإل از٠ زد١ َادطتري ع٢  إْػا٤ٚدا٤ 

ايةديتا ايكدةة١ أٚ    أزاعة٢ ٚاحملاععة١ جًة٢ ايرتبة١ ضةٛا٤ عة٢       ٚإ ازلٗةا يرتغٝد اةٝاٙ ٚددٚي١ ايس٣ يصٜا ٠ نفا٠٤ اضةتخداّ اةٝةاٙ   

 .زاع٢ اةطتضًش١ ادتدٜد٠األ

 -: أٖداف َادطتري اإل از٠ اةتها١ًَ يًُٝاٙ

l  ايصزاجة٢ ٚلصٜةد َةٔ     اإلْتةاز ٚايتمتبٝكات اةٓاضب١ ايت٢ لكدّ سًةٛال يًملدٜةد َةٔ َػةانٌ      باألعهازلسٜر ًَِ  إجدا

 .اةٝاٙ ٚايتًٛخ ايب٢٦ٝ بإ از٠لاص١ عُٝا ٜتملًل  اإلْتازنفا٠٤ 

l  ل١ُٝٓ ٚلمتٜٛس ايسٜة    اضرتالٝذ١َٝع َتمتًبات ضٛم ايملٌُ ٚحيكل  ٜٚتال٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ ارتسٜر قا زا ج٢ً

 .اةضس٣ َٚٓاطل االضتضالا ٚاالضتصزاع ٚايتملُري ادتدٜد٠

l    ٌايةٓعِ اذتدٜجة١ يًةس٣ ٚايضةسف يًُشاععة١       إ از٠إٔ ٜهٕٛ ارتسٜر قا زا ج٢ً لد١َ زتاالت لمتبٝك١ٝ جدٜةد٠ َجة

 .زاع٢ ايصزاج١ٝ ٚلٛعري ايمتاق١ج٢ً اةٝاٙ ٚدٛ ٠ األ

 ألوروبيت املعتوذة ()و( هاخستري فى الحوايت املستذاهت للوحاصيل )بنظام الساعاث ا

ٜٗدف إْػا٤ َادطتري اذتُا١ٜ اةطتدا١َ يًُشاصٌٝ إيةٞ اةػةازن١ يف لمتةٜٛس ايتملًةِٝ ايملةايٞ ةٛانبة١ َتمتًبةات اةسسًة١         

ايكا ١َ عُٝا خيط اذتُا١ٜ اةطتدا١َ يًُشاصٌٝ مبا ٜتُاغة٢ َةع ايتمتةٛزات ادتدٜةد٠ يف ايملةامل ، ٚايمتًةك جًة٢ لسجيةٞ ٖةرا          

 .احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ، ٚٚعكا اللفاق١ٝ بٛيْٛٝا ٚاةملاٜري ايدٚي١ٝ َٔ لالٍ ايتملإٚ َع ادتاَملات األٚزٚب١ٝايتخضط يف ايطٛم 

اةٓاٖر ادتدٜد٠ بٗرٙ ايدزد١ ايمل١ًُٝ لًةيب اذتادة١ اةًشة١ يًُٗٓةٝني ٚايتكةدّ بٓذةاا إمتةٛات إىل األَةاّ يف ايكمتاجةات          

جْاَر يف متٝص ايتملًِٝ ايملايٞ ايصزاجٞ يف جًّٛ أَساض ايٓبات، ٚاةهاعش١ اةتٓا١َٝ ٚلٛانك اةتػريات ايصزاج١ٝ. ٚضٛف ٜطِٗ اي

 .ايبٝٛيٛد١ٝ، جًِ اذتػسات ، ايب١٦ٝ ايصزاج١ٝ ٚضال١َ األغر١ٜ ٚايصزاج١ ٚايملدٜد َٔ ايملًّٛ األلس٣

ةهٔ ارتسٜر َٔ  إْػا٤ ٚحتدٜح اةٓاٖر ايدزاض١ٝ يف زتاٍ جًّٛ ٚقا١ٜ ايٓبات بطٝاض١ ايصزاج١ اةطتدا١َ مباٚلٗدف إىل 

اذتضٍٛ ج٢ً لملًِٝ غةاٌَ َٚتملُةل يف زتةاٍ ةاٜة١ احملاصةٌٝ جًة٢ َطةت٣ٛ أنةا ةٞ ٚإ ٜهةٕٛ ارتةسٜر قةا ز جًة٢ حتًٝةٌ              

 . ايملًُٝات يف ٖرا اجملاٍ ، ٚاصفا إٜاٖا نُٝا ، ٚلهٕٛ ي٘ ايكدز٠ ج٢ً اةػازن١ يف جًُٝات صٓع ايكساز

ز ٚلبا ٍ اةملًَٛات أٚ اةملسع١ عة٢ اةٛعةٛجات اةتملًكة١ بتمتةٜٛس َٓةاٖر      لبا ٍ ارتجات َع ادتاَملات يف ارتازنُا حتكل 

ايتملًِٝ ايملايٞ َٔ لالٍ لبا ٍ ٚضفس ايهٛا ز َٔ أجغةا٤ ايتةدزٜظ ٚايمتةال  ٚايفٓةٝني بةني ادتاَملةات اةػةازن١ عة٢ ايدزدة١          

 . ايمل١ًُٝ ادتدٜد٠

زعع َطت٣ٛ ايٛجٞ ضتٛ االستٝادات اةتصاٜد٠ يًٛضةا٥ٌ اذتدٜجة١ يالضةتدا١َ يف ةاٜة١ احملاصةٌٝ ٚلمتبٝةل       ٚلملٌُ ج٢ً 

ٔ لدابري صش١ٝ شزاج١ٝ  غةأْٗا لمتبٝةل َفٗةّٛ ٚقٛاجةد ايب٦ٝة١ اآلَٓة١ ذتُاٜة١ احملاصةٌٝ ٖٚةرا ضةريعع َةٔ ايةدلٌ              ض١ًُٝ َة

  . ٝص ج٢ً ذيو يف أٖداف زضاي١ اةادطتريايكَٛٞ ٜٚملٌُ جًٞ حتطني لأٌٖٝ ارتسجيني مبملاٜري جاة١ٝ َع ايرتن
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 الذرخت العلويت التى تونحها كليت الزراعت برباهح التعلين املفتىح

l يف ايبهةايٛزٜٛع   زدة١  ايصزاجة١  نًٝة١  زتًةظ  طًك جًٞ بٓا٤ً مشظ جني داَمل١ متٓل  ّ  بسْةاَر  يف ايصزاجٝة١  ايملًةٛ

 اةكةسزات   زاضة١  بٓذةاا  ايمتايةك  ادتٝةاش  بملد ٚذيو اةفتٛا ايتملًِٝ بٓعاّ ايصزاج١ٝ( اةػسٚجات ٚإ از٠ )لهٓٛيٛدٝا

 .ايملًُٞ ٚايتدزٜك جًٝ٘ اةكسز٠ ٚااللتٝاز١ٜ اإلدباز١ٜ ايدزاض١ٝ

l ايصزاج١ٝ( اذت١ٜٛٝ )ايٓعِ َط٢ُ حتت ايصزاج١ٝ ايملًّٛ بهايٛزٜٛع  زد١ اةٓضٛز٠ داَمل١ ايصزاج١ ن١ًٝ متٓل. 

 أهذاف نظام التعلين املفتىح

 -ٜٗدف ْعاّ ايتملًِٝ اةفتٛا إىل إلاس١ ايفسظ ايتاي١ٝ:

l    ِٖايتملًِٝ اةطتُس يًمتال  ٚايملاًَني ٚايرٜٔ ٜسغبٕٛ ع٢ زعةع َطةتٛا

 ايمل٢ًُ.

l  سايٝا.ايتملًِٝ ةٔ ال لطتٛجبِٗ ايدزاض١ ايٓعا١َٝ بايتملًِٝ ايملاىل 

l        إَها١ْٝ اذتضٍٛ ج٢ً  زد١ ايبهةايٛزٜٛع عة٢ زتةاٍ ٖةاّ َةٔ زتةاالت

ايملًةةّٛ ايصزاجٝةة١ ٖٚةةٛ زتةةاٍ ايصزاجةة١ اذتٜٝٛةة١ ٚاإلْتةةاز اآلَةةٔ يًػةةرا٤  

 )ايٓعِ اذت١ٜٛٝ ايصزاج١ٝ( ير٣ٚ ايتخضضات األلس٣.

l ايملاًَني ع٢ شتتً  زتاالت ل١ُٝٓ  تلمتٜٛس ٚحتدٜح َملًَٛات َٚٗازا

 عمتسازِٖ يًتفسغ يًدزاض١.اإلْتاز ايصزاج٢  ٕٚ ا

l       إلاس١ ايفسص١ يًدزاض١ إَا يًُضةسٜني ٚغةري اةضةسٜني يًشضةٍٛ جًة٢

 زد١ ايبهايٛزٜٛع َةع بكةا٥ِٗ عة٢ ستةٌ إقةاَتِٗ َتةابملني ألجُةاهلِ        

 ٚيدزاضتِٗ.

l   إجةةدا ا لةةسٜر قةةا ز جًةة٢ إْػةةا٤ َةةصازع بةةايمتسم اذتدٜجةة١ لةةتال٤ّ َةةع

ْعٝفة١ لايٝة١ َةٔ    َتمتًبات إْتاز ايػرا٤ بمتسٜك١ آ١َٓ ع٢ ظٌ ب٦ٝة١  

 ايتًٛخ باةبٝدات ٚاألمسد٠ ايهُٝٝا١ٝ٥.

l    إَدا  ضٛم ايملٌُ إسٜر َؤٌٖ إًف١ٝ َتُٝص٠ جٔ ايصزاجة١ اذتٜٝٛة١

ٚنٝف١ٝ احملاععة١ جًة٢ ْعاعة١ ايب٦ٝة١ ٚضةال١َ ايػةرا٤ ٚحتكٝةل األَةٔ         

 ايػرا٢٥.

l اذتٜٝٛة١ ٚةاٜة١ ايب٦ٝة١ ٚايتة٢      إنطا  ايمتال  َٗازات شتتًف١ ع٢ ايملًّٛ ايتهٓٛيٛد١ٝ اذتدٜج١ اةسلبمت١ بايصزاج١

متهٓ٘ َٔ لملعِٝ االضتفا ٠ َةٔ ايملًةّٛ ايصزاجٝة١ اذتدٜجة١ ٚلمتبٝكالٗةا عة٢ زتةاٍ ايصزاجة١ ٚإْتةاز ايػةرا٤ ٚةاٜة١            

 ايب١٦ٝ َٔ اةًٛثات ايت٢ لتملًل بايملًُٝات ايصزاج١ٝ اةختًف١.

l ات ايمل١ًُٝ ايملاة١ٝ ع٢ زتاٍ لمتٜٛس ْعِ إسداخ ْك١ً ْٛج١ٝ ع٢ بسْاَر ايملًّٛ ايصزاج١ٝ بايه١ًٝ ست٢ ٜٛانك اةتػري

 ايصزاج١ اذت١ٜٛٝ ع٢ اإلْتاز ايصزاج٢ بػسض اإلْتاز اآلَٔ يًػرا٤ َٔ لالٍ ايصزاج١ ايٓعٝف١.

l   زاض١ ٚلمتبٝل االجتاٖات اذتدٜج١ ع٢ زتاٍ ايصزاج١ اذت١ٜٛٝ مبا ٜف٢ بايتٓٛع ايهبري ع٢ زتاٍ ةا١ٜ ايب١٦ٝ يًٛعةا٤ 

 ضٛا٤ يًتضدٜس أٚ يًطٛم احمل٢ً. مبتمتًبات ٚزغبات اةطتًٗهني

l                ٌلمتٜٛس ايكةدزات ٚاةٗةازات ايفٓٝة١ يًمتةال  مبةا ٜطةاجدِٖ جًة٢ اةٓاعطة١ عة٢ األضةٛام احملًٝة١ ٚاإلقًُٝٝة١ َةٔ أدة

  اذتضٍٛ ج٢ً عسظ يًملٌُ.
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 أعزار أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ايعاّ اؾاَع٢

2014 140 

2015 135 

2016 133 

2017 134 

2018 143 

2019 148 

 

 

 

 
 

 اإلمجاىل َزصؼ أ.َغاعز أعتاس ايبٝإ

 148 62 52 34 ايعزر ايه٢ً
 120 52 43 25 ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

 %81 %84 %83 %74 ْغب١ ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

G  19=    2018/2019ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ؾ٢ أداطات ٚاعاصات% 
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 ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َعا٢ْٚ أعزار ايعاّ اؾاَع٢

2014 53 

2015 50 

2016 53 

2017 54 

2018 44 

2019 44 

 

 

 

 
 

 اإلمجاىل َعٝز َزصؼ َغاعز ايبٝإ

 44 27 17 ايعزر ايه٢ً
 38 25 13 ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

 %86 %93 %77 ْغب١ ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

G  14=    2018/2019ْغب١ َعا٢ْٚ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ؾ٢ أداطات% 
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 َتؿضؽ أعتاس ايعاّ

2014 128 

2015 133 

2016 131 

2017 131 

2018 127 

2019 124 

 

 

 

 ايعزر ايٛظٝؿ١

 124 َتؿضؽ أعتاس

 34 أعتاس

 52 أعتاس َغاعز

 62 َزصؼ

 17 َزصؼ َغاعز

 27 َعٝز
 

 

 

 ايبهايٛصٜٛؼ إىل طالب ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 )بزٕٚ املتؿضغني(

 ايبهايٛصٜٛؼ إىل طالب ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 )باألعنا٤ املتؿضغني(

1  :25 1  :14 

 ايزصاعات ايعًٝا إىل طالب ايتزصٜػْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ 

 )بزٕٚ املتؿضغني(

 ايزصاعات ايعًٝا إىل طالب ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 )باألعنا٤ املتؿضغني(

1  :6 1  :3 
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 رؼييُبد أػضبء هيئخ انزذريض ويؼبوَيهى 

 ايعاّ اؾاَع٢

األعاتش٠ 

 املتؿضغٕٛ

 ١٦ٖٝ ايتزصٜػَعاْٚٛ  أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 اإلمجاىل َعٝز ّ.َغاعز اإلمجاىل َزصؼ أ.َغاعز أعتاس

2018/2019 3 5 21 8 34 2 7 9 

2017/2018 0 1 4 8 13 6 0 6 

 رظكني انحبصهني ػهً انهقت انؼهًً
 ٚظٝؿ١ أعتاس َغاعز ٚظٝؿ١ أعتاس ايعاّ اؾاَع٢

2018/2019 1 4 

2017/2018 2 9 

 رؼيني قيبداد

 عُٝز ايه١ًٝ

 ٚنال٤ ايه١ًٝ

 صؤعا٤ األقغاّ

 ايب١٦ٝ تعًِٝ ٚطالب رصاعات عًٝا

0 0 0 1 19 

 إَهبء انخذيخ
 ايٛؾا٠ اْكطاع االعتكاي١ املعاـ

3 0 0 6 

 

 دظا٤ات

 قٛ دظا٤ات تٛقٝع دظا٤ات

1 0 

 

 إساي١ إىل فًػ ايتأرٜب

 َعاْٚٛ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

0 0 

 

ايعاّ 

 اؾاَع٢

 بعجات ْٛع األداطات

 اإلمجاىل

 إؽضاف َؾرتى خاصد١ٝ راخ١ًٝ ١َُٗ ع١ًُٝ َضاؾل خاف١ إعاص٠

2018/2019 23 19 25 10 0 0 1 78 

2017/2018 13 12 11 5 0 4 0 45 
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 ايعزر اؾ١ٗ ْٛع االْتزاب

 16 داَع١ رَٝاط -ن١ًٝ ايظصاع١  )بهايٛصٜٛؼ( تزصٜػاْتزاب دظ٢٥ 

 1 داَع١ طٓطا -ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 2 داَع١ طٓطا -ن١ًٝ ايظصاع١  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 6 داَع١ املٓقٛص٠ -ن١ًٝ صٜاض األطؿاٍ  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 5 املعٗز ايؿ٢ٓ ايقش٢ باملٓقٛص٠ اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 2 داَع١ املٓقٛص٠ -ن١ًٝ ايغٝاس١ ٚايؿٓارم  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 1 داَع١ املٓقٛص٠ -ن١ًٝ اآلراب  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 8 داَع١ املٓقٛص٠ -ن١ًٝ ايعًّٛ  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 1 داَع١ بٓٗا -ن١ًٝ ايظصاع١ مبؾتٗض  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 2 داَع١ املٓقٛص٠ -ن١ًٝ ايطب ايبٝطض٣  اْتزاب دظ٢٥ تزصٜػ )بهايٛصٜٛؼ(

 1 داَع١ طٓطا -ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ  )اؽرتاى يف أعُاٍ االَتشاْات(اْتزاب دظ٢٥ 

 1 داَع١ طٓطا -ن١ًٝ ايظصاع١  )اؽرتاى يف أعُاٍ االَتشاْات(اْتزاب دظ٢٥ 

 46 امجاىل
 

 

أعضبء هيئة  
التذريص 
 ومعبونيهم

316 

 تعيينبت
43 

انهبء  
 الخذمة

9 

 جساءات
1 

 انتذاببت
46 

 اجبزات
78 

 تعيين قيبدات
20 
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ايبعجات 

 اـاصد١ٝ

 ايبعجات

 ايزاخ١ًٝ

اإلؽضاف 

 املؾرتى

مجع َار٠  إداط٠ األداطات ايزصاع١ٝ

 ؽدق١َٝٓش١  أدٓب١ٝ َٓش١ ع١ًُٝ

0 0 1 0 4 0 

 

 ايكغِ

 تٓؿٝش املُٗات ايع١ًُٝ ايرتؽٝح ع٢ً َُٗات ع١ًُٝ

 ممٛي١ َٔ ايبعجات خاف١ ممٛي١ َٔ ايبعجات خاف١

 1    ايظصاع٢ايٓبات 

  4   أَضاض ايٓبات

     املٝهضٚبٝٛيٛدٝا ايظصاع١ٝ

     االقتقار١ٜاؿؾضات 

     ايظصاع٢اؿٝٛإ 

     املبٝزات

     إْتاز اؿٝٛإ

  1   إْتاز ايزٚادٔ

     ايضٜؿ٢ٚاجملتُع  ايظصاع٢اإلصؽار 

     ايظصاع٢ االقتقار

  1   ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥

     األيبإ

  1   ايهُٝٝا٤ ايظصاع١ٝ

     األصام٢

     ايٛصاث١

     اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ

  2   احملافٌٝ

     اـنض ٚايظ١ٜٓ

     ايؿان١ٗ

 1 9 0 0 االمجاىل

  

 العالقات الثقافية
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 رٚصات تزصٜب١ٝ ٚصـ عٌُ ْزٚات َؤمتضات
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14 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 1 0 7 0 3 5 

22 0 22 10 5 

  ٚاـاصز بايزاخٌ املٛؾزٜٔ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ ايغار٠ أعزار

 ايع١ًُٝ األقغاّ ع٢ً َٛطعني

 ايكغِ
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١
ٝ
ُ

ً
ع

ت 
صا

ا
ٜ
ط

 

 باـاصز بايزاخٌ باـاصز بايزاخٌ باـاصز بايزاخٌ باـاصز بايزاخٌ

 بٓؿكات

بزٕٚ 

 ْؿكات

 بٓؿكات

بزٕٚ 

 ْؿكات

ت
ا
ك

ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك

ؿ
ْ
 ٕ

ٚ
ز

ب
 

ت
ا
ك

ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك

ؿ
ْ
 ٕ

ٚ
ز

ب
 

ت
ا
ك

ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك

ؿ
ْ
 ٕ

ٚ
ز

ب
 

ت
ا
ك

ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك

ؿ
ْ
 ٕ

ٚ
ز

ب
 

ت
ا
ك

ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك

ؿ
ْ
 ٕ

ٚ
ز

ب
 

ت
ا
ك

ؿ
ٓ
ب

ت 
ا
ك

ؿ
ْ
 ٕ

ٚ
ز

ب
 

ح
ش

ب
ب

 

ٕ
ٚ

ز
ب

 

ح
ش

ب
ب

 

ٕ
ٚ

ز
ب

 

ح
ش

ب
ب

 

ٕ
ٚ

ز
ب

 

ح
ش

ب
ب

 

ٕ
ٚ

ز
ب

 

                      ايٓبات ايظصاع٢

 2       2              أَضاض ايٓبات

                 1    2 بٝٛيٛدٝااملٝهضٚ

 اؿؾضات

 االقتقار١ٜ
                   1  

                      ايظصاع٢ اؿٝٛإ

    1                  تاملبٝزا

        3             1 ؿٝٛإإْتاز ا

                      يزٚادٔإْتاز ا

اإلصؽار ايظصاع٢ 

 ٚاجملتُع ايضٜؿ٢
             2        

        1          2   1 ايظصاع٢ راالقتقا

  1      4             6 ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥

    1    1              األيبإ

        3             1 ٤ ايظصاع١ٝايهُٝٝا

    3  1  1              األصام٢

    1                 1 ايٛصاث١

 3       1          1    ايظصاع١ٝ اهلٓزع١

        1              احملافٌٝ

  1  1              4   2 ايظ١ٜٓاـنض ٚ

        2              ايؿان١ٗ

 5 3 0 7 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 14 االمجاىل
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 اعِ ايربْاَر

 املضؽشني ع٢ً ايربْاَرعزر 

 استٝاط٢ أف٢ً

 ٚعًط١ٓ عُإايربْاَر ايتٓؿٝش٣ بني مجٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ 

 2020-2018يألعٛاّ 

1 1 

 1 1 االمجاىل

 

 ايٛظٝؿ١ اؾٓغ١ٝ املتزصباعِ 

 د١ٗ ايتزصٜب

 )ايكغِ(

 ؾرت٠ ايتزصٜب

 إىل َٔ

- - - - - - 

 

 ايعزر ايبٝإ

 - عؿض أعاتش٠ َقضٜني طبكا يٓعاّ اإلؽضاف املؾرتى

 - اعتكزاّ  أعاتش٠ أداْب طبكا يٓعاّ اإلؽضاف املؾرتى

 

 ايعزر ايبٝإ ايعزر ايبٝإ

 1 َؤمتضات خاصد١ٝ 21 َؤمتضات راخ١ًٝ

 3 رٚصات تزصٜب١ٝ خاصد١ٝ 7 رٚصات تزصٜب١ٝ راخ١ًٝ

 5 طٜاصات ع١ًُٝ 10 َُٗات ع١ًُٝ

 0 بعجات خاصد١ٝ 0 بعجات راخ١ًٝ

 1 ٚصـ عٌُ باـاصز 21 ٚصـ عٌُ بايزاخٌ

 1 إؽضاف َؾرتى 4 األداطات ايزصاع١ٝ

 0 َشنضات تؿاِٖ 1 بضاَر تٓؿٝش١ٜ

 0 َتزصبني َٔ اـاصز 0 أداط٠ مجع َار٠ ع١ًُٝ
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اجملُٛع١ 

 اجملُٛع١ ايٓٛع١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ
ايزصد١  َزٜض عاّ

 األٚىل
ايزصد١ 

 ايجا١ْٝ
ايزصد١ 

 ايجايج١
ايزصد١ 

 ايضابع١
ايزصد١ 

 اـاَغ١
ايزصد١ 

 ايغارع١
 اجملُٛع

 أ س أ س أ س أ س أ س أ س أ س

 95       25 21 14 13 8 6 2 6 فُٛع ايتدقق١ٝ

 54     0 4 9 32 1 1 1 1 0 5 فُٛع ايؿ١ٝٓ

 53     2 5 18 14 1 0 5 2 5 1 ُٛع املهتب١ٝف

 11   0 1 0 3 0 5 0 0 0 2   ُٛع اؿضؾ١ٝف

 86 0 2 11 27 5 8 20 13       خزَات َعاْٚ٘

 299 0 2 11 28 7 20 72 85 16 14 14 11 7 12 اجملُٛع

 299 2 39 27 157 30 25 19 اجملُٛع ايه٢ً

 اجملُٛع اجملُٛع١ ايٛظٝؿ١ٝ

 95 ايتدقق١ٝ

 54 ايؿ١ٝٓ

 53 املهتب١ٝ

 11 اؿضؾ١ٝ

 86 خزَات َعاْٚ٘

 299 اجملُٛع

 
 

 

 

 اجملُٛع ايزصد١ ايٛظٝؿ١ٝ

 19 َزٜض عاّ

 25 ايزصد١ األٚىل

 30 ايزصد١ ايجا١ْٝ

 157 ايزصد١ ايجايج١

 27 ايزصد١ ايضابع١

 39 ايزصد١ اـاَغ١

 2 ايزصد١ ايغارع١

 299 اجملُٛع
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 ايعزر ايٓٛع

 172 سنض

 127 أْج٢

 299 اجملُٛع
 

 

 

 عُاٍ ٢َٓٗ َؤٌٖ َتٛعط َؤٌٖ ؾٛم َتٛعط عاٍ َؤٌٖ

0 0 1 0 0 

 

 ايٛؾا٠ االْكطاع االعتكاي١ املعاـ ايعاّ اؾاَع٢

 2 1 َعاـ َبهض ؾقٌ 27 2018/2019

2017/2018 29 0 0 0 

 1 0 )َعاـ َبهض( 1 16 2016/2017

 

 ايعاّ اؾاَع٢

 عزر املٓتزبني إىل ايه١ًٝ عزر املٓتزبني َٔ ايه١ًٝ

 اْتزاب دظ٢٥ اْتزاب ن٢ً اْتزاب دظ٢٥ اْتزاب ن٢ً

2018/2019 7 0 2 0 

2017/2018 4 0 2 0 

 

 ايعزر ْٛع األداط٠

 4 يًعٌُ باـاصز

 6 يضعا١ٜ األعض٠

 7 صعا١ٜ ايطؿٌ

 1 َضاؾل

 2 عٌُعح عٔ 

 1 ٚمع

 1 عذظ ناٌَ يغٔ املعاـ

 22 امجاىل
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 ْٛع اؾظا٤

 قٛ دظا٤ات تٛقٝع دظا٤ات

 َؤقتني را٥ُني َؤقتني را٥ُني

 0 1 0 4 أٜاّ َٔ األدض 5خقِ 

 0 0 0 2 أٜاّ َٔ األدض 3خقِ 

 0 0 0 4 خقِ َٜٛإ َٔ األدض

 0 0 0 13 خقِ ّٜٛ َٔ األدض

 0 0 0 10 إْشاص

 0 1 0 33 امجاىل

 

 َهإ ايتٓؿٝش اعِ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ ّ

 عزر املتزصبني

 َؤقتني را٥ُني

 0 3 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ قٝارات ايقـ ايجا٢ْت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ  1

 0 3 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايتعًِٝ ٚايطالبت١ُٝٓ َٗاصات  2

3 

 اإللًٝظ١ٜت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايًػ١ 

 املتكز١َ

 0 3 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ اإلؽضاق١ٝ اإلراص٠ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ  4

5 

ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايتدطٝط 

 االعرتاتٝذ٢

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

6 

ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايبشٛخ ٚايعالقات 

 ايجكاؾ١ٝ

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ACCESSت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ  7

 0 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ اؾٛر٠ ايؾا١ًَ 8

 0 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ املداطٕ ٚاملؾرتٜات 9

10 

ايع٢ًُ ؿٌ  األعًٛبت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ 

 املؾهالت

 0 2 يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠اإلراص٠ ايعا١َ 

11 

 اإلراصٟت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايتُٝظ 

 املؤعغ٢ ٚاألبزاع

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

 0 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ املعضؾ١ ٚايتػٝري 12

13 

اجملتُع ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ؽ٦ٕٛ خز١َ 

 ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

 0 3 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ املعاٌَ 14

 0 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ األَٔ ٚايغال١َ 15

 0 22 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ اإلععاؾات األٚي١ٝت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ  16
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 َهإ ايتٓؿٝش اعِ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ ّ

 عزر املتزصبني

 َؤقتني را٥ُني

17 

ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ قإْٛ اـز١َ 

 املز١ْٝ

 0 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايٛثا٥ل ٚاألصؽٝـ 18

19 

ع٢ً ايٓكز١ٜ  ١ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايضقابت١ُٝٓ َٗاصات 

 ٚإراص٠ األعُاٍ

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

20 

ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايبشٛخ ٚايعالقات 

 ايجكاؾ١ٝ

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

 0 1 ٚاإلراص٠اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ  ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايتٌُٜٛ ايشات٢ 21

 0 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايزصاعات ايعًٝا 22

 0 3 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ايتزصٜب ع٢ً َعاٜري ايتُٝظ 23

 0 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ؼزٜح املًؿات ايٛظٝؿ١ٝ 24

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ Internetت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ   25

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ايبؾض١ٜ راملٛاص ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ 26

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ٚصؽ١ ايعٌُ اـاف١ باملتاٜع١ اإليهرت١ْٝٚ يًؾها٣ٚ 27

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ايبؾض١ٜ ١ايتُٓٝ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ 28

 0 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ فاٍ ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ 29

 0 68 امجاىل

 

  عزر ايؿٓٝني ايكغِ  ايؿٓٝنيعزر  ايكغِ

 0 قغِ ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ 0 قغِ أَضاض ايٓبات

 0 قغِ األيبإ 0 قغِ ايٓبات ايظصاع٢

 0 قغِ ايهُٝٝا٤ ايظصاع١ٝ 0 قغِ املٝهضٚبٝٛيٛدٝا ايظصاع١ٝ

 0 قغِ األصام٢ 0 قغِ اؿؾضات االقتقار١ٜ

 1 قغِ ايٛصاث١ 0 قغِ اؿٝٛإ ايظصاع٢

 0 قغِ اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ 0 قغِ املبٝزات

 0 قغِ احملافٌٝ 0 قغِ إْتاز اؿٝٛإ

 0 قغِ اـنض ٚايظ١ٜٓ 0 قغِ إْتاز ايزٚادٔ

 0 قغِ ايؿان١ٗ 0 قغِ اإلصؽار ايظصاع٢ ٚاجملتُع ايضٜؿ٢

 7 املعٌُ املضنظ٣ 0 قغِ االقتقار ايظصاع٢

 8 امجاىل
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 أعزار ايطالب ايعاّ اؾاَع٢

2014/2015 2250 

2015/2016 2658 

2016/2017 2914 

2017/2018 3278 

2018/2019 3694 

 

 

 

  

 ايعزر ايٓٛع

 1384 سنض

 2310 أْج٢

 

 

 

 ايعزر املغت٣ٛ

 1226 األٍٚ

 973 ايجا٢ْ

 859 ايجايح

 636 ايضابع
 

 

2658 
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 تطىر أعذاد الطالة المقيذين بمرحلة البكبلىريىش

1226 
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 الزابع الثالج الثاوى األول

 تىزيع الطالة طبقب للمطتىي الذراضً
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 ايعزر املغت٣ٛ األٍٚ 

 744 ايربْاَر ايعاّ

 218 اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ

 250 ْعِ ايتػش١ٜ

 14 تٓغٝل اؿزا٥ل ٚاملغطشات اـنضا٤

 

 

 

 ايربْاَر ّ
 امجاىل صابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

االمجاىل 

 ايعاّ
 خ س خ س خ س خ س خ س

اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ ٚايٓعِ  1

 اؿ١ٜٛٝ
139 79 110 62 138 64 0 0 387 205 592 

 54 23 31 23 31 0 0 0 0 0 0 ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ 2

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اؿك٢ًٚايقضف  ايض٣ 3

 63 30 33 30 33 0 0 0 0 0 0 ٚق٣ٛ آالت 4

 1403 909 494 0 0 0 0 429 230 480 264 ايعاّ 5

6 

االقتقار١ٜ ايعًّٛ 

 51 42 9 26 6 16 3 0 0 0 0 ايظصاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ

 345 267 78 89 26 178 52 0 0 0 0 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغش١ٜ 7

 259 228 31 88 12 140 19 0 0 0 0 ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ ايظصاع١ٝ 8

 97 69 28 42 8 27 20 0 0 0 0 ٚقا١ٜ ايٓبات 9

10 

٢ ٚايزادٓ ٢اإلْتاز اؿٝٛاْ

 ٢ٚايغُه
0 0 0 0 96 42 52 42 148 84 232 

 93 48 45 33 28 15 17 0 0 0 0 ٢اإلْتاز ايٓبات 11

 99 89 10 63 4 26 6 0 0 0 0 ٚاملٝاٙ ٢األصام 12

 378 304 74 0 0 0 0 108 20 196 54 ْعِ ايتػش١ٜ 13

 28 12 16 0 0 0 0 7 7 5 9 تٓغٝل اؿزا٥ل ٚاملغطشات 14

 امجاىل

466 760 367 606 351 508 200 436 1384 2310 
3694 

1226 973 859 636 3694 

 

 البزوامح العام
61% 

الهىدست 
 الزراعيت

 وظم التغذيت 18%
20% 

 تىسيق الحدائق 
1% 
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 بٝإ املكبٛيني اؿاي١

اؿز األر٢ْ 

 يًكبٍٛ

 اإلمجاىل ايطايباتعزر  عزر ايطالب ايٓغب١ امل١ٜٛ٦

 أ

 626 438 188 %78241 32125 ثا١ْٜٛ عا١َ ع٢ًُ عًّٛ

 173 72 101 %79263 32625 ثا١ْٜٛ عا١َ ع٢ًُ صٜام١

 49 26 23 - - َؤٖالت أخض٣

 23 14 9 - - احملٛيٕٛ إىل ايه١ًٝ ب

 31 11 20 - - احملٛيني َٔ ايه١ًٝ ز

 840 539 301 - - فاؾ٢ املغتذزٜٔ *

 ز -= أ + ب  املغتذزٜٔفاؾ٢ * 

 

 

 ايزٚي١

 إمجايٞ عاّ صابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

 إمجاىل

 طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب

 9 5 4 3 2 0 1 1 1 1 0 عٛصٜا

 9 9 5 1 2 1 اإلمجاىل

 

 ايعزر ايعاّ اؾاَع٢

2015/2016 11 

2016/2017 12 

2017/2018 11 

2018/2019 9 

 

 

 

احملٛيٕٛ َٔ 

 ايه١ًٝ

احملٛيٕٛ إىل 

 ايه١ًٝ

11 
12 

11 

9 

7

9

11

13

15

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 40 

 

 
 

 

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 41 

 

 
 

 

 

 

l  عًى٢ ال٥شى١ ايتعًىِٝ املؿتىٛح     ست٢ متت املٛاؾك١   2005مت  إعزار ال٥ش١ يًتعًِٝ املؿتٛح ؼت اعِ ايظصاع١ ايعن١ٜٛ َٓش

 .10/6/2012بتاصٜخ  1355باعِ ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايظصاع١ٝ  بايكضاص ايٛطاصٟ صقِ 

l  2011/2012بزأ ايعٌُ ؾ٢ بضْاَر  ايتعًِٝ املؿتٛح ايؾضان١ َع داَع١ عني مشػ بايؿقٌ ايزصاع٢ ايجا٢ْ. 

l 2012/2013يعاّ اؾاَعٞ بزأ ايعٌُ ؾ٢ بضْاَر ايتعًِٝ املؿتٛح ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايظصاع١ٝ ؾ٢ ا . 

 بٝإ بأعزار ايطالب املغتذزٜٔ ٚاملكٝزٜٔ بايتعًِٝ املؿتٛح 

 اعِ ايربْاَر ايزصاع٢

 2018/2019املكٝزٜٔ  املغتذزٜٔ

 سنٛص إْاخ

 صابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

 سنٛص إْاخ سنٛص إْاخ سنٛص إْاخ سنٛص إْاخ

تهٓٛيٛدٝا ٚإراص٠ 

 املؾضٚعات ايظصاع١ٝ

- - - - - - - - - - 

 124 29 13 1 10 1 - - - - ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايظصاع١ٝ

 153 14 11 - - امجاىل

 تٛطٜع طالب بضْاَر ايؾضان١ َع داَع١ عني مشػ 

 تهٓٛيٛدٝا ٚإراص٠ املؾضٚعات ايظصاع١ٝ

 اإلمجاىل املغت٣ٛ ايضابع املغت٣ٛ ايجايح املغت٣ٛ ايجا٢ْ املغت٣ٛ األٍٚ ايعاّ اؾاَع٢

2011/2012 82 - - - 82 

2012/2013 - 80 -  80 

2013/2014 - - 79 - 79 

2014/2015 - - 4 77 81 

2015/2016 - - - 78 78 

2016/2017 - - - - - 

2017/2018 - - - - - 

2018/2019 - - - - - 

 تٛطٜع ايطالب ؾ٢ بضْاَر ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايظصاع١ٝ

 اإلمجاىل املغت٣ٛ ايضابع املغت٣ٛ ايجايح املغت٣ٛ ايجا٢ْ املغت٣ٛ األٍٚ ايعاّ اؾاَع٢

2012/2013 217 - - - 217 

2013/2014 333 207 - - 540 

2014/2015 353 320 190 - 863 

2015/2016 168 279 299 187 933 

2016/2017 6 162 263 297 728 

2017/2018 0 6 162 263 431 

2018/2019 0 11 14 153 178 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 42 

 

 
 

 

 

 

 أعزار ايطالب ايعاّ اؾاَع٢

2011/2012 82 

2012/2013 297 

2013/2014 619 

2014/2015 939 

2015/2016 1011 

2016/2017 728 

2017/2018 431 

2018/2019 178 

 

 
 

 ايعزر ايٓٛع

 147 سنض

 31 أْج٢

 178 امجاىل
 

 

  

 ايعزر املغت٣ٛ

 0 األٍٚ

 11 ايجا٢ْ

 14 ايجايح

 153 ايضابع

 178 امجاىل
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تعترب األْؾط١ ايطالب١ٝ سات أ١ُٖٝ بايػ١ ؾ٢ بٓا٤ ؽدق١ٝ ايطايب املتها١ًَ, نُىا تهغىب ايطايىب اـىربات املتعىزر٠ َىٔ       

َٚٔ ٖشا املٓطًل ؼضل ايه١ًٝ  ,املؾاصن١ باألْؾط١ املدتًؿ١ ؾ٢ٗ تقكٌ املٛاٖب ٚت٢ُٓ املٗاصات ٚايكزصات يز٣ ايطالبخالٍ 

  ع٢ً رعِ أبٓا٥ٗا ايطالب ٚؼؿٝظِٖ يًُؾاصن١ ؾ٢ األْؾط١ املدتًؿ١.

ٍ  َٔ ايه١ًٝ تكّٛ ٔ  دتًؿى١ امل األْؾىط١  ايطىالب  يًُُاصعى١  اـافى١  تغىٗٝالت  بىجدضا٤  بٗىا  ايطىالب  صعاٜى١  خىال ٍ  َى  خىال

ّ  املٓقىٛص٠  ظاَعىى١ األٚيُٝبٝى١  ايكضٜى١  َىع  ايتعاقىز   ملُاصعىى١  األٚيُٝبٝى١  ٚبايكضٜى١  اؾاَعى١  إعىتار  ؾىى٢ املالعىب  عذىظ  ؾتكىٛ

 اؾٛاي١. أْؾط١ ع٢ً ٚاإلؽضاف ايضٜام١ٝ األْؾط١

 -:ايتاي١ٝ باألْؾط١ بايه١ًٝ ايطالب صعا١ٜ تكّٛ نُا

K ايطالب بني َغابكات ٚعٌُ ايجكاؾ١ٝ األْؾط١ ع٢ً اإلؽضاف. 

K عا١َ خز١َ َٚعغهضات تزصٜبات يعٌُ املدِٝ ٚسذظ ٚاملضؽزات باؾٛاي١ اـاف١ األْؾط١ ع٢ً اإلؽضاف. 

K اؾاَع١ نًٝات بني األْؾط١ تًو ؾٝٗا تٓؿش ايت٢ األَانٔ إىل ايطالب ٚتٛدٝ٘ ايع١ًُٝ األْؾط١ ع٢ً اإلؽضاف. 

K ٚايزٚصات املعغهضات ؾ٢ االؽرتاى. 

K ؾٝ٘ طٝب١ ْتا٥ر ٚؼكٝل اؾاَع١ نًٝات بني ايغ٣ٛٓ املغضس٢ املٗضدإ ؾ٢ االؽرتاى. 

K اؾاَعات َغت٣ٛ ع٢ً املكا١َ ايضٜام١ٝ ايزٚصات ؾ٢ االؽرتاى. 

 سٝىح  ايهًٝى١,  َبىا٢ْ  بىني  ملظاٚيتٗىا  نىبري٠  َغاسات إىل ؼتاز ال ايت٢ ايطالب١ٝ األْؾط١ ملُاصع١ ايتغٗٝالت تكزِٜ ٜتِ

 نبري٠ مبغاسات فاالت بايه١ًٝ ٜتٛاؾض نُا.  ايؾطضْر يعب١ ملُاصع١ سذض٠ تٛدز ٚنشيو ايطاٚي١ تٓػ ملُاصع١ فاي١ ٜتٛاؾض

ِ  نُىا  , ايؿٓٝى١  ناملعىاصض  ايؿٓٝى١  األْؾىط١  ملُاصع١ ّ  ٜىت ِ  ؾى٢  املىؤمتضات  قاعى١  اعىتدزا ٔ  ايعزٜىز  تٓعىٝ  ايجكاؾٝى١  األْؾىط١  َى

 .املغضس١ٝ ٚايعضٚض
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 نؼشريح انجىانخ ثكهيخ انشراػخ انزحهخ انخهىيخ

قاَت عؾري٠ اؾٛاي١ به١ًٝ ايظصاع١ بتٓعِٝ صس١ً خ١ًٜٛ َٔ َز١ٜٓ املٓقٛص٠ إيىٞ َزٜٓى١ صأؼ ايىرب عىريا عًىٞ األقىزاّ       

ٙ َضٚصا مبز١ٜٓ ؽضبني ٚايتدِٝٝ مبضنظ ؽىباب ايضنابٝى١ ٚاملىضٚص مبزٜٓى١ مجقى١ ثىِ        إيىٞ َزٜٓى١ صأؼ ايىرب, يف صسًى٘      االػىا

 :ٚنإ اهلزف َٔ ايضس١ً اـ١ًٜٛ, ن100ِأٜاّ مبغاؾ١ أنجض َٔ  ثالث١اعتػضقت 

l  ٌَيف ايطبٝع١ ٚيف قزص٠ اهلل عظ ٚدٌ ايتأ . 

l  ت١ُٝٓ صٚح ايتعإٚ بني ايؿضٜل. 

l   ًِٚأْٛاع ايٓريإ ٚطضم املالس١ ٚقضا٠٤ اـضا٥ط ِايتدٝٝتع. 

l   ًِعًٞ ايٓؿػ ٚطٜار٠ صٚح املػاَض٠ ٚايؾذاع١ االعتُارتع. 

l  ٌَيف املٛاقـ املدتًؿ١ ٚطٜار٠ ايكزصات اؾغز١ٜ ٚقزص٠ ايتشٌُ تعًِ ايتعا. 

l  تعًِ صعِ اـضا٥ط ٚؾٕٓٛ سٝا٠ اـال٤. 

نضّ ايغٝز األعتاس ايزنتٛص ْاظِ عبز ايضمحٔ ؽًب٢ عُٝز ايه١ًٝ ٚايغٝز األعتاس ايزنتٛص قُز عبز اجملٝىز ٚنٝىٌ   ٚقز 

 ١.اـًٜٛ طالب املؾاصنني بايضس١ًايايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب, 
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 اطزقجبل انغالة انجذد ثكهيخ انشراػخ

يتعضٜىـ ايطىالب اؾىزر بايهًٝى١      2018/2019ْعِ اؼار طالب نًٝ٘ ايظصاع١ سؿٌ اعتكباٍ ايطالب اؾزر يًعاّ اؾاَع٢ 

ايزصاعى١ٝ ٚنٝؿٝى١ املؾىاصن١    َٚٓؾآتٗا ٚاإلراصات اييت تتعاٌَ َع ايطالب ٚاـزَات املكز١َ َٔ ايه١ًٝ, نشيو عىضض يًىرباَر   

 .ؾ٢ األْؾط١ ايطالب١ٝ َٔ خالٍ اؼار ايطالب ٚصعا١ٜ ايطالب بايه١ًٝ

 

 8102/8102ثًهزجبٌ األطز انغالثيخ « املزكش انثبنث»كهيخ انشراػخ رحصذ 

ايطىالب  ٚايىش٣ تٓعُى٘ صعاٜى١     2018/2019سقًت ن١ًٝ ايظصاعى١ عًى٢ املضنىظ ايجايىح مبٗضدىإ أْؾىط١ األعىض ايطالبٝى١         

 .ظاَع١ املٓقٛص٠, دا٤ت َؾاصن١ اؼار طالب ايه١ًٝ باملعضض

أ.ر. ْاظِ ؽًيب عُٝز ايهًٝى١ ٚأ.ر. قُىز عبزاجملٝىز ٚنٝىٌ ايهًٝى١ يًتعًىِٝ ٚايطىالب ٚأ.ّ.ر. عُىضٚ دىرب           إؽضافؼت  

 .َٓغل األْؾط١ ايطالب١ٝ

رتى بني ؾ١ٓ األعض ايطالبٝى١ ٚايًذٓى١ ايؿٓٝى١    ْعِ َؾاصن١ ايه١ًٝ مبٗضدإ األْؾط١ اؼار طالب ايه١ًٝ بايتعإٚ املؾ 

 .ٚؾضٜل اؾٛاي١

 ٚايطالب ايؿا٥ظٜٔ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

l ايطايب١/ َضِٜ قُز املالح 

l ٘ايطايب١/ صمح٘ تاَض ابٛغظاي 

l ٘ايطايب١/ ْز٣ امحز طًب 

l  ؽباْ٘ إبضاِٖٝايطايب١/ ْز٣ 
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 جهيُخرُظى أول سيبرح ملصبَغ شزكخ « انهجُخ انؼهًيخ»

ؼت صعا١ٜ أ.ر. ْاظِ ؽىًيب عُٝىز ايهًٝى١ ٚ أ.ر. قُىز عبزاجملٝىز ٚنٝىٌ ايهًٝى١ يًتعًىِٝ ٚايطىالب ٚ أ.ّ.ر عُىضٚ دىرب            

َٓغل أْؾط١ ايه١ًٝ, قاَت ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ باؼار ايطالب بتٓؿٝش أٍٚ طٜاص٠ ملقاْع ؽضن١ د١ٓٝٗ مُٔ خط١ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ 

 .يتزصٜب ايطالب ٚتأًِٖٝٗ يغٛم ايعٌُ

ٚنٝؿ١ٝ ايتقٓٝع ٚاؿؿغ ٚاملعاَالت اييت ػضٟ عًٞ املٓتذات عٛا٤ أيبىإ أٚ   اإلْتازمشًت ايظٜاص٠ تعضٜـ ايطالب غط 

 .عقا٥ض أٚ َتدُضات, ٚداصٟ ايتٓغٝل َع ايؾضن١ يتٓؿٝش ايظٜاص٠ ايجا١ْٝ
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 نحزة أكزىثز املجيذح 54كهيخ انشراػخ رشبرك فً احزفبالد جبيؼخ املُصىرح ثبنذكزي 

مىُٔ ؾعايٝىات املٛعىِ ايجكىاؾ٢ ؾاَعى١       اجملٝىز٠ ؿىضب أنتىٛبض    45ؽاصى طالب َٔ ن١ًٝ ايظصاع١ يف االستؿاٍ بايىشنض٣  

 ايطالب ايٛاؾزٜٔ.ٚاملٓقٛص٠, ٚقز مت تٓعِٝ نضْؿاٍ ٜنِ كتًـ نًٝات اؾاَع١ مبؾاصن١ طالب ايرتب١ٝ ايعغهض١ٜ, 

 

 خ ػهً يظزىي انكهيخفؼبنيبد يظبثقخ انغبنت املثبىل وانغبنجخ املثبني

ٚسيىو ٜىّٛ    2018/2019ؾعايٝات َغابك١ ايطايب املجاىل ٚايطايب١ املجاي١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ ن١ًٝ ايظصاع١ يًعاّ اؾىاَع٢   أدضٜت

, ؼت صعا١ٜ أ.ر. قُز عبز اجملٝز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًىِٝ ٚايطىالب, ٚتؾىهًت ؾٓى١ ؾشىك      15/11/2018اـُٝػ املٛاؾل 

 :ٚايتكِٝٝ َٔ نال َٔ ايغار٠أٚصام املتكزَني 

l  ِٜاألعتاس املغاعز بكغِ االقتقار ايظصاع٢ -ر/ قُز أمحز عبز ايزا 

l  األعتاس املغاعز بكغِ اإلصؽار ايظصاع٢ ٚاجملتُع ايضٜؿ٢ -ر/ أَري٠ قُٛر عبز املعط٢ 

 ٚمت تكِٝٝ ايطالب املتكزَني بٓا٤ً ع٢ً ايؾضٚط ايتاي١ٝ:

l ( بايه١ًٝ.إٔ ٜهٕٛ ايطايب َكٝزا باملغت٣ٛ )ايجا٢ْ أٚ ايجايح أٚ ايضابع 

l .ٌإٔ ٜهٕٛ سافال ع٢ً تكزٜض دٝز ع٢ً األق 

l .إٔ ٜهٕٛ َؾاصى َتُٝظ ؾ٢ األْؾط١ املدتًؿ١ بايه١ًٝ 

l .أال ٜهٕٛ قز فزص عك٘ أ٣ قضاص تأرٜب٢ َٔ قبٌ ايه١ًٝ 

l .إٔ ٜهٕٛ ًَُا بكزص ناف َٔ املعًَٛات ايعا١َ 
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   8102/8102ثكهيخ انشراػخ نهؼبو انجبيؼً رشكيم يجهض ارحبد انغالة 

أعًٓت ايًذ١ٓ ايعًٝا يالْتدابات ايطالب١ٝ به١ًٝ 

ايظصاعىى١ عىىٔ تؾىىهٌٝ فًىىػ اؼىىار ايطىىالب بايهًٝىى١ 

 .2018/2019يًعاّ اؾاَع٢ 

  -:ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل

l قُٛر سذاط٣ :ص٥ٝػ االؼار 

l أمحز مسري :َغاعز ص٥ٝػ االؼار 

 ايًذ١ٓ ايجكاؾ١ٝ

 األَني: أمحز بٗذت قُز أبٛ اجملز ايغًخ

 األَني املغاعز: قُز أمحز خنض ٜٛعـ

 . َضٚإ ْقض ايزٜٔ نُاٍ عبز ايعظٜظ1

 . عبز ايؿتاح قُز عبز ايؿتاح أبٛ ؽشات2٘

 . قُٛر ايغٝز ايغٝز قُٛر3

 . َض٠ٚ ايغٝز سغٔ ايغٝز سطب4

 ؾ١ٓ اؾٛاي١ ٚاـز١َ ايعا١َ

 قُز ايغٝزاألَني: خايز قُز ايغٝز 

 األَني املغاعز: َٞ عبز ايٛاسز قُز أمحز ايؾضٜـ

 . مجاٍ قُز اؿغٝين املٓشص1

 . ؽضٜـ إبضاِٖٝ مجع١ إبضا2ِٖٝ

 . قُز ٜاعض ؽٛيف أْٛص3

 . ْٗٞ عاَٞ قُٛر عبز ايػين4

 ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ

 األَني: أٌَ أمحز إبضاِٖٝ ايٓذريٟ

 بًحاألَني املغاعز: عبز اؿُٝز عُار ط٘ قُٛر 

 . اال٤ عًٞ قُز تاز ايز1ٜٔ

 . ْٛصٖإ عبز اـايل عبز اـايل أمحز2

 . قُٛر عبز ايًطٝـ قُز ايقٝار3

 . إبضاِٖٝ قُز قُز ْقاص4

 ؾ١ٓ األعض

 األَني: قُز فبح قُز ٜٛعـ

 األَني املغاعز: َقطؿٞ ٚسٝز أبٛ ايٛؾا َقطؿٞ

 . َؤَٔ فؿٛت عبز ايًطٝـ طًدا1ٕ

 إبضاِٖٝ . أمحز إبضاِٖٝ بزص2

 . طٜار عبز اـايل قُٛر يبٝب3

 ؾ١ٓ ايٓؾاط االدتُاع٢ ٚايضسالت

 األَني: صْٚا٤ عارٍ أمحز عًٞ اؾٖٛضٟ

 األَني املغاعز: عارٍ األَاّ عًٞ ايغداٟٚ

 . ٖب٘ أمحز قُز إبضا1ِٖٝ

 . ؾضٜز إبضاِٖٝ ايغعٝز قُز ايطٓطا2ٟٚ

 . عشض ععٝز عبز ايؿتاح عبز املٓع3ِ

 عبز ايػين قُز عقاّ أعا١َ. 4

 . أمحز مسري عبز ايعظٜظ عبزٙ ايؾضٜـ5

 ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ

 األَني: عُض قُز ايقزٜل قُز املتٛيٞ

 األَني املغاعز: أمحز املضعٞ قُز املضعٞ

 . قُز أمحز قُز ايػظاي1ٞ

 . عارٍ ْقض قُز عًٞ صما صغا2

 . أرّ عُار ايؾؿاعٞ إبضاِٖٝ سغ3ٔ

 ُز عامل. أمحز عامل عبز ايضاطم ق4

 . صٚإ قُز قُز عبز ايضؤٚف5

 . بهض ٜٛعـ قُز اؾٓز6ٟ

 ايًذ١ٓ ايضٜام١ٝ

 األَني: َقطؿٞ َزبٛيٞ عبز ايػين قُٛر

 األَني املغاعز: ْزا أمحز ايؾشات طًب١ قُز

 . ْزٟ ععز ععز أبٛ ايؿتٛح1

 . باعِ ٜاعض اْٝػ أبٛ االععار2
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 8102/8102جبيؼخ املُصىرح نهؼبو انجبيؼً ثالثخ يُبصت نكهيخ انشراػخ ثبرحبد عالة 

أعًىٔ أ.ر صمىا عىٝز أمحىز عُٝىز نًٝى١ اآلراب ٚص٥ىٝػ ايًذٓى١ ايعًٝىا          

أْى٘ مت االْتٗىا٤ َىٔ     املٓقٛص٠املؾضؾ١ ع٢ً اْتدابات اؼار ايطالب ظاَع١ 

, نًٝى١   18ع١ًُٝ االْتدابات الؼار ايطالب ظاَع١ املٓقىٛص٠ راخىٌ    إدضا٤

 بايًذٓى١ ايعًٝىا املؾىضؾ١ عًى٢     ْاظِ ؽًب٢ عُٝىز نًٝى١ ايظصاعى١    أ.رٚؽاصى 

 .اَع١ املٓقٛص٠ظأعُاٍ االْتدابات 

ؾىىٛط  إىلأعىىؿضت ْتىىا٥ر اْتدابىىات األَىىني ٚاألَىىني املغىىاعز يًذىىإ ايعًٝىىا   ٚ

 : طالب َٔ ن١ًٝ ايظصاع١ بجالث١ َضانظ

l  ن١ًٝ ايظصاع١ مبٓقب األَني  إبضاِٖٝايًذ١ٓ ايع١ًُٝ: أٌَ أمحز 
l ًذ١ٓ االدتُاع١ٝ: صْٚا٤ عارٍ أمحز ن١ًٝ ايظصاع١ مبٓقب األَني املغاعزاي 
l ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ: َض٠ٚ قُٛر اؿغ٢ٓٝ ن١ًٝ ايظصاع١ مبٓقب األَني املغاعز 

 «انغبنجخ ثكهيخ انشراػخ رحصذ املزكش انزاثغ فً انفُىٌ انزشكيهيخ ػهً يظزىي انجبيؼخ إثزاهيىَىراٌ 

ِ سقًت ايطايب١/ ْٛصإ  عجُىإ عًى٢ املضنىظ ايضابىع      إبىضاٖٝ

مبغابك١ ايؿٓىٕٛ ايتؾىه١ًٝٝ )ايضعىِ بايضفىال ٚايؿشىِ( يف إطىاص       

أنتٛبض, ٚايت٢ ْؿشتٗا إراص٠  باْتقاصاتداَع١ املٓقٛص٠  استؿاالت

 .ايعا١َ يضعا١ٜ ايطالب باإلراص٠ايٓؾاط ايؿين 

 

 63ثبنصىر ػشريح جىانخ كهيخ انشراػخ فً انذورح انكشفيخ 

ؾىٛاىل ٚدىٛاالت داَعى١     28ٚايىزٚص٠ اإلصؽىار١ٜ    36دٛايى١ نًٝى١ ايظصاعى١ ؾى٢ ؾعايٝىات ايىزٚص٠ ايهؾىؿ١ٝ        ؽاصنت عؾىري٠  

 باملدِٝ ايهؾؿ٢ ايزا٥ِ ظاَع١ املٓقٛص٠. 2018ْٛؾُرب  29إىل  23املٓقٛص٠ ٚايت٢ تكاّ ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ 
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 63اطزًزار أَشغخ جىاىل سراػخ ضًٍ فؼبنيبد انذورح انكشفيخ 

ؾىٛاىل   28ٚايىزٚص٠ اإلصؽىار١ٜ    36تُضت ؾعايٝىات أْؾىط١ عؾىري٠ دٛايى١ نًٝى١ ايظصاعى١ ؾى٢ ؾعايٝىات ايىزٚص٠ ايهؾىؿ١ٝ           اع

 .باملدِٝ ايهؾؿ٢ ايزا٥ِ ظاَع١ املٓقٛص 2018ْٛؾُرب  29إىل  23ٚدٛاالت داَع١ املٓقٛص٠ ٚايت٢ تكاّ ؾ٢ ايؿرت٠ َٔ 

ؾاعًٝات َغابك١ ايٛصؽ١ ايؿ١ٝٓ, َغابك١ صؾع أثىض ايٝىّٛ أَىاّ أصامى٢ َٚغىابك١ عىضض ايهتىاب ؾى٢ ايىزصع           أقُٝتسٝح  

 ايجكاؾ٢.
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 63درع يظزىي أول ػبو نجىاىل كهيخ انشراػخ ثبنذورح انكشفيخ انـ 

 اإلصؽىار١ٜ ٚايىزٚص٠   36سقًت عؾري٠ دٛاي١ ن١ًٝ ايظصاع١ ع٢ً رصع َغت٣ٛ أٍٚ عاّ خالٍ ؾاعًٝات ايزٚص٠ ايهؾىؿ١ٝ ايىى   

, نُىا سقىًت   29/11/2018ٚسىيت   23/11/2018ايؿىرت٠ َىٔ    خىالٍ   أقُٝىت ؾٛايٞ ٚدٛاالت نًٝات داَعى١ املٓقىٛص٠ ٚايتى٢     28ايى

 ايطايب١/ أمسا٤ صَنإ ساَز ع٢ً يكب اؾٛاي١ املجاي١ٝ.

اجملٝىز ٚنٝىٌ ايهًٝى١ يًتعًىِٝ     ٚقز اعتكبٌ ايغٝز أ.ر. ْىاظِ عبىزايضمحٔ ؽىًب٢ عُٝىز ايهًٝى١ ٚايغىٝز أ.ر. قُىز عبىز         

ٚايطالب أؾضار عؾري٠ اؾٛاي١ يتكزِٜ ايت١٦ٓٗ ٚؼؿٝظِٖ عًى٢ االعىتُضاص ؾى٢ األرا٤ ايضاقى٢ ٚاملغىت٣ٛ املتُٝىظ َتُٓىٝني هلىِ         

 َظٜز َٔ ايتكزّ ٚايٓذاح.

 

 نكهيخ انشراػخ« ارحبد عالة جبيؼخ املُصىرح»سيبرح وفذ يٍ 

ُز عبز اجملٝز ٚنٌٝ ن١ًٝ ايظصاع١ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚؾز اؼىار طىالب داَعى١    اعتكبٌ ايغٝز األعتاس ايزنتٛص ق

ص٥ٝػ اؼار  -ص٥ٝػ اؼار طالب اؾاَع١, ٚعنٛص ايطايب/ قُٛر سذاط٣  -املٓقٛص٠ بض٥اع١ ايطايب/ عُضٚ أؽضف كُٝض

أَىني َغىاعز ايًذٓى١     -يبى١/ صْٚىا٤ اؾىٖٛضٟ    أَني ايًذٓى١ ايعًُٝى١ ايعًٝىا, ٚايطا    -طالب ن١ًٝ ايظصاع١, ايطايب١/ أٌَ إبضاِٖٝ 

 .االدتُاع١ٝ ايعًٝا, ٚقز أنز ايزنتٛص قُز عبزاجملٝز عًٞ رعُ٘ ايهاٌَ ٚاملتٛافٌ الؼار ايطالب ٚاألْؾط١ ايطالب١ٝ

قاّ ٚؾز االؼار بظٜاص٠ قغ٢ُ ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ ٚاأليبإ ٚخالٍ سيو سضل ص٥ىٝػ االؼىار عًى٢ االعىتُاع يًُعٛقىات      

 .تٛاد٘ ايطالب َٚكرتساتِٗ ؿٌ َؾه١ً ايتهزؼ ٚاالطرساّ يف املعاٌَ مما ٜعٛم عري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايت٢

ٖٞ سٌ َؾانٌ ايطالب ؾُٝا خيك ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝى١, ٚسضفى٘ عًى٢ تىٛؾري ايغىبٌ ايتى٢        ٘اٖتُاَاتأنز كُٝض إٔ أٚيٞ 

 .تتٝح سقٍٛ ايطايب ع٢ً أنرب قزص ممهٔ َٔ االعتٝعاب ٚايتشقٌٝ
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 «رخصصً»ارحبد انغالة يُظى فؼبنيبد َذوح 

ٚايتى٢ تٗىزف إىل تعضٜىـ ايطىالب بىايرباَر       (ؽققى٢ )ْعُت ؾ١ٓ األعض باؼار طىالب نًٝى١ ايظصاعى١ ؾعايٝىات ْىز٠ٚ      

 .يهٌ بضْاَر املتاس١ايزصاع١ٝ املدتًؿ١ بايه١ًٝ ٚفاالت ايعٌُ 

ايتعًىِٝ ٚايطىالب, ٚايتى٢ ؼىزخ خالهلىا سىٍٛ املؾىانٌ ايىيت         بزأ ايًكا٤ به١ًُ أ.ر. قُز عبزاجملٝز ٚنٌٝ ايهًٝى١ يؾى٦ٕٛ   

 .ايطالب ٚتعٛم عري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ, نُا قاّ عٝارت٘ بتعضٜـ ايطالب َع٢ٓ ايتؾعٝب ْٚبش٠ عٔ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ تٛاد٘

ٚاملىٛار ايتعًُٝٝى١   ثِ تٓاٍٚ فُٛع١ َٔ ايغار٠ أعنا٤ ٦ٖٝ٘ ايتزصٜػ بايؾضح ايٛايف اؿزٜح عٔ نٌ ايىرباَر ايزصاعى١ٝ   

 .اييت تزصؼ راخٌ نٌ بضْاَر ٚؾضل ايعٌُ ايت٢ ٜؤٌٖ هلا نٌ بضْاَر

 , قُىز فىبشٞ محىارٙ     .أ.ّ.ر ,ابتٗاٍ قُز نُاٍ  .أ.ر أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ِٖٚ:  ايغار٠فُٛع١ َٔ ؽاصى ؾ٢ ايًكا٤ 

 ٣.عايٞ ؾار .ر ,ايباعط َٗٓز قُز عبز .ر  ,ُز سغٔ عبز ايعظٜظ . قأ.ّ.ر , عُضٚ أمحز درب  .أ.ّ.ر

ؾ٢ ْٗا١ٜ ايًكا٤ تكزّ ايطايب/ قُٛر سذاطٟ ص٥ٝػ اؼار ايطالب بايؾهض يًغار٠ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتىزصٜػ يًُؾىاصن١ ؾى٢    

 . تٛع١ٝ ايطالب بايرباَر راخٌ ايه١ًٝ, ثِ أيك٢ ن١ًُ تٓاٍٚ خالهلا اؿزٜح عٔ اػاٙ ايزٚي١ يالقتقار ٚايت١ُٝٓ ايظصاع١ٝ

 

 

 

 

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 54 

 

 
 

 

 

 نفزيق املظزح ثكهيخ انشراػخ« األرض انحًزاء»املظزحً  انؼزض

يف اطاص املٗضدإ املغضس٢ ظاَعى١ املٓقىٛص٠ ٚسيىو     (األصض اؿُضا٤)قزّ ؾضٜل املغضح به١ًٝ ايظصاع١ ايعضض املغضس٢ 

 ع٢ً خؾب١ َغضح ن١ًٝ اؿكٛم.18/12/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل 

يب عُٝز ايه١ًٝ ٚايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ قُىز عبىز اجملٝىز ٚنٝىٌ ايهًٝى١      ؼت صعا١ٜ ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ ْاظِ ؽً

 يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب, أ.ّ.ر/ عُضٚ درب َٓغل األْؾط١ بايه١ًٝ.

تأيٝـ: أيؿْٛػ عاعرت٣, تضمج١: ممزٚح ايبغتا٣ٚ, تىأيٝـ َٛعىٝك٢ ٚأؿىإ: قُىز عبىز اؾًٝىٌ )دىايًٝٝٛ(, رٜهىٛص:         

 : ّ/ عظ س٢ًُ, َالبػ: أت١ًٝٝ أفاي١, أؽعاص: قُز ؾٛط٣, كضز َٓؿش: عُض ؽضٜـ, إخضاز: قُز ؾضز.إما٠٤قُز طًعت, 

 

 انغبنت ثكهيخ انشراػخ يحصذ املزكش األول دوري املؼهىيبد فً يُزذي شجبة انجبيؼبد املصزيخ« إثزاهيىفزيذ »

٢ به١ًٝ ايطايب باملغت٣ٛ ايجاْ)ايغعٝز  إبضاِٖٝسقٌ ايطايب/ ؾضٜز 

ع٢ً املضنظ األٍٚ ؾ٢ رٚص٣ املعًَٛات خالٍ َؾاصنت٘ ؾى٢ َٓتىز٣    ١(ايظصاع

ايؿىرت٠   ؾى٢ عًٛإ  ايكار٠ إعزارؽباب اؾاَعات املقض١ٜ ايشٟ أقِٝ مبعغهض 

 .2019ٜٓاٜض  31 - 27َٔ 
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 ACTفؼبنيبد األطجىع انرتفيهً نزيى 

مشًىت  ٚ ,2019َىاصؼ   6-2خىالٍ ايؿىرت٠ َىٔ      بهًٝى١ ايظصاعى١   ACTزأت ؾعايٝات األعبٛع ايرتؾ٢ٗٝ ٚايش٣ ٜٓعُ٘ ؾضٜىل  ب

ايعذٌ(, أَا اؾاْب ايجكايف نتب ٚصٚاٜات يًكىضا٠٤ ٚاالعىتعاص٠,    -راصت  -بٝٓر بْٛؼ  -ايؿعايٝات ايعزٜز َٔ األيعاب )بالٜغتٝؾٔ 

كتًؿى١ َىٔ ايقىباص     عأْىٛا دىظ٤ كقىك يعىضض    , ٚ(, ٚؽىػٌ اهلاْزَٝىز  األع١َٜٛٝزخٌ يبعض ايًػات )ايًػ١ ايهٛص١ٜ ٚايًػ١ 

 .ْٚباتات ايظ١ٜٓ ٚؽتالت ٚبشٚص خنض يًظصاع١, نُا مت عضض فُٛع١ َٔ عقاؾري ايظ١ٜٓ

 

 يجذأ أَشغزه يٍ كهيخ انشراػخ« قغبر األطز انغالثيخ»

 تمُٔ ؾعايٝات َغابكات األْؾىط١ املتٓٛعى١ ايتى٢ تٓعُٗىا اإلراص٠ ايعاَى١ يضعاٜى١ ايطىالب بىزأ ايٝىّٛ األٍٚ َىٔ َغىابكا           

اييت تٓعُٗا إراص٠ االؼارات ٚاألعض ايطالب١ٝ َٔ ن١ًٝ ايظصاع١ سٝح ؽٗزت ايؿعايٝات إقباٍ َٚؾاصن٘  (قطاص األعض ايطالب١ٝ)

أْؾط١ ؾ١ٝٓ ٚتؾٌُ َغابكات )ايؾعض  - َغابك١ ثكاؾ١ٝ َطبٛع١ يف املعًَٛات ايعا١َ  :ؾعاي٘ َٔ طالب نًٝات اؾاَع١ ٚتؾٌُ

 -( َقىاصع١ ايىشصاعني   -تىٓػ ايطاٚيى١    -أْؾط١ صٜام١ٝ ٚتؾٌُ َغىابكات )ؽىز اؿبىٌ     -( اإليكا٤-ايتٛاؽٝح  -ايظدٌ  -ايػٓا٤  -

 .ايؾطضْر  -أْؾط١ ادتُاع١ٝ 
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 عالة كهيخ انشراػخ يشبركىٌ فً يهزجبٌ األطز انغالثيخ

ٚاألعىض ايطالبٝى١    االؼىارات أؾتتح أ.ر/ أؽضف عبزايباعط ص٥ٝػ اؾاَع١ َٗضدإ األعىض ايطالبٝى١ ايىشٟ تٓعُى٘ إراص٠     

 .باإلراص٠ ايعا١َ يضعا١ٜ ايطالب بايتعإٚ َع طالب َٔ أدٌ َقض بغاس١ األْؾط١ ايطالب١ٝ أَاّ ن١ًٝ ايظصاع١

صعا١ٜ ايؾباب بايه١ًٝ ٚاؼار ايطالب ؾ٢ ؾعايٝىات املٗضدىإ ٚايىش٣     إؽضافٖشا ٚقز ؽاصى طالب َٔ ن١ًٝ ايظصاع١ ؼت 

 .ايؿ١ٝٓ( ٚمبؾاصن١ ايعزٜز َٔ نًٝات اؾاَع١ -ايضٜام١ٝ  - االدتُاع١ٝ -ايجكاؾ١ٝ )تنُٔ ايعزٜز َٔ األْؾط١ املتٓٛع١ 

 

 ACTفؼبنيبد األطجىع انرتفيهً انثبًَ نزيى 

َىاصؼ   30بهًٝى١ ايظصاعى١ خىالٍ ايؿىرت٠ َىٔ ايغىبت        ACTؾعايٝات األعبٛع ايرتؾ٢ٗٝ ايجا٢ْ ٚايىش٣ ْعُى٘ ؾضٜىل     أقُٝت

 (.مبب٢ٓ )ب 2019 إبضٌٜ 4ٚست٢ اـُٝػ 

كتًؿى١ َىٔ ايقىباص ْٚباتىات      أْىٛاع دىظ٤ يعىضض )  نُىا خقىك   ايؿعايٝات ايعزٜز َٔ األيعاب ٚاألْؾط١ ايجكاؾٝى١   تمشً

 ؽتالت ٚبشٚص خنض يًظصاع١(. -ايظ١ٜٓ
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 ثكهيخ انشراػخ« األطجىع انؼهًً األول»خزبو فؼبنيبد 

أ.ر/ ْىاظِ ؽىًيب عُٝىز ايهًٝى١ أ.ر/ قُىز عبزاجملٝىز       ؼت صعا١ٜ  (األعبٛع ايعًُٞ األٍٚ)ؽٗزت ن١ًٝ ايظصاع١ ؾعايٝات 

 .األْؾط١أ.ّ.ر/ عُضٚ امحز درب َٓغل  ٚإؽضافٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب 

قُىٛر سذىاطٟ ص٥ىٝػ االؼىار تٓىاٍٚ خالهلىا       ب ٚناْت ؾعايٝات ايّٝٛ األٍٚ َضاعِ االؾتتاح ٚايت٢ اعتًٗت به١ًُ ايطايى 

ٚدى٘ ايؾىهض يًذٓى١ ايتشهىِٝ ٚاملتُجًى١ يف أ.ّ.ر/ َىٞ       نُىا  عًٞ رعُٗا ايهاٌَ يًٓؾىاط ايطالبىٞ    ايه١ًٝ إلراص٠ايؾهض ٚايتكزٜض 

 ب.َٓقٛص, نُا تٛد٘ بايؾهض ملهتب صعا١ٜ ايطالب ٚأعنا٤ فًػ اؼار ايطال أَري٠ٚأ.ّ.ر/  اإلَاّ

ايعًُٝى١   األؾهىاص ايطىالب بعىضض   بىزأ  ٚ )ايقىٝزي١  -ايعًىّٛ   -ايطىب   -اهلٓزعى١   -ؽاصى ؾ٢ ايؿعايٝات طالب َٔ نًٝات )ايظصاع١ 

 Let's Talk science  ٚؽضسٗا بطضٜك١ كتقض٠ َٚبغط١ يف َغابك١

ـ    )ؾعايٝات ايّٝٛ ايجاْٞ بزأت بٓز٠ٚ عىٔ   سامىضٖا ا.ّ.ر/ عُىضٚ دىرب, عنىٛص أ.ر/ قُىز      ( ايتأٖٝىٌ َىٔ أدىٌ ايتٛظٝى

 .ؾؤار إٜٓاؼعبزاجملٝز ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب ٚايقشؿ١ٝ ر/ 

سامضٖا قُىٛر سذىاطٟ ص٥ىٝػ     (ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ ٚتطٜٛض ايشات)ايٝات ايّٝٛ ايجايح بزأت بزٚص٠ تزصٜب١ٝ يف فاٍ ؾع

١( ْباتىات ايظٜٓى   )انتىاص اؼار ايطالب, ثِ داْب تضؾٝٗٞ يًطالب املؾاصنني يف ايؿعايٝىات, ثىِ عكىزت رٚص٠ تزصٜبٝى١ يف فىاٍ      

 .سامضٖا أ.ّ.ر/ َٗٓز عبزايباعط

يف عُض ايكطٝىع   أٜاّ 7)أٍٚ  ايضابع بزأت مبًتكٞ يًتٛظٝـ عنٛص ؽضن١ صٜغبهت, ثِ ٚصؽ١ عٌُ بعٓٛإؾعايٝات ايّٝٛ 

اإلراص٠ )رعِ ؾين بؾضن١ ايكىاٖض٠ يًىزٚادٔ, ثىِ عكىزت رٚص٠ تزصٜبٝى١ عىٔ        أٍٚ أخقا٥َٞٗٓزؼ/ سغاْني ايزٜب  (عنٛص

 .سامضٖا أ.ّ.ر/ عُضٚ امحز درب (اؿزٜج١ ملظاصع األيبإ
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 خزبو دورح انزهىط األوىل نؼشبئز انجىانخ

ختاّ رٚص٠ ايضٖٛط األٚيٞ يعؾا٥ض اؾٛاي١ ايىيت ْعُتٗىا إراص٠ اؾٛايى١ ٚاـزَى١ ايعاَى١ ظاَعى١ املٓقىٛص٠ بايتعىإٚ َىع          

 .باملدِٝ ايهؾؿٞ ايزا٥ِ ظاَع١ املٓقٛص٠ 2019 إبضٌٜ 1َاصؼ ايٞ  29طالب اؾاَع١ خالٍ ايؿرت٠ َٔ  اؼار

 

 7 إثذاعرحصذ يزاكش أوىل فً يظبثقخ « نشراػخكهيخ ا»

ٚايت٢ تٓعُٗا ٚطاص٠ ايؾباب ٚايضٜام١ ٜٚؾاصى بٗا طىالب اؾاَعىات    2019املٛعِ ايغابؼ يعاّ  إبزاعُأعًٓت ْتا٥ر َغابك١ 

طالب َٔ  املقض١ٜ ٚاملعاٖز ايعًٝا سٝح ٜتٓاؾغٕٛ ؾ٢ عزر َٔ املغابكات ايؿضر١ٜ ٚاؾُاع١ٝ, ٚقز ؽاصى ؾ٢ ؾعايٝات املغابك١

 .ن١ًٝ ايظصاع١ نذظ٤ َٔ ٚؾز داَع١ املٓقٛص٠

 :ن١ًٝ ايظصاع١ داَع١ املٓقٛص٠ ع٢ً َضانظ أٚىل, ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل  ٚأعؿضت ايٓتا٥ر عٔ سقٍٛ طالب َٔ
l   ٍٚٚإساعَٞضاعٌ تًؿظ٢ْٜٛ  -ايطايب/ قُز ساؾغ سبٝب  -املضنظ األ 

l   ٍٚفاٍ اؾضاؾٝو ايطباع١ ايؿ١ٝٓ -ايطايب١/ َٓ٘ اهلل قُز أمحز  -املضنظ األ 
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 6/2/8102يجًىػخ انقذص انكشفيخ 

 دوري كزح انقذو
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 7/01/8102ورشخ يجالد حبئظ 

 82/01/8102فؼبنيبد ايفيُذ ريى ثذايخ خري 

 6/08/8102دوري املؼهىيبد 
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 ايٓؾاط ّ

عزر 

 ايرباَر

 عزر املغتؿٝزٜٔ
املبًؼ 

 املٓقضف

 د١ٗ ايقضف

 إمجايٞ طايب١ طايب

 اؼار طالب 1920 161 19 142 14 ايٓؾاط ايضٜام٢ 1

 40000 178 82 96 12 ايٓؾاط ايؿ٢ٓ 2

خزَات  -اؼار طالب 

 ؼغني أْؾط١ -تع١ًُٝٝ 

 ؼغني أْؾط١ 1900 1050 535 515 18 ايٓؾاط ايجكاؾ٢ 3

 اؼار طالب 3600 503 338 165 7 ايٓؾاط ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛد٢ 4

 - - 280 124 156 17 ْؾاط األعض ايطالب١ٝ 5

 ؼغني أْؾط١ -اؼار طالب  4300 2115 1152 961 16 ايٓؾاط االدتُاع٢ ٚايضسالت 6

 ؼغني أْؾط١ -اؼار طالب  28048 111 27 84 12 ْؾاط اؾٛاي١ ٚاـز١َ ايعا١َ 7

 - 79768 4396 2277 2119 96 اإلمجاىل
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 تطىر عذد األنشطة الطالبية التً تم االشتراك بهب
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 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 7 - 7 14/10 8/10 رٚص٣ اؾاَع١ يهض٠ ايكزّ اـُاع١ٝ

 6 6 - 7/11 9/10 رٚص٣ اؾُاع١ يهض٠ ايطا٥ض٠ طايبات

 6 6 - 6/11 14/10 اؾُاع١ يهض٠ ايٝز طايباترٚص٣ 

 3 - 3 - 16/10 رٚص٣ اؾاَع١ ؾ٢ تٓػ ايطاٚي١

 1 - 1 - 23/10 رٚص٣ اؾاَع١ ؾ٢ تٓػ األصمٞ

 4 - 4 - 30/10 بطٛي١ اؾاَع١ ؾ٢ اؾٛرٚ

 3 - 3 - 5/11 بطٛي١ اؾاَع١ ؾ٢ نُاٍ األدغاّ

 3 - 3 - 4/12 57357َاصثٕٛ بني طالب اؾاَع١ بايتعإٚ َع َغتؾؿ٢ 

 84 - 84 18/12 3/12 رٚص٠ نض٠ ايكزّ اـُاع١ٝ  بايه١ًٝ

 2 - 2 - 13/2 بطٛي١ اؾاَع١ ؾ٢ أيعاب ايك٣ٛ

 7 - 7 25/2 11/2 رٚص٣ اؾاَع١ ؾ٢ نض٠ ايكزّ اـُاع١ٝ

 7 7  26/2 25/2 رٚص٣ اؾاَع١ ؾ٢ نض٠ ايٝز طايبات

 3 - 3 - 25/2 رٚص٣ تٓػ ايطاٚي١ باؾاَع١

 15 - 15 23/3 3/3 رٚص٣ اؾاَع١ ؾ٢ نض٠ ايكزّ

 10 - 10 - 28/3 رٚص٣ اؾاَع١ ؾ٢ نض٠ ايكزّ اـُاع١ٝ

 161 19 142 اإلمجاىل

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 28 21 7 - 18/10 طٜاص٠ إىل َقٓع د١ٓٝٗ

 21 12 9 - 2/12 َقٓع د١ٓٝٗطٜاص٠ إىل 

 21 9 12 - 3/12 رٚص٣ املعًَٛات ايع١ًُٝ بايه١ًٝ

 3 - 3 - 17/12 رٚص٣ املعًَٛات ايع١ًُٝ باؾاَع١

 44 39 5 - 10/3 طٜاص٠ َقٓع د١ٓٝٗ

 25 17 8 - 17/3 طٜاص٠ َقٓع َقض إٜطايٝا بزَٝاط

 361 240 121 9/4 6/4 األعبٛع ايع٢ًُ األٍٚ بايه١ًٝ

 503 338 165 اإلمجاىل
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 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 14 5 9 - 11/10 ْز٠ٚ)استؿاٍ بشنضٟ ْقض أنتٛبض(

 30 18 12 - 21/10 ْز٠ٚ)اْتقاصات أنتٛبض اجملٝز(

 16 4 12 - 24/10 ْز٠ٚ ؽعض١ٜ به١ًٝ اآلراب

 9 3 6 10/10 7/10 ٚصؽ١ فالت سا٥ط

 26 15 11 30/10 28/10 َعضض ثكاؾ٢ ؾ٢ٓ

 5 3 2 13/11 11/11 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ بايه١ًٝ

 3 2 1 22/11 17/11 َغابك١ ايكق١ ايكقري

 4 3 1 29/12 2/12 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ ٚاالبتٗاالت ايز١ٜٝٓ

 362 220 142 - 2/12 ْز٠ٚ )ؽقق٢(  ايه١ًٝ

 21 6 15 21/2 16/2 ع١َٓٓقٛص800٠َٗضدإاالؽرتاى ؾ٢ 

ْز٠ٚ)نؾـ ايػؿ ٚؼزٜز ْٛع١ٝ نٌ َٔ ايًشّٛ ٚاأليبإ باعتدزاّ 

 تك١ٝٓ ايٛصاث١ اؾظ١ٝ٥

24/2 - 260 200 460 

 6 2 4 - 3/3 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ بايه١ًٝ

 6 - 6 14/3 3/3 ًَتك٢ ايهًٝات األٍٚ إلعزار قٝارات طالب١ٝ

 3 2 1 - 10/3 ايهضِٜ به١ًٝ اؿكٛمَغابك١ ايكضإ 

 15 6 9 - 20/3 ايربْاَر ايجكاؾ٢)املًعب ايهبري(

 4 - 4 14/4 9/4 َغابك١ رٚص٣ املعًَٛات

 66 46 20 - 15/4 ْز٠ٚ )نٔ إجيابٞ(

 1050 535 515 اإلمجاىل

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 6 - 6 19/6 17/6 صس١ً خ١ًٜٛ عريا ع٢ً األقزاّ إىل َز١ٜٓ صاؼ ايرب

 7 - 7 2/8 29/7 ؽطضْر ( -دٛاي١-َعغهض تضؾ٢ٗٝ)نض٠ قزّ 

 20 - 20 9/8 4/8 َعغهض مجق١

 7 - 7 - 3/8 املٗضدإ ايهؾؿ٢ ايغ٣ٛٓ باإلمساع١ًٝ

 6 4 2 3/10 30/9 املٗضدإ ايهؾؿ٢ ٚاإلصؽارٟ استؿاال بز٤ ايعاّ ايزصاع٢

 15 6 9 22/11 20/11 َعغهض تزصٜب٢ يعؾري٠ اؾٛاي١ ٚاملضؽزات
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 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 15 6 9 29/11 23/11 28ٚاإلصؽار١ٜ  36االؽرتاى ؾ٢ ايزٚص٠ ايهؾؿ١ٝ 

 10 2 8 7/2 5/2 َعغهض خز١َ عا١َ بايه١ًٝ

 3 - 3 15/2 13/2 ع١ٓ َٓقٛص٠(800َعغهض خز١َ عا١َ)

 2 1 1 13/3 11/3 نًٝات اؾاَع١ايٛصؽ١ ايؿ١ٝٓ األٚىل يعؾا٥ض 

 13 5 8 - 3/4 َٗضدإ االمساص األٍٚ يعؾا٥ض نًٝات اؾاَع١

 7 3 4 8/4 5/4 رٚص٠ ايضٖٛط األٚىل ؾٛاىل ٚدٛاالت اؾاَع١

 111 27 84 اإلمجاىل

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 19 11 8 - 4/6 طٜاص٠ َغتؾؿ٢ األٚصاّ

 20 16 4 - 9/8 صس١ً إىل صاؼ ايرب

 1550 850 700 2/10 22/9 سؿٌ اعتكباٍ ايطالب اؾزر

 16 2 14 10/10 7/10 رٚص٣ ايؾطضْر بايه١ًٝ

 3 - 3 25/10 20/10 رص٣ ايؾطضْر  باؾاَع١

 9 6 3 15/11 6/11 َغابك١ ايطايب ٚايطايب١ املجاي١ٝ بايه١ًٝ

 20 11 9 - 15/11 صس١ً إىل اإلعهٓزص١ٜ

 2 1 1 - 22/11 َغابك١ ايطايب ٚايطايب١ املجاي١ٝ اؾاَع١

 70 48 22 - 26/11 رٚص٠ اإلععاؾات األٚي١ٝ

 20 14 6 - 7/12 صس١ً إىل اإلعهٓزص١ٜ

 21 10 11 - 3/2 صس١ً َعضض ايهتاب

 180 100 80 - 24/2 ًَٕٝٛ فش١(100ْز٠ٚ)

 37 25 12 - 24/1 صس١ً صاؼ ايرب

 32 16 16 - 6/3 صس١ً اإلعهٓزص١ٜ

 58 22 36 - 17/3 رٚص٠ اإلععاؾات األٚي١ٝ

 58 22 36 - 24/3 رٚص٠ اإلععاؾات األٚي١ٝ

 2115 1152 961 اإلمجاىل
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 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 6 4 2 17/10 10/10 استؿاال يشنض٣ أنتٛبض باؾاَع١َغابك١ ايؿٔ ايتؾه٢ًٝ 

 5 3 2 18/10 16/10 َغابك١ اختٝاص األفٛات ٚايعاطؾني

 25 23 2 - 22/10 االؽرتاى ؾ٢ نضْؿاٍ اؾاَع١ استؿاال بشنض٣ ْقض أنتٛبض

 11 2 9 - 23/10 سؿٌ ؾ٢ٓ تؾه٢ًٝ بايه١ًٝ

 11 8 3 10/10 7/10 ٚصؽ١ ؾٔ تؾه٢ًٝ بايه١ًٝ

 23 9 14 17/12 30/9 تزصٜبات ايعٌُ املغضس٢

 20 6 14 - 18/12 َغضس١ٝ )األصض اؿُضا٤(

 15 5 10 21/2 16/2 ع١ٓ َٓقٛص800٠االؽرتاى ؾ٢ َٗضدإ 

 26 6 20 14/3 9/2 بضٚؾات ايعٌُ املغضس٢

 10 10 - - 3/3 ٚصؽ١  ؾٔ تؾه٢ًٝ بايه١ًٝ

 26 6 20 18/3 16/3 7َغضس١ٝ )األصض اؿُضا٤( ابزاع

 178 82 96 اإلمجاىل

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 30 8 22 - 1/10 َٗضدإ األعض ايطالب١ٝ باؾاَع١

 3 - 3 1/11 30/10 بطٛي١ ايؾطضْر بني  اعض نًٝات اؾاَع١

 4 - 4 - 5/11 َغابك١ ايًٝاق١ ايبز١ْٝ

 6 3 3 8/11 6/11 املعًَٛات ايعا١َ بني اعض نًٝات اؾاَع١رٚص٣ 

 3 3 - 27/12 5/12 َغابك١ ايتقٜٛض ايؿٛتٛغضاؾ٢

 14 4 10 - 18/12 بضْاَر املغابكات املتٓٛع١)قطاص األعض( به١ًٝ اؿاعبات ٚاملعًَٛات

 8 2 6 - 19/12 بضْاَر املغابكات املتٓٛع١)قطاص األعض( به١ًٝ عٝاس١ ؾٓارم

 25 5 20 - 6/2 )تِٝ بزا١ٜ خري(١صس١ً اإلعهٓزصٜ

 33 18 15 28/2 24/2 أعبٛع ثكاؾ٢ تضؾ٢ٗٝ )تِٝ نٝإ(

 2 2 - 5/2 26/12 َغابك١ اؾنٌ ًَقل باؾاَع١

 5 2 3 27/2 25/2 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ باؾاَع١

 2/3 6/3 22 21 43 (actأعبٛع تضؾ٢ٗٝ )تِٝ 
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 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 37 12 25 - 10/3 قطاص األعض ايطالب١ٝ بايه١ًٝ

 24 9 15 21/3 16/3 َٗضدإ اعض نًٝات اؾاَع١

 30/3 3/4 6 10 16 (actأعبٛع تضؾ٢ٗٝ )تِٝ 

 27 25 2 - 3/4 صس١ً ع١ًُٝ ملقٓع د١ٓٝٗ)تِٝ بزا١ٜ خري(

 280 124 156 اإلمجاىل

 

 د١ٗ ايتٌُٜٛ املبًؼ امجاىل طايب١ طايب ايبٝإ ّ

 13101 33 8 25 ايزصاع١ٝ تتغزٜز املقضٚؾا 1

فٓزٚم تهاؾٌ 

 ادتُاع٢

 19850 50 16 34 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 2

 11910 30 12 18 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 3

 24614 62 24 38 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 4

 25408 64 24 40 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 5

 5558 14 9 5 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 6

 102029 257 97 160 االمجاىل

 

 

29592 

45632 

102029 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

 تطىر اإلعبنبت المبدية للطالة

219 

167 

257 

2016/2017 2017/2018 2018/2019

 تطىر الطالة المطتفيذين من اإلعبنبت العينية
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أعؿضت َؾاصن١ ن١ًٝ ايظصاع١ ؾ٢ األْؾط١ ايطالبٝى١ ٚاملغىابكات ايتى٢ أقُٝىت     

َضانظ َٔ خىالٍ   عٔ سقٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً عز٠ 2018/2019خالٍ ايعاّ اؾاَع٢ 

 أبٓا٥ٗا ايطالب

 

 املضنظ فاٍ املغابك١ ايٓؾاط املغت٣ٛ االعِ ّ

 ايجايح َقطؿ٢ َزبٛىل عبز ايٓب٢ 1

 صٜام٢

 أٍٚ دٛرٚ

 ثا٢ْ دٛرٚ ايجا٢ْ خايز ٚيٝز ؾاصٚم 2

 ثا٢ْ دٛرٚ األٍٚ ٜاعض عبز ايعظٜظ عبز ايعظٜظ 3

 ثايح دٛرٚ ايجا٢ْ خايز فز عبز ايؿتاح 4

 ثا٢ْ ى7عبام طضٜل  ايجايح ٜاعض أْٝػ أبٛ اإلععارباعِ  5

 - ى60دٛرٚ  طاصم فز٣ عبز ايؿتاح 6

 صابع نض٠ ٜز - نض٠ ايٝز طايبات 7

 ايضابع ْٛصإ إبضاِٖٝ عتُإ 1

 ايؿ٢ٓ

 صابع ؾٕٓٛ تؾه١ًٝٝ

 عابع َغضح - َغضس١ٝ األصض اؿُضا٤ 2

 أٍٚ (7دضاؾو)ابزاع ايجا٢ْ ١َٓ اهلل قُز امحز 3

 عابع َغضح - ايعضض املغضس١ )األصض اؿُضا٤( 4

 ايجا٢ْ ؾضٜز إبضاِٖٝ ايغعٝز قُز 1

 ادتُاع٢

  طايب َجاىل

  طايب١ َجاي١ٝ ايضابع ٜامسني خايز ايغٝز قُز 2

 - 28ٚاإلصؽار١ٜ  36ايزٚص٠ ايهؾؿ١ٝ  1

 دٛاي١

 أٍٚ دٛاي١

 دٛاي١ َجاي١ٝ ايجا٢ْ أمسا٤ ساَز صَنإ 2

 

 

 ايجا٢ْ قُز أبٛ بهض عٛضأ١َٓٝ  1

 ثكاؾ٢

 صابع قضإ نضِٜ ٚثكاؾ١ إعال١َٝ

 ثا٢ْ قضإ نضِٜ ايجا٢ْ خايز ٚيٝز ؾاصٚم 2

 ايجا٢ْ ؾضٜز إبضاِٖٝ ايغعٝز قُز 3

رٚص٣  َعًَٛات َٓتز٣ ؽباب 

 مبعغهض مجق١ تاؾاَعا

 األٍٚ

 ايضابع قُز ساؾغ س٢ًُ سبٝب 4

َضاعٌ تًٝؿظ٢ْٜٛ ٚإساع٢ 

 (7)ابزاع

 األٍٚ
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 ايعزر ايعاّ اؾاَع٢

2012/2013 512 

2013/2014 541 

2014/2015 623 

2015/2016 795 

2016/2017 803 

2017/2018 839 

2018/2019 882 

 

  

 

 

 ايعزر ايٓٛع

 463 سنض

 419 أْج٢

 882 امجاىل
 

 

 

 

 ايعزر ايزصد١

 581 َادغتري

 301 رنتٛصاٙ

 882 امجاىل
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 أعزار ايطالب ايعاّ اؾاَع٢
ٚاؾزٕٚ 

 خضجيٕٛ

2013/2014 134 2 

2014/2015 111 1 

2015/2016 85 14 

2016/2017 101 36 

2017/2018 86 2 

2018/2019 109 5 

 

 

 

 

 

 ايعزر ايٓٛع

 54 سنض

 55 أْج٢

 109 امجاىل
 

 

 

 

 ايعزر ايزصد١

 55 َادغتري

 54 رنتٛصاٙ

 109 امجاىل
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 ايزٚي١

 َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا

 إمجاىل عاّ

 رنتٛصاٙ َادغتري ربًّٛ اإلمجاىل

 أ س أ س أ س أ س

 7 1 6 0 1 1 5 0 0 يٝبٝا

 7 0 7 0 1 0 6 0 0 عٛصٜا

 4 1 3 0 0 1 3 0 0 ايعضام

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ايُٝٔ

 1 0 1 0 0 0 1 0  ايغٛرإ

 3 0 3 0 2 0 1 0 0 األصرٕ

 23 2 21 0 5 2 16 0 0 االمجاىل

 23 23 5 18 0 االمجاىل ايعاّ

  

 ايعزر ايعاّ اؾاَع٢

2013/2014 76 

2014/2015 72 

2015/2016 40 

2016/2017 27 

2017/2018 28 

2018/2019 23 

 

 

 رنتٛصاٙ َادغتري

56 40 

96 

 

 

 رنتٛصاٙ َادغتري

50 51 

101 
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2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 َٔ اـاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اـاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اـاصز َٔ ايزاخٌ
8 787 7 796 9 873 

 

 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 َٔ اـاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اـاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اـاصز َٔ ايزاخٌ
6 95 8 116 10 76 
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 تطٛص عزر طالب ايزصاعات ايعًٝا َٔ ايزاخٌ ٚاـاصز 

 املكٝزٕٚ َٔ اـاصز املكٝزٕٚ َٔ ايزاخٌ

6 8 10 

95 

116 

76 

0
20
40
60
80

100
120
140

2016/2017 2017/2018 2018/2019

 تطٛص عزر اؿافًني ع٢ً ايزصدات ايع١ًُٝ َٔ ايزاخٌ ٚاـاصز 

 َٔ اـاصز َٔ ايزاخٌ
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 رنتٛصاٙ َادغتري

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

* ** * ** * ** * ** * ** * ** 

49 29 369 329 380 240 25 13 172 150 190 169 
59% 89% 63% 52% 87% 89% 

 ٖشا ايعاّ عزر املغذًني* 

 عزر ايشٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ صعا٥ًِٗ ؾ٢ َٛاعٝزٖا** 

 

 

 

 املزصعني املغاعزٜٔ املعٝزٜٔ

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

* ** * ** * ** * ** * ** * ** 

6 6 9 9 9 8 4 3 7 6 7 7 
100% 100% 89% 75% 86% 100% 

 ٖشا ايعاّ عزر املغذًني* 

 عزر ايشٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ صعا٥ًِٗ ؾ٢ َٛاعٝزٖا** 
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2012/2013 2013/2014 2014/2015

 ْغب االْتٗا٤ َٔ ايضعا٥ٌ ؾ٢ َٛاعٝزٖا

 ماخستيز

 دكتىراي

100% 100% 

89% 

75% 
86% 

100% 

40%

70%

100%

130%

2012/2013 2013/2014 2014/2015

 ْغب اْتٗا٤ املعٝزٜٔ ٚاملزصعني املغاعزٜٔ َٔ رصاعتِٗ

 المعيديه

المدرسيه 
 المساعديه
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 عاَى١  ايعىامل  أمىا٤  مجٝىع  ؾى٢  َٚجًٝتٗىا  ايهًٝى١  بىني  ايرتابىط  تعُٝىل  بٗىزف  ايظصاعى١  به١ًٝ ايٛاؾزٜٔ يًطالب َهتب إْؾا٤ مت

  ايعًٝا ايزصاعات أٚ األٚىل اؾاَع١ٝ باملضس١ً ايٛاؾزٜٔ ايطالب َع بايتٛافٌ ٚسيو خاف١ ٚأعٝا ٚبأؾضٜكٝا

   -يهبو املكزت فً :رزًثم 
l    تىىٛؾري املعًَٛىىات اـافىى١ بهاؾىى١ ايىىرباَر ايزصاعىى١ٝ ؾىى٢

ايه١ًٝ عٛا٤ باملضس١ً اؾاَع١ٝ األٚىل أٚ َضس١ً املادغتري 

 .ٚايزنتٛصاٙ ٚؽضٚط االيتشام بِٗ

l        ٍٚتزعِٝ ايعالقىات بىني مجٗٛصٜى١ َقىض ايعضبٝى١ ٚايىز

 .ٚايعضب١ٝاألؾضٜك١ٝ ٚاآلع١ٜٛٝ 

l     اإلعضاع بتكزِٜ كتًـ اـزَات يًٛاؾىزٜٔ عىٛا٤ أناْىت

   .ادتُاع١ٝ أٚ إْغا١ْٝ أٚ أنارمي١ٝ

l إجيار سًٍٛ أل٣ َؾه١ً ٜتعضض هلا ايطايب ابتزا٤ َٔ املكاب١ً ؾ٢ املطاص ٚست٢ تغهني ايطايب.  

l ٜببًزِٖ ايجا٢ْايكٝاّ ببعض ايضسالت مبدتًـ َزٕ َقض ٚسيو يتٓؾٝط ايغٝاس١ ٚتعضٜـ ايطالب ايٛاؾز ٔ. 

 هى أَشغخ وإَجبساد يكزت انىافذيٍأ
l طالب( 9عزر ايطالب يف املضس١ً اؾاَع١ٝ األٚىل ) بًؼ . 

l     ٜٔٚؼتىٌ  100بٓغىب١  بضْاَر املادغتري ٚايزنتٛصاٙ ايبشجٞ َاطاٍ ايضغب١ األٚىل ٚاألعاع١ٝ ملععىِ ايطىالب ايٛاؾىز %

   -نايتايٞ:َٛطعني ( طايب 23ٚبًؼ امجىىىاىل عزر ايطالب )ايٛاؾزٜٔ َٔ سٝح عزر ايطالب يٝبٝا َضنظ ايقزاص٠ 

 ات( ؽقىق6( طايب يف )8)  ؼتٌ املضتب١ األٚىل َٔ سٝح عزر ايطالب يٝبٝا . 

  ( ؽقىك .2(  طايىىب يف )6َٔ سٝح عزر ايطالب  ) ايجا١ْٝعٛصٜا ؼتٌ املضتب١ 

 ( ؽققات .4يف )( طايىىب 4َٔ سٝح عزر ايطالب ) ايجايج١ؼتٌ املضتب١  ايعضام 

 ٕ( ؽقىك .2) ٢(  طايىىب ؾ3) َٔ سٝح عزر ايطالب ايضابع١املضتب١   األصر 

 ُٔٝ( ؽقىك .1) ٢(  طايىىب ؾ1) َٔ سٝح عزر ايطالب اـاَغ١املضتب١   اي 

 ٕ( ؽقىك .1) ٢(  طايىىب ؾ1) َٔ سٝح عزر ايطالب ايغارع١املضتب١   ايغٛرا 
l  طايب .مل ًٜتشل بٗا أٟ   ٢األٚصب املادغتري املٗين بٓعاّ ايغاعات املعتُز٠بضْاَر املادغتري املٗين ٚبضاَر 

l ( طالب 6( َٛاؾك١ اعتطاع َٔ بِٝٓٗ )7إمجايٞ عزر املٛاؾكات املبز١ٝ٥ يربْىاَر املادغتري ايبشجٞ عاعات َعتُز٠ )

 اؿقٍٛ ع٢ً ؾٝظا يًزصاع١ ٚاالْتعاّ ؾ٢ ايربْاَر .

l   ( 1اعىتطاع َىٔ بٝىِٓٗ )   ١ ( َٛاؾكى 3ربْىاَر ايىزنتٛصاٙ ايبشجىٞ عاعىىىات َعتُىز٠ )     إمجايٞ عزر املٛاؾكىات املبز٥ٝى١ ي

 طالب اؿقٍٛ ع٢ً ؾٝظا يًزصاع١ ٚاالْتعاّ ؾ٢ ايربْاَر .

l ( طايب بربْاَر عًّٛ ايبشٚص ٖٚٛ َٔ ايرباَر املُٝظ٠ .1ايتشل عزر ) 

l  ايٛاؾزٜٔ ظاَع١ املٓقىٛص٠ ؾى٢ ايؿىرت٠ َىٔ     اؽرتنت ايه١ًٝ باملعضض ايتع٢ًُٝ يًرباَر املُٝظ٠ باملًتك٢ األٍٚ يًطالب

27/1 - 29/1/2019. 
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 انغالة انىافذوٌ املقيذيٍ ثبملزحهخ انجبيؼيخ األوىل

 2018/2019عاّ داَع٢ األٚىلَع١ٝ أعزار ايطالب املٓتعُني ؾ٢ املضس١ً اؾا

 رٚي١ اإلٜؿار عزر ايطالب ايؿضق١ ايزصاع١ٝ ّ

 عٛصٜا 1 األٚىل 1

 عٛصٜا 1 ايجا١ْٝ 2

 عٛصٜا 2 ايجايجى١ 3

 عٛصٜا 5 ايضابعى١ 4

 عىٛصٜا 9 اإلمجايٞ

 انغالة انىافذوٌ املقيذيٍ ثًزحهخ انذراطبد انؼهيب

 2018/2019 أعزار ايطالب املٓتعُني ؾ٢ َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا عاّ داَع٢

 رٚي١ اإلٜؿار عزر ايطالب بضْاَر ّ

 12 املادغتري عج٢ عاعات َعتُز٠ 1

/  ايعضام / يٝبٝا

 األصرٕ / ايغٛرإ

 4 ايزنتٛصاٙ عج٢ عاعات َعتُز٠ 2

يٝبٝا / ايُٝٔ / 

 األصرٕ

 ال ٜٛدز املادغتري امل٢ٓٗ ْعاّ عاعات َعتُز٠ 3

4 

 املادغتري امل٢ٓٗ بٓعاّ ايغاعات املعتُز٠ األٚصب٢ :

 َادغتري عًّٛ ايبشٚص )بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ( -1
 )بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ(َادغتري اإلراص٠ املتها١ًَ يألصام٢  -2
 َادغتري اإلراص٠ املتها١ًَ يًُٝاٙ )بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ( -3
 َادغتري اؿُا١ٜ املغتزا١َ يًُشافٌٝ )بايًػ١ اإللًٝظ١ٜ( -4

 ال ٜٛدز

 16 اإلمجاىل

 َٛطعني سغب رٍٚ اإلٜؿاراملٓتعُٕٛ ايطالب ايٛاؾزٕٚ 

 اإلمجاىل ايزنتٛصاٙ املادغتري ايزٚي١

 8 1 7 يٝبٝا

 3 0 3 ايعضام

 0 0 0 عٛصٜا 

 3 2 1 األصرٕ

 1 0 1 ايغٛرإ

 1 1 0 ايُٝٔ

 16 4 12 اإلمجاىل

  
 

0
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 اليمه السىدان األردن سىريا   العزاق ليبيا
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 عزر املٛاؾكات املبز١ٝ٥ إىل عزر ايطالب ايشٜٔ مت اْتعاَِٗ ؾ٢ ايزصاع١ 

 ُز٠ ؾ٢ بضْاَر املادغتري ايبشج٢ ال٥ش١ عاعات َعتباملكاص١ْ باألعٛاّ ايغابك١ 

 ايعاّ املٝالر٣ ايتدقك

عزر املٛاؾكات 

 املبز١ٝ٥

عزر ايطالب ايشٜٔ سقًٛا 

ع٢ً ؾٝظا ايزخٍٛ 

 ٚاْتعُٛا ؾ٢ ايزصاع١

 ْغب١ اإللاط

َادغتري عج٢ 

 عاعات َعتُز٠

2012 58 23 39.7% 

2013 107 37 34.6% 

2014 71 8 11.3% 

2015 34 5 14.7% 

2016 9 5 55.5% 

2017 5 1 20% 

2018 8 0 0 

2019 10 7 70% 

 %28.5 86 302 اإلمجاىل ايعاّ

 عزر املٛاؾكات املبز١ٝ٥ إىل عزر ايطالب ايشٜٔ مت اْتعاَِٗ ؾ٢ ايزصاع١

 ُز٠ ؾ٢ بضْاَر ايزنتٛصاٙ ايبشج٢ ال٥ش١ عاعات َعتباملكاص١ْ باألعٛاّ ايغابك١ 

 ايعاّ املٝالر٣ ايتدقك

عزر املٛاؾكات 

 املبز١ٝ٥

عزر ايطالب ايشٜٔ سقًٛا 

ع٢ً ؾٝظا ايزخٍٛ 

 ٚاْتعُٛا ؾ٢ ايزصاع١

 ْغب١ اإللاط

رنتٛصاٙ عج٢ 

 عاعات َعتُز٠

2012 16 3 18.8% 

2013 13 2 15.4% 

2014 6 0 0 

2015 8 2 255% 

2016 0 0 0 

2017 4 2 50% 

2018 3 0 0 

2019 3 1 33.3% 

 %18.86 10 53 اإلمجاىل ايعاّ
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 أعزار ايطالب املٓتعُني طبكًا يزٚي١ اإلٜؿار 

 ؾ٢ بضْاَر املادغتٝىض ٚايزنتٛصاٙ ايبشجٞ ال٥ش١ عاعات َعتُز٠ 

 إمجاىل عزر ايطالب رٚي١ اإلٜؿار ايربْاَر ّ

1 

 بضْاَر َادغتري عج٢ 

 عاعات َعتُز٠

 0 عٛصٜا

12 

 7 يٝبٝا

 3 ايعضام

 1 األصرٕ

 1 ايغٛرإ

2 

 بضْاَر ايزنتٛصاٙ عج٢ 

 عاعات َعتُز٠

 2 األصرٕ

 1 يٝبٝا 4

 1 ايُٝٔ

 16 اإلمجاىل

 أعزار ايطالب املٓتعُني ؾ٢ بضْاَر املادغتري ايبشج٢ 

 ال٥ش١ عاعات َعتُز٠ 

 إمجاىل رٚي١ اإلٜؿار عزر ايطالب ايتدقك ّ

 اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ 1

 ايعضام 1

2 

 يٝبٝا 1

 عًّٛ األصام٢ 2

 ايعضام 1

3 

 يٝبٝا 2

 0 عٛصٜا 0 االقتقار ايظصاع٢ 3

 1 ايغٛرإ 1 عًّٛ ايبشٚص 4

 1 ايٝبٝ 1 إْتاز اؿٝٛإ 5

 1 ايعضام 1 املبٝزات 6

 0 عٛصٜا 0 عًّٛ ايظ١ٜٓ 7

 ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ 8

 يٝبٝا 1

2 

 األصرٕ 1

 1 يٝبٝا 1 احملافٌٝ 9

 1 يٝبٝا 1 ايٓبات ايظصاع٢ 10

 12 اإلمجاىل

 أعزار ايطالب املٓتعُني ؾ٢ بضْاَر ايزنتٛصاٙ ايبشج٢ 

 عات َعتُز٠ال٥ش١ عا

 اإلمجاىل رٚي١ اإلٜؿار عزر ايطالب ايتدقك ّ

 2 األصرٕ 2 اإلصؽار ايظصاع٢ 1

 1 يٝبٝا 1 اقتقار طصاع٢ 2

 1 ايُٝٔ 1 ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ 3

 4 مجاىلاإل
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 ايع١ًُٝ األقغاّ سغب َٛطعٕٛ املكٝزٕٚ ايٛاؾزٕٚ ايطالب

 مجاىلاإل ايزنتٛصاٙ املادغتري ايكغِ

 2 0 2 اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ

 3 0 3 ألصامٞا

 2 2 0 اإلصؽار ايظصاعٞ

 1 1 0 االقتقار ايظصاعٞ

 1 0 1 إْتاز اؿٝٛإ

 0 0 0 ايظ١ٜٓاـنض ٚ

 3 1 2 يقٓاعات ايػشا١ٝ٥ا

 2 0 2 احملافٌٝ

 1 0 1 ايٓبات ايظصاعٞ

 1 0 1 املبٝزات

 16 4 12 اإلمجاىل

 )ر( ٚايزنتٛصاٙ )ّ( املادغتري بضْاَر ؾ٢ املٓتعُني ايطالب تٛطٜع

  َعتُز٠ عاعات ال٥ش١

 ايتدقك

 ايغٛرإ ايُٝٔ األصرٕ ايعضام يٝبٝا عٛصٜا

 ر ّ ر ّ ر ّ ر ّ ر ّ ر ّ

       0 1 0 1   اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ

       0 1 0 2   ألصامٞعًّٛ ا

     2 0   0 0   ايظصاعٞاإلصؽار 

         1 0 0 0 االقتقار ايظصاعٞ

         0 1   إْتاز اؿٝٛإ

       0 0     إْتاز األمساى

         0 0   عًّٛ ايظ١ٜٓ

   1 0 0 1   0 1   يقٓاعات ايػشا١ٝ٥ا

         0 1   احملافٌٝ

         0 1   ايٓبات ايظصاعٞ

       0 1 0 0   املبٝزات

 0 1           عًّٛ ايبشٚص

 اإلمجاىل

0 0 7 1 3 0 1 2 0 1 1 0 

0 8 3 3 1 1 
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G ٌايعًُٝىتني  إلىاح  ؾى٢  األعاعى١ٝ  ٚأراتٗىا  ايهًٝى١  قًىب  املهتبى١  متج 

 .ٚايبشج١ٝ ايتع١ًُٝٝ

G  ِإَىىزار املهتبىى١ باؿىىزٜح َىىٔ ايهتىىب ٚايىىزٚصٜات ايعضبٝىى١      ٜىىت

 .اجملاالت ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝٚاألدٓب١ٝ ؾ٢ 

G  ايطالب راخٌ املهتب١ الطالعتٛؾري املٓاذ املٓاعب. 

G تغذٌٝ االعتعاصات ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ. 

G تقٓٝـ ٚؾٗضع١ ايهتب ٚايزٚصٜات ٚايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ. 

G تغذٌٝ بٝاْات املٛار املطبٛع١ ٚغري املطبٛع١ ع٢ً ؽبه١ اؾاَع١. 

G ٛدٛر٠ باملهتب١ ع٢ً قاعز٠ بٝاْىات َهتبىات اؾاَعى١ يتغىٌٗٝ عًُٝى١ ايبشىح عًى٢        إرخاٍ املضادع ٚايهتب ٚاألعاخ امل

 .اإلْرتْتايطالب ٚايباسجني َٔ خالٍ 

 

املٝظا١ْٝ املدقق١ 

 (6/2يًُهتب١ )بٓز 

 املٓقضف َٔ بٓز أخض

املٓقضف ايؿع٢ً 

 ع٢ً ؽضا٤ ايهتب

 عزر ايهتب املؾرتاٙ

فٓزٚم خزَات 

 تع١ًُٝٝ

 فٓزٚم عٛخ

 ٚرصاعات

 األدٓب١ٝ ايعضب١ٝ أخض٣

17000 0 0 0 17000 80 24 

 

 ايٛعا٤

 ايهتب

ت
ا
ٜ
ص

ٚ
ز

ي
ا

 

 املٛار ايغُع١ٝ ٚايبقض١ٜ ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ

 ٖزاٜا أدٓب١ٝ عضب١ٝ

 رنتٛصاٙ َادغتري

C
D
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ke
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es
 

Sl
id
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V
id

eo
 

 ادتب٢ عضب٢ ادتب٢ عضب٢

املناف ؾ٢ 

2018/2019 

80 24 10 0 10 54 3 40 0 0 0 0 

 0 0 0 0 1214 153 1668 225 70 524 9003 15795 ايعزر ايه٢ً

 

 ايتقٜٛض َتٛعط املغتعرئٜ َتٛعط املرتررٜٔ املكاعز قاعات املطايع١ اـز١َ

 1300 )راخ٢ً+خاصد٢( 300 1000 92 2 ايعزر

 

 املٛعٛعات رٚا٥ض املعاصف ايكٛاَٝػ املغتدًقات ايهؾاؾات قٛا٥ِ بعٓاٜٚٔ ايهتب اـز١َ

 4 0 141 0 0 83 ايعزر
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 سضن١ االعتعاص٠ راخٌ املهتب١

 عزر املغتعرئٜ ايؿ١٦

 0 ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 2155 طالب

 1050 رصاعات عًٝا

 15640 َٔ اؾاَع١

 85 اـاصزَٔ 

 18930 امجاىل

  

  

 

 سضن١ االعتعاص٠ خاصز املهتب١

 عزر املغتعرئٜ ايؿ١٦

 220 ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 100 طالب

 110 رصاعات عًٝا

 430 امجاىل

 

 

 طباع١ ْغخ أعطٛاْات املغح اين٢٥ٛ ايبشح ؾ٢ ؽبه١ اإلْرتْت اؿاي١

 0 0 0 ) عزر املغتدزَني ( 1250 ايعزر

 

 ايعزر املؤٌٖ

 2 عاىل

 3 َتٛعط

 2 خزَات َعا١ْٚ

 7 امجاىل

 

 

 

 عزر املؾاصنني ايتاصٜخ املهإ اعِ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ

 2 1/3/2019 املهتب١ املضنظ١ٜ رٚص٠ بٓو املعضؾ١

 1 25/4/2019-22 ن١ًٝ ايتذاص٠ رٚص٠ ت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني باؾاَع١
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H .تقٓٝـ ٚتغذٌٝ ايبشٛخ املطًٛب ْؾضٖا باجمل١ً 

H .ِٝإصعاٍ ايبشٛخ يًغار٠ احملهُني ٚاعتكباٍ ْتٝذ١ ايتشه 

H     عًٝٗىا  َضادع١ ايبشٛخ ٚمبط تٓغٝل ايبشٛخ تبًعىا يًُٛافىؿات املتؿىل

 يًُذ١ً ٚإصعاهلا يًُطبع١.

H           ؼقٌٝ تهايٝـ ْؾىض نىٌ عىح ثىِ تٛصٜىزٖا ؾى٢ سغىاب اجملًى١ بايبٓىو

 األ٢ًٖ ؾضع اؾاَع١.

H      ْٔؾض األعاخ ايع١ًُٝ املكز١َ َٔ ايباسجني َٔ راخىٌ ايهًٝى١ ٚخاصدٗىا َى

راخٌ ٚخاصز َقض يهٌ َىٔ طًبى١ املادغىتري ٚايىزنتٛصاٙ ٚايغىار٠ اؿافىًني       

 ق١ٝ يزصد١ أعتاس َغاعز أٚ أعتاس ٚايباسجني.ع٢ً ايزنتٛصاٙ يًرت

H .إرخاٍ ناؾ١ بٝاْات األعاخ نا١ًَ ع٢ً ؽبه١ املعًَٛات باؾاَع١ 

H  ْغد١ َٔ نٌ عح يًٓاؽض. 10طبع ايبشٛخ ؾ٢ فٛص٠ فًزات ٚإعزار ٚتغًِٝ عزر 

H .تٛطٜع اجملًزات ع٢ً األقغاّ ايع١ًُٝ 

H  يتهٕٛ َتاس١ يًغار٠ ايباسجني.إصعاٍ ْغخ َٔ اجمل١ً يًُهتب١ ٚاملهتب١ املضنظ١ٜ 

H  ٍاألربٞتطبٝل بضْاَر َٓع االْتشا (Turnitin ًٞع )املكبٛي١ يًٓؾض يف اجملالت. األعاخ 

H       فًىزات َتدققى١ َتٛاؾكى١ َىع تكٝىِٝ ايًذىإ        7مت تطٜٛض اجمل١ً َٔ ف١ً ايعًىّٛ ايظصاعٝى١ إىل فًى١ تقىزص ؾى٢

 Impact Factorأع٢ً يألعاخايع١ًُٝ يًشقٍٛ ع٢ً تكِٝٝ 

H .مت إماؾ١ ١٦ٖٝ اعتؾاص١ٜ يهٌ ؽقك تنِ بعض اـربات ٚايعًُا٤ األداْب ٚنشيو بعض أعنا٤ ايًذإ ايع١ًُٝ 

H ٍايتابع ملؾضٚع املغتكبٌ. اإلْرتْتاألعزار عًٞ  إرخا 

H  ٍيًُذالت. اإليهرت١ْٝٚيًتشهِٝ عٔ طضٜل املٛاقع  األعاخ ٚإصعاٍاعتكبا 

 ايضقِ ايزٚىل صقِ اإلٜزاع اعِ اجمل١ً ّ

1 

J .of Agricultural  Chemistry and Biotechnology,  

Mansoura University 

 ايهُٝٝا٤ ايظصاع١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿ١ٜٛٝ

18166 ISSN 2090-3626 

2 
J .of Agricultural Economics and Social Sciences , 

Mansoura University 

 االقتقار ايظصاعٞ ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ

18165 ISSN 2090-3634 

3 J .of Animal and Poultry Production , Mansoura University 

 اإلْتاز اؿٝٛا٢ْ ٚايزٚادٔ

18164 ISSN 2090-3642 

4 J .of Food and Dairy Sciences , Mansoura University 

 ٚاأليبإايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ 

18163 ISSN 2090-3650 
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 ايضقِ ايزٚىل صقِ اإلٜزاع اعِ اجمل١ً ّ

5 J .of plant Protection and Pathology , Mansoura University 

 ٚقا١ٜ ٚأَضاض ايٓبات

18162 ISSN 2090-3677 

6 J .of plant Production, Mansoura University 

 اإلْتاز ايٓبات٢

18161 ISSN 2090-3669 

7 
J .of Soil Sciences and Agricultural Engineering ,  

Mansoura University 

 عًّٛ األصام٢ ٚاهلٓزع١ ايظصاع١ٝ

18160 ISSN 2090-3685 

 

 عزر األعاخ املٓؾٛص٠ ع١ٓ ايٓؾض

 األعاخ املٓؾٛص٠

 َٔ خاصز َقض َٔ راخٌ َقض

2016 683 668 15 

2017 698 691 7 

2018 665 656 9 

2019 144 142 2 

 .1/4/2019ست٢ تاصٜخ  2019** إسقا١ٝ٥ األعاخ املٓؾٛص٠ عاّ 
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 تطٛص عزر األعاخ املٓؾٛص٠ باجمل١ً
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 اسقا١ٝ٥ ايٓؾض باجمل١ً َٔ راخٌ ٚخاصز َقض

 األبحاث المىشىرة مه خارج مصز األبحاث المىشىرة مه داخل مصز
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ْٛعا َٔ أْٛاع ايٓػاط املكؿٛد ٚاملدطط يف أٟ َؤضط١، سٝح ٜعٌُ عًيٞ   ايتدزٜب

 إنطاب ايعاًَني بٗا فُٛع١ َٔ اـربات بٗدف ؼطني أدا٤ نٌ َِٓٗ . 

إسيداخ غػيٝتات يف املتيدزبني َئ ْاسٝي١      ٖٛ ْػاط كطط ٜٗيدف إييٞ    فايتدزٜب

َعًَٛاغِٗ، َٚعازفِٗ، َٚٗازاغِٗ، ٚضًٛنٝاغِٗ مبا جيعًيِٗ َتكيٓني ادا٤ أعُيا ِ    

 بهفا١ٜ ٚاْتاد١ٝ َسغفع١.

َٓٗيييا إٔ ٜهيييٕٛ ايتيييدزٜب ٖادفيييا ٜٚتُٝيييص      ٚيًتيييدزٜب فُٛعييي١ َييئ امل ييياد    

ايٛظٝف١ٝ، َٚتُٝصا بايتدزز يف غكدِٜ املياد٠ ايتدزٜ ٝي١،   باالضتُساز١ٜ، ٚايػُٛي١ٝ عٝح ٜػٌُ مجٝع اجملُٛعات ٚاملطتٜٛات 

 ٚإٔ ٜهٔ ٚاقعٝا، ٜٚتُٝص بايتطٜٛس املطتُس يف املاد٠ ٚاألضًٛب.

 : رهذف انىحذح إىل رمذَى خذيبد انزذرَت نهفئبد املظزهذفخ يٍ خالل

l ؼدٜد االستٝادات ايتدزٜ ١ٝ يًطالب ٚاـسجيني َٔ ايه١ًٝ ف٢ اجملاالت املدتًف١. 

l ٜد االستٝادات ايتدزٜ ١ٝ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ ف٢ اجملاالت املدتًف١ؼد. 

l ؼدٜد االستٝادات ايتدزٜ ١ٝ ي١٦ًٝٗ ااداز١ٜ ٚايف١ٝٓ بايه١ًٝ ف٢ اجملاالت املدتًف١ . 

l غكدِٜ خط١ غدزٜ ١ٝ َكرتس١ ملدتًف ايف٦ات املطتٗدف١ َٔ ايه١ًٝ َع بدا١ٜ ايعاّ ايدزاض٢ . 

l  ٚااغساف ٚغكِٝٝ ايدٚزات ايتدزٜ ١ٝ ايت٢ غكّٛ بٗا ايه١ًٝ ملدتًف املطتٗدفنيايتٓطٝل. 

l       غٛثٝل ٚغكِٝٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ ايت٢ غكدَٗا ا ٦ٝات ٚاملػسٚعات املدتًف١ َٔ داخيٌ ٚخيازز ايهًٝي١ يًطياد٠ أعكيا٤

 . ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ ٚا ١٦ٝ ااداز١ٜ ٚنرا ايطالب

l يطالب بايه١ًٝ ف٢ ؽطٝط ٚغٓفٝر َٚتابع١ عًُٝات غدزٜب ايطالب َٔ خالٍايتٓطٝل َع إداز٠ غ٦ٕٛ ا :- 

 .سؿس ايطالب املؤًٖني يًتدزٜب ٚػٗٝص بٝاْاغِٗ ٚضتغِٗ ايراغ١ٝ -

  . بٓا٤ قاعد٠ بٝاْات ايتدزٜب املٝدا٢ْ -

 (.ااعالٕ عٔ فسف ايتدزٜب املتاس١ )بايتٓطٝل َع دٗات ايتدزٜب -

 . ايتدزٜبغٓطٝل غٛشٜع ايطالب ع٢ً دٗات  -

 .غٓطٝل ااغساف ٚاملتابع١ املٝدا١ْٝ -

 .غكِٝٝ أدا٤ ايطالب ٚايتدزٜب -

l إؾداز ايٓػسات ٚاألدي١ ايت٢ َٔ غاْٗا إٔ غطاعد ع٢ً ايتعسٜف غدَات ٚإَهاْٝات ايٛسد٠ املدتًف١. 

l ١ ايتع١ًُٝٝف٢ غعدٌٜ ايًٛا٥ح اـاؾ١ بتدزٜب ايطالب بايتٓطٝل َع إداز٠ غ٦ٕٛ ايطالب مبا خيدّ ايعًُٝ االغرتاى . 

 ايسؤ١ٜ: ايتُٝص ٚايسقٞ يف غكدِٜ ٚغكِٝٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ ملدتًف املطتٗدفني َٔ ايه١ًٝ.

ايسضاي١: ف٢ اطاز زضاي١ ايه١ًٝ غًتصّ ايٛسد٠ بت١ُٝٓ املٛازد اي ػس١ٜ ملدتًف املطتٗدفني َٔ ايه١ًٝ َٔ خالٍ غػطٝي١  

 استٝاداغِٗ َٔ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ املدتًف١.
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 وحذح انزذرَت ػُذ رُفُذ ثزَبيح رذرَجًيهبو 

l        ،ٕٛٚقع خط١ ايتدزٜب ايط١ٜٛٓ يًرباَر ايتدزٜ ١ٝ يًف٦يات املطيتٗدف١ )أعكيا٤ ٦ٖٝي١ ايتيدزٜظ َٚعياِْٚٝٗ، اادازٜي 

عًيٞ دزاضي١ االستٝاديات ايتدزٜ ٝي١ اييف غٗيدف إييٞ زفيع َطيتٟٛ ٚنفيا٠٤ ايف٦يات             ايعإًَٛ ٚايطالب بايهًٝي١( بٓيا٤   

 املدتًف١.

l يفرتات ايص١َٝٓ املال١ُ٥ سطب ط ٝع١ ايف٦ات املطتٗدف١ يًتدزٜب ٚؼدٜد َهإ إقا١َ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ.ؼدٜد ا 

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

l َئ   ٣ٝل االضتفاد٠ ايكؿَٛتابع١ ايرتغٝشات ٚايتأند َٔ إٔ ايرتغٝشات َال١ُ٥  دف ايربْاَر ايتدزٜيب املكرتح يتشك

 ذيو ايربْاَر. 

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

l .َتابع١ غٓفٝر ايربْاَر ايتدزٜيب ٚايعٌُ عًٞ سٌ املعٛقات ايف غعرتض ض ٌ غٓفٝرٙ عٔ طسٜل َٓطل ايربْاَر 

l ٜب.َتابع١ إؾداز غٗادات ادتٝاش بساَر ايتدز 

l .َتابع١ غكِٝٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ ٚإعداد ايتكازٜس اـاؾ١ بريو 

l           ٙغكِٜٛ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ ٚاؽاذ اادسا٤ات ايتؿيشٝش١ٝ اييف َئ غيأْٗا َساعيا٠ َعٛقيات ايربْياَر اييف   غٓفٝير

 ٚايعٌُ عًٞ سٌ غًو املعٛقات أٚ اؿد َٓٗا عٓد غٓفٝر ايرباَر املطتك ١ًٝ.
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 انزذرَجُخرصًُى انربايح 

غعترب ع١ًُٝ غؿُِٝ ايربْاَر ايتدزٜيب ع١ًُٝ ف١ٝٓ سٝح ؽتًف َٔ َٓعِ آلخس، سطب دزد١ خربغ٘ ٚايعسٚف 

 احملٝط١ ب٘ ، إال أْ٘ َٔ املُهٔ ٚقع بعض اازغادات ايعا١َ يتؿُِٝ ٚغكِٝٝ ايربْاَر ايتدزٜيب يٝػٌُ اـطٛات ايتاي١ٝ: 

 خطٛات غؿُِٝ ايربْاَر ايتدزٜيب

1 2 3 4 5 6 7 8 

 املٝصا١ْٝ املدزبٕٛ املتدزبٕٛ ايصَإ ٚاملهإ ايٛضا٥ٌ األضايٝب املٛقٛعات األٖداف

 ٜٚعترب ؼدٜد أٖداف ايربْاَر اـط٠ٛ األٚيٞ ٚاألضاض١ٝ عٓد غؿُِٝ ايرباَر ايتدزٜ ١ٝ. ** 

ؼدٜيد قتيٟٛ ايربْياَر يف قي٤ٛ     ٜتِ ؼدٜد املٛقيٛعات اييف ضٝتكيُٓٗا ايربْياَر أٚ      ؼدٜد قتٟٛ ايربْاَر ايتدزٜ ٢ ::

ؼدٜد أٖداف ايربْاَر ٚايرٟ ضٝتٛقف عًٞ ؼًٌٝ االستٝادات ايتدزٜ ١ٝ َٚطتٟٛ املػازنني فكد غتػاب٘ بعض املٛقٛعات 

يف بعض ايرباَر ٚيهٔ عٓاؾس نٌ َٓٗا خيتًيف َئ بسْياَر آلخيس، نُيا إٔ ايرتنٝيص عًيٞ اؾاْيب املعيسيف ٚاؾاْيب ايتط ٝكيٞ            

 خيتًف أٜكا.

غتعييدد األضييايٝب ايتدزٜ ٝيي١ فُٓٗييا احملاقييسات، ٚاحملاقييس٠ ايٓكاغيي١ٝ، ٚدزاضيي١ اؿاييي١، ٚايتُييازٜٔ،      ضييايٝب ايتدزٜ ٝيي١ ::األ

ٜعين غعدد األضايٝب ايتدزٜ ٝي١ أْٗيا    ٚاالضتكؿا٤ات، ٚايتعًِٝ املربَر، متجٌٝ األدٚاز، ٚامل ازٜات، ٚايصٜازات املٝدا١ْٝ...اخل، ٚال

يهٌ َٓٗا َصاٜاٖا ٚعٝٛبٗا، ٚاألِٖ َٔ ذيو إٔ يهٌ َٓٗا فاال يالضتدداّ سطب ط ٝع١ املٛقيٛع   بدا٥ٌ ي عكٗا اي عض، ٚيهٔ

ايرٟ غتِ َعاؾت٘، ٚسطب ْٛع١ٝ اؾٛاْب املطًٛبي١ غصٜٚيد املتيدزب بٗيا ضيٛا٤ ناْيل يف غيهٌ َعيازف أٚ َٗيازات أٚ غػيٝت يف           

 االػاٖات ٚايطًٛنٝات.

 .ايطاعات ايتدزٜ ١ٝ ايالش١َ يتػط١ٝ َٛقٛعات ايربْاَر ايتدزٜيبغتكُٔ إمجايٞ :: َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب 

داخٌ املؤضط١ ْفطٗا، أٚ خازدٗا بايٓطي ١ يًيرباَر اييف غٓعُٗيا َؤضطيات غدزٜ ٝي١        ٜهٕٛ:: َهإ اْعكاد ايربْاَر ايتدزٜيب 

 َتدؿؿ١.

فُٛع١ َٔ  املدزبنيسٝح جيب إٔ غتٛفس يف يٓذاح ايربْاَر ايتدزٜيب  األضاض١ٝايسنٝص٠ ٜعترب :: اختٝاز املدزبني ٚاملتدزبني 

املٗازات األضاض١ٝ نُٗاز٠ ايعسض ٚايكيدز٠ عًيٞ االغؿياٍ ايفعياٍ، ٚايكيدز٠ عًيٞ ااقٓياع، ٚيدٜي٘ دزدي١ عايٝي١ َئ اؿطاضي١ٝ             

االدتُاع١ٝ َدزنا ملػاعس املتيدزبني ٚقيادز عًيٞ ؼفٝيصِٖ يًُػيازن١...اخل. نُيا جييب إٔ غساعيٞ فُٛعي١ َئ االعت يازات            

َٓٗيا إٔ غتٓاضيب ط ٝعي١ ايربْياَر َيع استٝادياغِٗ ايتدزٜ ٝي١ ٚإٔ ٜهيٕٛ ٖٓياى ػاْطيا يف            املتدزبنيضاض١ٝ عٓد اختٝاز األ

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

بدقي١ َئ َهافيات امليدزبني ٚاألدٚات ايًصَي١      جيب ؼدٜد َٝصا١ْٝ ايتدزٜب ايالش١َ يًربْاَر ايتدزٜيب ::  َٝصا١ْٝ ايتدزٜب 

 .األخس٣ااداز١ٜ  فٚاملؿازٜ، يهٌ بسْاَر غدزٜيب، ٚغهًف١ إعداد املاد٠ ايتدزٜ ١ٝ

غتِ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ فٗٞ ع١ًُٝ َٓع١ُ غٗدف إيٞ ؼدٜد نفا٠٤ أٚ قُٝي١ غي٤ٞ   ٚيف ْٗا١ٜ ايربْاَر ايتدزٜيب :: ع١ًُٝ ايتكِٝٝ 

َا، فا دف َٔ غًو ايع١ًُٝ ؼدٜد َا إذا نإ ايتدزٜب َٛان ا يألٖداف األؾ١ًٝ ايف عكد َٔ أدًٗا أّ ال، ٚؼدٜد ايتشطيٝٓات  

از َييدٟ ٚقيٛح َٚؿييداق١ٝ األضيي١ً٦  اييف جيييب إدخا يا عًييٞ بيساَر ايتييدزٜب ٚفيل َييا غٓتٗيٞ إيٝيي٘ عًُٝي١ ايتكٝييِٝ، ٚاخت ي       

 ٚاالضتكؿا٤ات ٚاألدٚات ٚاألضايٝب املطتدد١َ يف ايٓػاط ايتدزٜيب.
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 «أيزاض انذواخٍ انفريوطُخ» ًنربَبيح انزذرَجا

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

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

َيٓٗر أَيساض اييدٚادٔ ايفتٚضي١ٝ     يب ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًيٞ  ا( ط30سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .يف فاٍ ايدٚادٔنتدزٜب ؼًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ 

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l أضظ عًُٝات ايتػسٜح ايط١ًُٝ. 

l األضظ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يٓذاح ع١ًُٝ ايتشؿني. 

l اضعًُٝات َكا١َٚ األَساض قٛاعد األَٔ اؿ٣ٛٝ ف٢ فاٍ َكا١َٚ األَس. 

l ايعًُٝات ايسعا١ٝ٥ املدتًف١ طٛاٍ ايفرتات ااْتاد١ٝ نٝف١ٝ أدسا٤ عًُٝات ايتشؿني املدتًف١. 

l األضظ ايط١ًُٝ يتداٍٚ ايدٚادٔ ايٓافك١ ٚقع بساَر ايتشؿني اؿدٜج١ ملكا١َٚ األَساض. 

 

 «أيزاض انذواخٍ انجكزريَخ وانطفُهُخ»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٚ اط20( َتدزب َئ  21سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ( ٞ     1ييب  غػيدٝـ   خيسٜر ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًي

 .يف ايدٚادٔ نتدزٜب ؼًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُاي هتت١ٜ ٚ ايطف١ًٝٝ ٚ نٝف١ٝ عالدٗا  األَساض

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  .ايػسٚط ايٛقا١ٝ٥ 

l  األَساضأِٖ طسم غػدٝـ . 

l اي هتت١ٜ.  األَساض 

l ايطف١ًٝٝ. األَساض 

l .أَساض ض٤ٛ ايتػر١ٜ 
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 «رغذَخ يزضٍ انظزطبٌ»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 .( ضاعات غدزٜ ١ٝ 4) :عدد ضاعات ايتدزٜب

غػر١ٜ َسقيٞ  خسٜر ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًٞ  2 يب ٚاط 60( َتدزب 62سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .يًعٌُ يف فاٍ غػر١ٜ َسقٞ ايطسطإ زفع نفا٤غِٗ اميهٔ عٔ طسٜكٗايطسطإ ٚ

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: را ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٜٞٗدف ٖ

l  املطسط١ٓاالختالفات بني اـالٜا ايط ٝع١ٝ ٚاـالٜا . 

l  اؿُٝد٠ ٚاألٚزاّ اـ ٝج١ األٚزاّاالختالفات بني. 

l َساسٌ غطٛز َسض ايطسطإ  - ااؾاب١ بايطسطإ أض اب. 

l  ٕايتُجٌٝ ايػرا٥ٞ ٚاملػرٜات ٚايطاق١ املتطً ١ ملسقٞ ايطسطا. 

l  ٕايتػر١ٜ أثٓا٤ ايعالز ايهُٝاٟٚ ٚااغعاعٞ   - أْع١ُ غرا١ٝ٥ َكاد٠ يًطسطا. 

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

 

 «األػًبلإدارح »انربَبيح انزذرَجٍ 

 4/2018ّ/ 18ٚ 16: َٜٛني غدزٜ ني ايتدزٜيبَد٠ ايربْاَر 

 ( ضاعات غدزٜ ١ٝ 6) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٍ  إداز٠خسٜر ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًيٞ     19 يب ٚاط 3( َتدزب 22سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(  األعُيا

 يتشطني دٛد٠ ايعٌُ.زفع نفا٤غِٗ  اميهٔ عٔ طسٜكٗٚ

 أضتاذ َطاعد بكطِ االقتؿاد -د ع د ايداِٜ قُد/ ب: أ.ّ.املدز

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l   داخٌ املٓع١ُ. األعُاٍايتدطٝط ٚدٚزٙ يف إداز٠  - األعُاٍ إداز٠َ اد 

l  ِٝؼدٜد املط٦ٛيٝات داخٌ املٓع١ُ . ااداز٣ايتٓع ٚ 

l  داخٌ املٓع١ُ. ااداز١ٜايسقاب١  - داخٌ املٓع١ُ ااداز١ٜايتٓطٝل بني املطتٜٛات 

l  ْادح إداز٣ملدٜس  األضاض١ٝايطُات . 
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 «إدارح انجىدح انشبيهـخ»انربَبيح انزذرَجٍ 

 ّ.21/4/2018 غدزٜيب  ّٜٛ ٚاسد :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ): ضاعات ايتدزٜبعدد 

إداز٠ يتأًِٖٝٗ عًيٞ فٓٝيات    خسٜر َٔ ايه13١ًٝطايب ٚ 21( َتدزب34سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .املؿاْع بعد ايتدسز نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ مبعاٌَ اؾٛد٠ ايػا١ًَ

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l ايتعسف عًٞ ايتطٛز ايتازخيٞ يًذٛد٠. - ايتعسف عًٞ املفاِٖٝ املدتًف١ ملؿطًح اؾٛد٠ 

l ايتعسف عًٞ َفّٗٛ غٛنٝد اؾٛد٠. - عًٞ َفّٗٛ َساق ١ اؾٛد٠ ايتعسف 

l .ايعٓاؾس األضاض١ٝ اداز٠ اؾٛد٠ ايػا١ًَ  

l .َتطً ات لاح بسْاَر إداز٠ اؾٛد٠ ايػا١ًَ 

l .بعض ايُٓاذز اـاؾ١ بإداز٠ اؾٛد٠ ايػا١ًَ 

 «انضغط و انظكز ًرغذَخ يزض»انربَبيح انزذرَجٍ 

 ّ.26/4/2018غدزٜيب  ٚاسدّٜٛ  :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

غػرٜي١  يتأًٖٝيِٗ عًيٞ    خيسٜر َئ ايهًٝي١   3طاييب ٚ  22( َتيدزب 25سكس ايربْياَر ايتيدزٜيب )   :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ( 

 .يف غػر١ٜ َسقٞ ايكػط ٚ ايطهس نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ َسقٞ ايكػط ٚ ايطهس

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

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

 ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي:
l األْطٛيني ٖسَٕٛ عٌُ َٝهاْٝه١ٝ. 

l أْٛاع٘ ٚ ايطهسٟ اي ٍٛ َسض. 

l ايطهس. مبسض اـاؾ١ ايٛظٝف١ٝ األغر١ٜ 

l ايطهس. ملسٜض غرا٥ٞ بسْاَر إعداد 

l ٌايطهس. َسقٞ أد١ٜٚ َع ايػرا٤ غداخ 

l ايكػط. زفع إىل غؤدٟ ايف ايعٛاٌَ - ايكػط َسض 

l املسغفع. ايكػط خفض َٝهاْٝه١ٝ 

l ٌايكػط. ملسٜض غرا٥ٞ ربسْاَ إعداد - ايكػط أد١ٜٚ َع ايػرا٤ غداخ 

l ايكػط. خفض يٞإ غؤدٟ ايف األغر١ٜ بعض يف ايفعاي١ املسن ات 

l عًِ اضتدداّ نٝف١ٝ Nutragenomics. 
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 «ػُش انغزاة»رمزَز ػٍ انربَبيح انزذرَجٍ 

 6/2018ّ/ 26ّٜٛ غدزٜيب ٚاسد   :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات غدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

( َتدزب َٔ طالب ايه١ًٝ يتأًٖٝيِٗ عًيٞ َػيسٚع عيٝؼ ايػيساب      29سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١ 

 َػسٚع عٝؼ ايػساب.ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف 

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

 ٚسد٠ ايتدزٜبَدٜس  - َٗٓد قُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l يًُػسّٚ اي ٝٛيٛد١ٝ ايط ٝع١ . 

l يًُػسّٚ ايػرا١ٝ٥ ايك١ُٝ. 

l املػسّٚ َٛزفٛيٛدٝا . 

l املػسّٚ َٔ ايعامل٢ ااْتاز . 

l َِٖؿس 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 رفزَخ»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 ( ضاعات غدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

خسٜر ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًٞ ايتفسٜخ ٚاؿكا١ْ  4طايب ٚ 29َتدزب  33سكس ايربْاَر ايتدزٜيب :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف فاٍ ايتفسٜخ.

َيدٜس َعاَيٌ ايتفيسٜخ     -ْا٥ب َيدٜس َعُيٌ ايكياٖس٠ ؾيدٚد اييدٚادٔ ضيابكا         -َؿطفٞ ع د ايًطٝف  املدزب: ّ/ عال٤ ايدٜٔ

 َدٜس قطاع ايتفسٜخ بػسن١ َطسٚح. -اـازد١ٝ يػسن١ ايدق١ًٝٗ يًدٚادٔ ضابكا 

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

 َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي:غ١ُٝٓ  ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  أضاضٝات ايتفسٜخ 

l -  طسم ايتعاٌَ َع َانٝٓات اييsetter  

l - ايي  إداز٠Hatch. 
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 «انزظًُذ و يمبويخ اِفبد ملحبصُم انخضز رحذ َظى انجُىد املحًُخ» انربَبيح انزذرَجٍ

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

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :ايتدزٜب عدد ضاعات

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

 ايؿٛب.نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف فاٍ  َٚكا١َٚ اآلفات حملاؾٌٝ اـكس ؼل ْعِ اي ٝٛت احمل١ُٝ

 َدزع بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ -َطعد ْدا  قُدد/  املدزب:

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

 ؿٌ بي:غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜت ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  طُاطِ. -فًفٌ -اِٖ احملاؾٌٝ ايف غصزع فٝٗا خٝاز  - أْٛاع اي ٝٛت احمل١ُٝ -األٖداف -غعسٜف ايصزاع١ احمل١ُٝ 

l بساَر ايتطُٝد املت ع١ داخٌ اي ٝٛت احمل١ُٝ. - غسب١ٝ قاؾٌٝ اـكس داخٌ اي ٝٛت احمل١ُٝ 

l .أِٖ األَساض ٚ اآلفات ٚ بساَر املهافش١ املت ع١ 

 

 «األورىكبد ثبطزخذاو رُظُك انحذائك»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 ( ضاعات غدزٜ 5.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٚ نًٝي١ شزاعي١ دَٝياط    ايهًٝي١   َٔ خسٜر3ٚ  ايبط 21( َتدزب 24َٔسكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :)املتدزبٕٛ( ايف١٦ املطتٗدف١

 غٓطٝل اؿدا٥ل.يف فاٍ نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ  األٚغٛناد باضتدداّ يتأًِٖٝٗ عًٞ فٓٝات غٓطٝل اؿدا٥ل

 ؽؿـ ْ اغات ش١ٜٓ كطِ اـكس ٚ ايص١َٜٓدزع ب -َٗٓد قُد ع د اي اضط ، ّ/ قُد عٝد د/ : املدزبٕٛ

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب - طَٗٓد قُد ع د اي اضد/ : َٓطل ايربْاَر

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l َكد١َ ف٢ غؿُِٝ ٚغٓطٝل اؿدا٥ل 

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

l  أِٖ اجملاَٝع ايٓ اغ١ٝ يٓ اغات ايص١ٜٓSoft Scape - ايعٓاؾس ااْػا١ٝ٥ ف٢ ايتؿُِٝ - ايعٓاؾس ايٓ اغ١ٝ اضتدداَات. 

l  ايسضِ ا ٓدض٢AutoCAD (2D) -  َساسٌ إْػا٤ ايتؿُُٝات املدتًف١. 

 

http://eupc.mans.edu.eg/V2/get?Dr=25512051700053&T=2&L=A
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 «رغذَخ انزَبضُني» نربَبيح انزذرَجٍا

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

 . ( ضاعات غدزٜ 6١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

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

 ايتػر١ٜ يًسٜاقٝني.نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف فاٍ  غػر١ٜ ايسٜاقٝني

 بسْاَر ْعِ ايتػر١َٜٚدٜس  األي إكطِ املطاعد ب األضتاذ -قُد مست دزٜٚؼ .د/ .ّأب: املدز

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  املػسٚبات ايسٜاق١ٝ  -ايتػر١ٜ بعد ايتدزٜب   - ايتػر١ٜ أثٓا٤ ايتدزٜب  -ايتػر١ٜ ق ٌ ايتدزٜب. 

l أ١ُٖٝ ايربٚغني يًسٜاقٝني -ايػرا١ٝ٥ ملُازض١ ايسٜاق١ ٚ األدا٤ ايسٜاقٞ  املهُالت. 

l أ١ُٖٝ ايدٖٔ يًسٜاقٝني  - اـاؾ١ بتٓاٍٚ ايَٝٛٞ يًهسبٖٛٝدزات ٌٖٚ حيككٗا ايسٜاقٕٝٛ أّ ال؟ اازغادات. 

 

 «شجكبد انزٌ»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

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

 .يف غؿُِٝ ايػ هاتنتدزٜب ؼًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ ايسٟ 

 َدزع بكطِ اـكس ٚ ايص١ٜٓ - د/ قُٛد َهسّ قاضِ: املدزب

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l ٟاـسا٥طؽطٝط ايٓعاّ ٚ عٌُ   - االعت ازات ايٛادب َساعاغٗا عٓد غؿُِٝ غ هات ايس. 

l )سطاب االستٝادات املا١ٝ٥ يًٓ اغات  - َهْٛات أْع١ُ ايسٟ اؿدٜح ) ايتٓكٝط. 

l ّاملٛاضت ٚسطاب ايكطس االقتؿادٟ أقطازاختٝاز  - فٛاقد االستهاى بايٓعا. 

l اختٝاز ٚغعٝني قدز٠ املكد١. - ددٚي١ ايسٟ ٚ غأثتٖا عًٞ كطط ايػ ه١ 

l َكاٜط١ ايٓعاّ. -دزاض١ منٛذز يتؿُِٝ ْعاّ ايسٟ بايتٓكٝط 
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 «ثزايح اَمبص انىسٌ»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 ( ضاعات غدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

عُيٌ بيساَر   يتأًِٖٝٗ عًٞ  خسٜر َٔ ايه5١ًٝطايب ٚ 30( َتدزب35سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .يف فاٍ اْكاف ٚشٕ اؾطِ  نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ اْكاف ايٛشٕ

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: إيٜٞٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ 

l ايٛشٕ الْكاف املطتدد١َ اؿُٝات أْٛاع اغٗس عًٞ ايتعسف. 

l ايهسبٖٛٝدزات ق ط مح١ٝ. 

l ايٛد ات سذِ ق ط مح١ٝ. 

l ايطهسٟ املؤغس مح١ٝ. 

l ايدٖٕٛ ق١ًًٝ مح١ٝ . 

l األطع١ُ خًط مح١ٝ. 

l ٢االضتكالب ايٓٛع مح١ٝ. 
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 «أغذَخ أخصبئٍ إػذاد» نربَبيح انزذرَجٍا

 .2/9/2018ّغدزٜيب أٜاّ ّٜٛ ٚاسد :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ايعُيٌ يف  يتأًٖٝيِٗ عًيٞ    خيسٜر َئ ايهًٝي١   3طاييب ٚ  25 ( َتدزب28سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .يف فاٍ ايتػر١ٜ  نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ  فاٍ ايتػر١ٜ نأخؿا٥ٞ

  ايؿٓاعات ايػرا١ٝ٥كطِ املدزع ب - ايصٖسا٤ قُٛد سطٔ َطاٚعد/ ب: املدز

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

 ٜتؿٌ بي:غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا  ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  ٖٛ َٔٞاألغر١ٜ أخؿا٥ 

l  األغر١ٜ أخؿا٥ٞيدٟ  األضاض١ٝاملعًَٛات ٚ املٗازات 

l املٗاّ ٚ املط٦ٛيٝات ٚ املعٛقات 

l  ٟاألغر١ٜ أخؿا٥ٞطسم اؿؿٍٛ عًٞ املعًَٛات يد 

l .قع اـطط ايعالد١ٝ ايػرا١ٝ٥ ٚ 

l  ٞايتػر١ٜ. ألخؿا٥َٞفاغٝح ايٓذاح ايٛظٝف 

 

 «ثبنُجبربد انطجُخانزذاوٌ »انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 ( ضاعات غدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٚ اط 24( َتيدزب  26سكس ايربْياَر ايتيدزٜيب )   :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١  اؾدٜيد يف  خيسٜر ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًيٞ      2 ييب 

 . باألعػابيف فاٍ ايتداٟٚ نتدزٜب ؼًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ ايط ١ٝ ٚ نٝف١ٝ اضتدداَٗا  األعػاب

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٠ ز٥ٝط١ٝ إيٜٞٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز

l  ٟٚباألعػاب.ممٝصات ٚ عٝٛب ايتدا 

l األعػاباملطتدد١َ يف ايعػب ٚ خًط  األدصا٤. 

l  ٢(.ايهً -ايععاّ  -٢ايتٓفط -٢ؾٗاش ا كُ)ا أَساضعالز 

l  ٌخازدٝاداخًٝا ٚ  األعػابطسم اضتدداّ  - األعػاببدا٥. 

l ٚ اؾًد. بعض ايٛؾفات يًػعس 

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 98 

 

 
 

 

 

 «املًبرطبد انزصُُؼُخ انجُذح -األَشو -انهبطت األغذَخ )املُهح املزكبيم نضًبٌ طاليخ » انربَبيح انزذرَجٍ

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

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

ٞ     8طاييب ٚ    23عيدد  ( َتيدزب   31سكس ايربْياَر ايتيدزٜيب )    :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١   خيسٜر َئ ايهًٝي١ يتأًٖٝيِٗ عًي

 .ايتػر١ٜ نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف فاٍ  األغر١ٜاملٓٗر املتهاٌَ يطال١َ 

 األي إأضتاذ َطاعد  بكطِ  -أ.د/ ٚيٝد قُٛد قُد ايػازٚد املدزب:

 ايتدزٜبَدٜس ٚسد٠  - َٗٓد قُد ع د اي اضطد/ : َٓطل ايربْاَر

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l غط ٝل املُازضات ايتؿٓٝع١ٝ اؾٝد٠ -ايتعسٜف مبفاِٖٝ دٛد٠ ٚضال١َ ايػرا٤. 

l األٜصٚ. أْع١ُ - غؿُِٝ خط١ ٖاضب 

l  ايتهاٌَ بنيISO  - GMP- HACCP يكُإ ضال١َ ايػرا٤. 

 

 «انزذاخم ثني انغذاء وانذواء» انزذرَجٍنربَبيح ا

 .18/10/2018ّّٜٛ غدزٜيب ٚاسد   :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات غدزٜ 4.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

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

 ايتػر١ٜ.نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف فاٍ ايتداخٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤  

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ز٥ٝط١ٝ إيٜٞٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ 

l  دٜٓاَٝه١ٝ ايدٚا٤  -سسن١ٝ ايدٚا٤. 

l أْٛاع ايتفاعالت ايدٚا١ٝ٥ 

l ايدٚا١ٝ٥ -آيٝات ايتفاعالت ايػرا١ٝ٥. 

l  فٛا٥د غكًٌٝ ايتفاعالت بني ايػرا٤ ٚايدٚا٤. 

l  غداخٌ ايعٓاؾس ايػرا١ٝ٥ َع ايدٚا٤. 

l  ايػرا١ٝ٥غداخٌ ايدٚا٤ َع ايعٓاؾس. 
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 «انزذاخم ثني انغذاء و انذواء» انربَبيح انزذرَجٍ

 .15/11/2018ّّٜٛ غدزٜيب ٚاسد   :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 ( ضاعات غدزٜ 4.١ٝ): عدد ضاعات ايتدزٜب

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

 ايتػر١ٜ .نتدزٜب ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف فاٍ ايتداخٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٜٞٗدف ٖرا ايربْاَر 

l  سسن١ٝ ايدٚا٤ 

l  دٜٓاَٝه١ٝ ايدٚا٤ 

l أْٛاع ايتفاعالت ايدٚا١ٝ٥ 

l  ايدٚا١ٝ٥ -آيٝات ايتفاعالت ايػرا١ٝ٥ 

l  فٛا٥د غكًٌٝ ايتفاعالت بني ايػرا٤ ٚايدٚا٤ 

l  غداخٌ ايعٓاؾس ايػرا١ٝ٥ َع ايدٚا٤ 

l  ايػرا١ٝ٥غداخٌ ايدٚا٤ َع ايعٓاؾس 

 «ثزَبيح انزَبل ربَى الَذطكُت ثبطزخذاو رُظُك انحذائك»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 غدزٜ ١ٝ. ٘( ضاع12) :عدد ضاعات ايتدزٜب

( َتدزب َٔ طً ٘ ٚ خسجيٞ ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًيٞ فٓٝيات غٓطيٝل    26)املتدزبٕٛ( سكس ايربْاَر ايتدزٜيب )ايف١٦ املطتٗدف١ 

ّ  غؿيُِٝ ٚ غٓطيٝل اؿيدا٥ل   اؿدا٥ل نتدزٜب ؼًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ  بسْياَر ايسٜياٍ غياِٜ     باضيتددا

 .بالْد ضهٝ

 اـكس ٚ ايص١ٜٓ قطِ -د/ قُٛد َهسّ قاضِ أ.ّ.: يٕٛاملدزب

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l .غٓؿٝب ايربْاَر 

l  /ّايربْاَر/ايكا١ُ٥ ايس٥ٝط١ٝ. إعداداتايتعسف عًٞ ٚاد١ٗ املطتدد 

l  َٓطٛب املطاس١ / ايطسم ٚ ًَشكاغٗا.املٓػاتقا١ُ٥ / 

l ٍأْٛاعٗاٚ ًَشكات ايطٛفل ضهٝب/ املططشات املا١ٝ٥ ٚ  أعُا. 

l  َٔ يًُػسٚع يف ؾٛز٠ فدٜٛ.  أبعاد ٚ إخسازًَشكات ايربْاَر 
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 «00222 أَشو انغذاء طاليخ إدارح َظبو»انربَبيح انزذرَجٍ 

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

 ( ضاعات غدزٜ 6.١ٝ) :عدد ضاعات ايتدزٜب

امليٓٗر املتهاَيٌ   خسٜر يتأًِٖٝٗ عًيٞ   (10) ٚ ايبط (20) ( َتدزب30سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :ايف١٦ املطتٗدف١ )املتدزبٕٛ(

 .األغر١ٜيف فاٍ نتدزٜب ؼًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يكُإ ضال١َ األغر١ٜ 

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l ًَِٝفاِٖٝ ايػرا٤ ايطSafe Food . 

l أْٛاع املداطس Hazards ايف ٜتعسض  ا ايػرا٤. 

l ِٚضا٥ٌ ايتشه Control Measures يف املداطس. 

l ّْعا ISO 22000 نُٓٛذز يًُٓٗر املتهاٌَ يكُإ ضال١َ ايػرا٤ . 

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

l َّهْٛات ْعا ISO 22000 ٚنٝف١ٝ غط ٝكٗا يكُإ ضال١َ املٓتذات ايػرا١ٝ٥. 

 

 «رغذَخ يزضٍ انظزطبٌ»انربَبيح انزذرَجٍ 

 .12/2018ّ/ 6ّٜٛ غدزٜيب  :َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 .( ضاعات غدزٜ ١ٝ 4) :عدد ضاعات ايتدزٜب

غػرٜي١ َسقيٞ   خسٜر ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ عًٞ  1 يب ٚاط 29( َتدزب 30سكس ايربْاَر ايتدزٜيب ) :)املتدزبٕٛ(ايف١٦ املطتٗدف١ 

 .ًعٌُ يف فاٍ غػر١ٜ َسقٞ ايطسطإي زفع نفا٤غِٗ اميهٔ عٔ طسٜكٗايطسطإ ٚ

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

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

 غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي: ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ

l  املطسط١ٓاالختالفات بني اـالٜا ايط ٝع١ٝ ٚاـالٜا . 

l  اؿُٝد٠ ٚاألٚزاّ اـ ٝج١ األٚزاّاالختالفات بني. 

l َساسٌ غطٛز َسض ايطسطإ  - ااؾاب١ بايطسطإ أض اب. 

l  ٕايتُجٌٝ ايػرا٥ٞ ٚاملػرٜات ٚايطاق١ املتطً ١ ملسقٞ ايطسطا. 

l  ٕأْع١ُ غرا١ٝ٥ َكاد٠ يًطسطا. 

l  ٞايتػر١ٜ أثٓا٤ ايعالز ايهُٝاٟٚ ٚااغعاع. 

l  يف املساسٌ األٚيٞ ٚاملساسٌ املتكد١َ يًُسقٞ ايطسطإدٚز دعِ ايتػر١ٜ. 
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 «00222َظبو إدارح طاليخ انغذاء أَشو »انربَبيح انزذرَجً 

 ّ.18/4/2019: ّٜٛ غدزٜيب َد٠ ايربْاَر ايتدزٜيب

 .( ضاعات غدزٜ ١ٝ 4) :عدد ضاعات ايتدزٜب

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

 املتهاٌَ يكُإ ضال١َ األغر١ٜ نتدزٜب ؼًٜٛٞ ميهٔ عٔ طسٜك٘ زفع نفا٤غِٗ يًعٌُ يف فاٍ األغر١ٜ ٚايتفتٝؼ ايػرا٥ٞ.

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

 َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب -اَر: أ.ّ.د/ َٗٓد قُد ع د اي اضطَٓطل ايربْ

 ٜٗدف ٖرا ايربْاَر بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إىل غ١ُٝٓ َعازف َٚٗازات املتدزبني فُٝا ٜتؿٌ بي:

l ( َفاِٖٝ ضال١َ ايػرا٤Food Safety Concepts) 

l ( أْٛاع األخطازHazards.ايف ٜتعسض  ا ايػرا٤ ) 

l  ٚ22000:2018إْػا٤ ٚغطٛز ْعاّ االٜص. 

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

l  ٚ22000:2018عٓاؾس ْعاّ األٜص 

l ( ًٞايتٛاؾٌ ايتفاعInteractive Communication.) 

l ( ّإداز٠ ايٓعاSystem Management) 

l ( ْعاّ ؼًٌٝ املداطس ْٚكاط ايتشهِ اؿسد١HACCP.) 

l ( ايرباَر األضاض١ٝPrerequisite Programs.) 

l اييتشهِ يف األخطياز )  ٚضا٥ ٌControl Measures        ْكياط اييتشهِ اؿسدي١، اييرباَر األضاضي١ٝ، اييرباَر األضاضي١ٝ( )

 ايتػػ١ًٝٝ(.

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

 املتدزبٕٛ

 خسٜر طايب

 - 30 9/3/2018 د/ شٜاد قُد قً ٘ األَساض ايفتٚض١ٝ يًدٚادٔ 1

 1 20 4/4/2018 أ.د/ فٛشٟ ؾدٜل األَساض اي هتت١ٜ ٚايطفًٝات  يًدٚادٔ 2

 2 60 14/4/2018 د/ قُد مست دزٜٚؼ غػر١ٜ َسقٞ ايطسطإ 3

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

 3 22 26/4/2018 د/ قُد مست دزٜٚؼ غػر١ٜ َسقٞ ايكػط ٚ ايطهس 5

 13 21 21/4/2018 أ.د/ ْعِٝ ع د ايًطٝف إداز٠ اؾٛد٠ ايػا١ًَ 6

 - 29 26/6/2018 د/ أمحد قُٛد ايطٛاح عٝؼ ايػساب 7

 4 30 3/7/2018 عال٤ ايدٜٔ َؿطفّٞ/  سكا١ْ ٚ غفسٜخ 8

 األٚغٛناد باضتدداّغٓطٝل اؿدا٥ل  9

 َٗٓد قُد ع داي اضط د/

 ّ/ قُد عٝد

28/6 - 9 /7/2018 21 3 

10 

ايتطُٝد َٚكا١َٚ اآلفات حملاؾٌٝ اـكس 

 يف ايؿٛب

 7 24 18/7/2018 د/ قُد َطعد ْدا

 1 29 16/8/2018 د/ قُد مست دزٜٚؼ غػر١ٜ ايسٜاقٝني 11

 14 19 29/8/2018 - 21/8 د./قُٛد َهسّ غؿُِٝ غ هات ايسٟ 12

 5 30 30/8/2018 د/ قُد مست دزٜٚؼ بساَر اْكاف ايٛشٕ 13

 3 25 2/9/2018 د/ ايصٖسا٤ َطاٚع َ اد  إعداد أخؿا٥ٞ أغر١ٜ 14

 ايتداٟٚ باألعػاب ايط ١ٝ 15

 َٗٓد قُد ع داي اضط د/

 د/ امحد ايطٝد دبٛز

22/9/2018 24 2 

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

 1 45 18/10/2018 د/ قُد مست دزٜٚؼ ايتداخٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 17

 4 26 15/11/2018 د/ قُد مست دزٜٚؼ ايتداخٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 18

 1 25 11/2018/ 29ٚ  28 د/قُٛد َهسّ قاضِ بسْاَر ايسٜاٍ غاِٜ 19

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

 1 29 6/12/2018 د/ قُد مست دزٜٚؼ غػر١ٜ َسقٞ ايطسطإ 21

 األٚغٛناد باضتدداّغٓطٝل اؿدا٥ل  22

 قُٛد َهسّ قاضِ د/

 د/ امحد ع د ايعاٍ

10/2 - 19/2/2019 21 - 

 - 18 19/2/2019 ايداِٜد/ قُد ع د  غ١ُٝٓ بػس١ٜ 23

 - 19 27/2/2019 أ.د/ فٛشٟ ؾدٜل غسب١ٝ أزاْب 24

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

 - 30 20/3/2019 ّ/ ايطٝد اي اضًٝٞ غسب١ٝ دٚادٔ 26

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

 املتدزبٕٛ

 خسٜر 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 ّ/ َؿطفٞ ايؿاٟٚ أَساض دٚادٔ 30

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

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

 62 - 24/4/2019 د/ امحد ضاَٞ ااضعافات األٚي١ٝ 33

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

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

 د املظزفُذحفئبوانثبنذوراد انزٍ رى رُفُذهب  ًإحصبئثُبٌ 

 ايعدد اي ٝإ

 34 غٓفٝرٖاايدٚزات ايت٢   

 670 املطتفٝدٕٚ َٔ ايطالب

 503 املطتفٝدٕٚ َٔ اـسجيني

 27 ١٦ٖٝ ايتدزٜظاملطتفٝدٕٚ َٔ 

 1200 يًُطتفٝدٜٔ َٔ ايتدزٜبايعدد ايه٢ً 

 

 

 ُفُذهب يٍ انخطخ نهفئبد املخزهفخثُبٌ ثبنذوراد انزٍ رى ر

 ُٖا:50غٓفٝر دٚزغإ َٔ أزبع١ بٓط ١   ::  خط١ ايتدزٜب ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ ا ١٦ٝ املعا١ْٚ % 

l  ٞغٛؾٝف املكسزات ٚ غؿُِٝ املٓٗر ايدزاض 

l  إعداد ايتكسٜس ايطٟٓٛ ٚاـط١ ايط١ٜٛٓ 

  ٢ٖٚ %75  غٓفٝر ثالث١ دٚزات َٔ أزبع١ بٓط ١ ::  ؾٗاش اادازٟ بايه١ًٝألعكا٤ ا خط١ ايتدزٜب: 

l غطٜٛس املٗازات ايف١ٝٓ يًعاًَني 

l  اؿاضب األيَٞٗازات ايتعاٌَ َع 

l أعُاٍ ااضعافات األٚي١ٝ 

 طالة
56% 

 خزيجىٌ
42% 

 هيئخ انتذريس
2% 

 َسجخ انفئبد انًستفيذح يٍ انذوراد انتذريجيخ
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 انذوراد انزً رى رُفُذهب فً وحذح انزذرَـت وػذد املزذرثني

 اضِ ايدٚز٠

 عييدد املتدزبٝئ

 عكٛ ١٦ٖٝ غدزٜظ خسٜر طايب

 0 0 30 األَساض ايفتٚض١ٝ يًدٚادٔ

 0 1 20 األَساض اي هتت١ٜ ٚايطفًٝات  يًدٚادٔ

 3 3 89 غػر١ٜ َسقٞ ايطسطإ

 0 17 17 أداز٠ األعُاٍ املصزع١ٝ

 2 3 22 غػر١ٜ َسقٞ ايكػط ٚ ايطهس

 1 13 21 إداز٠ اؾٛد٠ ايػا١ًَ

 0 0 29 عٝؼ ايػساب

 0 4 30 سكا١ْ ٚ غفسٜخ

 0 3 42 األٚغٛناد باضتدداّغٓطٝل اؿدا٥ل 

 0 7 24 ايتطُٝد ٚ َكا١َٚ اآلفات حملاؾٌٝ اـكس يف ايؿٛب

 0 1 29 غػر١ٜ ايسٜاقٝني

 0 14 19 غؿُِٝ غ هات ايسٟ

 1 5 30 بساَر اْكاف ايٛشٕ

 0 3 25 َ اد  إعداد أخؿا٥ٞ أغر١ٜ

 0 2 24 ايتداٟٚ باألعػاب ايط ١ٝ

 0 8 23 املٓٗر املتهاٌَ يكُإ ايػرا٤

 18 5 71 ايتداخٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤

 2 1 25 بسْاَر ايسٜاٍ غاِٜ

Iso 22000 20 120 0 

 0 0 18 غ١ُٝٓ بػس١ٜ

 0 0 19 غسب١ٝ أزاْب

 0 0 30 غسب١ٝ 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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 انذوراد( ػهً هُئخ انزذرَض – خزَح –رىسَغ 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 اَؼمبدهبػذد ورى رُفُذهب  ًنذوراد انزا

 عدد َسات االْعكاد اضِ ايدٚز٠ ّ

 1 األَساض ايفتٚض١ٝ يًدٚادٔ 1

 1 األَساض اي هتت١ٜ ٚايطفًٝات  يًدٚادٔ 2

 2 غػر١ٜ َسقٞ ايطسطإ 3

 2 أداز٠ األعُاٍ املصزع١ٝ 4

 1 غػر١ٜ َسقٞ ايكػط ٚ ايطهس 5

 1 إداز٠ اؾٛد٠ ايػا١ًَ 6

 1 عٝؼ ايػساب 7

 1 سكا١ْ ٚ غفسٜخ 8

 2 األٚغٛناد باضتدداّغٓطٝل اؿدا٥ل  9

 1 ايتطُٝد ٚ َكا١َٚ اآلفات حملاؾٌٝ اـكس يف ايؿٛب 10

 1 غػر١ٜ ايسٜاقٝني 11

 1 غؿُِٝ غ هات ايسٟ 12

 1 بساَر اْكاف ايٛشٕ 13

 1 َ اد  إعداد أخؿا٥ٞ أغر١ٜ 14

 1 ايتداٟٚ باألعػاب ايط ١ٝ 15

 1 املتهاٌَ يكُإ ايػرا٤املٓٗر  16

 2 ايتداخٌ بني ايػرا٤ ٚ ايدٚا٤ 17

 1 بسْاَر ايسٜاٍ غاِٜ 18

19 Iso 22000 3 

 1 غ١ُٝٓ بػس١ٜ 20

 1 غسب١ٝ أزاْب 21

 1 غسب١ٝ 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 اَؼمبدهبػذد ورى رُفُذهب  ًنذوراد 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
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ِ  كسدات بني املٛا١ُ٥ خالٍ َٔ اي طاي١ َػه١ً َٔ اؿد يف املطا١ُٖ::  املهتب زؤ١ٜ  اييتعً

ٔ  املعًَٛيات  دزاضي١  طسٜيل  عٔ ايعٌُ ضٛم َٚتطً ات ٌ  ضيٛم  عي ِ  ايعُي  ايتٛؾيٝات  يتكيدٜ

ٌ  ضيٛم  َتطً يات  َيع  يتتٛافيل  ايهًٝي١  يف األنادميٝي١  ايرباَر ٚؼطني يتطٜٛس اي ٓا٠٤  ايعُي

 .ٚااقًُٝٞ احملًٞ

ٔ  َيؤًٖني  طً ي١  بتديسٜر  اؾاَعي١  ٚ ايهًٝي١  زضياي١  َيع  متػٝا::  املهتب زضاي١  عًي٢  قيادزٜ

ِ . األْػيط١  كتًيف  َٔ املدتًف١ االستٝادات غً ١ٝ  بإجيياد  اـيسجيني  َتابعي١  َهتيب  ٜٗيت

 .ٚاجملتُع ايه١ًٝ ٚبني ٚخسجيٝٗا ايه١ًٝ بني ٚفعاي٘ ق١ٜٛ عالق١

 : إىل بء وحذح إدارَخ ملزبثؼخ انخزَجنيرهذف انفكزح انزئُظُخ يٍ إَش

l  ٌَُطاعد٠ طً ١ ٚخسجيٞ ايه١ًٝ يف اؿؿٍٛ ع٢ً فسف ع. 

l        غكدِٜ قاعد٠ بٝاْيات َتدؿؿي١ بياملٛازد اي ػيس١ٜ خاؾي١ بايهًٝي١

 .ؿادات ضٛم ايعٌُ احملًٞ ٚااقًُٝٞ ٚايدٚيٞٚاؾاَع١، ٚأخس٣ 

l   دزاضي١ ايٛقييع ايييٛظٝفٞ ـسجيييٞ ايهًٝيي١ ٚأَييانٔ عًُييِٗ َٚٛا٤َيي١

ؽؿؿاغِٗ يطٛم ايعٌُ ٚغطيٛز َٗيازات اي شيح عئ ايٛظٝفي١ مبيا       

 .ٜطاِٖ يف غطٜٛل خسجيٞ ايه١ًٝ ٚإجياد ايٛظٝف١ املال١ُ٥  ِ

l     يتدؿؿييات غكييدِٜ املعًَٛييات يًطييالب ٚؾٓيي١ ايًييٛا٥ح بايهًٝيي١ با

املسغٛب١ بطٛم ايعٌُ ٚايساند٠ عٔ طسٜل ايتػر١ٜ ايسادع١ غعصٜيصا   

 .يًُٛا١َ٤ بني كسدات ايتعًِ َٚتطً ات ضٛم ايعٌُ

عًيي٢ َكييرتح  15/4/2018ٚافييل فًييظ نًٝيي١ ايصزاعيي١ ظًطييت٘ بتييازٜخ  

 الضيتٝفا٤  (َٚتابعي١ اـيسجيني  َهتب ايتأٖٝيٌ اييٛظٝف٢   )إىل  (َهتب َتابع١ اـسجيني)ٚسد٠ قُإ اؾٛد٠ بتعدٌٜ َط٢ُ 

َتطً ات ا ١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ٚاالعتُاد بايٓط ١ يًٗٝهٌ ايتٓع٢ُٝ، َع ايعٌُ بٓفظ ايال٥ش١ ٚايرتنٝص عًي٢  

 دٚز املهتب ف٢ دعِ غٛد٘ زٜاد٠ األعُاٍ ٚخدَات ايتٛدٝ٘ ٚاازغاد ايٛظٝف٢ ٚامل٢ٓٗ يد٣ ايطالب ٚاـسجيني.

 ُخاالطرتارُجاألهذاف 

l ِ َٛٝٚ ِٗاملطاعد٠ يف غأَني فسف عٌُ دص١ٝ٥ أٚ َؤقت١ أٚ دا١ُ٥ يًطً ١ بعد ايتدسز مبا ٜتٛا٤ّ ٚؽؿؿاغ. 

l          بٓا٤ ْعاّ َعًَٛات غ١ُٝٓ املٛازد اي ػس١ٜ يف ايه١ًٝ ٚضٛم ايعُيٌ َئ خيالٍ بٓيا٤ قاعيد٠ بٝاْيات َتدؿؿي١ بياملٛازد

 .يًطً ١ ٚاـسجيني ٚطاييب ايعٌُاي ػس١ٜ ـسجيٞ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ ٚطالبٗا ٚدعًٗا َتاس١ 

l بٓا٤ قاعد٠ بٝاْات ق١ًٝ ٚإق١ًُٝٝ ٚدٚي١ٝ َتدؿؿ١ عادات ضٛم ايعٌُ ٚايفسف املتاس١ يًدسجيني ٚايطً ١. 

l           َتابع١ أٚقاع خسجيٞ ايه١ًٝ ايٛظٝف١ٝ َٔ خيالٍ َؤغيسات زقُٝي١ ٚدزاضيات عجٝي١ غيدعِ املٛا٤َي١ بيني كسديات

 .َٔ سٝح ايتدطٝط ٚاملتابع١ ٚايتكِٝٝ ٚايتػر١ٜ ايسادع١ يطٛم ايعٌُ ايتعًِٝ ايعايٞ َٚتطً ات ضٛم ايعٌُ

l إعداد دزاضات عٔ ايتدؿؿات املطًٛب١ ٚاملػ ع١ ٚايساند٠. 

l            إعطا٤ ايطً ١ املٗازات ايالش١َ يًٛظٝفي١ اييف غتٓاضيب َيع ؽؿؿياغِٗ َٚٝيٛ ِ عئ طسٜيل إعيداد دٚزات غدزٜ ٝي١

 .ع اـافمبٛافك١ ايه١ًٝ املُج١ً ٚايٛسدات ذات ايطاب

l ايتٓطٝل َع َؤضطات اجملتُع املدْٞ ذات ايعالق١ بدزاضات ٚغ١ُٝٓ املٛازد اي ػس١ٜ ٚغٛظٝف َٚتابع١ خسجيٞ ايه١ًٝ. 
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 اخزصبصبد املكزت

l         إجياد ؾ١ً ٚثٝك١ بني اـيسٜر ٚايهًٝي١ بؿيف١ َطيتُس٠ يتيدعِٝ اْتُا٥ي٘ يًهًٝي١

 .ٚيًذاَع١

l    َطييتٛاِٖ َٚٗييازاغِٗ إغاسيي١ ايفسؾيي١ يًدييسجيني يتذدٜييد َعًَٛيياغِٗ ٚغطييٜٛس

ايع١ًُٝ بؿف١ َطتُس٠ عٔ طسٜل َدِٖ باؾدٜيد يف فياالت ؽؿؿياغِٗ ٚذييو     

 -:عٔ طسٜل ايٛضا٥ٌ اآلغ١ٝ

        غٓػييٝط بييساَر ايتعًييِٝ املطييتُس َيئ ق ييٌ ايهًٝيي١ اقاَيي١ بييساَر ٚدٚزات

 .غدزٜ ١ٝ يًدسجيني

 إؾداز ف١ً أٚ ْػسٙ ض١ٜٛٓ أٚ ْؿف ض١ٜٛٓ. 

  ايه١ًٝ ٚبساَر ْػاطاغٗادع٠ٛ اـسجيني يف َٓاض ات . 

 إقا١َ ّٜٛ يًدسجيني بؿف١ ض١ٜٛٓ ٚذيو بػسض زبط اـسٜر بص١ًَٝ اـسٜر. 

        َطيياعد٠ اـييسجيني ايييرٜٔ ا حيؿييًٛا عًيي٢ ٚظييا٥ف َٓاضيي ١ ٚذيييو مبييدِٖ باستٝادييات املؤضطييات ٚا ٦ٝييات

 ف.يتٛظٝيًتدؿؿات املدتًف١ عٔ طسٜل فتح قٓٛات بني ايه١ًٝ ) َٔ خالٍ اـسجيني ( َٚؤضطات ا

 انزأهُم انىظُفً وانزذرَتأواًل :: 

ٜتِ ذيو بتٓعِٝ دٚزات ْٚدٚات ٚشٜازات اعداد نٛادز شزاع١ٝ َتُٝص٠ قادز٠ ع٢ً االضتذاب١ الستٝادات ضيٛم ايعُيٌ   

 باضتدداّ غكٓٝات َعاؾس٠ .

 :)أ( انذوراد  :

 املشزوػبد انشراػُخ ًف األػًبلرَبدح دورح  .1

K  : 2018ْٛفُرب  22.21ٚاـُٝظ  األزبعا٤ايفرت٠ 

K ( : 30عدد املتدزبني) َتدزب 

K   : َدٜس َهتب َتابع١ اـسجيني  -د/ عُسٚ أمحد درب أ.ّ.املٓطل 

K ّداَع١ ايٌٓٝ األ١ًٖٝ - األعُاٍٚزٜاد٠  االبتهازَدزب بكطاع  - املدزب : د / قُد ع د ايطال 

K  َٗيازات زٜياد٠    -يطٛم ايعُيٌ   ٚايتأٌٖٝقت٣ٛ ايدٚز٠ : االضتعداد ٍ ٍ ؾيفات زا٥يد    - األعُيا ؼدٜيد   -ايٓيادح   األعُيا

املٓاضي ١   األفهياز اختٝياز   -دٚز زٜياد٠ ايعُيٌ بياجملتُع     -ايسٜادٜي١   األفهياز طسم ٚنٝفٝي١ غكٝيِٝ    - األعُا١ٍٜٖٛ زا٥د 

ات املػييسٚع إداز٠ -ٚغٓفٝيير املػييسٚعات  األعُيياٍايتدطييٝط يسٜيياد٠  -ٚنٝفٝيي١ غٛظٝفٗييا .نٝفٝيي١ عييسض املػييسٚعات 

 -ؼدٜد ْكياط ايكي٣ٛ ٚايكيعف ٚايػيسنا٤ احملتًُيٕٛ يًُػيسٚع        -ايػسنا٤ احملتًُٕٛ يًُػسٚع -ٚنٝف١ٝ اضتُسازٜتٗا 

 يًُٛازد ف٢ املػسٚعات . األَجٌنٝف١ٝ االضتػالٍ 
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 ثزَبيح رذرَجً نهزأهُم نظىق انؼًم .0

 عدد اؿكٛز ايتازٜخ اضِ ايدٚز٠

 19 2018ٜٛيٝٛ  3-10 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 24 2018ٜٛيٝٛ  24-31 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 15 2018ض تُرب 9-16 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 24 2018ْٛفُرب  1 -أنتٛبس  4 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 9 2018ْٛفُرب  10 -15 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 16 2019ٜٓاٜس  15-21 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 24 2019ٜٓاٜس  26-31 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 11 2019فرباٜس  2-7 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ

 16 2019 أبسٌٜ 18 -َازع 14 ( ICDL-soft skills-English) يطٛم ايعٌُ ايتأٌٖٝ
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 نُبف انصىفأرمذَز خىدح ورزكُت دورح  .3

K  : 2019َاٜٛ  8ايتازٜخ 

K  ِاؿٝٛا٢ْ بايه١ًٝ  ااْتازاملهإ : َعٌُ قط 

K ( : َتدزب 83عدد املتدزبني ) 

K :َدٜس َهتب َتابع١ اـسجيني  -/ عُسٚ أمحد درب .ّ.دأ احملاقس 

 

 دورح انزأهُم يٍ أخم انزىظُف .4

K  : 2019 أبسٌٜ 7ايتازٜخ 

K  املهإ : قاع١ املؤمتسات بايه١ًٝ 

K ( : سكٛز 120عدد اؿكٛز ) 

K  : َدٜس َهتب َتابع١ اـسجيني  -.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب أاحملاقس 

 رَت انزبنُخ:خبري انزُظُك نزُفُذ ػذد يٍ ثزايح انزذ  .5

K ٌُبسْاَر غأ٢ًٖٝ يطٛم ايع  (ICDL-soft skills-English ) . 

K .ْٞٚبسْاَر غأ٢ًٖٝ يًعٌُ ف٢ فاٍ امل ٝعات ٚ ايتطٜٛل اايهرت 

K .بسْاَر غأ٢ًٖٝ يًعٌُ ف٢ فاٍ ايتشايٌٝ ايط ١ٝ 

 :)ة( انُذواد : 

 َذوح ) اإلدارح انحذَثخ ملشارع األنجبٌ ( .1
K  : 2019 أبسٌٜ 9ايتازٜخ 

K املؤمتسات بايه١ًٝ اع١ املهإ : ق 

K ( : سكٛز 102عدد اؿكٛز ) 

K  درب َكسز ايٓد٠ٚ ٚاحملاقس : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد 

 َذوح ) إكثبر َجبربد انشَُخ ( .0
K  : 2019 أبسٌٜ 8ايتازٜخ. 

K املؤمتسات بايه١ًٝ .اع١ املهإ : ق 

K ( : سكٛز .48عدد اؿكٛز ) 

K  َدٜس َهتب َتابع١ اـسجيني  -أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب َكسز ايٓد٠ٚ 

K   َدٜس ٚسد٠ ايتدزٜب بايه١ًٝ -احملاقس: أ.ّ.د / َٗٓد ع د اي اضط 
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 :)ج( املهزمُبد : 

 يهزمً رىظُف انشزكبد انشراػُخ

K  : 2019 أبسٌٜ 9ايتازٜخ. 

K املهإ : قاع١ املؤمتسات بايه١ًٝ . 

K ( : سكٛز83عدد اؿكٛز ) . 

K َكسز ايٓد٠ٚ : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب . 

K ٜٔسطيٓني  ،  غيسن١ زٜطي هل يتُٓٝي١ امليٛازد اي ػيس١ٜ ٚايصزاعٝي١       إداز٠ز٥ٝظ فًيظ   -أمحد فٛد٠  ّ/ :احملاقس /ّ

  .دعِ  ف٢ٓ بػسن١ ايكاٖس٠ يًدٚادٔ أٍٚ أخؿا٥ٞ -ايدٜب 

 :: )د( اإلشزاف ػهً انزذرَت انصُفً 

K ديٌٝ خاف ظٗات ايتدزٜب  ايت٢ ٜتِ ايتعإٚ َعٗا غٛفت قاعد٠ بٝاْات يًتدزٜب ايؿٝف٢ يًطالب ٚإعداد. 

K يطالب املطت٣ٛ ايجا٢ْ ٚايجايح بايه١ًٝ  باؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ َئ أديٌ زؾيد    ع٢ً ايتدزٜب ايؿٝف٢  ااغساف

 -ٚغٛثٝل ايعالق١ َع غًو اؾٗات املطا١ُٖ ف٢ ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ ٚغطذٌٝ مجٝع اي ٝاْات ع٢ً ايسابط ايتاىل:

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72 

https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33 

 نمبء رثمُفً حىل يزطهجبد طىق انؼًم يغ طالة املظزىي انثبًَ

K : 2018ٜٛيٝٛ 3ايجالثا٤ املٛافل  ايتازٜخ  

K   : طايب  384عدد اؿكٛز 

K  َدٜس َهتب َتابع١ اـسجيني -َكسز ايًكا٤ : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب 

K   َدزب َعتُد يًطال١َ ٚايؿش١ امل١ٝٓٗ  -احملاقس : أ/امئ اؾٓد٣ 

K : قت٣ٛ ايًكا٤ 

 ايتعسف ع٢ً َتطً ات ضٛم ايعٌُ ف٢ اجملاالت املدتًف١  

  ٜد األٖداف ٚاقتٓاف ايٛظا٥ف املال١ُ٥نٝف١ٝ ؼد . 

 . ْعِ ايعٌُ داخٌ ايػسنات ايهرب٣ اـاؾ١ ٚاؿه١َٝٛ 

 نمبء رثمُفً حىل يزطهجبد طىق انؼًم يغ طالة املظزىي انثبنث

K 2018ٜٛيٝٛ 4املٛافل  األزبعا٤تازٜخ : اي 

K   : طايب  275عدد اؿكٛز 

K  تابع١ اـسجيني .َدٜس َهتب َ -َكسز ايًكا٤  : أ.ّ.د/ عُسٚ أمحد درب 

K   َدزب بكطاع غ٦ٕٛ خد١َ اجملتُع ظاَع١ املٓؿٛز٠  . -احملاقس : أ/سطاّ ا الىل 

K : قت٣ٛ ايًكا٤  

 ٌَُٓاقػ١ َٗازات ايتعاٌَ َع فسٜل ايع. 

  األخسٜٔنٝف١ٝ ايتٛاؾٌ َع  . 

 . أ١ُٖٝ ػدٜد ٚبٓا٤ ايكدزات باضتُساز 

https://goo.gl/forms/bCg03GXRTVTZJVb72
https://goo.gl/forms/xWme1yPrNiDFNIF33
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 انزذرَت انصُفًنطالة « انهمبء انزثمُفً ثًزطهجبد طىق انؼًم»

 .2019ٜٛيٝٛ  2ٚ  1يطالب ايتدزٜب ايؿٝفٞ املطتٜٛني ايجاْٞ ٚايجايح  (ايًكا٤ ايتجكٝفٞ مبتطً ات ضٛم ايعٌُ)فعايٝات 

 

 ثزَبيح انزذرَت انصُفً نهزأهُم نظىق انؼًم

 .3/7/2019ّٜٛ األزبعا٤ املٛافل ( اعت ازا  َٔ بسْاَر ايتدزٜب ايؿٝفٞ يًتأٌٖٝ يطٛم ايعٌُ)عايٝات ف

 

 «يخزرباد انزحبنُم املؼًهُخ»ثزَبيح انزذرَت انصُفً 

 .4/7/2019ّٜٛ اـُٝظ اعت ازا  َٔ ( كتربات ايتشايٌٝ املع١ًُٝ)فعايٝات ايتدزٜب ايؿٝفٞ يًتأٌٖٝ يطٛم ايعٌُ يف فاٍ 
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 يزبثؼخ انخزَجني::  ثبًَُب

 ٜتِ َتابع١ اـسجيني عٔ طسٜل :

K   ملعسف١ استٝادات اـسٜر ايتدزٜ ١ٝ ملٛان ١ ضٛم ايعُيٌ ٚزفيع املٗيازات      دٚز١ٜ َع زابط١ اـسجينيغفعٌٝ يكا٤ات

 ايع١ًُٝ ٚايتطٜٛك١ٝ يد٣ اـسٜر .

K . غٓعِٝ سفالت ايتدسز ضٜٓٛا ـسجي٢ ايٓعاّ ايعاّ ٚا ٓدض١ ايصزاع١ٝ ٚايتعًِٝ املفتٛح 

K طات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١غٓػٝط ايتدزٜب اـازد٢ يًدسجيني َع بعض ايػسنات ٚاملؤض . 

 :)ا( انهمبءاد انذورَخ و رفؼُم راثطخ انخزَجني :

 انجًبػً انزاثغ نمبء انخزَجني انخبيض واإلفطبر .1

K  : 2019َاٜٛ  28ايتازٜخ 

K  املهإ : ْاد٣ اؿٛاز االدتُاع٢ 

K  ( : 37عدد اؿكٛز) 

K   ٚنٝيٌ ايهًٝي١ يػي٦ٕٛ خدَي١       -/ ؾيا  ايطيٝد ضيعد٠     أ.د، عُٝيد ايهًٝي١     -بسعا١ٜ : أ.د / ْاظِ ع د ايسمحٔ غً ٢

 .َدٜس َهتب َتابع١ اـسجيني -أ.ّ.د / عُسٚ أمحد درب ، اجملتُع ٚغ١ُٝٓ اي ١٦ٝ

 

 رفؼُم راثطخ انخزَجني  .0

K  ٕٜٛتِ غٛدٝ٘ اـسجيني يًُػازن١ ف٢  ًَتك٢ خسجيٞ داَع١ املٓؿٛز٠ املتاح ع٢ً ْعاّ ابٔ ا ٝجِ اداز٠ غ٦

 http://graduates.mans.edu.eg  ٠ٛقع داَع١ املٓؿٛزاـسجيني مب

      سٝح ميهٔ َٔ خالٍ ٖرا املٛقع اؿؿٍٛ ع٢ً اضِ ايدخٍٛ ٚن١ًُ املسٚز إىل املٓتد٣، َٚئ ثيِ ميهئ يًديسٜر

 (.ايتًٝفٕٛ - اايهرتْٚٞ ايربٜد -إقاف١ بٝاْات ايعٌُ اؿايٞ ٚنريو املؤٌٖ ايدزاضٞ ٚبٝاْات االغؿاٍ )ايعٓٛإ 

K  غفعٌٝ زابط١ اـسجيني يطٗٛي٘ االغؿاٍ باـسجيني عئ طسٜيل   نُا   ٍ اي ٝاْيات املطًٛبي١ باضيتُاز٠ بٝاْيات      إنُيا

 http://goo.gl/forms/ftEn6cD9gWAyF5Co1اـسجيني ع٢ً ايًٝٓو ايتاىل  
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 :حفالد انزخزج وَىو انزىظُف انظُىي :( ة)

 0217و  0216خزَجني انزبطغ نؼبيً حفم ان  .1

K  ّٜٛ : 28/8/2018ايجالثا٤ املٛافل ايتازٜخ. 

K  :41ٚ  40دفعت٢ خسٜر  250سكٛز 

K  أ.د/ ْاظِ ع يد اييسمحٔ غيً ٢ عُٝيد ايهًٝي١، أ.د/ قُيد عًي٢ غيطا ٚنٝيٌ ايهًٝي١ يػي٦ٕٛ خدَي١ اجملتُيع              عكٛز

 ٚغ١ُٝٓ اي ١٦ٝ، أ.د/ قُد ع د اجملٝد قُد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب،

K َدٜس َهتب َتابع١  عُسٚ أمحد درب أ.ّ.د/  ،ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚاي شٛخ أ.د/ أمئ قُد ايػُس٣

 ٚيفٝف َٔ ايطاد٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚعا٥الت اـسجيني املهسَني.اـسجيني، 

K   ( 2بسعا١ٜ  غسن١Go Courses  ٕٚغسن١ اٜدٜا يًدعا١ٜ ٚااعال ) 
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 َىو انزىظُف انظُىي   .0

K   ٚع٢ً ٖاَؼ سفالت ايتدسز ٜكاّ ّٜٛ ايتٛظٝف ايط٣ٛٓ ٚذيو بعٌُ سٛاز َفتٛح بني ممج٢ً ايػسنات ٚاملؤضطيات

ٚخسجي٢ ايه١ًٝ يًٛقٛف ع٢ً َا ٜتطً ٘ ضٛم ايعٌُ َٔ َٗازات عًُٝ٘ ٚفٓٝ٘ باـسٜر ٚغٛؾٌٝ ايؿيٛز٠ ايٛاقيش١   

 يًدسٜر يت١ُٝٓ َٗازاغ٘ مبا ٜتٛانب َع َطاٜس٠ ضٛم ايعٌُ. 

K ايؿٛز املػسف١ ـسجي٢ ايه١ًٝ مما اث تٛا لاسا ف٢ اجملاٍ ايصزاع٢ يتػذٝع اـيسجيني ْٚكيٌ املٗيازات     ٚعسض بعض

 املهتط ١ يًدسجيني.

K   ٚأٜكا ٜتِ ٤ٌَ اضتُازات غٛظٝف يًدسجيني يتٛفت انرب فسف عٌُ يًدسٜر يد٣ غًو ايػسنات ٚاملؤضطات. ممجًي٢

 ايػسنات :

 ايدق١ًٝٗب -َدٜس عاّ دٗاش غػػٌٝ غ اب اـسجيني  أ / شٜٓب االَػاط٢ 1

 َط٦ٍٛ ايتٛظٝف بػسن١ ايدق١ًٝٗ يًدٚادٔ أمئ اؾٓد٣/ ّ  2

 ز٥ٝظ املؿاْع بػسن١ ايدق١ًٝٗ يًطهس قُد قُٛد سافغ/ ّ  3

 َدٜس َهتب ايؿٓدٚم االدتُاع٢ يًت١ُٝٓ بايدق١ًٝٗ ّ/ قُد ْادز ايعٛق٢ 4

 ايتٛظٝف بػسن١ ايدق١ًٝٗ يًدٚادٔ ٍَط٦ٛ ّ/ أمئ ممدٚح اؾٓد٣ 5

 يًدٚادٔ ١َط٦ٍٛ بػسن١ ايدقًٗٝ أ/ أغسف زمس٢ ايه٢َٛ 6

 يًُٓتذات ايػرا١ٝ٥ BINَٗٓدع بػسن١  ّ / قُد ادِٖ ع د ايكادز 7

 يًُٓتذات ايػرا١ٝ٥ BINَٗٓدع بػسن١  ّ/ أمحد إبساِٖٝ ٖاغِ لا 8

 يًُٓتذات ايػرا١ٝ٥ BINَٗٓدع بػسن١  ّ / ْٛزٖإ زدب قُد 9

 يًُٓتذات ايػرا١ٝ٥ BINَٗٓدع بػسن١  ّ / زاْٝا مجاٍ بٗذل 10

 يًُٓتذات ايػرا١ٝ٥ BINَٗٓدع بػسن١  ّ / حي٢ٝ شنسٜا أمحد 11

 َدٜس غسن١ ازت شٕٚ أ / َايو قُد َٓاع 12

 ( 2Go Coursesَدزب يػ١ إلًٝص١ٜ بػسن١ )   ّ /  أَت٠ طًعل اؿٓا٣ٚ 13

 غسن١ زٜط هل يت١ُٝٓ املٛازد اي ػس١ٜ إداز٠ز٥ٝظ فًظ  أمحد فٛد٠ّ /  14

 دعِ  ف٢ٓ بػسن١ ايكاٖس٠ يًدٚادٔ أٍٚ أخؿا٥ٞ ّ / سطٓني ايدٜب 15

 :: نهخزَجني انزذرَت انخبرخً( ج) 

K   ( خيسجيني َئ بسْياَر عًيّٛ ٚغهٓٛيٛدٝيا األغرٜي١ مب      6غدزٜب عدد )      طتػيف٢ ايهًي٢ ٚاملطيايو اي ٛيٝي١ باملٓؿيٛز٠

 .نُػسفني غػر١ٜ باملطتػف٢

 :)د( املظبهًخ فً أػًبل انجىدح املزؼهمخ ثبنخزَجني :

K          َٓاقػ١ خسجيني ايه١ًٝ ف٢ اضرتاغٝذ١ٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ املت عي١ في٢ ايهًٝي١ ٚاملٗيازات املهتطي ١ َئ املكيسزات ٚاييرباَر

فًيظ نًٝي١ ايصزاعي١ ظًطيت٘      ، ٚ ٚافيل  َع ايطيٝد اييدنتٛز/ َيدٜس ٚسيد٠ قيُإ اؾيٛد٠       دتُاعباال ايدزاض١ٝ بايه١ًٝ
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ع٢ً اعتُاد آيٝي١ ؼيدٜح غٛؾيٝف املكيسزات ايدزاضي١ٝ عًي٢ َطيت٣ٛ َسسًي١ اي هيايٛزٜٛع بؿيف١            16/12/2018بتازٜخ 

 . دٚز١ٜ بٓا٤ ع٢ً آزا٤ ناف١ األطساف املع١ٝٓ

K األسيد   ،٢2018/2019 اؾدٜد طالب املطت٣ٛ األٍٚ قُٔ استفاالت ن١ًٝ ايصزاع١ بايعاّ اؾاَع اضتك ايٝ٘يف   املػازن١ ّٜٛ

ألٖداف ايت٢ أْػأ َٔ أدًٗا َهتب ايتأٌٖٝ ايٛظٝف٢ ٚاـدَات ايت٢ ٜكيدَٗا ضيٛا٤   ا يًتعسف ع٢ً 2018ض تُرب 23املٛافل 

 .يًطالب أٚ اـسجيني، ٚدٚز املهتب يف غأٌٖٝ ايطايب ندسٜر ٚفكأ  ملتطً ات ضٛم ايعٌُ 

K ٚ اـسجيٕٛ ٚاملػازن١ اجملتُع١ٝ .إعداد غكازٜس اؾٛد٠ املتعًك١ بايطالب 

 ػٍ انىظبئف وانزىاصم يغ انشزكبد ثبنثب: اإلػالٌ

 :اإلػالَبد :)أ( 

ٚذييو عًي٢    2019/ 2018( إعيالٕ في٢ اجملياٍ ايصزاعي٢ خيالٍ عياّ       305 ااعالٕ عٔ عيدد )  

  : اـاف باـسجيني ع٢ً ؾفش١ ايه١ًٝ مبٛقع اؾاَع١اايهرتْٚٞ املٛقع 

http://agrfac.mans.edu.eg/students-graduates/graduate/jobs-ar 

 بٛى: َٛقع ايتٛاؾٌ االدتُاع٢ اـاف باملهتب ع٢ً ايفٝظٚ

https://www.facebook.com/Mans.AgrGFO  

   :: ثبملؤطظبد املخزهفخ انزىاصم)ة( 

املطتُس باملؤضطات املدتًف١ ايت٢  ا غعاَالت َع املهتب عٔ طسٜيل االغؿياٍ ايتًٝفي٢ْٛ أٚ     ايتٛاؾٌ    

املسضالت اايهرت١ْٝٚ ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً ساد٘ ٖرٙ ايػسنات َٔ اـسجيني َٚد٣ غٛافس فيسف ايعُيٌ   

ػدؿ١ٝ اضتالّ ايطت٠ ايراغ١ٝ يًدسٜر ٚغٓعِٝ املكابالت ايااعالْات ٚعسف١ َد٣ َؿداق١ٝ َٚيدِٜٗ، 

 . َع ايػسنات

 انجحث ::)ج( 

٢َٛٝ ف٢ ايؿشف ايسمس١ٝ ٚاملٛاقع اايهرت١ْٝٚ عٔ غٛافس فسف عٌُ يًدسجيني ٚٚقع اي شح اي

 ٖرٙ ااعالْات ع٢ً املٛاقع اـاؾ١ باملهتب.

 :: ثزورىكىالد رؼبوٌ)د( 

 .داَع١ ايٌٓٝ األ١ًٖٝ   غٛقٝع بسٚغٛنٛالت غعإٚ َع 

 . غسن١ زٜط هل يت١ُٝٓ املٛازد ايػس١ٜ  غٛقٝع بسٚغٛنٛالت غعإٚ َع 

ٚبؿييدد غٛقٝييع عييدد َيئ بسغٛنييٛالت غعييإٚ َييع دٗييات غدزٜ ٝيي١ سهَٛٝيي١ ٚخاؾيي١ يتييدزٜب    

 اـسجيني ٚايطالب ف٢ كتًف اجملاالت .
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 : به١ًٝ ايصزاع١ إىل يًتعًِٝ االيهرت٢ْٚغٗدف ايفهس٠ ايس٥ٝط١ٝ َٔ إْػا٤ ٚسد٠ 

l      دعِ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطالب بايه١ًٝ َٚطياْدغِٗ في٢ غطٜٛيع غكٓٝيات

 االغؿاالت ٚاملعًَٛات يالزغكا٤ مبطت٣ٛ اـد١َ ايتع١ًُٝٝ.

l .غػذٝع ايتُٝص ف٢ فاالت ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚغتٖا َٔ األْػط١ األنادمي١ٝ 

l  املعًَٛات  ٚايجكاف١ ايسق١ُٝ .دعِ ايتعًِٝ اايهرت٢ْٚ ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ ف٢ عؿس 

 نهىحذح يانهُكم اإلدارأواًل :: 

 -  غػهٌٝ فًظ غٓفٝرٟ يٛسد٠ ايتعًِٝ اايهرتْٚٞ به١ًٝ ايصزاع١  ٜٚكِ اجملًظ األقطاّ ايتاي١ٝ: 

l  قطِ املكسزات اايهرت١ْٝٚ 

l  قطِ َطتٛدع االَتشاْات 

l  قطِ االخت ازات اايهرت١ْٝٚ 

l  قطِ إداز٠ ايتعًِٝ اايهرت١ْٝٚ 

 ًانجُُخ انزحزُخ نىحذح انزؼهُى اإلنكرتوَ :: ثبَُب

l  ّيف ظٌ سسف إداز٠ ايه١ًٝ عًٞ دعِ ٚغفعٌٝ ْعاPaperless system       ٌضيعل إداز٠ ايهًٝي١ إييٞ غطيٜٛس َعُي ،

خالٍ ٚسد٠ ايؿٝا١ْ بايه١ًٝ ٚإدسا٤ عًُٝات ايؿٝا١ْ يألدٗص٠ ايهُ ٝٛغس َٔ (، ٚ)ايهُ ٝٛغس بايدٚز ايجايح بامل ين 

 ٚغٛؾٌٝ مجٝع األدٗص٠ بػ ه١ األْرتْل ٚاضتدداّ املعٌُ ادسا٤ االخت ازات اايهرت١ْٝٚ بايه١ًٝ.

l ٢ست ُ ٝٛغس يٛسد٠ ايتعًِٝ اايهرت٢ْٚقاَل إداز٠ ايه١ًٝ بتٛفت دٗاش ن      ٍ  ٜتطي٢ٓ يًعياًَني بايٛسيد٠ إمتياّ األعُيا

 املهًفني بٗا.  ٚاملٗاّ

 خ رزؼهك ثطالة يزحهخ انجكبنىرَىص أَشط :: ثبنثب

l  اَتشإ.  1430َطتٛدع اَتشاْات ايطالب ملسس١ً اي هايٛزٜٛع إمجايٞ عدد االَتشاْات بايؿٛز٠ اايهرت١ْٝٚ 

l     ٔغدعِٝ َطتٛدع االَتشاْات بايعدٜد َٔ مناذز ااداب١ يكُإ ؼكٝل كسدات ايتعًِٝ ٚاييتعًِ املطيتٗدف١ َي  

 ايرباَر ايدزاض١ٝ .

l   ّغفعٌٝ ْعاILMOS  يسفع ٚسدات غع١ًُٝ ممج١ً يف فٝدٜٖٛات أٚ أسدخ األعاخ يف فاٍ ايتدؿـ يدعِ ايطالب

 ١ًُٝٝ.ٚسد٠ غع 70املتفٛقني بايه١ًٝ ٚٚؾٌ عدد ايٛسدات ايف زفعٗا عًٞ ْعاّ َا ٜكسب َٔ 

l ٌعدد ؾفشات. غفعٌٝ بساَر إداز٠ ايتعًِٝ اايهرتْٚٞ املُج١ً يف إْػا٤ ؾفشات املٛدٌٜ ٚسٝح ٚؾ 

l   ٞ2019-2018ؾفش٘ خالٍ ايعاّ  50ؾفش١ بُٝٓا يف ايفؿٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ  40املٛدٌٜ خالٍ ايفؿٌ ايدزاضٞ األٚي. 

l  ٌ بسْياَر ااْتيياز   -فٝيدٜٖٛات غعًُٝٝي١ يف َكيسز فطيٝٛيٛدٝا ايتٓاضييٌ ٚايتًكيٝح يطيالب املطيتٟٛ ايسابيع          11  عُي

 .كٓا٠ ايتع١ًُٝٝ ؾاَع١ املٓؿٛز٠ اؿٝٛاْٞ ٚايدادين ٚايطُهٞ ٚ  ْػسٖا عًٞ اي
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l  غفعٝييٌ االخت ييازات اايهرتْٚٝيي١  E-Exams عُييٌ االخت ييازات اايهرتْٚٝيي١ سٝييح   إدييسا٤ عييد٠ اخت ييازات مب

 بايه١ًٝ.

l             ٌاالْتٗا٤ َٔ عٌُ َكيسزٟ إْتياز ايفانٗي١ املطيتٟٛ ايجياْٞ بسْياَر ااْتياز ايٓ ياغٞ  َٚكيسز فطيٝٛيٛدٝا ايتٓاضي  

بسْيياَر ااْتيياز اؿٝييٛاْٞ ٚايييدادين ٚايطييُهٞ يف ايؿييٛز٠ اايهرتْٚٝيي١ ٚغفعًٝييٗا عًييٞ   -ايسابييع ٚايتًكييٝح املطييتٟٛ 

 .َكسزات إيهرت١ْٝٚ أخسٟ  10ؾفشات املٛدٌٜ ٚأؾ شل َتاس٘ بايفعٌ يًطالب ٚدازٟ غٓفٝر 

l  بتطٜٛسٖا يف ؾيٛز٠    االضتُساز يف إغاس١ املاد٠ ايع١ًُٝ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ايف قاّ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايه١ًٝ

 َكسز َٔ كتًف األقطاّ ايع١ًُٝ 67إيهرت١ْٝٚ خالٍ ايطٓٛات ايطابك١ عًٞ َٛقع ايه١ًٝ ٚقد بًؼ عدد ٖرٙ املكسزات 

http://agrfac.mans.edu.eg/units-centers-ar/e-learning-ar/e-courses-ar 

l  س اجملًظ األع٢ً يًذاَعيات، بااقياف١ إييٞ    َكسزات إيهرت١ْٝٚ ضٛف ٜتِ إغاستٗا عًٞ ضتف7غطعٞ ايٛسد٠ إيٞ إعداد

َكسزات إيهرتْٚٝي١ َتاسي١ عًيٞ ضيتفس اجملًيظ األعًي٢ يًذاَعيات ٚقياّ بتطٜٛسٖيا أعكيا٤ ٦ٖٝي١             3ذيو فإٕ ٖٓاى 

 -غدزٜظ بكطُٞ األزاقٞ ٚا ٓدض١ ايصزاع١ٝ ٖٚٞ :

 ٞط ٝع١ األزاق 
 َٞٛزفٛيٛدٝا ٚسؿس األزاق 
 أضاضٝات ا ٓدض١ ايصزاع١ٝ 
 ٚ َتطً ات ٚ غؿُِٝ أْع١ُ ايسْٟعِ َعًَٛات 

 راثؼًب :: االشرتان فً لىاػذ انجُبَبد املخزهفخ نهزىاصم انؼهًً

l  ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاع١ عًٞ َٛقع  100  إْػا٤Google Scholar   

l  ًَف غعسٜفٞ ي١٦ًٝٗ املعا١ْٚ ٚ طالب ايدزاضات ايعًٝا عًٞ َٛقع   420  إْػا٤Google Scholar  

l  ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عًٞ َٛقع  60  إْػا٤Research gate  

l  ًَف غعسٜفٞ يطالب ايدزاضات ايعًٝا عًٞ َٛقع  300  إْػا٤Research gate 

l  ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عًٞ َٛقع  25  إْػا٤ عددScopus   

l  ايتدزٜظ عًٞ َٛقع ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ  25  إْػا٤ عددLinkedIn   

l ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عًٞ َٛقع  25   إْػا٤ عدد Mendeley 

l ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاع١ عًٞ َٛقع   25   إْػا٤ Academia.edu 

l  ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاع١ عًٞ َٛقع   25  إْػا٤ ORCID 

l ًَف غعسٜفٞ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاع١ عًٞ َٛقع   ٤25   إْػا Researcher ID 

l  غفعٌٝ إميٌٝ اؾاَع١ يطالب ايدزاضات ايعًٝا  @students.mans.edu.eg   ِخالٍ بسْاَر ابٔ ا ٝيج َٔ

 يًدزاضات ايعًٝا.

 ًَشز ثمبفخ انزؼهُى اإلنكرتوَ:: خبيظًب 

l           خالٍ عكد دٚزات غدزٜ ١ٝ ٚٚزؽ عُيٌ يف ٚسيد٠ ايتعًيِٝ اايهرتْٚيٞ يًطياد٠ أعكيا٤ ٦ٖٝي١ ايتيدزٜظ ٚا ٦ٝي١ َٔ

 .املعا١ْٚ بايه١ًٝ 
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 0218/0219خالل انؼبو انجبيؼً  اإلحصبئُخانجُبَبد طبدطًب :: 

  

(: ٜٛقح عدد ايٛسدات ايتع١ًُٝٝ ايت٢   زفعٗا ع٢ً 1غهٌ )

 ILMOSْعاّ 

عدد ؾفشات املٛدٌٜ ايف   إْػا٤ٖا  (: ٜٛقح2غهٌ )

 ضٓٛات ايطابك١ 3بايٛسد٠ خالٍ 

  

(: ٜٛقح عدد ايفٝدٜٖٛات ايتع١ًُٝٝ ايت٢ ْػسٖا 3غهٌ )

 عًٞ قٓا٠ املٓؿٛز٠ ايتع١ًُٝٝ

(: ٜٛقح عدد االخت ازات اايهرت١ْٝٚ ايت٢   4غهٌ )

 ضٓٛات ايطابك١ 3غفعًٝٗا بايٛسد٠ خالٍ 

  

عدد املكسزات اايهرت١ْٝٚ املٓتذ١ ف٢ ٚسد٠ (: ٜٛقح 5غهٌ )

 ايتعًِٝ اايهرت٢ْٚ

(: ٜٛقح عدد املػرتنني يف قٛاعد اي ٝاْات ايع١ًُٝ 6غهٌ )

 َٔ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاي اسجني بايه١ًٝ
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 ندوات ومؤتمرات

 الثالث للغذاء مؤتمز املنصىرة الذوىل

دٚس ايـٓاعات »ْعِ قظِ ايـٓاعات ايغزا١ٝ٥ به١ًٝ ايضساع١ فعايٝات َؤمتش املٓـٛس٠ ايذٚيٞ ايجايح يًغزا٤ ذبت عٓٛإ 

 .َـش -مبذٜٓت٢ املٓـٛس٠ ٚايغشدق١ 2018أنتٛبش  26-22خالٍ ايفرت٠ َٔ  MIFC2018 االقتـاد ايك٢َٛايغزا١ٝ٥ ف٢ ت١ُٝٓ 

/ أػشف ضبُذ أ.د/ أػشف ضبُذ عبذ ايباطط ايكا٥ِ بعٌُ س٥ٝع داَع١ املٓـٛس٠ ٚإػشاف ايظٝذ أ.دذبت سعا١ٜ ايظٝذ 

 .ه١ًٝاي/ ْاظِ عبذ ايشمحٔ ػًيب عُٝذ أ.دٚس٥اط١ ايظٝذ ، طًِٜٛ ْا٥ب س٥ٝع ازباَع١ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايعًٝا ٚايبشٛخ

مت خالٍ ازبًظ١ االفتتاس١ٝ تهشِٜ ايظاد٠ أعلا٤ ٦ٖٝ٘ ايتذسٜع بكظِ ايـٓاعات َٔ األطاتز٠ املتفرشني  ٚاسباؿرً    

ايـرٓاعات  األطرتار املتفرشب بكظرِ     -ع٢ً دٛا٥ض َٔ ازباَع١، ٚقذ أيك٢ ايظٝذ األطرتار ايرذنتٛس/ أمحرذ عبرذ ايعضٜرض ايشفراع٢      

  Nanotechnology in food processingايغزا١ٝ٥ ضباكشٙ عٔ

صباالت طبتًف١ َجرٌ األنيزٜر١ ايٛظٝفٝر١ ٚايتغزٜر١ ايعالدٝر١ ٚاالطرتفاد٠ َرٔ        ف٢ نُا تٓاٍٚ املؤمتش ايعذٜذ َٔ األحباخ 

كٓٝات ايٓاْٛ فر٢ صبراٍ   طبًفات املـاْع ايغزا١ٝ٥ ٚذبظ  ؿفات َٓتذات املخابض ٚذبظ  ؿفات َٓتذات األيبإ ٚاطتخذاّ ت

 :ٚاْتٗٞ املؤمتش جملُٛع١ َٔ ايتٛؿٝات ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل، املٓتذات ايذ١ٖٝٓ إْتاز

µ  أنيز١ٜ رات قُٝ٘ اقتـادٜ٘ َلاف٘ إْتازف٢ تععِٝ االطتفاد٠ َٔ طبًفات ايتـٓٝع ايغزا٥ٞ ٚاملخًفات ايضساع١ٝ. 

µ  األنيز١ٜ ايٛظٝف١ٝ باطتخذاّ َٓتذات نيزا١ٝ٥ طبٝع١ٝ َجٌ ايؼٛفإ ٚايؼعري إْتازف٢ ايتٛطع. 

µ تُٓٝ٘ ايٛعٞ ايغزا٥ٞ َٔ خالٍ ايرباَر ايتجكٝف١ٝ. 

µ  ٚاملشكٞ براألَشا  رات ايعالقر١    األؿشا٤تغز١ٜ ف٢ اعتُاد َٓتذات اسببٛب ايها١ًَ َٚٔ أُٖٗا ايؼعري نأنيز١ٜ ٚظٝف١ٝ

فر٢  هًٞ ٚايظهشٟ ملا هلا َٔ دٚس ٚقا٥ٞ ٚعالدٞ َجبت بايذساطات ايع١ًُٝ ٚايتٛطرع  ايكًب ٚايهبذ ٚاي أَشا بايغزا٤ َجٌ 

 .بعض أْٛاع املخبٛصاتف٢ بزٚس ايهٝٓٛا ٚصٜاد٠ اطتخذاَٗا نبذٌٜ يًكُح  إْتاز

µ       ازباَعرات ٚاملشانرض ايبشجٝر١ ٚبر  املـراْع ٚازبٗرات اةْتادٝر١        فر٢  تٛطٝذ ايتعإٚ بر  دٗرات ايبشرح ايعًُرٞ املتُجًر١

ِ االطتفاد٠ َٔ خربات ازباْب  مبا ٜعٛد بايٓفع ع٢ً تطٜٛش ايـرٓاعات ايغزا٥ٝر١ ٚايٓٗرٛ  بٗرا ٚنرزيو تطبٝرل       يتععٝ

ٜتطًرب َرذ دظرٛس ايجكر١ بر  ازباَعر١ ٚازبٗرات ايـرٓاع١ٝ          ٚاألَرش ايـرٓاع١  فر٢  صباالتٗا املتعذد٠ ف٢ األحباخ املٓؼٛس٠ 

 .سٌ َؼانٌ ٚايعكبات اييت تٛاد٘ املٓتذ  يًغزا٤ ف٢ٚتؼذٝع االطتعا١ْ بايباسج  ٚاالطتؼاسٜ  َٔ ازباَع١ 

µ  لُإ طالَ٘ األنيز١ٜ املظتخذّ فٝٗا تكٓٝ٘ ايٓاْٛيصباٍ ايٓاْٛتهٓٛيٛد٢ ف٢ املضٜذ َٔ ايذساط١. 

µ  ٙاطتخذاّ ٚتـٓٝع األنيز١ٜ يًشذ َٔ اهلذس َٓٗاف٢ االطتخذاّ األَجٌ يًُٝا. 

µ  باطتخذاّ ايباد٥ات ايطبٝع١ٝ األيبإذبظ  خٛاق َٓتذات. 

µ  أٖرذاف طٝام ٚاسرذ مبرا ٜلرُٔ ذبكٝرل     ف٢ ٚكع خط١ حبج١ٝ ق١َٝٛ دبُع ازباَعات َٚشانض ايبشٛخ املـش١ٜ ٚاملـاْع 

 .اجملاالت ايبشج١ٝف٢ ايتهشاس١ٜ  أٚصباالت ايتُٝض يهٌ َٓٗا ٚدبٓب ايفذ٠ٛ ف٢ ربف قلاٜا ضب١ًٝ ٚذبكٝل ايتعإٚ بٝٓٗا 

µ  املؤمتش ب  املشانض ايبشج١ٝ ٚايـٓاع١ْٝؼش ٚتعُِٝ تٛؿٝات. 

µ  ٌٖزا املؤمتش َٚا مت إظباصٙ عٓذ اْعكاد املؤمتش ايشابعف٢ يٝ٘ َٔ ْتا٥ر إَٓاقؼ١ َا تٛؿ. 
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 املؤتمز العاشز لإلرشاد الزراعً والتنمية الزيفية

فعايٝات املؤمتش ايعاػش يإلسػاد ايضساع٢ ٚايت١ُٝٓ ايشٜف١ٝ ايز٣ ٜكراّ ذبرت عٓرٛإ     2018ْٛفُرب 27اْطًكت ّٜٛ ايجالثا٤ 

ذبت سعا١ٜ نرٌ َرٔ أ.د. نُراٍ     (يًتٛع١ٝ َٚٛاد١ٗ املخاطش ايب١ٝ٦ٝ ايشٜف١ٝ اطرتاتٝذ١ٝبٓا٤ ايٓعاّ املعشف٢ ايب٢٦ٝ ٚتفعٌٝ )

ٛ  داد ػاسٚبِٝ ضبافغ ايذق١ًٝٗ ٚ أ.د. أػشف عبذ ايباطط س٥ٝع ضبُرٛد املًٝذر٢ ْا٥رب    أ.د. س٠ ٚسٜراد٠ نرٌ َرٔ    داَع١ املٓـر

أػرشف طرًِٜٛ ْا٥رب س٥رٝع ازباَعر١ يًذساطرات ايعًٝرا ٚايبشرٛخ         أ.د. س٥ٝع ازباَع١ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُرع ٚتُٓٝر١ ايب٦ٝر١ ،    

 .ْاظِ عبذ ايشمحٔ ػًب٢ عُٝذ ن١ًٝ ايضساع١ ٚس٥ٝع املؤمتش أ.د.ٚإػشاف 

ْراظِ ػرًب٢ عُٝرذ نًٝر١ ايضساعر١ داَعر١ املٓـرٛس٠         /، ا.د ْعرِٝ َـرًش٢ س٥رٝع َشنرض حبرٛخ ايـرششا٤       /حبلٛس ا.د

/ ضبُذ عبذ اجملٝذ سصم ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼر٦ٕٛ ايتعًرِٝ ٚايطرالب ،    أ.دٚس٥ٝع املؤمتش، ايظاد٠ ٚنال٤ ايه١ًٝ ْٛاب س٥ٝع املؤمتش : 

ًٝر١ يؼر٦ٕٛ خذَر١ اجملتُرع     ؿاحل ايظٝذ طرعذ٠ ٚنٝرٌ ايه   أ.د// أمئ ضبُذ ايغُش٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًذساطات ايعًٝا ٚايبشٛخ ، أ.د

ؼبٝر٢ صٖرشإ   أ.د/ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ، ا.د/ ابتٗاٍ نُاٍ أبٛ سظ  أطتار ٚس٥ٝع قظِ اةسػاد ايضساع٢ ٚاجملتُع ايشٜف٢ بايه١ًٝ ،

أ.د/ إبشاِٖٝ طعفإ علٛ ايفشٜل ايبشج٢ يًُؼشٚع َٚٓظل عراّ املرؤمتش ،   أ.د/ أَ  عاّ املؤمتش ٚايباسح ايش٥ٝظ٢ يًُؼشٚع ، 

ايظٝذ اةَاّ علٛ ايفشٜل ايبشج٢ يًُؼشٚع َٚكشس املرؤمتش باةكراف١ إىل عرذد َرٔ أطراتز٠ اةسػراد ايضساعر٢ بعرذد َرٔ          ضبُذ 

 .ازباَعات املـش١ٜ َٚشانض ايبشٛخ ايضساع١ٝ

بٓرا٤ ايٓعراّ   )ؼب٢ٝ صٖشإ أَ  عاّ املؤمتش إىل إٔ ٖذف ٖزا املؤمتش ٜتُجٌ ف٢ عش  ْتا٥ر املؼرشٚع ايبشجر٢    أ.د.ٚأػاس 

ٚدساط١  ْتا٥ذَ٘ٚٓاقؼ١ طبشدات٘ ٚطًظ١ً  (َٚٛاد١ٗ املخاطش ايب١ٝ٦ٝ ايشٜف١ٝعشف٢ ايب٢٦ٝ ٚتفعٌٝ اطرتاتٝذ١ٝ يًتٛع١ٝ امل

فشق قٝاّ داَعات ٚضبافعات أخش٣ بتعُِٝ ايتذشب١ بعذ تطٜٛش آيٝاتٗا اطتٓادا يذسٚطٗا املظتفاد٠ باةكاف١ إىل حبح طربٌ  

إْؼا٤ َشنض يًتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ايشٜف١ٝ جباَع١ املٓـٛس٠ يلُإ االطتذا١َ ٚاالطتُشاس١ٜ ٚاطتهُاٍ بٓا٤ اآلي١ٝ ايزات١ٝ يًشُا١ٜ 

 .ايؼباب ازباَع٢ ف٢ ايكلاٜا ايب١ٝ٦ٝايب١ٝ٦ٝ باطتغالٍ دَر 

ٚسقر١ حبجٝر١ باةكراف١     11دًظات ع١ًُٝ ع٢ً َذاس ٢َٜٛ املؤمتش تكذّ خالهلرِ   6ٚأكاف صٖشإ إٔ ٖزا املؤمتش ٜتلُٔ 

ٚسؾ عٌُ ع٢ً ٖاَؽ املؤمتش تتُجٌ ف٢ : إدَاز ايؼباب ازبراَع٢ فر٢ ايكلراٜا ايب٦ٝٝر١ ايشٜفٝر١ ، اآليٝر١ ايزاتٝر١         3إىل اْعكاد 

 (.ُا١ٜ ايب١ٝ٦ٝ ) كُإ يًذٛد٠ أّ ست١ُٝ ايبكا٤(، اشبشٜط١ اةيهرت١ْٝٚ يًُخاطش ايب١ٝ٦ٝ )آفام َظتذذ٠ يًُٛاد١ٗيًش

به١ًٝ ايضساع١ جباَعات املٓـٛس٠ ٚايكاٖش٠ ٚع  مشع ٚاملٓٛف١ٝ ٚاةطهٓذس١ٜ ٚنفرش ايؼرٝ     األطاتز٠حبلٛس عذد َٔ 

ٚدَٓٗٛس ٚأطٛإ ٚايفّٝٛ ٚايعشٜؽ ٚبٓٗا ٚدَٝاط ٚطٖٛاز ٚطٓطا ٚدٓٛب ايٛاد٣ ٚاألصٖش َٚـش ٚمبعٗذ٣ حبرٛخ ايـرششا٤   

 .ٚاةسػاد ايضساع٢ ٚخربا٤ َٔ ازبُع١ٝ ايع١ًُٝ يإلسػاد ايضساع٢

ْاظِ ػًب٢ عُٝذ ن١ًٝ ايضساع١ داَع١ املٓـٛس٠ إٔ ازباَع١ َٓٛط بٗا سٌ َؼهالت ايب١٦ٝ مما ٜرذفع ايهًٝر١   ٜٚش٣ ا.د 

إىل تٓعِٝ عذ٠ فعايٝات ع١ًُٝ ٚقٛافٌ صساع١ٝ يٛكع سذ هلزٙ املؼهالت باةكاف١ إىل ت١ُٝٓ َٗاسات طالب ايهًٝر١ َرٔ خرالٍ    

شاِٖ ٚإتاسر١ ايفشؿر١ يًطرالب يضٜراس٠ املؼرشٚعات ايتُٜٓٛر١       تذسٜب ايطالب ايرشٜفٝ  ةعرذادِٖ نُٝظرشٜٔ ب٦ٝرٝ  فر٢ قر      

ايضساع١ٝ ايك١َٝٛ ٚتطبٝل سٜاد٠ األعُاٍ َٔ خالٍ َؼشٚع ايتخشز ست٢ ٜـبح ايطالب َؤًٖ  يظٛم ايعٌُ ٚقادسٜٔ عًر٢  

َشنرض  ٚأنذ ع٢ً داٖض١ٜ نٛادس ايه١ًٝ يًُؼاسن١ ف٢ ا٣ َؼرشٚع حبجر٢ ؽبرذّ اظافعر١ ٚطايرب ب ْؼرا٤       ، خًل فشق عٌُ هلِ

 .يًٛع٢ ايب٢٦ٝ بازباَع١

متٝض دٗذ ايفشٜل ايبشجر٢ ايرز٣ متهرٔ َرٔ اشبرشٚز برذيٌٝ إسػراد٣ يًرٛع٢ ايب٦ٝر٢ ايشٜفر٢            إىلأػشف طًِٜٛ أ.د. ٚأػاس 

  .مبشافع١ ايذق١ًٝٗ َٔ املُهٔ ْؼش أدضا٤ َٓ٘ ف٢ عذد َٔ اجملالت ايع١ًُٝ ايعامل١ٝ مما ٜظاِٖ ف٢ سفع تـٓٝف ازباَع١

عض ايذٜٔ أبٛ طتٝت ٚصٜش ايضساع١ يًكا٥ُ  ع٢ً ٖرزا  أ.د.  ًش٢ س٥ٝع َشنض حبٛخ ايـششا٤ ذبٝاتْعِٝ َـ أ.د.ْٚكٌ 

املؤمتش ايز٣ ٜٓراقؽ قلر١ٝ ٖاَر١ َرٔ قلراٜا ايب٦ٝر١ فراألس  ػبرب إداستٗرا باطرتذا١َ ستر٢ ميهرٔ تُٓٝتٗرا ٚصٜراد٠ قرذستٗا                

 .اةْتاد١ٝ

ختًف ضبافعات َـرش ممرا طٝظراِٖ فر٢ سرٌ عرذ٠       ٚأػاد َـًش٢ باملؼشٚع ايبشج٢ َؤنذا ع٢ً ؿالسٝت٘ يًتطبٝل مب

 .َؼهالت صساع١ٝ ف٢ ظٌ ايتشذٜات ايت٢ تٛاد٘ َـش ٚخاؿ١ ع٢ً املظتٜٛ  االقتـادٟ ٚايب٢٦ٝ
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أػشف عبذ ايباطط س٥ٝع داَع١ املٓـرٛس٠ عًر٢ َجرابش٠ ايفشٜرل ايبشجر٢ ٚايعُرٌ برشٚق ايفشٜرل َرٔ أدرٌ            أ.د.ٚأث٢ٓ 

 أٟع١ مما ٜظاِٖ ف٢ تُٓٝتٗا سٝح تعذ ايت١ُٝٓ ايضساع١ٝ َطًب عامل٢ عٓذ تٓراٍٚ  ايٛؿٍٛ ملؼه١ً َٔ َؼهالت ايشٜف ٚايضسا

 .َتعًل بايب١٦ٝ ٤ػٞ

نُا أػاد عبذ ايباطرط برذعِ نرٌ َرٔ ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ ٚٚصاس٠ ايتعًرِٝ ايعراىل َٚرذٜشت٢ ايضساعر١ ٚايرتبٝر١ ٚايتعًرِٝ             

 .ايطالببايذق١ًٝٗ ٚازبُعٝات األ١ًٖٝ يًُؼشٚع ايبشج٢ ايز٣ طاِٖ فٝ٘ بعض 

نُاٍ داد ػاسٚبِٝ ضبافغ ايذق١ًٝٗ ع٢ً إٔ ايعٌُ ازبراد ٜرؤد٣ إىل ْترا٥ر َجُرش٠ ربرذّ اجملتُرع ، فاملؼرشٚع         أ.د.ٚػذد 

ايبشج٢ اٖتِ بكل١ٝ ايٛع٢ ايب٢٦ٝ ايشٜف٢ ظافع١ ايذق١ًٝٗ ٚتٛؿرٌ إىل ديٝرٌ إسػراد٣ يًرٛع٢ ايب٦ٝر٢ باظافعر١ ايتر٢ تعرذ         

 .يتٛظٝف ايبشح ايع٢ًُ ف٢ سٌ َؼهالت اجملتُع اظٝط باملؤطظات األنادمي١ٝ ضبافع١ سٜف١ٝ مما ٜعذ منٛردا ععُٝا
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 القوافل اإلرشادية

ايعٌُ اةسػاد٣ ٖٛ سًك١ ايٛؿٌ ب  املضاسع ٚاملشانض ايبشج١ٝ ٜٓكٌ يًُرضاسع نرٌ َرا ٖرٛ دذٜرذ َرٔ ايتٛؿرٝات ايفٓٝر١         

نزيو ٜٓكٌ املؼانٌ ايت٢ تٛاد٘ املرضاسع إىل املشانرض ايبشجٝر١ يبشرح     ملختًف اظاؿٌٝ ٚاألْؼط١ ايضساع١ٝ َٔ املشانض ايبشج١ٝ ٚ

 إَها١ْٝ اسبٌ.

ادتُع ايظٝذ أ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ َع ايظٝذ املٗٓذغ/ ٚنٝرٌ ٚصاس٠  

ٚاةداسات ٚازبُعٝرات ايضساعر١، ٚريرو ٜرّٛ     ايضساع١ َٚذٜش عاّ اةسػاد ايضساع٢ حبلٛس ممج٢ً ايٛسرذات ٚاملشانرض اةسػراد١ٜ    

 .مبذٜش١ٜ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ 19/9/2018األسبعا٤ املٛافل 

ٚايتر٢ تٓفرزٖا نًٝر١ ايضساعر١، ٚطربٌ تطٜٛشٖرا يتًبٝر١         2018/2019مت َٓاقؼ١ خط١ ايكٛافرٌ اةسػراد١ٜ يًعراّ ازبراَع٢     

 .استٝادات اجملتُع املذ٢ْ ٚذبكٝل أفلٌ اطتفاد٠ ممه١ٓ

 

شْراَر  مبذٜشٜر١ ايضساعر١ بايذقًٗٝر١ كرُٔ ب     2018/2019( قٛافٌ إسػاد١ٜ صساع١ٝ يًعراّ ازبراَع٢   7تٓفٝز عذد ) ٚقذ مت

 ايكٛافٌ اةسػاد١ٜ ايظ١ٜٛٓ.

 ايظاد٠ املؼاسن  ايتاسٜ  َٛكٛع ايكاف١ً ّ

 16/10/2018 االطتفاد٠ َٔ املخًفات ايضساع١ٝ ٚخاؿ١ سطب األرس٠ 1

 أ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ

 / أمئ ايغُش٣أ.د

 أ.د/ إميإ سٓف٢ َكًذ 13/11/2018 عٌُ عال٥ل سبٝٛاْات املضسع١ َٔ املخًفات ايضساع١ٝ 2

3 

ؿٛب اشبٝاس ٚايطُاطِ َع ٚتفاد٣ املؼانٌ اشباؿ١ بضساعات ايـٛب 

 نٝف١ٝ تٓك١ٝ املٝاٙ باملغٓط١ ٚايت٢ تظتخذّ يش٣ ايـٛب

 د/ ٚال٤ ضبُذ طًِٜٛ 4/12/2018

4 

أثشٖا ع٢ً املٓاخ١ٝ َٔ بشٚد٠ ٚاستفاع دسدات اسبشاس٠ ٚايتغريات 

 ضباؿٌٝ اشبلش ٚايفان١ٗ

18/12/2018 

 أ.د/ يؤ٣ عبذ ايًطٝف

 أ.د/ ٚيٝذ ايظعذ٣

5 

 صساع١ بطٝ  ايًب ٚايًٛبٝا َٚؼانٌ إْتادُٗا

 صساع١ فٍٛ ايـٜٛا

12/2/2019 

 د/ ايظعٝذ املتٛىل

 د/ ٚيٝذ املعذا٣ٚ

6 

 صساعات اشبلش ايـٝف١ٝ 

 فًفٌ(  -خٝاس  -طُاطِ  -بارظبإ )

26/2/2019 

 د/ عبذ ايشمحٔ ايعتاب٢

 د/ ضبُذ َظعذ ْذا

 أ.د/ ٚيٝذ املعذا٣ٚ 12/3/2019 صساع١ ضبـٍٛ اةطتٝفٝا ةْتاز ايظهش 7
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 األوىلرشادية اإل قافلةال

 خًفات ايضساع١ٝ ٚخاؿ١ سطب األرس٠َٛكٛعٗا: االطتفاد٠ َٔ امل

 16/10/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ  ٙأطتار اظاؿٌٝ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ -أ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذ 

µ  أطتار األساك٢ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايعًٝا ٚايبشٛخ -أ.د/ أمئ ضبُذ ايغُش٣ 

µ  َذسغ املٝهشٚبٝٛيٛد٢ بايه١ًٝ -د./ عبذ ايشمحٔ ضبُذ ايعتاب٢ 

 : َٔ نٌٚحبلٛس 

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ  َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 

µ ملشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠         ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ ا

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

قاّ ايظٝذ املٗٓرذغ/ صبرذ٣ عبرذ ايرشاصم َاكر٢ َرذٜش عراّ ايضساعر١ بايذقًٗٝر١ بايرتسٝرب بايظراد٠ ايلرٝٛف ٚذبرذخ              

 ٚتكذِٜ خذ١َ دٝذ٠ يًُضاسع. طٝادت٘ عٔ دٚس بزٍ أقـ٢ ازبٗٛد يًٓٗٛ  باملظت٣ٛ املعشف٢ يًُٗٓذغ ايضساع٢

تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ ٚسسب بايظاد٠ اسبلرٛس ٚذبرذخ   ٚ

تذٜٚش املخًفات ايضساع١ٝ ٚأنرذ طرٝادت٘ عًر٢ إٔ ٖرزا املٛطرِ ال تٛدرذ        يفطٝادت٘ عٔ ازبٗذ املبزٍٚ َٔ قبٌ املٗٓذغ ايضساع٢ 

 ذ٠ سبشم قؽ األسص.ساي١ سشم ٚاس

ثِ تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب٦ٝر١ ٚأثٓر٢   

داَع١ املٓـٛس٠ ٚازبٗذ املبزٍٚ َٔ قبٌ ايظراد٠ ايبراسج     -طٝادت٘ ع٢ً ايتعإٚ ايٛثٝل ب  َذٜش١ٜ ايضساع١ ٚن١ًٝ ايضساع١ 

 سػاد ايضساع٢ ٚإٔ ٖذفِٗ ٚاسذ ٖٚٛ االستكا٤ مبظت٣ٛ اشبذ١َ اةسػاد١ٜ املكذ١َ يًُضاسع.ٚايظاد٠ َٗٓذط٢ اة

ايذنتٛس/ عبذ ايشمحٔ ضبُذ ايعتاب٢ َذسغ املٝهشٚبٝٛيٛد٢ بايه١ًٝ ٚذبذخ عٔ تذٜٚش املخًفات ايضساعٝر١   ثِ ذبذخ

ألس  ايضساعٝر١ َرٔ طبًفرات ٚيرٝع قاؿرشا       ٚذبًٜٛٗا إىل أمسذ٠ عل١ٜٛ عاي١ٝ ايك١ُٝ ٚاملخًف ايضساع٢ ٖٛ نٌ َا ؽبرشز َرٔ ا  

 فكط ع٢ً قؽ األسص َجال ٚذبذخ عٔ نٝف١ٝ عٌُ ايه١َٛ ايظُاد١ٜ .

تٓاٍٚ اسبذٜح أٜلا ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ أمئ ضبُذ ايغُش٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايعًٝا ٚذبذخ عٔ َؼشٚع 

ذاف املؼشٚع ٚاملٓتر ٖٚٛ تـرٓٝع نُبٛطرت َتهاَرٌ َلرغٛط     تك١ٝٓ اقتـاد١ٜ ٚط١ٝٓ ةعاد٠ تذٜٚش املخًفات ايعل١ٜٛ ٚأٖ

يًشـٍٛ ع٢ً َٓتر صساع٢ ؿذٜل يًب١٦ٝ ؿش٢ ٚنزيو اظافعر١ عًر٢ ايب٦ٝر١ َرٔ ايتًرٛخ ٚصٜراد٠ ايكرذس٠ اةْتادٝر١ يًرتبر١          

 ذ١ْٝ.  ٚنزيو ٜٛفش نُٝات نبري٠ َٔ َٝاٙ ايش٣ يكذست٘ ع٢ً االستفاظ باملٝاٙ يفرت٠ ط١ًٜٛ ٚتكًٌٝ إكاف١ األمسذ٠ املع
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 الثانيةالقافلة اإلرشادية 

 ات املضسع١ َٔ املخًفات ايضساع١َٝٛكٛعٗا: عٌُ عال٥ل سبٝٛاْ

 13/11/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار -طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ  /به١ًٝ ايضساع١ سٝٛا٢ْ إْتاز دنتٛس - َكًذ ضبُٛد سٓف٢ إميإأ.د 

µ اسبٝٛا٢ْ اةْتاز حبٛخ َعٗذ سٝٛإ تغز١ٜ -ايؼاف٢ ضبُذ سظ / د.أ 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ - املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ  َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش 

µ َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -بذ ايعضٜضاملٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ ع 

µ          ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ سظ  ضبُذ ايؼاف٢ أطتار تغز١ٜ سٝرٛإ ٚذبرذخ عرٔ َـرادس ايعًرف ٚتٓٛعٗرا       

ايربطِٝ ٜعترب أِٖ نيزا٤ يذ٣ املضاسع ًٜٝ٘ ضبـٍٛ أ٣ عًف ُٖا ايربٚت  ٚاأليٝاف، ٚإٔ  يفٚايك١ُٝ ايغزا١ٝ٥ هلا ٚإٔ أِٖ َادت  

ٚنٝف١ٝ اسبفاظ ع٢ً طٝكإ ٚأٚسام ايربطرِٝ يهر٢ عبـرٌ عًر٢      -عٔ َعاٌَ اهللِ  ٚذبذخ -األرس٠ ايؼا١َٝ ع٢ً ١٦ٖٝ طٝالز 

 % سظب ساي١ اظـٍٛ.60-20أع٢ً َعذا يالطتفاد٠ ٚتـٌ َٔ 

 يفنٝف١ٝ خًط ايربطرِٝ بكرؽ األسص ٚاملخًفرات ايضساعٝر١ ازبافر١ يتكًٝرٌ ايشطٛبر١ ٚسفرع ْظرب١ األيٝراف           نُا ذبذخ عٔ 

ن١ُٝ ايغزا٤ املكذ١َ يًشٝٛإ تعتُذ ع٢ً اسباير١ ايفظرٝٛيٛد١ٝ   ، ٚايعًٝك١ املعا١ًَ بايٝٛسٜا ٚاألَْٛٝا ٚػبب إٔ تهٕٛ تذسػب١ٝ 

 .عًٝك١ إْتاز ( -يًشٝٛإ ) عًٝك١ سافع١ 

٢ / إميإ سٓف٢ ضبُٛد َكًذ دنترٛس٠ إْتراز سٝرٛا٢ْ بايهًٝر١ عرٔ تغزٜر١ سٝٛاْرات املضسعر١ عًر         أ.دثِ تٓاٚيت اسبذٜح 

 ع١ٝ باشبًط َع األنيز١ٜ ايتكًٝذ١ٜ.املخًفات ايضسا

 الثالثةالقافلة اإلرشادية 

باملغٓطر١ ٚايتر٢   َٛكٛعٗا: تفاد٣ املؼانٌ اشباؿ١ بضساعات ايـٛب ٚخاؿ١ ؿٛب اشبٝاس ٚايطُاطِ َع نٝفٝر١ تٓكٝر١ املٝراٙ    

 تظتخذّ يش٣ ايـٛب

 4/12/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار -طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ ٚايض١ٜٓ اشبلش بكظِ ٙدنتٛس - طًِٜٛ ايظعٝذ ضبُذ ٚال٤/ د 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ - املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ  بايذق١ًٝٗ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ -املٗٓذغ/ ضبُذ ايظٝذ اظٓهش 

µ َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 
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µ          ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

 :داَع١ املٓـٛس٠ ٚذبذثت عٔ -طًِٜٛ بكظِ اشبلش به١ًٝ ايضساع١ / ٚال٤ ضبُذ ايظعٝذ داسبذٜح  تتٓاٚي

L  املًٛس١ (  -ْكف ٚمس١ٝ ايعٓاؿش  -ايتغشٜل  -ايتعطٝؽ  -دسد١ اسبشاس٠  -َؼانٌ اةْتاز ايضساع٢ ) اةدٗاد ايب٢٦ٝ 

L .املا٤ املُغٓط نٝف١ٝ اَتـاؿ٘ بٛاطط١ ايٓبات 

L  تأثري ايش٣ باملا٤ املُغٓط ٚاملا٤ ايعاد٣. -تطبٝكات َغٓط١ املٝاٙ  -اطتخذاَات املا٤ املُغٓط 

L  عذّ ايطشم ع٢ً ازبٗاص(. -األس   يفْظب١ املًٛس١  -دٗاص تٓك١ٝ املٝاٙ ػبب َعشف١ ) قطش ػبه٢ ايش٣ 

 

 الزابعةالقافلة اإلرشادية  

 ٚايفان١ٗثريٖا ع٢ً ضباؿٌٝ اشبلش َٛكٛعٗا: ايتغريات املٓاخ١ٝ َٔ بشٚد٠ ٚاستفاع دسدات اسبشاس٠ ٚتأ

  18/12/2018ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار - طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش أطتار - ايظعذ٣ ٚيٝذ/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش أطتار - ايًطٝف عبذ ي٤٣ٛ/ د.أ  

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ ايضساع١ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ صبذ٣ عبذ ايشاصم َاك٢ 

µ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 

µ  أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١ ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠         ايظاد٠ سؤطا٤

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ املٗٓذغ/ أمحرذ ضبُرٛد أمحرذ دراد َرذٜش إداس٠ اةسػراد ايضساعر٢ بايذقًٗٝر١ ٚذبرذخ عرٔ ازبٗرذ            

َرا ٖرٛ دذٜرذ َرٔ تٛؿرٝات فٓٝر١ ملختًرف اظاؿرٌٝ ٚاألْؼرط١ ايضساعٝر١           تٛؿرٌٝ نرٌ    يفاملبزٍٚ َٔ قبٌ املٗٓذغ ايضساعر٢  

 املختًف١ يًُضاسع ٚاملشأ٠ ايشٜف١ٝ.
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 :داَع١ املٓـٛس٠ ٚذبذخ عٔ -ثِ تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ٚيٝذ ايظعذ٣ أطتار اشبلش به١ًٝ ايضساع١ 

L  تأثري املٓاخ ع٢ً املذ٣ ايبعٝذ  - ساي١ ازبٛ -ايفشم ب  ايطكع ٚاملٓاخ  -ايتغريات املٓاخ١ٝ. 

L     طبكر١   -تًرٛخ اهلرٛا٤ ٚتًرٛخ ايطعراّ      -تًرٛخ املرا٤   -تًرٛخ ايرتبر١    -األطباب املؤد١ٜ تغٝري املٓاخ ٖٚر٢ ) ايتًرٛخ ايب٦ٝر٢

 األٚصٕٚ (.

L  املكاّ األٍٚ املهافش١ ايهُٝٝا١ٜٚ ٜٚؤد٣ ريو إىل عذّ ايتٛصإ ايب٢٦ٝ. يفايرباَر ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ تظتٗذف 

L  طبٝع١ٝ ( -طشم تعكِٝ ايرتب١ ) نُٝا١ٜٚ -تعكِٝ ايرتب١  -ايضساع١ اظ١ُٝ. 

L  ٕٚأػرع١   -ايطرٍٛ املرٛد٢ يعػرع١     -َهْٛات أػع١ ايؼُع  -اطتخذاّ بشَٚٝذ املٝجٌٝ ٜٚؤد٣ إىل اتظاع ثكب األٚص ×- 

أخطشٖا أػع١ داَا تعٌُ عًر٢ ذبرٛالت ٚساثٝر١ داخرٌ      -األػع١ ذبت اسبُشا٤  -األػع١ فٛم ايبٓفظذ١ٝ  -أػع١ داَا 

 .أ١ْٜٛ اشبالٜا 

L ًُايضساعات اظ١ُٝ ( ١ٝ يًتغًب ع٢ً ايتغريات املٓاخ١ٝ ايتطبٝكات ايع (. 

L  طبكر١ نياصٜر١    يفاْبعاثرات ٚأخبرش٠ كراس٠ ترتانرِ     ايـشف ايـش٢ نٌ ريو ٜٓرتر   -املـاْع  -عٛادّ ايظٝاسات اظادش

 EM1 -املٓؼطات اسب١ٜٛٝ ٚاملخـبات  -عشٜل١ ٜؤد٣ ريو إىل استفاع دسدات اسبشاس٠ ٚاستفاع ايشطٛب١ ايٓظب١ٝ 
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 الخامسةالقافلة اإلرشادية 

 َٚؼانٌ إْتادِٗ ٚايبطٝ  ازبٛسَ٘ إْتاز ايًٛبٝا -َٛكٛعٗا: صساع١ ٚإْتاز فٍٛ ايـٜٛا 

 12/2/2019ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار - طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اظاؿٌٝ بكظِ َظاعذ أطتار - املعذا٣ٚ ٚيٝذ/ د 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش َذسغ-ْذا َظعذ ضبُذ/ د  

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  أخـا٢٥ املذٜش١ٜ  -املٗٓذغ/ عاطف تٛفٝل بٓذم 

µ  َٓظك١ اظـٍٛ -املٗٓذط١/ إٜٓاغ إبشاِٖٝ ايظٝذ 

µ طرا٤ أقظراّ اةسػراد ٚعرذد َرٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ         ايضساعٝر١ ٚايظراد٠ سؤ   َٗٓذط٢ اةسػاد باملذٜش١ٜ ٚاةداسات

 طبتًف َشانض ضبافع١ ايذق١ًٝٗ َٚٗٓذط٢ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

 ٚتٓاٚيت ايٓذ٠ٚ املٛكٛعات ايتاي١ٝ:

 إْتاز فٍٛ ايـٜٛا بٗذف إْتاز ايضٜت ٚطذ ايفذ٠ٛ ب  اةْتاز ٚاالطتٗالى أٚاًل: 

L  املهإ املٓاطب ٚاشبذ١َ ازبٝرذ٠ يرعس  ايضساعٝر١ ٚاالٖتُراّ جبُٝرع ايعًُٝرات        يفَٚٔ أِٖ ايتٛؿٝات صساع١ ايـٓف

 دٚس٠ صساع١ٝ(. -تظُٝذ  -ايضساع١ٝ )س٣ 

L  دٚد٠ ٚسق١ ايكطٔ( -ايبٝا  ايضنيب٢  -ايعٓهبٛت األمحش )اآلفات ايت٢ تـٝب اظـٍٛ َٔ أُٖٗا. 

 ثاْٝا: إْتاز ايًٛبٝا ٚايبطٝ  ازبٛسَ٘

L ٚاشبذ١َ ازبٝذ٠ يعس  ايضساع١ٝ ٚع١ االيتضاّ مبٛاعٝذ ايضسا 

L  دٚس٠ صساع١ٝ ( -س٣  -االٖتُاّ بايعًُٝات ايضساع١ٝ املختًف١ ) تظُٝذ. 

L .أْظب َٛعذ يضساع١ ايبطٝ  ازبٛسَ٘ )ايًب( ٖٛ ػٗش َاسغ 

L  ايبٝا  ايذقٝك٢ ٚتٛؿٝات مبكا١َٚ تًو اآلفات. -َٔ اآلفات ايت٢ تـٝب اظـٍٛ أُٖٗا ايعٓهبٛت 
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 السادسةالقافلة اإلرشادية 

 َٛكٛعٗا: صساع١ ٚإْتاز ضباؿٌٝ اشبلش ايـٝف٢

 26/2/2019ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار - طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اشبلش أطتار - َتٛىل ايظٝذ ايظعٝذ/ د.أ 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -املٗٓذط١/ ظبال٤ أمحذ عبذ ايعضٜض 

µ       ايذقًٗٝر١ َٚٗٓذطر٢ إداس٠    ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػرذٜٔ ايرضساعٝ  َرٔ طبتًرف َشانرض ضبافعر١

 اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.

 :داَع١ املٓـٛس٠ عٔ -تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ايظعٝذ ايظٝذ َتٛىل أطتار بكظِ اشبلش به١ًٝ ايضساع١ 

L           ضبـٍٛ اشبٝاس ألٕ املؼانٌ ايت٢ ٜتعش  هلا بظرٝط١ َكاسْر١ ببراق٢ ضباؿرٌٝ اشبلرش ٚذبرذخ عرٔ َٝعراد ايضساعر١

أٍٚ َاسغ ٚعُشٙ أسبع١ أػٗش ٚنزيو طشٜك١ ايضساع١ ٚاس٣ ٚايتظُٝذ ٚاآلفات ايتر٢ تـرٝب اظـرٍٛ     يفسٝح ٜضسع 

 ـاد.ٚطشم َكاَٚتٗا ٚاألَشا  ايت٢ ٜتعش  هلا ٚطشم ايٛقا١ٜ ٚايعالز ٚاسب

L  دسدر١ ٦َٜٛر١    37ضبـٍٛ ايبارظبإ ٖٚٛ ضبـٍٛ ٜتشٌُ دسد١ اسبشاس٠ أنجش َٔ ضباؿٌٝ اشبلش األخش٣ تـٌ إىل

 ٚأنجش األؿٓاف ايت٢ تتشٌُ اسبشاس٠ ٢ٖ األؿٓاف املظتط١ًٝ ٚتضسع خًف ايكُح.

L             ايرش٣   يفضبـٍٛ ايفًفٌ ٚعٔ أٖرِ َرش  ٜٛادر٘ اظـرٍٛ ٖٚرٛ َرش  تظراقط ايبرادسات ٚؼبرذخ ْتٝذر١ اةفرشاط

 ٚايعطؽ ايفظٝٛيٛد٢ ٜؤد٣ إىل طكٛط األصٖاس.

L ٚ ٌَشا  ٚاآلفات ايت٢ تـٝب٘ نجري٠ . األضبـٍٛ ايطُاطِ سٝح أْ٘ َٔ اظاؿٌٝ ايت٢ تتعش  يهجري َٔ املؼان 

 السابعةالقافلة اإلرشادية 

 صساع١ ٚإْتاز ضبـٍٛ األطتٝفٝاَٛكٛعٗا: 

 12/3/2019ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

 املؼاسنٕٛ:

µ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خذ١َ يؼ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ اظاؿٌٝ أطتار -طعذٙ ايظٝذ ؿاحل/ د.أ 

µ املٓـٛس٠ داَع١ - ايضساع١ به١ًٝ اظاؿٌٝ بكظِ أطتار - املعذا٣ٚ ٚيٝذ/ د.أ 

 ٚحبلٛس نٌ َٔ :

µ  َذٜش عاّ إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ بايذق١ًٝٗ -املٗٓذغ/ أمحذ ضبُٛد أمحذ داد 

µ  َظ٦ٍٛ املشانض اةسػاد١ٜ ٚس٥ٝع قظِ ايرباَر باملذٜش١ٜ -أمحذ عبذ ايعضٜضاملٗٓذط١/ ظبال٤ 

µ   ٚحبلٛس ايظاد٠ سؤطا٤ أقظاّ اةسػاد ٚعذد َٔ املشػذٜٔ ايضساعٝ  َٔ طبتًف َشانض ضبافع١ ايذق١ًٝٗ َٚٗٓذطر٢

 إداس٠ اةسػاد ايضساع٢ باملذٜش١ٜ.
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خ عٔ ضبـٍٛ األطتٝفٝا ) ٚسق١ ايعظٌ ( سٝح قاّ بتعشٜف تٓاٍٚ اسبذٜح ايظٝذ األطتار ايذنتٛس/ ٚيٝذ املعذا٣ٚ ٚذبذ

، ٜظتًٗو ٖزا اظـٍٛ ن١ُٝ ق١ًًٝ َٔ َٝاٙ ايش٣ ، ٚاظـٍٛ ٚأنذ أْ٘ ضبـٍٛ تها٢ًَ َع ضبـٍٛ قـب ايظهش ٚبٓذش ايظهش

 .إْتاد١ٝ نبري٠  ٜعط٢نُا 

ايضساع١ ألٕ ايبزس٠ سٖٝفر١   يفايك١ُٝ االقتـاد١ٜ يًُشـٍٛ ٚطشٜك١ ايضساع١ سٝح ؼبتاز ٖزا اظـٍٛ يذق١ نُا ٚكح 

 ذبذخ عٔ َٛعذ ايضساع١ ٚايتظُٝذ.  َؼتٌ، ٚ يفٚؿغري٠ اسبذِ ٚالبذ إٔ تضسع 

 

أعلرا٤ ٦ٖٝر١ ايترذسٜع كرُٔ  صبُٛعر١ َرٔ ايكٛافرٌ املتهاًَر١ ايتر٢          ػاسنت ن١ًٝ ايضساع١ َٔ خالٍ غبب١ َرٔ ايظراد٠   

 .2018/2019ْعُٗا قطاع ػ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ جباَع١ املٓـٛس٠ خالٍ ايعاّ ازباَع٢ 

 «جسىر الخري»مشاركة كلية الزراعة فً قافلة جامعة املنصىرة إىل وسط سيناء 

يرٞ ٚطرط طرٝٓا٤    إ( ٚايت٢ تٓعُٗا داَعر١ املٓـرٛس٠   1اْطًكت أٍٚ ٚأنرب قاف١ً َتها١ًَ بازباَعات املـش١ٜ )دظٛس اشبري 

 .أنتٛبشاطاس استفاالت ايذٚي١ باْتـاسات ف٢ ٚريو  2018 أنتٛبش 12سيت  7، ٚريو خالٍ ايفرت٠ َٔ )غبٌ ٚاسبظ١ٓ(

  ٔ فُٗرٞ ضبُرذ أطرتار ايفانٗر١ ٚأ.د/ أميرٔ ضبُرذ ايغُرشٟ أطرتار          ٚقذ ػاسنت ن١ًٝ ايضساع١ بٛفذ ٜلِ نٌ َرٔ أ.د/ ضبظر

 .ٝا ٚأ.د/ ؿاحل ايظٝذ طعذٙ أطتار اظاؿٌٝ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ خذ١َ اجملتُعًاألساكٞ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يؼ٦ٕٛ ايذساطات ايع

 :( ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل1ٚناْت فعايٝات ايكاف١ً ايضساع١ٝ كُٔ ايكاف١ً املتها١ًَ )دظٛس اشبري 

 7/10ّٛ األٍٚ: األسذ ايٝ

µ      تٓظٝكٞ َٔ خالٍ ادتُاع أ.د. ضبُٛد املًٝذٞ ْا٥ب س٥ٝع داَع١ املٓـٛس٠ يؼ٦ٕٛ خذَر١ اجملتُرع ٚتُٓٝر١ ايب٦ٝر١ ّٜٛ

ٚس٥ٝع ايكاف١ً ٚفشٜل ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع ٚنٌٝ أٍٚ ٚصاسع١ ايضساع١ بؼُاٍ طٝٓا٤ املٗٓذغ/عاطف عبٝرذ ٚفشٜرل َرٔ    

 .تشذٜذ أَانٔ ايضٜاسات خالٍ َذ٠ ايكاف١ً ٚايفعايٝات األخش٣َذٜش١ٜ ايضساع١ بؼُاٍ طٝٓا٤، ي

 8/10ايّٝٛ ايجاْٞ: االثٓ  

µ       صٜاس٠ َضسع١ ايشٚام ٚعٌُ فشف سكًٞ هلا َٔ ْاس١ٝ املٝاٙ ٚايرتب١ ٚتغز١ٜ ٚتشبٝر١ ٚتكًرِٝ ايٓباترات ٚقرذ مت َٓاقؼر١

 .ناف١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات هلا

µ قؼ١ بعض ْكاط ايتعإٚ املُه١ٓ َٔ ايٓاس١ٝ ايضساع١ٝصٜاس٠ صبًع َذ١ٜٓ غبٌ، َٚٓا. 

µ ٚسػ١ عٌُ دبُع ب  أعلا٤ ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع فشٜل َذٜش١ٜ ايضساع١ سٍٛ ايضساع١ ايعل١ٜٛ. 

 9/10ايّٝٛ ايجايح: ايجالثا٤ 

µ صٜاس٠ صبًع َذ١ٜٓ اسبظ١ٓ، َٚٓاقؼ١ طبٌ ايتعإٚ املُه١ٓ َٔ ايٓاس١ٝ ايضساع١ٝ. 

µ  اسبظ١ٓ ٚقذ مت َٓاقؼ١ ناف١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات هلا بعذ إدشا٤ ايفشف اسبكًٞ هلاصٜاس٠ َضسع١ مبشنض. 

µ مت االدتُاع َع بعض املضاسع  مبشنض اسبظ١ٓ ملعشف١ املعٛقات اييت ٜٛادْٗٛٗا ٚطبٌ ايتغًب عًٝٗا. 

 10/10ايّٝٛ ايشابع: األسبعا٤ 

µ  املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات بعذ إدشا٤ ايفشف اسبكًٞ هلاصٜاس٠ َضسع١ ايٓظ١ًٝ مبشنض غبٌ، مت َٓاقؼ١ ناف١. 

µ  ٌمت َٓاقؼ١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات بعذ إدشا٤ ايفشف اسبكًٞ هلاٚصٜاس٠ َضسع١ ؿذس اسبٝطإ مبشنض غب. 

µ ًٗايكا٤ أعلا٤ ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع أعلا٤ َٔ َذٜش١ٜ ايضساع١ بٛسػ١ عٌُ ملٓاقؼ١ بعض املعٛقات ٚطبٌ س. 
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 11/10ايّٝٛ اشباَع: اشبُٝع

µ  مبشنض غبٌ، سٝح مت َٓاقؼ١ ناف١ املالسعات باملضسع١ ٚعٌُ تٛؿٝات هلا بعذ إدشا٤  7صٜاس٠ َضسع١ أٖايٞ مبٓطك١ ب٦ش

 .ايفشف اسبكًٞ هلا

µ ٌمت صٜاس٠ َؼشٚع َعـش٠ ايضٜتٕٛ ةْتاز صٜت ايضٜتٕٛ مبذ١ٜٓ غب. 

µ  بٗا ايًٛص اسبًٛ ٚاملش بٓطام بظٝط يًٛقرٛف عًر٢ َرذ٣ إَهاْٝر١ ايتٛطرع      مت صٜاس٠ َٓطك١ ٜضسع بٗا ايفظتل ٚأخش٣ ٜضسع

 .صساعتٗا باملٓطك١ف٢ 

µ   ٖرزٙ  فر٢  يكا٤ أعلا٤ ايكاف١ً ايضساع١ٝ َع أعلا٤ َٔ َذٜش١ٜ ايضساع١ بٛسػ١ عٌُ ملٓاقؼ١ طشم تشب١ٝ ٚتكًِٝ ايٓباترات

 .ااملٓاطل ٚإَها١ْٝ إدخاٍ ْباتات دذٜذ٠ تتشٌُ ايب١٦ٝ ٚدبٛد صساعتٗا فٝٗ

 

  بمحافظة جنىب سيناء« 2جسىر الخري »كلية الزراعة تشارك فً قافلة 

س٥ررٝع ازباَعرر١  ادتُررع ايظررٝذ أ.د. ضبُررٛد املًٝذررٞ ْا٥ررب   

يؼرر٦ٕٛ خذَرر١ اجملتُررع ٚتُٓٝرر١ ايب٦ٝرر١ بفشٜررل عُررٌ ايكافًرر١       

ضبافع١ دٓٛب طرٝٓا٤ )ساغ   ٚاملتذ١ٗ اىل 2املتها١ًَ دظٛس اشبري 

، 2019َرراسغ  13َرراسغ سترر٢  9ايطررٛس( خررالٍ ايفرررت٠ َررٔ  -طررذس 

حبلٛس ايظٝذ أ.د. ؿاحل ايظٝذ طعذٙ ٚنٌٝ نًٝر١ ايضساعر١ يؼر٦ٕٛ    

 .خذ١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 األػررذتٗررذف ايكافًرر١ إىل خذَرر١ ايكررش٣ ٚاملٓرراطل ايٓا٥ٝرر١     

يتٛقٝررع استٝادررا، سٝررح تتلررُٔ ايكافًرر١ فشٜررل طبرر٢ َتهاَررٌ   

 إىلايهؼف ع٢ً أٖايٞ املٓطكر١ ٚتٛصٜرع األدٜٚر١ باجملرإ باةكراف١      

عالد١ٝ( يإلسػاد ايضساعٞ ٚايبٝطشٟ ألؿشاب املضاسع َٚشب  ايجش٠ٚ اسبٝٛا١ْٝ ٚايظُه١ٝ  - إسػاد١ٜفشم بٝطش١ٜ ٚصساع١ٝ )

 . باجملإ ٚ يعٌُ ايذساطات ايالص١َ ع٢ً ايرتب١ ٚاملٝاٙ األد١ٜٚٚيتٛقٝع ايهؼف ايبٝطشٟ ٚتكذِٜ 

تعذ ايكاف١ً كُٔ تٛدٗات ايذٚي١ يتفعٌٝ املؼاسن١ اجملتُع١ٝ يًذاَعات ٚايكٝاّ بايذٚس اجملتُعٞ يكطراع خذَر١ اجملتُرع    

 .ايذاخٌ ٚاشباسز ع٢ً اس  ايٛاقع يًٛقٛف ع٢ً استٝادات اظافعات ٚتًبٝتٗاف٢ ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 
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 الزراعية بمذينة الطىر« 2قافلة جسىر الخري»أعمال  انتهاء

َذٜٓرر١ ايطررٛس مبشافعرر١ دٓررٛب طررٝٓا٤ ٚادبٗررت فرر٢ عًُررٗا  (2دظررٛس اشبررري)قافًرر١ داَعرر١ املٓـررٛس٠ ايضساعٝرر١  أْٗررت

 .2019َاسغ  13 -12 ايفرت٠َذٜٓ٘ ساغ طذس خالٍ ف٢ الطتهُاٍ أعُاهلا 

أطرتار بكظرِ اظاؿرٌٝ ٚٚنٝرٌ نًٝر٘ ايضساعر١ يؼر٦ٕٛ خذَر١          -ذٙ ػاسى ف٢ ايكاف١ً نال َٔ ايظٝذ أ.د. ؿراحل ايظرٝذ طرع   

 .األطتار بكظِ ايفان١ٗ به١ًٝ ايضساع١ -اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚايظٝذ أ.د. ضبظٔ فُٗٞ ضبُذ َـطف٢ 

َٛاقع تلُٓت ؿٛب صساع١ٝ َٚضاسع أمسراى ٚآبراس يًُٝراٙ ٖٚرزٙ      8ازبذٜش بايزنش أْ٘ قذ قاَت ايكاف١ً ايضساع١ٝ بضٜاس٠ 

 : ملٛاقع ٢ٖا

µ  فرذإ، َضسعر١ امحرذ     40فرذإ، َضسعر١ طرًُإ ابٛبشٜرو َراظبٛ       40ٚاد٣ ايطٛس: َضسع١ رنش٣ ابٛ بشٜو َاظبٛ مبظاس١

 .فذإ 30فذإ، َضسع١ ع٢ً عبذ ايٓب٢ امساى، بشطِٝ سذاص٣  30ايٓب٢ امساى، ؿٛب صساع١ٝ بشطِٝ ، ػعري عبذ

µ فذإ، املشنض  300اى طٌٗ ايكاع: َضسع١ طامل مسشإ صٜتٕٛ سَإ غبٌٝ امس ٟ ٛ ب٦رش   اةسػراد نرالّ صٜترٕٛ سَرإ بـرٌ      أبر

 .فذإ 50ايضساع١ جبٓٛب طٝٓا٤ صٜتٕٛ سَإ ؿٛب صساع١ٝ مبظاس١  َذٜش١ٜفذإ  50فذإ، َضسع١ اير  30امساى مبظاس١ 

µ  صساع١ٝبٗا عٓب صٜتٕٛ امساى ت  ػٛن٢ قُح فٍٛ بًذ٣ ؿٛب ، فذإ 350َضسع١ املغشب٢ بايطٛس: َضسع١ منٛرد١ٝ. 

 

  كلية الزراعة تشارك فً قافلة جامعة املنصىرة لقزية بذواي

ْعِ قطاع خذ١َ اجملتُع ٚتُٓٝر١ ايب٦ٝر١ جباَعر١ املٓـرٛس٠     

بٝطش١ٜ( يكش١ٜ بذٚا٣ مبشافع١  -صساع١ٝ  -قاف١ً َتها١ًَ )طب١ٝ 

ايذقًٗٝرر١، بايتعررإٚ َررع نًٝررات ايطررب ايبٝطررش٣، ايطررب ايبؼررش٣،   

 . األطٓإايضساع١، طب 

ٚقررذ ػرراسنت نًٝرر١ ايضساعرر١ فرر٢ ايكافًرر١ بًفٝررف َتُٝررض َررٔ  

ايظرٝذ أ.د/ ؿراحل طرعذٙ     إػشافايظاد٠ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ذبت 

ٚنٝررٌ ايهًٝرر١ يؼرر٦ٕٛ خذَرر١ اجملتُررع ٚتُٓٝرر١ ايب٦ٝرر١، يتكررذِٜ      

 اةسػراد ايذٚادٔ، األعالف،  إْتازف٢ ربــات ) ٚاةسػادايتٛدٝ٘ 

 (.ايضساع٢، اشبلش، ايض١ٜٓ
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 الطابع الخاص المراكز ذات

 قالبؼٛ ٚصٜإ -باملٓـٛس٠  به١ًٝ ايضساع١

 -)املٓـرٛس٠   ايضساعٝر١  ٚايبشرٛخ  ايتذراسب  َشنرض  ٜظرع٢  املٓـرٛس٠  داَعر١  ايضساعر١  نًٝر١  سطراي١  إطاس ف٢::  املشنض سطاي١

ِ  ب  ايشبط صباٍ ف٢ بشطايتٗا ايكٝاّ ف٢ ازباَع١ َعا١ْٚ إىل قالبؼٛ ٚصٜإ(  يتُٓٝر١  اجملتُرع  ٚسادرات  ازبراَع٢  ايتعًرٝ

 .ٚاسبٝٛا٢ْ ايٓبات٢ بؼكٝ٘ ايضساع٢ اةْتاز ٚتطٜٛش

 أهداف املركز
l إىل اهلادفر١  ٚايعًُٝر١  ايضساعٝر١  ٚايبشٛخ ايتذاسب إدشا٤  ٌ ٌ  سر ٞ  اةْتراز  ْؼراط  ٜٛادٗٗرا  ايريت  ايٛاقعٝر١  املؼران  ايضساعر

 . اظ٢ً اجملتُع يف ٚاسبٝٛاْٞ ايٓباتٞ

l ٚذبظٝٓ٘ ٚتعذدٙ اةْتاز ٚفش٠ عًٝٗا ٜرتتب اييت ايع١ًُٝ باألطايٝب ٚايظُهٞ ٚاسبٝٛاْٞ ايضساعٞ اةْتاز تطٜٛش . 

l ّعًر٢  ايعًٝرا  ٚايذساطرات  ايبهرايٛسٜٛغ  طالب تذسٜب يف اةطٗا  ّ  ظراٜش٠ مل اسبذٜجر١  ٚايفٓٝر١  ايعًُٝر١  األطرايٝب  اطرتخذا

  .ايضساع١ٝ املعشف١ صباٍ يف املتطٛس٠ األطايٝب

l ايضساع١ صباٍ يف ٚايعاملٞ ايعشبٞ ايـعٝذ ع٢ً ايع١ًُٝ ٚاهل٦ٝات ازباَعات َع ٚايع١ًُٝ ايجكاف١ٝ ايشٚابط تٛثٝل . 

l ايـررٝا١ْ بأعُرراٍ ٚايكٝرراّ باستٝادرراتِٗ ٚتضٜٚررذٖا ٚنًٝاتٗررا يًذاَعرر١ ايضساعٝرر١ املؼررشٚعات تٓفٝررز يف املظررا١ُٖ 

 . اختـاؿات٘ يف تذخٌ اييت ٚاةؿالسات

l ّاالطتؼاسات ٚتكذِٜ ٚايظُهٞ ٚاسبٝٛاْٞ ايضساعٞ اجملاٍ يف اةْتاد١ٝ باألعُاٍ ايكٝا . 

l َِٝٚٓتذاتٗا ٚايظُه١ٝ ٚاسبٝٛا١ْٝ ايضساع١ٝ اجملاالت يف ٚايعاًَ  املٗٓذط  نفا٠٤ يشفع تذسٜب١ٝ دٚسات تٓع . 

 املركز وحدات
l    ٚسرذ٠ اطتـررالق   - ٚسرذ٠ ايٓشررٌ ٚاسبؼرشات   - ٚسررذ٠ املخبرٛصات   - ٚسرذ٠ ايتـرٓٝع ايغرزا٢٥ ٞ ٙ  األساكر ٚسررذ٠  - ٚاملٝرا

ٌ    - ٚسذ٠ ايفانٗر١  -األيبإ ٚسذ٠ َٓتذات   - اسبٝٛا٢ْ ٚايظُه٢ اةْتازٚسذ٠  - اظاؿٌٝ  إْتراز ٚسرذ٠    - ٚسرذ٠ املؼرت

 .امله١ٓٝٚسذ٠  - ٚسذ٠ اشبلش ٚايض١ٜٓ - ايذٚادٔ
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ِ  إىل باملبٝرذات  ايب٦ٝر١  تًرٛخ  أحبراخ  َشنرض  داَعر١ املٓـرٛس٠ ٜظرع٢    ايضساعر١  نًٝر١  سطراي١  إطراس  ف٢::  املشنض سطاي١  تكرذٜ

 ايلراس٠  ايترأثريات  بذساط١ ٚاملظا١ُٖ ، هلا اآلَٔ ٚاالطتخذاّ باملبٝذات ايتًٛخ طباطش كذ اظٝط يًُذتُع ب١ٝ٦ٝ خذَات

 .ٚتذاٚهلا اطتخذاَٗا ع٢ً ٚايتذسٜب ٚايتٛع١ٝ  ، املختًف١ يًُبٝذات ٚاآل١َٓ

 أهداف املركـز

l           دساط١ ايتأثري ايظاّ يًُبٝذات ع٢ً اةْظرإ ٚاسبٝرٛإ ٚنا٥ٓرات ايرتبٝر١ ٚايٓباترات االقتـراد١ٜ َرٔ اظاؿرٌٝ ٚنيريٖرا

 ٚتضٜٚذ ازبٗات املختـ١ مبلُٕٛ ٖزٙ ايذساط١.

l .دساط١ تأثري تذاخٌ املبٝذات َع خٛاق ايرتب١ بايطشم ايطبٝع١ٝ ٚايهُٝا١ٜٚ ٚايبٝٛيٛد١ٝ 

l  ايتأثري االختٝاس٣ يًُبٝذات ٚايتٛع١ٝ باطتبعاد املشنبات األنجش خطٛس٠.دساط١ 

l  ايٓشٌ. -املفرتطات املتطفالت  -دساط١ تأثري املبٝذات ع٢ً ايها٥ٓات اسب١ٝ املفٝذ٠ 

l        َررا٤  -اهلررٛا٤  -تكذٜش َتبكٝات املبٝذات ع٢ً اظاؿٌٝ ٚاشبلشاٚات ٚايفان١ٗ ٚأٜلرا فر٢ َهْٛرات ايب٦ٝر١ نيرري اسبٝر١- 

 بر١ ٚريو يًتعشف ع٢ً دسد١ ايتًٛخ َٚرذ٣ خطٛست٘.ترش

l        تٓعِٝ بشاَر تذسٜب١ٝ ٚإسػاد١ٜ يًباسج  ٚايعاًَ  ف٢ صباٍ ؿرٓاعات ٚترذاٍٚ املبٝرذات تتٓراٍٚ ايٛطرا٥ٌ ايعًُٝر١

 يتذٓب أخطاس ايتًٛخ باملبٝذات.

l تٓعِٝ َؤمتشات ٚعكذ ْذٚات ٚادتُاعات ٚسًكات ْكاؾ سٍٛ قلاٜا تًٛخ ايب١٦ٝ باملبٝذات. 

l .إؿذاس دٚسات ْٚؼشات دٚس١ٜ ٚنيرري دٚس١ٜ 

l .تٓفٝز نٌ َا ٜٛنٌ إىل املشنض َٔ أعُاٍ ف٢ صباٍ اختـاؿ٘ َٔ ازباَع١ أٚ اهل٦ٝات ٚاملـاحل األخش٣ 

 

ٌ  ٚسرذ٠  تظرع٢  ايضساعر١  نًٝر١  سطراي١  إطراس  ف٢::  ايٛسذ٠ سطاي١ ٙ  فر٢  ايعًُر٢  بايبشرح  االستكرا٤  إىل ايذقٝكر١  ايتشايٝر  ادبرا

 ايعًٝرا  ايذساطرات  خذَر١  فر٢  ٚاملظرا١ُٖ  ايعًُٝر١  ٚاألدٗرض٠  ايتكٓٝرات  أسرذخ  عًر٢  ايطرالب  ٚترذسٜب  ايهُٝٝا١ٝ٥ ايتشايٌٝ

 ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع ٚخذ١َ

 نشأة الوحدة

l 30/4/1995 بتاسٜ  243 سقِ ازباَع١ صبًع بكشاس ايذقٝك١ ايتشايٌٝ ٚسذ٠ أْؼ٦ت  . 

 أهداف الوحدة

l ازباَع١ خاسز أٚ داخٌ َٔ باسج  َٔ املكذ١َ املختًف١ يًُٛاد ايذقٝك١ ايتشايٝرٌ إدشا٤ . 

l األنادميرٞ ايطابرع رات ايعًُٝرر١ ايبشرٛخ إدشا٤  ٞ ّ  ايريت  ٚايتطبٝكر ٌ  ايب٦ٝر١  ربرذ ٌ  عًر٢  ٚتعُر  بٛاطرط١  َؼرهالتٗا  سر

 .  خاسدٗا َٔ أٚ ازباَع١ داخٌ َٔ باسج 

l ّعًر٢  خاسدٗرا  َٔ أٚ ازباَع١ داخٌ َٔ ايبشٛخ طالب ٚتعًِٝ تذسٜب يف اةطٗا  ّ  ٚايفٓٝر١  ايعًُٝر١  األطرايٝب  اطرتخذا

 . اسبذٜج١

l ٚذبظٝٓ٘ اةْتاز ٚفش٠ عًٝٗا ٜرتتب دذٜذ٠ أطايٝب ٚخًل يتطٜٛشٙ  ايعًُٝر١ باألطايٝب اةْتررادٞ ايٓؼاط َعا١ْٚ . 

l ّاةْتاد١ٝ. نفا٤اتِٗ ٚسفع ٚتعًُِٝٗ اسبذٜج١ ٚايف١ٝٓ ايع١ًُٝ األطايٝب اطتخذاّ ع٢ً اجملتُع أفشاد تذسٜب يف اةطٗا 
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 اةسػرراد١ٜ َشنررض اشبذَرر١ ايعاَرر١ يًخررذَات  ٜظررع٢ املٓـررٛس٠ داَعرر١ ايضساعرر١ نًٝرر١ سطرراي١ إطرراس فرر٢::  املشنررض سطرراي١

 إىل بايه١ًٝ ايتطبٝك١ٝ ايبشٛخ ْتا٥ر خالهلا َٔ ٜٓكٌ ٚاجملتُع ايه١ًٝ ب  إػباب١ٝ عالقات بٓا٤ إىل ايضساع١ٝ ٚاالطتؼاس١ٜ

  .َٚتطًبات٘ اجملتُع مبؼهالت ايه١ًٝ باسج٢ ٜٚشبط ، ٜظتخذَٗا َٔ

 نشأة املركز

l  ًخذَات اةسػاد١ٜ ٚاالطتؼاس١ٜ ايضساعٝر١ نٛسرذ٠ رات طرابع    اشبذ١َ ايعا١َ يؿذس قشاس صبًع ازباَع١ ب ْؼا٤ َشنض

 . 30/4/1990خاق ف٢ 

l  2/6/1990املٛافك١ ع٢ً ال٥شت٘ ايذاخ١ًٝ ٚتؼهٌٝ أٍٚ صبًع ةداست٘ ف٢ ٚمتت. 

 أهداف املركـز

l  . ٝتٛدٝ٘ ايبشٛخ ايضساع١ٝ بايه١ًٝ شبذ١َ اةْتاز ايضساع٢ ٚاملٓتذ  ايضساع 

l  .تبظٝط ْتا٥ر ايبشٛخ ٚتعشٜف املٓتذ  بٗا ف٢ ناف١ صباالت اةْتاز ايضساع٢ 

l تؼاسات يعفشاد ٚاهل٦ٝات بازباَع١ ٚخاسدٗا. تكذِٜ اشبذَات اةسػادٜر١ ٚاالط 

l  .ّإعذاد األدي١ ايتذسٜب١ٝ ٚإْتاز املٛاد ايتع١ًُٝٝ َٔ ْؼرشات ًَٚـكات ٚأفرال 

l )إدشا٤ ايبشرٛخ ٚايذساطرات ٚاملؼشٚعات ايبشجٝر١ )بٝت خرب٠ صساع٢.  

l  .تٓعِٝ ٚعكذ ايرباَر ٚايذٚسات ايتذسٜب١ٝ املتخــ١ مبذاالت اةْتاز ايضساع٢ 
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 ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« ٔلبٚخ َجبد»صٚبسح طالة املغزٕٖ انضبنش 

اضتكبٌ ايطٝد أ.د./ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ٚز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبات بايه١ًٝ طالب 

، ٚذيكو نذكص٤ َكٔ بسْكاَر ايتكدزٜي اي كٝ ٢،       12/7/2018بسْاَر ٚقا١ٜ ايٓبات بايه١ًٝ ّٜٛ ارتُٝظ املٛافل  -ايجايح املطت٣ٛ 

يًتعسف ع٢ً املعٌُ ٚارتدَات اييت ٜكدَٗا يًباسجني ٚنريو ايتعكسف عًك٢ أدٗص ك٘ ٚاضكتاداَا ٗا فك٢ غكت٢ زتكاثت ايبشكح         

َساض ايٓبات، ٚنإ ب شب١ ايطالب ّ/ ستُد ْاصس املعٝد بكطِ أَساض ايع٢ًُ ٚطسم اثضت اد٠ َٓٗا ف٢ اجملاٍ ايتطبٝك٢ أل

 .ايٓبات ّٚ/ ٖٓا٤ ستطٔ عبد املٓعِ املعٝد٠ برات ايكطِ

 

 ملؼًم اخزجبساد خصٕثخ األساضٗ« ثشَبيظ األساضٙ ٔاملٛبِ»صٚبسح طالة املغزٕٖ انضبَٗ 

بسْاَر األزاض٢ )١ٝ ايصزاع١ طالب املطت٣ٛ ايجا٢ْ اضتكبٌ َعٌُ اختبازات خ ٛب١ األزاض٢ ٚ كِٝٝ دٛد٠ األمسد٠ بهً

ٚذيو نذص٤ َٔ بسْكاَر ايتكدزٜي اي كٝ ٢، يًتعكسف عًك٢ األدٗكص٠ ايتك٢ اتٜٛٗكا املعُكٌ ٚاثختبكازات ايكيت ٜككدَٗا              (ٚاملٝاٙ

 .ٚاضتاداَا ٗا ايت٢ ختدّ زتاٍ دزاضتِٗ

 

  عبيؼخ املُصٕسح رشبسن ثًؼشض انربايظ املزًٛضح ثبنجبيؼبد

غازى ٚفد داَع١ املٓ ٛز٠ ف٢ فعايٝات ايدٚز٠ ايجايج١ ملعسض ايتعًكِٝ  

١ ٚاير٣ افتتش٘ ايدنتٛز خايد ًرباَر املتُٝص٠ بادتاَعات امل سٜيايعاىل 

 ٓعُ٘ َؤضطك١ أخبكاز   ٚايغ از ٚشٜس ايتعًِٝ ايعاىل ٚايبشح ايع٢ًُ عبد

 ٜٛيٝككٛ بكك زض 20إىل  19ايٝككّٛ بايتعككإٚ َككا ايككٛشاز٠ خككالٍ اي كك ٠ َككٔ   

 .داَع١ سه١َٝٛ خاص١ 50املعازض مبد١ٜٓ ْ س مبػازن١ أنجس َٔ 

ضِ فسٜل داَع١ املٓ ٛز٠ ايدنتٛز٠ ايصٖكسا٤ ستُكٛد َطكاٚمل املكدزع     

بكطِ اي ٓاعات به١ًٝ ايصزاع١، ٜازا عادٍ مسكس٠ ، ْعُكع عبكد اذتهكِ     

ٚعسضع داَع١ املٓ كٛز٠ ايكرباَر ايتعًُٝٝك١ املتُٝكص٠ نُكا         .املتٛىل

 .ايٛافدٜٔ بادتاَع١ إلداز٠اتً ١ عسض األْػط١ امل
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 ثكهٛخ انضساػخ« عبيؼخ خبنٛخ يٍ فرئط عٗ»حًهخ 

بهًٝك١ ايصزاعك١، ٚايتك٢     22/7/2018ظاَع١ املٓ ٛز٠ ٜكّٛ األسكد    (داَع١ خاي١ٝ َٔ فريٚع ض٢) ٛاصًع فعايٝات مح١ً 

 كاّ حتع زعا١ٜ نٌ َٔ أ.د. ستُد ايكٓا٣ٚ ز٥ٝظ داَع١ املٓ ٛز٠ ٚ أ.د. ستُٛد املًٝذ٢ ْا٥ي ز٥ٝظ ادتاَع١ يػ٦ٕٛ خدَك١  

 .2018 أغططظ 15 إىلْٜٛٝٛ  25اجملتُا ٚ ١ُٝٓ ايب١٦ٝ خالٍ اي  ٠ َٔ 

اث  كاثت ٚاملكؤاسات بكطكامل غك٦ٕٛ خدَك١ اجملتُكا ٚ ُٓٝك١ ايب٦ٝك١ ظاَعك١ املٓ كٛز٠            از٠إد كاّ اذت١ًُ بتٓعِٝ َكٔ  

بايتعإٚ َا نٌ َٔ َطتػك ٢ ايباطٓك١ ايتا  ك٢ َٚطتػك ٢ ادتاَعك١ ٚنًٝك١ ايتُكسٜ  داَعك١ املٓ كٛز٠ ٚام٦ٝك١ ايعاَك١            

 .إايالش١َ يًتشًٌٝ باجمل األدٚاتايت٢ ٚفست ناف١  يألد١ٜٚيًتاَني اي ش٢ ٚغسن١ فازنٛ 

َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، حتع إغساف نٌ َكٔ    9َٔ ايعاًَني به١ًٝ ايصزاع١ َِٓٗ  173حتًٌٝ فريٚع ض٢ يك  إدسا٤ٚ  

أ.د. ْاظِ عبد ايسمحٔ غًب٢ عُٝد ن١ًٝ ايصزاع١ ٚ أ.د. ستُد ع٢ً غطا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خدَك١ اجملتُكا ٚ ُٓٝك١ ايب٦ٝك١     

 .ٚبتٓطٝل َٔ ا. ستُد فازٚم أَني ايه١ًٝ

 

 ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« ٔلبٚخ َجبد»صٚبسح طالة املغزٕٖ انضبَٗ 

ف٢ إطاز ْػاط َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ف٢ خدَك١ ايعًُٝك١ ايتعًُٝٝك١ بايهًٝك١ اضكتكبٌ أ.د/ ٜاضكس غكباْ٘        

بسْاَر ٚقا١ٜ ايٓبات  -ملطت٣ٛ ايجا٢ْ طالب ا 24/7/2018َدٜس املعٌُ ٚز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبات بايه١ًٝ ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

بايه١ًٝ، ٚذيو نذص٤ َٔ بسْاَر ايتدزٜي اي ٝ ٢، يًتعسف ع٢ً املعُكٌ ٚارتكدَات ايكيت ٜككدَٗا يًبكاسجني ٚنكريو ايتعكسف        

 .ع٢ً أدٗص ٘ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ غت٢ زتاثت ايبشح ايع٢ًُ ٚطسم اثضت اد٠ َٓٗا ف٢ اجملاٍ ايتطبٝك٢ ألَساض ايٓبات
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 «املؤرًش انزؼهًٛٗ انشاثغ نهربايظ املًٛضح ثجبيؼخ املُصٕسح»ٛخ انضساػخ رغزضٛف كه

 2018ٜٛيٝٛ  31افتتشع فعايٝات املعسض ايتع٢ًُٝ ايسابا يًرباَر ايتع١ًُٝٝ املُٝص٠ ظاَع١ املٓ ٛز٠ ايّٝٛ ايجالثا٤ املٛافل 

اضتعساض ناف١ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ املُٝص٠ ظُٝا نًٝات ادتاَع١ ٚ عسٜف ايطالب ٚخاصك١   إىلٜٚٗدف املعسض  به١ًٝ ايصزاع١،

 .بادتاَع١ بطبٝع١ ايدزاض١ بٗا املًتشكنيايطالب ادتدد 

ٚفد طالب٢ ميجًٕٛ املدازع اذته١َٝٛ ٚارتاص١ يًتعًِٝ َا قبٌ ادتاَع٢، عطٛز نٌ َٔ أ.د. ستُكد   40ٜػازى باملعسض 

د. ْكاظِ غكًب٢   أغسف عبدايباضط ْا٥كي ز٥كٝظ ادتاَعك١ يػك٦ٕٛ ايتعًكِٝ ٚايطكالب ٚأ.       .املٓ ٛز٠ ٚأ.دايكٓا٣ٚ ز٥ٝظ داَع١ 

 .عُٝد ن١ًٝ ايصزاع١

إىل إٔ ن١ًٝ ايصزاع١ غازنع َٔ خالٍ عسض يربازتٗا املُٝص٠ ايت٢ بدأت باي عٌ ايدزاض١ بُٗا خكالٍ ايعكاّ    اإلغاز٠ٚجتدز 

 .( ٓطٝل اذتدا٥ل ٚاملططشات ارتطسا٤)ٚ (ايتغر١ْٜعِ )ُٖٚا بسْازت٢  2017/2018ادتاَع٢ 

 

 

 ٔفذ يٍ يؼٓذ ثحٕس أيشاض انُجبد فٗ صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضكس غكباْ٘ ز٥كٝظ قطكِ أَكساض      

ايٓبات به١ًٝ ايصزاع١ َٚدٜس َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ 

نككالم َككٔ ايطككٝد األضككتاذ ايككدنتٛز/   30/7/2018 ٜككّٛ اثثككٓني املٛافككل

ز٥ٝظ عٛخ َت سغ ٚاملدٜس األضبل ملعٗد عكٛخ   -إبساِٖٝ ايعباض٢ 

أَساض ايٓبا ات مبسنص ايبشٛخ ايصزاع١ٝ ٚايس٥ٝظ األضكبل يكاداز٠   

 - ايعا١َ يًشذكس ايصزاعك٢، ٚايطكٝد األضكتاذ ايكدنتٛز/ أمحكد املتكٛىل       

ات، عًك٢ ٖكاَؼ شٜكاز ِٗ    ز٥ٝظ عٛخ مبعٗد عٛخ أَكساض ايٓبا ك  

يه١ًٝ ايصزاعك١ ملٓاقػك١ زضكاي١ املادطكتري ارتاصك١ بايطايبك١ / ْٗكاٍ        

 .فتش٢ اإلَاّ بكطِ أَساض ايٓبات

عطككٛز ايطككٝد األضككتاذ ايككدنتٛز/ ستُككد عبككدايسمحٔ ايٛنٝككٌ 

دَات ايكيت ٜككدَٗا   األضتاذ املت سغ بكطِ أَساض ايٓبات بايه١ًٝ،   َ اسب١ ايٛفد يًتعسف ع٢ً َعٌُ أَكساض ايبكرٚز ٚارتك   

 .يًباسجني ٚدزاض١ إَها١ْٝ ايتعإٚ ايع٢ًُ ٚايبشج٢
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 ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« رمُٛخ حٕٛٚخ»صٚبسح طالة املغزٕٖ انضبنش 

بسْكاَر ايتكٓٝك١   )طكالب املطكت٣ٛ ايجايكح     1/8/2018اضتكبٌ َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ّٜٛ األزبعكا٤ املٛافكل   

ٔ بسْاَر ايتدزٜي اي ٝ ٢، ٚذيو يًتعسف ع٢ً املعٌُ ٚارتدَات اييت ٜككدَٗا يًبكاسجني ٚنكريو ايتعكسف     ، نذص٤ َ(اذت١ٜٛٝ

ع٢ً أدٗص ٘ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ غت٢ زتاثت ايبشح ايع٢ًُ ٚطسم اثضت اد٠ َٓٗا ف٢ اجملاٍ ايتطبٝك٢ ألَساض ايٓبكات، ٚنكإ   

 .طِ ايٛزاث١ َٚط٦ٍٛ ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ باملعٌُستُد سطٔ األضتاذ املطاعد بك /ب شب١ ايطالب ايطٝد ايدنتٛز

 

 أعبرزح يٍ يؼٓذ ثحٕس أيشاض انُجبد فٗ صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ

قاّ ايطٝد أ.د/ ٜاضس غباْ٘ ز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبات َٚكدٜس  

َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاعك١ األْطكذ١ بهًٝك١ ايصزاعك١ ٜكّٛ ايطكبع       

باضككتكباٍ ٚفككد َككٔ َعٗككد عككٛخ أَككساض ايٓبككات  4/8/2018املٛافككل 

ز٥كٝظ عكٛخ َت كسغ ٚاملكدٜس      -َهٕٛ َٔ ايطٝد أ.د/ ْبٌٝ صكبش٢  

األضككبل يكطككِ أَككساض ايٓبككات ايبهتريٜكك١ مبعٗككد عككٛخ أَككساض       

ايٓبا ككات مبسنككص ايبشككٛخ ايصزاعٝكك١ ٚاملككدٜس األضككبل ملػككسٚمل ايع ككٔ 

 ايبٓكك٢ فكك٢ ايبطككاطظ، ٚايطككٝد أ.د/ أمحككد لعكك١ ز٥ككٝظ ايبشككٛخ   

 -املت سغ بكطِ أَساض ايٓبات ايبهتري١ٜ ٚايطكٝد أ.د/ أمحكد املتكٛىل    

ز٥ٝظ عٛخ مبعٗد عكٛخ أَكساض ايٓبا كات ٚذيكو عًك٢ ٖكاَؼ شٜكاز ِٗ يهًٝك١ ايصزاعك١ ملٓاقػك١ زضكاي١ املادطكتري ارتاصك١              

ت سغ بكطِ أَساض ايٓبكات  بايطايب١/ أٌَ فٛش٣ بكطِ أَساض ايٓبات، ٚقد زافل ضٝاد ِٗ ايطٝد أ.د/ ستُد ايٛنٌٝ األضتاذ امل

بايه١ًٝ، ٚايطٝد أ.د./ عُس ايػٗاب٢ عُٝد ن١ًٝ ايعًّٛ األضكبل ظاَعك١ املٓ كٛز٠ ٚايطكٝد ايكدنتٛز/ َ كط ٢ ايصٜكات بٛسكد٠         

 .عٛخ امٓدض١ ايٛزاث١ٝ ظاَع١ املٓ ٛز٠، ٚذيو يًتعسف ع٢ً املعٌُ ٚارتدَات اييت ٜكدَٗا يًباسجني

 اخزجبساد خصٕثخ األساضٗملؼًم « عبيؼخ انطفم»صٚبسح طالة 

اضتكبٌ َعٌُ اختبازات خ ٛب١ األزاض٢ ٚ كِٝٝ دٛد٠ األمسد٠ به١ًٝ ايصزاع١ طالب داَع١ ايط ٌ ٚذيكو نذكص٤ َكٔ    

ع٢ً األدٗكص٠ ايتك٢ اتٜٛٗكا املعُكٌ ٚاثختبكازات ايكيت ٜككدَٗا ٚاضكتاداَا ٗا ايتك٢ ختكدّ           يتعسٜف ايطالب بسْاَر ايتدزٜي، 

 .اجملاثت ايع١ًُٝ
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 ملؼًم اخزجبساد خصٕثخ األساضٗ« عبيؼخ املُٕفٛخ»سح ٔفذ يٍ صٚب

اضتكبٌ َعٌُ اختبازات خ ٛب١ األزاض٢ ٚ كِٝٝ دٛد٠ األمسد٠ به١ًٝ ايصزاع١ ٚفد ٜطِ خنب١ َٔ ايطاد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ 

ٚاضكتاداَا ٗا  ايتدزٜظ ٚطالب َٔ داَع١ املٓٛف١ٝ، يًتعسف ع٢ً املعٌُ ٚاألدٗص٠ ايتك٢ اتٜٛٗكا ٚاثختبكازات ايكيت ٜككدَٗا      

 .ايت٢ ختدّ اجملاثت ذات اي ١ً

 

 55355ثًغزشفٗ « َظى انزغزٚخ»انزذسٚت املٛذاَٗ نطالة ثشَبيظ 

، سطس طالب َٔ بسْاَر ْعِ ايتغر١ٜ املٓكٛيني 57357ف٢ اطاز ايتعإٚ بني ن١ًٝ ايصزاع١ داَع١ املٓ ٛز٠ َٚطتػ ٢ 

بطٓطا بٗدف  صٜٚد ايطايي باملٗكازات ايعًُٝك١ ٚ طبٝكل املعسفك١      57357 يًُطت٣ٛ ايجا٢ْ فعايٝات ايتدزٜي املٝدا٢ْ مبطتػ ٢

 .12/9/2018ٚست٢  2/9ايٓعس١ٜ ايت٢ انتطبٗا ايطايي خالٍ ايعاّ ايدزاض٢، ٜٚطتُس ايتدزٜي خالٍ اي  ٠ َٔ 

  

 «PCRيٍ األَغجخ انُجبرٛخ ٔػًم انجصًخ انٕساصٛخ ثبعزخذاو  DNAاعزخالص »فؼبنٛبد انذٔسح انزذسٚجٛخ 

 DNA Extraction From Plant Tissue For DNA Finger Printing" فعايٝكات ايكدٚز٠ ايتدزٜبٝك١     اْتٗكع بٓذكا   

Using PCR"         ٔ8إىل  5ٚايت٢ عكدت مبعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ به١ًٝ ايصزاعك١ داَعك١ املٓ كٛز٠، فك٢ اي ك ٠ َك 

ْعكِ ايتغرٜك١ ٚبسْكاَر ايتهٓٛيٛدٝكا اذتٜٝٛك١ ٚتكٌ ايتكدزٜي        ، ٚسطس ايدٚز٠ َتدزبني َٔ طكالب بسْكاَر   2018أغططظ 

 .PCR ٚعٌُ ايب ١ُ ايٛزاث١ٝ باضتاداّ  ك١ٝٓ ايك DNA اضتاالص ايك

 

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  

Annual Report 2018-2019 145 

 

 
 

 

 

 ثكهٛخ انضساػخ« عٓبص ثالصيب يضدٔط انحش»سئٛظ عبيؼخ املُصٕسح ٚفززح أٔل 

ادتدٜككد مبعُككٌ خ ككٛب١ األزاضكك٢  (دٗككاش ايبالشَككا َككصدٚز اذتككح)افتككتأ أ.د ستُككد ايكٓككا٣ٚ ز٥ككٝظ داَعكك١ املٓ ككٛز٠ 

 .َٚساقب١ دٛد٠ األمسد٠ به١ًٝ ايصزاع١ ظاَع١ املٓ ٛز٠

ْاظِ غًب٢ عُٝد ايه١ًٝ، أ.د. ضا٢َ محاد  .عطٛز أ.د. أغسف ضًِٜٛ ْا٥ي ز٥ٝظ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ، أ.د

ٌ   األزاضَٞدٜس َعٌُ خ ٛب١  ايهًٝك١ يًدزاضكات ايعًٝكا ٚايبشكٛخ أ.د. ستُكد       َٚساقب١ دٛد٠ األمسد٠، أ.د. أمئ ايغُكس٣ ٚنٝك

 .عبداجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًتعًِٝ ٚايطالب، أ.د. صاحل ضعدٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايب١٦ٝ

سٝح    سنٝي دٗاش بالشَا ي  ٌ ايعٓاصس اذت١ٜٛٝ ٚغري اذت١ٜٛٝ يًُٛاد ٜٚعترب ٖرا ادتٗاش ْك١ً ْٛع١ٝ نبري٠ يًبشح 

 .قٝاع َععِ ايعٓاصس ايغري عط١ٜٛ إَها١ْٝٝح ٜتٝأ ايع٢ًُ ٚنريو خد١َ اجملتُا س

 ادتص٤ ف٢ ايبًٕٝٛ إىلنُا ميهٓ٘ فشص عٝٓات ناف١ املٛاد ٚحتدٜد ايعٓاصس املٛدٛد٠ ف٢ نٌ َاد٠ بدق١ عاي١ٝ ددا   ٌ  

PPB َكاز١ْ بهٌ طسم ايكٝاع ايتكًٝد١ٜ األخس٣ . 

ايػسب ، اي سف اي كش٢ ،   َٝاٙ)  املٝاٜٙٚعٌُ ادتٗاش ع٢ً ايعدٜد َٔ حتًٌٝ املٛاد َٓٗا : حتًٌٝ األغر١ٜ املاتً ١ ، حتًٌٝ 

أمساى( حتًٌٝ املاً ات ايعط١ٜٛ اي ًب١ َجكٌ اذتُك ٠ ، حتًٝكٌ اي بك١ ، حتًٝكٌ املكٛاد        ،سٝٛا١ْٝ )حتًٌٝ األعالف  -( ايس٣ َٝاٙ

 .ي ٓاع١ٝ املاتً ١ايب ٚي١ٝ ، حتًٌٝ املٛاد ا

 ISO 9001 ادتدٜس بايرنس إٔ َعٌُ خ ٛب١ َٚساقب١ دٛد٠ األمسد٠ َعٌُ َعتُد ٚساصٌ ع٢ً غٗاد٠ ادتٛد٠
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 ٔفذ يٍ عبيؼخ ثٛزشذ ثشٔيبَٛب فٗ صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ثكهٛخ انضساػخ

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ عبد ايسمحٔ غًب٢ ف٢ إطاز فعايٝات أضبٛمل اإلٜسامسٛع ايدٚىل ظاَع١ املٓ ٛز٠، 

عُٝككد ايهًٝكك١ ٚايطككٝد األضككتاذ ايككدنتٛز/ ٜاضككس غككباْ٘ َككدٜس َعُككٌ أَككساض ايبككرٚز ٚشزاعكك١ األْطككذ١ ٜككّٛ ايجالثككا٤ املٛافككل   

ع١ أضا ر٠ ِٖٚ دٚي١ زَٚاْٝا، ٚاملهٕٛ َٔ أزب University of Pitesti ٚفدا عًُٝا زفٝا املطت٣ٛ َٔ داَع١ بٝتػع 18/9/2018

 .د. َْٛٝها بٛبٝطهٛ، د. أْها غٛ إ، د. نسٜطتٝإ بٛبٝطهٛ، د. أٚزٌٜ بٛبٝطهٛ

 طُٓع ايصٜاز٠ ايتعسف عًك٢ َعُكٌ أَكساض ايبكرٚز ٚارتكدَات ايكيت ٜككدَٗا يًبكاسجني ٚ عُٝكل ايتعكإٚ بكني داَعك١             

يكالشم األضكتاذ املت كسغ بهًٝك١ ايعًكّٛ داَعك١       املٓ ٛز٠ ٚداَع١ بٝتػع بسَٚاْٝا. ٚقد زافل ايٛفد ايطٝد أ.د./ ا٢ٝ عجُكإ ا 

املٓ ٛز٠ ٚعدد َٔ طالب ايدزاضات ايعًٝا به١ًٝ ايصزاع١ ٚباسجني َٔ َسنص ايبشٛخ ايصزاع١ٝ، ٚقد   اعٌ ايٛفكد َكا طكالب    

ٌ  DNA بسْاَر ايتغر١ٜ ايعالد١ٝ ٚبسْاَر ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ خالٍ دٚز ِٗ ايتدزٜب١ٝ باملعٌُ ع٢ً اضتاالص ايكك   ٚعُك

 .PCR ايب ١ُ ايٛزاث١ٝ باضتاداّ  ك١ٝٓ ايك

 

 دكزٕس َبظى شهجٗ ػًٛذ انكهٛخ فٗ نمبء يغ انطالة انجذد

عكد ايطٝد أ.د. ْاظِ عبد ايسمحٔ غًب٢ عُٝد ايه١ًٝ يكا٤ بايطالب ادتدد عطٛز ايطٝد أ.د. ستُكد عبكد اجملٝكد ٚنٝكٌ     

ض٢ ادتدٜد ٚ عسٜكف ايطكالب بهًٝك١ ايصزاعك١ ٚنكريو يتعسٜكف ايطايكي        ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب، يت٦ٓٗتِٗ بايعاّ ايدزا

عكٛق٘ ٚٚادبا ٘ جتاٙ نًٝت٘ ٚسجِٗ ع٢ً اثضت اد٠ َٔ ناف١ ارتدَات ايت٢  ككدَٗا ايهًٝك١ َتُٓٝكا مكِ عكاّ دزاضك٢ َٛفكل        

 .َٚهًال بايٓذا 
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 دانطالة انجذ اعزمجبنّٛيشبسكخ يكزت انزأْٛم انٕظٛفٗ ٔيزبثؼخ انخشٚجني فٗ 

طكالب املطكت٣ٛ األٍٚ    اضتكبايٝ٘يف  2018ضبتُرب  23غازى َهتي ايت ٌٖٝ ايٛظٝ ٞ َٚتابع١ ارتسجيني ّٜٛ األسد املٛافل 

 .2018/2019ضُٔ است اثت ن١ًٝ ايصزاع١ بايعاّ ادتاَع٢ ادتدٜد 

ٚقد حتدخ دنتٛز/ عُسٚ درب َدٜس املهتي سٍٛ األٖداف ايت٢ أْػ  َٔ أدًٗا َهتي ايت ٌٖٝ ايكٛظٝ ٢ ٚارتكدَات ايتك٢    

ٜكدَٗا ضٛا٤ يًطالب أٚ ارتسجيني، ٚدٚز املهتي يف   ٌٖٝ ايطايي ناسٜر ٚفك م ملتطًبات ضٛم ايعٌُ نُا حتدخ عكٔ أٖكِ  ًكو    

 .١ٝايطري٠ ايرا  إعداداملتطًبات ٚأ١ُٖٝ ٚنٝ ١ٝ 

 

 صٚبسح ٔفذ انغفبسح انربٚطبَٛخ ٔاملكزت انضمبفٗ ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ

بايكاٖس٠ ياعالٕ عٔ   British Councilع٢ً ٖاَؼ فعايٝات شٜاز٠ ٚفد ايط از٠ ايربٜطا١ْٝ ٚاملهتي ايجكاف٢ ايربٜطا٢ْ 

يًطكالب امل كسٜني    إصتًك ا ايت٢  كدَٗا املًُه١ املتشد٠ يًش ٍٛ ع٢ً دزد١ املادطتري َكٔ   Chevening بسْاَر َٓأ غ ٓٓر

ظاَع١ املٓ ٛز٠، ٚنريو َتابع١ َػازٜا ْٝٛ ٔ َػسف١ ظاَع١ املٓ ٛز٠ ، اضتكبٌ أ.د./ ٜاضكس غكباْ٘ ٜكّٛ ارتُكٝظ املٛافكل      

ضكسٜع١ ملعُكٌ أَكساض ايبكرٚز ٚشزاعك١ األْطكذ١        ايطٝد٠ دٛيٝا ضهٛزبطها ٚايطٝد٠ ْٝ ني غسف، ٚذيو ف٢ شٜكاز٠  18/10/2018

يًتعسف ع٢ً املعٌُ َٚٓاقػ١ املػسٚمل ايبشجك٢ عكٔ  ك ثري  غكري املٓكا  عًك٢  ٛادكد ٚ ٛشٜكا اي طسٜكات ا ُٛيك١ عًك٢ ايبكرٚز             

 .ف٢ ايكُأ ٚايرز٠ ف٢ َ س يألَساضٚاملطبب١ 
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 انجزٔسملؼًم أيشاض « يذسعخ املُصٕسح كٕنذط نهغبد»صٚبسح طالة 

 ْطكذ١ ٚذيكو ٜكّٛ األزبعكا٤ املٛافكل     قاّ طالب َدزض١ املٓ ٛز٠ نٛيكدز يًغكات بصٜكاز٠ َعُكٌ أَكساض ايبكرٚز ٚشزاعك١ األ       

يًتعسف ع٢ً أدٗص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا يف األغساض ايبشجٝك١ ب ضكًٛب َبطكط بٗكدف خًكل دٝكٌ ٜٗكتِ بايبشكح         24/10/2018

 .يبٝٛيٛد١ٝ يت١ُٝٓ ًَهات اثبتهاز ٚايبشح ايع٢ًُ يد٣ األط اٍايع٢ًُ ٚ ١ُٝٓ َعازفِٗ يف اجملاثت ايع١ًُٝ ٚا

 

 نكهٛخ انضساػخ«  يذسعخ املُصٕسح نهًزفٕلني فٗ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب»صٚبسح طالة 

داَعك١ املٓ كٛز٠ َكا َؤضطكات ايتعًكِٝ األضاضك٢ ٚاجملتُكا املكد٢ْ، ْعكِ قطكامل خدَك١             -ف٢ إطاز   اعٌ ن١ًٝ ايصزاع١ 

يب١٦ٝ حتع إغساف أ.د/ صاحل ايطٝد ضعدٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خدَك١ اجملتُكا ٚ ُٓٝك١ ايب٦ٝك١ شٜكاز٠ طكالب       اجملتُا ٚ ١ُٝٓ ا

مبػازن١  6/11/2018يًه١ًٝ ٚذيو ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل  "STEM school"  َدزض١ املٓ ٛز٠ يًُت ٛقني ف٢ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

 .سف ع٢ً اسدخ ايٛضا٥ٌ ف٢ زتاٍ  سغٝد اضتاداّ َٝاٙ ايس٣ايدنتٛز/ ٚيٝد ستُد ايطعد٣ َدزع ارتطس بايه١ًٝ يًتع

 

 صٚبسح طالة يٍ يذسعخ املُصٕسح كٕنذط نهغبد ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ

ف٢ إطاز   اعٌ ن١ًٝ ايصزاع١ ظاَع١ املٓ ٛز٠ َا َؤضطات ايتعًِٝ األضاض٢ ٚاجملتُكا ا كٝط، اضكتكبٌ َعُكٌ أَكساض      

١ًٝ طالب اي ف ايسابكا ٚارتكاَظ مبدزضك١ املٓ كٛز٠ نٛيكدز يًغكات ٚذيكو ٜكّٛ ايجالثكا٤ املٛافكل           ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ بايه

6/11/2018. 

 ٗدف ايصٜاز٠ إىل ايتعسف ع٢ً أدٗص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا يف األغكساض ايبشجٝك١ ب ضكًٛب َبطكط بٗكدف  ُٓٝك١ املعسفك١        

 .ت١ُٝٓ ًَهات اثبتهاز ٚايبشح ايع٢ًُ يد٣ األط اٍٚاملٗازات ايع١ًُٝ يد٣ ايطالب ٚخًل دٌٝ ٜٗتِ بايبشح ايع٢ًُ ي
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 كهٛخ انضساػخ رشبسن ثًؼشض انمبْشح انذٔىل انخبيظ نالثزكبس

ميٝك١ ايبشكح ايعًُك٢    غازنع ن١ًٝ ايصزاع١ داَع١ املٓ ٛز٠ مبعسض ايكاٖس٠ ايدٚىل ارتاَظ يالبتهاز ٚاير٣ ْعُتك٘ أناد 

ٍ ايتٛاصٌ َا ايعًُا٤ ٚزداٍ  إَها١ْٝ ٛفري إىل ٜٗدف املعسض ٚ، ٚايتهٓٛيٛدٝا  كٛفري فكسص   ٚاي كٓاع١ ٚاملطكتجُسٜٔ   ٚ األعُكا

ٜطتعسض فٝ٘ املبتهسٕٚ ٚاملا عٕٛ، َٚسانص ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا بادتاَعات ٚاملعاٖكد ايبشجٝك١،    نُااثبتهاز١ٜ.  يألفهازايتب٢ٓ 

 .نات ايتهٓٛيٛد١ٝ ايٓاغ١٦ ابتهازا ِٗٚطالب ادتاَعات، ٚايتعًِٝ قبٌ ادتاَعٞ، ٚلعٝات زعا١ٜ املبتهسٜٔ، ٚايػس

داَع١ املٓ ٛز٠ األضتاذ ايدنتٛز/ أمئ ستُد ايغُسٟ ٚنٝكٌ ايهًٝك١ يًدزاضكات ايعًٝكا ٚايبشكٛخ       -ٚقد َجٌ ن١ًٝ ايصزاع١ 

ٚاألضتاذ ايدنتٛز/ صاحل ايطٝد ضعد٠ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُا ٚ ١ُٝٓ ايب١٦ٝ بايهًٝك١ ٚدنتكٛز/ عُكسٚ أمحكد دكرب      

 اقت كاد١ٜ  كٓٝك١  )َهتي دعِ اثبتهكاز ٚ طكٜٛل ايتهٓٛيٛدٝكا، ٚغكازنع ايهًٝك١ يف املعكسض باملٓتذكات ايٓٗا٥ٝك١ ملػكسٚمل          َٔ 

َكٔ   ٚاملتُجٌ يف ايهُبٛضع املعاجل املطغٛط، نريو منٛذز َانٝٓك١ ايطكغط ايٝدٜٚك١    (ٚط١ٝٓ إلعاد٠  دٜٚس املاً ات ايعط١ٜٛ

 .ٚايطٝد/ بطاّ شاٜدايطٝد/ خايد ايطٝد نالم َٔ ٚ (٢ايباسح ايس٥ٝط)غُسٟ اي سٜل ايبشج٢ ٚاملُجٌ ف٢ أ.د. أمئ ايخالٍ 

 

 صٚبسح طالة يذسعخ انٓذٖ ٔانُٕس ثبملُصٕسح ملؼًم أيشاض انجزٔس

ف٢ إطاز ايٓػاط ايتع٢ًُٝ ٚخد١َ اجملتُا يه١ًٝ ايصزاع١ داَع١ املٓ ٛز٠، اضتكبٌ ايطٝد أ.د. ٜاضس غباْ٘ َدٜس َعُكٌ  

ٚشزاع١ األْطذ١ طالب َدزض١ امكد٣ ٚايٓكٛز باملٓ كٛز٠ باملسسًك١ اإلعدادٜك١ ٚايجاْٜٛك١ ٜكّٛ ايجالثكا٤ املٛافكل          أَساض ايبرٚز 

يتعسف ع٢ً أدٗكص٠ املعُكٌ ٚاضكتاداَا ٗا يف زتكاثت ايبشكح ايعًُك٢ فك٢ ايتا  كات املاتً ك١           ٗدف ايصٜاز٠ إىل ا، 27/11/2018

 .يد٣ ايطالب ٚخًل دٌٝ ٜٗتِ بايبشح ايع٢ًُب ضًٛب َبطط بٗدف  ١ُٝٓ املعسف١ ًَٚهات اثبتهاز 
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 إىل يؼًم أيشاض انجزٔس« يذسعخ انضْشاء نهغبد»صٚبسح طالة يٍ 

ف٢ إطاز ايٓػاط ايتع٢ًُٝ ٚخد١َ اجملتُا يه١ًٝ ايصزاع١ داَع١ املٓ ٛز٠، اضتكبٌ ايطٝد أ.د./ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َعٌُ 

ايٓبات طالب اي  ني ايجايح ٚايسابا اثبتدا٢٥ مبدزضك١ ايصٖكسا٤ يًغكات     أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ٚز٥ٝظ قطِ أَساض

 .5/10/2018 ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ املٛافل

 ٗدف ايصٜاز٠ إىل ايتعسف ع٢ً أدٗص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا يف زتكاثت ايبشكح ايعًُك٢ فك٢ ايتا  كات املاتً ك١ ب ضكًٛب        

 .ايطالب ٚخًل دٌٝ ٜٗتِ بايبشح ايع٢ًَُبطط بٗدف  ١ُٝٓ املعسف١ ًَٚهات اثبتهاز يد٣ 

 

 «فغٕٛنٕعٛب انغذد انصًبء ٔاأللهًخ»ملمشس  اإلنكرتَٔٙاالخزجبس 

يطكالب املطكت٣ٛ ايسابكا بسْكاَر     « فطكٝٛيٛدٝا ايغكدد اي كُا٤ ٚاألقًُك١    »  عكد اختباز إيه ْٚٞ ثَتشإ ايعًُك٢ ملككسز   

مبعُكٌ اثختبكازات اإليه ْٚٝك١ بايهًٝك١، حتكع       15/12/2018بع املٛافكل  اإلْتاز اذتٝٛاْٞ ٚايداد٢ٓ ٚايطُه٢، ٚذيو ايٝكّٛ ايطك  

 .أضتاذ َطاعد فطٝٛيٛدٝا اذتٝٛإ - أ.ّ.د/ ٚا٥ٌ أمحد خًٌٝ إغساف

ٜ  ٢ ذيو ف٢ اطاز دٗٛد ٚسد٠ ايتعًِٝ اإليه ْٚٞ به١ًٝ ايصزاع١ بس٥اض١ أ.ّ.د/ ستُكد مسكري دزٜٚكؼ َكدٜس ايٛسكد٠،       

 .ملٛانب١ ايتكٓٝات اذتدٜج١ اإليه ْٚٞ عصٜصا مل ّٗٛ ايتشٍٛ   ١ْٝٚاإليهيت عٌٝ ْعِ اثختبازات 
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 صٚبسح أعبرزح ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ

اضتكبٌ األضكتاذ ايكدنتٛز/ ٜاضكس غكباْ٘ َكدٜس َعُكٌ أَكساض        

ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ٚز٥كٝظ قطكِ أَكساض ايٓبكات بايهًٝك١ ٜكّٛ       

نكٌ َكٔ ايطكاد٠ األضكتاذ ايكدنتٛز/ خايكد        17/12/2018اثثٓني املٛافل 

غِٓٝ ز٥كٝظ ايبشكٛخ ٚز٥كٝظ قطكِ أَكساض ايبكرٚز مبعٗكد عكٛخ         

/ ٜطكسا ستُكٛد   ٚايكدنتٛز٠  أَساض ايٓبات مبسنص ايبشٛخ ايصزاعٝك١، 

أمحد ايباسج١ بكطِ اي طسٜات مبعٗد عٛخ أَساض ايٓبكات مبسنكص   

محكاد عبكد ايكْٛٝظ األضكتاذ املطكاعد       /ايبشٛخ ايصزاع١ٝ، ٚايكدنتٛز 

 .به١ًٝ ايصزاع١ داَع١ ن س ايػٝخ

اييت ٜككدَٗا  ١ ٚايتشايٌٝ ايبشجٝناْع ايصٜاز٠ بٗدف ايتعسف ع٢ً املعٌُ ٚاألدٗص٠ ايع١ًُٝ ٚاملع١ًُٝ ب٘ ٚنريو ارتدَات 

 .يًباسجني

محاد عبد ايْٛٝظ بتدزٜي بع  أعطا٤ ام١٦ٝ املعا١ْٚ بايكطِ ع٢ً  طبٝككات دٗكاش اإليٝكصا ٚاضكتاداَا ٘     / ٚقد قاّ د

 .ف٢  ػاٝص األَساض اي ريٚض١ٝ ف٢ ايٓبات

 ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« عبيؼخ انطفم»صٚبسح طالة يٍ 

 20/12/2018غباْ٘ َدٜس َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ بايهًٝك١ ٜكّٛ ارتُكٝظ املٛافكل     اضتكبٌ ايطٝد أ.د./ ٜاضس 

 .دمي١ٝ ايبشح ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛدٝاٖٚٛ بسْاَر ممٍٛ َٔ أنا -طالب داَع١ ايط ٌ مبساسٌ ايتعًِٝ اإلعداد٣ ٚايجا٣ْٛ 

ٜٔ   اختٝازِٖ َٔ شتتًف املكدازع اذتهَٛٝك١    ١ُٝٓ ًَهات اثبتهاز ٚايبشح ايع٢ًُ يد٣ األط اٍ اير ٗدف ايصٜاز٠ إىل 

 .ٚارتاص١ ٚغازنع فٝ٘ غايب١ٝ ادتاَعات امل س١ٜ اذته١َٝٛ

ٚقد قدّ األخ ا٥ٝني ايعًُٝني باملعٌُ غسسا َبططا يًطالب يتعسٜ ِٗ ب دٗص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ غكت٢ زتكاثت   

 .ايبشح ايع٢ًُ
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 صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخفٗ « يذسعخ انزٕحٛذ ٔانُٕس ثأعب»طالة 

ف٢ إطاز ايٓػاط ايتع٢ًُٝ ٚخد١َ اجملتُا يه١ًٝ ايصزاع١ داَع١ املٓ ٛز٠، اضتكبٌ ايطٝد أ.د./ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َعٌُ 

، طككالب اي كك ني ايسابككا 20/12/2018أَككساض ايبككرٚز ٚشزاعكك١ األْطككذ١ ٚز٥ككٝظ قطككِ أَككساض ايٓبككات ٜككّٛ ارتُككٝظ املٛافككل   

دا٢٥ مبدزض١ ايتٛسٝد ٚايٓٛز ب دكا يًتعكسف عًك٢ أدٗكص٠ املعُكٌ ٚاضكتاداَا ٗا يف زتكاثت ايبشكح ايعًُك٢ فك٢           ٚارتاَظ اثبت

 .ايتا  ات املاتً ١ ب ضًٛب َبطط بٗدف  ١ُٝٓ املعسف١ ًَٚهات اثبتهاز يد٣ ايطالب ٚخًل دٌٝ ٜٗتِ بايبشح ايع٢ًُ

 

 نذٔنخعبيؼخ املُصٕسح رششح أعزبرٍٚ يٍ كهٛخ انضساػخ نجٕائض ا

عككد زتًككظ داَعك١ املٓ ككٛز٠ دًطككت٘ األخكري٠ بس٥اضكك١ أ.د أغككسف    

عبككد ايباضككط ز٥ككٝظ ادتاَعكك١ ٚعطككٛز أ.د نُككاٍ دككاد غككازٚبِٝ     

ستافغ ايدقًٗٝك١، ٚ  خكالٍ ادتًطك١ اضكتعساض  سغكٝشات أعطكا٤       

١٦ٖٝ ايتدزٜظ بادتاَع١ دتٛا٥ص ايدٚي١ املكد١َ َٔ اجملًكظ األعًك٢   

ايدٚيكك١ املكدَكك١ َككٔ أنادميٝكك١ ايبشككح  يًجكافكك١ ٚ سغككٝشات دككٛا٥ص 

 .2018ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعاّ 

ٚادتدٜس بايرنس إٔ زتًظ داَع١ املٓ ٛز٠ املٛقس قد ٚافل ع٢ً  سغكٝأ نكال َكٔ ايطكٝد أ.د. ضكا٢َ عبكد اذتُٝكد محكاد         

١ٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشكٛخ،  أمئ ستُد ايغُس٣ األضتاذ بكطِ األزاض٢ ٚٚنٌٝ ايهً .األضتاذ املت سغ بكطِ األزاض٢ ٚايطٝد أ.د

 .دتا٥ص ٢ ايدٚي١ ايتكدٜس١ٜ ٚايت ٛم ف٢ فسمل ايعًّٛ ايصزاع١ٝ

 سئٛظ عبيؼخ املُصٕسح ٚزفمذ عري االيزحبَبد ثكهٛخ انضساػخ

ز٥ككٝظ داَعكك١   -  كككد األضككتاذ ايككدنتٛز/ أغككسف عبككد ايباضككط    

٢ به١ًٝ ايصزاع١ ٚذيو خالٍ األضبٛمل ايجاْ اثَتشاْاتاملٓ ٛز٠، ع١ًُٝ 

 .2018/2019ض٢ ايٓ ف األٍٚ َٔ ايعاّ ايدزا ثَتشاْات

ضككٝاد ٘ خككالٍ ايصٜككاز٠ األضككتاذ ايككدنتٛز/ ْككاظِ عبككد      اضككتكبٌ

ايككسمحٔ غككًب٢ عُٝككد نًٝكك١ ايصزاعكك١، ٚاألضككتاذ ايككدنتٛز/ ستُككد عبككد  

اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتعًكِٝ ٚايطكالب، ٚأنكد دنتكٛز ْكاظِ عًك٢       

ٚ ٛادد زؤضا٤ األقطاّ داخٌ ايًذإ يًكسد   اثَتشاْاتسطٔ ضري ع١ًُٝ 

 .ايطالب اضت طازاتع٢ً 
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  صٚبسح انهٕاء يُٓذط ػجذ انؼضٚض يؼشٔف إىل يؼًم أيشاض انجزٔس

ز٥كٝظ قطكِ أَكساض    قاّ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ 

ايٓبات َٚدٜس َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ به١ًٝ ايصزاع١ 

باضتكباٍ ايطٝد ايًٛا٤ َٗٓكدع/ عبكد    2/1/2019 ّٜٛ األزبعا٤ املٛافل

ايعصٜكككص َعكككسٚف ز٥كككٝظ زتًكككظ إداز٠ غكككسن١ ايٛفكككا٤ يًٗٓدضككك١     

ٚاثضتػازات امٓدض١ٝ، ٚذيو يًتعسف ع٢ً املعُكٌ ٚارتكدَات ايكيت    

ٜكدَٗا يًُذتُا ايصزاع٢ ٚايػسنات ايصزاع١ٝ ارتاصك١ ٚايبكاسجني،   

ايعًُٝكك١ فكك٢ بغككسض ايتعككإٚ َككا املعُككٌ ٚاثضككت اد٠ َككٔ إَهاْا كك٘  

 .ايتشًٝالت املٝهسٚبٝٛيٛد١ٝ يً ب١ ٚاملٝاٙ

  نهًشبسكخ فٗ يهزمٗ انٕافذٍٚ« انؼشٚش ٔعْٕبط»ػًٛذ كهٛخ انضساػخ ٚغزمجم ٔفذٖ عبيؼزٗ 

قاَع دت١ٓ اثضتكباٍ به١ًٝ ايصزاع١ بس٥اض١ أ.د. ْاظِ عبد ايسمحٔ غًب٢ عُٝكد ايهًٝك١، باضكتكباٍ ايطكالب ايٛافكدٜٔ      

ٚضٖٛاز، ٚاملػازنني ضُٔ فعايٝات املًتك٢ األٍٚ يًطالب ايٛافدٜٔ ٚاير٣  ٓعُ٘ داَع١ املٓ ٛز٠ بايتعإٚ ظاَعت٢ ايعسٜؼ 

ّ، ٖٚكٛ أنكرب جتُكا يًطكالب ايٛافكدٜٔ ايدازضكني بادتاَعكات        2019ٜٓكاٜس   29 -27َا اإلداز٠ املسنص١ٜ يًٛافدٜٔ خالٍ اي  ٠ َكٔ  

 .امل س١ٜ ف٢ َسسًت٢ ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا

ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝكا   -أمئ ايغُس٣  /ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًتعًِٝ ٚايطالب، أ.د -ٚعطٛز ايطاد٠: أ.د/ ستُد عبد اجملٝد 

 .ٚنٌٝ ايه١ًٝ رتد١َ اجملتُا ٚ ١ُٝٓ ايب١٦ٝ، د/ ايصٖسا٤ َطاٚمل ، د/ ستُد ممدٚ  زبٝا - ٚايبشٛخ، أ.د/ صاحل ضعدٙ

 17دٓطك١ٝ شتتً ك١ عسبٝك١ ٚأفسٜكٝك١ ٚأضك١ٜٛٝ ٚأٚزٚبٝك١ ميجًكٕٛ         35دٜٔ ميجًٕٛ َٔ ايطالب ايٛاف 608ٜػازى باملًتك٢ 

داَعكك١ َ ككس١ٜ باإلضككاف١ إىل داَعكك١ املٓ ككٛز٠ ٚٚفككد اإلداز٠ املسنصٜكك١ يًطككالب ايٛافككدٜٔ ٖٚكك٢: ايكككاٖس٠، عككني تككظ،          

 .طٜٛظ، ب٢ٓ ضٜٛف، ايعسٜؼ، سًٛإ، األشٖس، قٓا٠ ايطٜٛظ، طٓطا، ايصقاشٜل، بٓٗا، دَٝاط، ضٖٛاز، املٓٝا، اياإلضهٓدز١ٜ

اجٌ ايٛفٛد املػازن١ ايعدٜد َٔ ادتٓطٝات َٔ شتتًف دٍٚ ايعامل َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ: ايطعٛد١ٜ، ايهٜٛع، ايعكسام، يٝبٝكا،   

 .األزدٕفًططني، ضٛزٜا، ايُٝٔ، 

 .ٕ، اي كككني، ْٝبكككاٍ، قريغطكككتإ، َٓغٛيٝكككا، بكككٓذالدٜؼ، أفغاْطكككتا     اإْدْٚٝطكككَٝٚكككٔ ايكككدٍٚ ا:ضككك١ٜٛٝ: َايٝصٜكككا،    

، دكصز  أزٜ ٜكا ٜٚػازى َٔ ايدٍٚ األفسٜك١ٝ: ايطٛدإ، دٓكٛب ايطكٛدإ، أثٝٛبٝكا، دٝبكٛ ٢، َدغػككس، اي كَٛاٍ، َٛزٜتاْٝكا،        

 .ايكُكككككس، ْٝذريٜكككككا، ايٓٝذكككككس،  ػكككككاد،  ٛدكككككٛ، نكككككٛت دٜ كككككٛاز، ايطكككككٓغاٍ، ادتكككككابٕٛ، أفسٜكٝكككككا ايٛضكككككط٢، َكككككاىل         

 .ٜٚػازى َٔ ايدٍٚ األٚزب١ٝ: أملاْٝا ٚزَٚاْٝا
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 االعزضساع ٔاملصبٚذ انجحشٚخ ثجبيؼخ انؼشٚش فٗ صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ػًٛذ كهٛخ

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غًب٢ عُٝكد نًٝك١ ايصزاعك١ ٚايطكٝد األضكتاذ ايكدنتٛز/ ٜاضكس غكباْ٘ ز٥كٝظ قطكِ           

يطكٝد األضكتاذ ايكدنتٛز/ أغكسف     ، ا28/1/2019ل زاع١ األْطذ١ ّٜٛ اثثٓني املٛافك أَساض ايٓبات َٚدٜس َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚش

 .ٜٛضف ايدنس عُٝد ن١ًٝ اثضتصزامل ٚامل اٜد ايبشس١ٜ ظاَع١ ايعسٜؼ ٚايٛفد املسافل يطٝاد ٘

قاّ دنتٛز غباْ٘ باصطشاب ايٛفد ف٢ دٛي١ يًتعسف ع٢ً َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ٚارتدَات اييت ٜككدَٗا  

 .ٚايباسجني بغسض ايتعإٚ ايع٢ًُ املػ ى يًُذتُا ايصزاع٢ ٚايػسنات ايصزاع١ٝ ارتاص١

 

 فؼبنٛبد انذٔسح انزذسٚجٛخ انغبثؼخ نزطجٛمبد املٛكشٔعكٕة اإلنكرتَٔٗ

 هٓٛيٛد٢ فك٢ زتكاٍ ايبٝٛيكٛد٢    ْٛاْتٗع أعُاٍ ايكدٚز٠ ايتدزٜبٝك١ ايطكابع١ يتطبٝككات املٝهسٚضكهٛب اإليه ْٚك٢ يًٓكا       

حتكع زعاٜك١ ايطكٝد األضكتاذ      14/2/2019ٓ كٛز٠ ٜكّٛ ارتُكٝظ املٛافكل     بٓذا  ٚاييت عككدت يف زسكاب نًٝك١ ايصزاعك١ داَعك١ امل     

ايدنتٛز أغسف عبد ايباضط ز٥ٝظ ادتاَعك١ ٚايطكٝد األضكتاذ ايكدنتٛز أغكسف ضكًِٜٛ ْا٥كي ز٥كٝظ ادتاَعك١ يًدزاضكات ايعًٝكا            

 .ٚايبشٛخ

ٛ    63ٚأغاز ايطكٝد أ.د./ ٜاضكس غكباْ٘ َككسز ايكدٚز٠ إٔ ايكدٚز٠ سطككسٖا         زٜٛع ٚايدزاضكات ايعًٝكا   طايبكا مبسسًتك٢ ايبهكاي

ٚأعطا٤ ٦ٖٝك١  كدزٜظ ٚبكاسجني َكٔ َؤضطكات عجٝك١ شتتً ك١ َٓٗكا داَعك١ دَٝكاط ٚداَعك١ ايعكسٜؼ ٚداَعك١ ايطكٜٛظ               

ٚداَع١ املٓ ٛز٠ باإلضاف١ إىل باسجني َٔ ٚشاز٠ ايصزاع١ َٔ نًٝات ايطي ٚايطي ايبٝطس٣ ٚطي األضكٓإ ٚايصزاعك١ ٚايعًكّٛ    

 .ٖٚٓدض١ ايتعدٜٔ ٚايب ٍٚ

اّ بايتدزٜي يف ٖرٙ ايدٚز٠ ي ٝف َٔ األضا ر٠ املتا  كني يف زتكاٍ املٝهسٚضكهٛب اإليه ْٚك٢ ٚايٓكاْٛ هٓٛيٛد٢      ٚقد ق

ِٖٚ أ.د./ فهس٣ زٜػ١ أضتاذ اي ٝصٜا٤ بعًّٛ املٓ ٛز٠ ٚ د./ طازم ارتٛىل ايباسح بكاملسنص ايكك٢َٛ يًبشكٛخ ٚ د./ ستُكد ٜكظ      

 .ايباسح باملسنص ايك٢َٛ يًبشٛخ
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 ملؼًم أيشاض انجزٔس« ثشَبيظ انزمُٛخ انحٕٛٚخ ثضساػخ ػني شًظ» صٚبسح طالة

داَعك١   -اضتكبٌ َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ به١ًٝ ايصزاع١ طالب بسْاَر ايتكٓٝك١ اذتٜٝٛك١ بهًٝك١ ايصزاعك١     

اجملتُكا ٚ ُٓٝك١   ، ع٢ً ٖاَؼ ايٓد٠ٚ ايع١ًُٝ ايت٢ ْعُٗا قطامل غك٦ٕٛ خدَك١   24/2/2019عني تظ ٚذيو ّٜٛ األسد املٛافل 

 .(نػف ايغؼ ٚحتدٜد ْٛع١ٝ ايًشّٛ ٚاأليبإ باضتاداّ  ك١ٝٓ ايٛزاث١ ادتص١ٝ٦ٜ)ايب١٦ٝ بايه١ًٝ بعٓٛإ: 

قاّ ايطالب ظٛي١ َا ايطٝد أ.ّ.د./ ستُد سطٔ يًتعسف عًك٢ ضهػكٔ ايبٝٛ هٓٛيكٛد٢ مبعُكٌ أَكساض ايبكرٚز ٚشزاعك١        

 .ع٢ًُ ٚايباسجنياألْطذ١ ٚارتدَات اييت ٜكدَٗا املعٌُ يًُذتُا اي

 

 نجُخ أخاللٛبد انجحش انؼهًٙ ٖأػضبء ٔاعزشبس اعزًبع

أغكسف    أ.د.عطكٛز  داَعك١ املٓ كٛز٠    -أعطا٤ ٚاضتػازٟ دت١ٓ أخالقٝات ايبشكح ايعًُكٞ بهًٝك١ ايصزاعك١     ادتُا ايطاد٠ 

األضتاذ بهًٝك١ ايطكي ٚز٥كٝظ     -ْا٥ي ز٥ٝظ ادتاَع١ يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚاألضتاذ ايدنتٛز/ طاٖس لاٍ  -ضًِٜٛ 

ٚنٝكٌ ايهًٝك١ يػك٦ٕٛ     -أمئ ايغُسٟ  د.عُٝد ايه١ًٝ ٚأ. -ْاظِ غًيب . أ.د ٚحتع إغسافايًذ١ٓ ايعًٝا ألخالقٝات ايبشح ايعًُٞ 

 .ٚايطاد٠ أعطا٤ ٚاضتػازٟ دت١ٓ أخالقٝات ايبشح ايعًُٞ بايه١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 

 طالة يٍ يذسعخ املزفٕلني فٗ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب ثجًصخ فٗ صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ

 ف٢ إطاز   اعٌ ن١ًٝ ايصزاع١ ظاَع١ املٓ ٛز٠ َا َؤضطات ايتعًِٝ األضاضك٢ ٚاجملتُكا ا كٝط اضكتكبٌ َعُكٌ أَكساض      

اي كف األٍٚ   -ظُ ١  STEM Dakahliya ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ بايه١ًٝ طالب َدزض١ املت ٛقني ف٢ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا

يًتعسف عًك٢ أدٗكص٠ املعُكٌ ٚ طبٝكا ٗكا ب ضكًٛب َبطكط بٗكدف  ُٓٝك١ املعسفك١           6/3/2019ايجا٣ْٛ ٚذيو ّٜٛ األزبعا٤ املٛافل 

 .ٜٗتِ بايبشح ايع٢ًُ يت١ُٝٓ ًَهات اثبتهاز ٚايبشح ايع٢ًُ يدِٜٗٚاملٗازات ايع١ًُٝ يد٣ ايطالب ٚخًل دٌٝ 
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 ثكهٛخ انضساػخ« يهٌٕٛ صحخ011حًهخ »ػًٛذ انكهٛخ ٚزفمذ يمش 

بهًٝك١ ايصزاعك١ ٚايتك٢     (ًَٕٝٛ صش100١مح١ً )  كد ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ْاظِ عبد ايسمحٔ غًب٢ عُٝد ايه١ًٝ َكس 

 .بدأت فعايٝا ٗا بايه١ًٝ ٖرا األضبٛمل

 ٗدف اذت١ًُ إىل إدسا٤ ايتشايٌٝ ارتاص١ ب ريٚع ضك٢ ٚقٝكاع ايطكغط ٚايطكهس دتُٝكا ايطكاد٠ أعطكا٤ ٦ٖٝك١ ايتكدزٜظ          

 .ٚايعاًَني ٚايطالب

 

 ػًٛذ انكهٛخ ٚغزمجم ٔفذا يٍ عبيؼزٗ ثهٕفذٚف ثجهغبسٚب ٔثُبد ثشٔيبَٛب

د األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غًب٢ عُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد األضكتاذ ايكدنتٛز/ ٜاضكس غكباْ٘ َكدٜس َعُكٌ أَكساض        اضتكبٌ ايطٝ

ٚفدا عًُٝا زفٝكا املطكت٣ٛ َكٔ داَعك١ بًٛفٝكدٜف ايصزاعٝك١ ببًغازٜكا         20/3/2019ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ّٜٛ األزبعا٤ املٛافل 

اْٝا، ٚذيكو فك٢ إطكاز فعايٝكات أضكبٛمل اإلٜسامسكٛع ايكدٚىل ايجكا٢ْ         ٚداَع١ بٓات يًعًّٛ ايصزاع١ٝ ٚايطي ايبٝطس٣ بدٚي١ زَٚ

 .ظاَع١ املٓ ٛز٠

ثٚزا تٛيٝكو، د./ أدزٜكإ تٛيٝكو،     د.)ٚخالٍ دٛي١ مبعٌُ أَساض ايبرٚز  عسف ايٛفد املهٕٛ َٔ ضبع١ أضا ر٠ ٖٚكِ  

إميًٝٝاَٝٗاًٜٛفككا(، عًكك٢ ارتككدَات ايتكك٢  د.َازٜتككا ْٝػككٝف،  ْٝػْٛٝػككٝف، د. د. فًٝكك٢ ٖازٜصاْٛفككا، د. أدًٜٝٓككا ٖازٜصاْٛفككا، د.

ٜكدَٗا املعٌُ يًباسجني ٚ عُٝل ايتعإٚ بني داَع١ املٓ ٛز٠ ٚداَع١ بًٛفٝدٜف ايصزاعٝك١ ببًغازٜكا ٚداَعك١ بٓكات يًعًكّٛ      

 .ايصزاع١ٝ ٚايطي ايبٝطس٣ بسَٚاْٝا

ٓ كٛز٠ ٚعكدد َكٔ طكالب ايدزاضكات      ا٢ٝ عجُإ ايالشم األضتاذ املت كسغ بهًٝك١ ايعًكّٛ داَعك١ امل     زافل ايٛفد ايطٝد أ.د.

ايعًٝا به١ًٝ ايصزاع١ ٚباسجني َٔ َسنص ايبشٛخ ايصزاع١ٝ، ٚقد   اعٌ ايٛفد َا ايطالب خالٍ ا اضسات ايت٢ أيكٖٛا بكاعك١  

 .املٓاقػات بايه١ًٝ
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 ثًؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« املغزٕٖ انضبَٗ ػبو»رذسٚت طالة 

طكالب املطكت٣ٛ ايجكا٢ْ     20/3/2019اعك١ األْطكذ١ بهًٝك١ ايصزاعك١ ٜكّٛ األزبعكا٤ املٛافكل        اضتكبٌ َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشز

)عاّ( نذص٤ َٔ دزاضتِٗ ايع١ًُٝ ملكسز أضاضٝات أَساض ايٓبات يتعسٜ ِٗ ب دٗص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ ايبشح ايع٢ًُ ف٢ 

 .زتاٍ أَساض ايٓبات

 

 ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« يذاسط انذنزب انذٔنٛخ نغبد»صٚبسح طالة يٍ 

 21/3/2019اضتكبٌ ايطٝد أ.د./ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاعك١ األْطكذ١ بايهًٝك١ ٜكّٛ ارتُكٝظ املٛافكل       

طالب َدازع ايديتا ايدٚي١ٝ يغات باملسس١ً اإلعداد١ٜ، ٚقد قدّ ضٝاد ٘ ٚاألخ ا٥ٝني ايعًُكٝني باملعُكٌ غكسسا َبطكطا مكِ      

 .ص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ غت٢ زتاثت ايبشح ايع٢ًُيتعسٜ ِٗ ب دٗ

 

 ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« يذاسط املُصٕسح كٕنذط نهغبد»صٚبسح طالة يٍ 

 24/3/2019اضتكبٌ ايطٝد أ.د./ ٜاضس غباْ٘ َكدٜس َعُكٌ أَكساض ايبكرٚز ٚشزاعك١ األْطكذ١ بايهًٝك١ ٜكّٛ األسكد املٛافكل           

باملسس١ً اثبتدا١ٝ٥ مبدازع املٓ ٛز٠ نٛيدز يًغات، ٚقد قدّ ضٝاد ٘ ٚاألخ ا٥ٝني ايعًُٝني  طالب اي  ني ايسابا ٚايطادع

 .باملعٌُ غسسا َبططا مِ يتعسٜ ِٗ ب دٗص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ زتاثت ايبشح ايع٢ًُ
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 فٗ صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« يذسعخ انغُجالٍٔٚ نهغبد»طالة يٍ 

داَع١ املٓ ٛز٠ َا َؤضطات ايتعًِٝ األضاض٢ ٚاجملتُا ا ٝط، اضكتكبٌ َعُكٌ أَكساض     -  اعٌ ن١ًٝ ايصزاع١ ف٢ إطاز 

 .28/3/2019املسس١ً اإلعداد١ٜ ٚذيو ّٜٛ ارتُٝظ املٛافل  -ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ طالب َدزض١ ايطٓبالٜٚٔ يًغات 

ع٢ً أدٗص٠ املعٌُ ٚ طبٝكا ٗكا ب ضكًٛب َبطكط بٗكدف      صاسي أ.د/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس املعٌُ ايطالب ف٢ دٛي١ يًتعسف

 . ١ُٝٓ املعسف١ ٚاملٗازات ايع١ًُٝ يد٣ ايطالب ٚخًل دٌٝ ٜٗتِ بايبشح ايع٢ًُ يت١ُٝٓ ًَهات اثبتهاز ٚايبشح ايع٢ًُ يدِٜٗ

 

 يؼًم أيشاض انجزٔس ٚغزمجم ثبحضخ يٍ عبيؼخ االخٕح يُزٕسٖ ثبنجضائش

اع١ األْطذ١ ّٜٛ اثثٓني املٛافل اضتكبٌ َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشز

ْٗاد دٚاع طايبك١ ايكدنتٛزاٙ بهًٝك١ ايعًكّٛ ايدقٝكك١       /ايباسج١ 1/4/2019

 س.بادتصا٥ 1قطٓط١ٓٝ َٓتٛزٟ اإلخ٠ٛقطِ اي ٝصٜا٤ ظاَع١ 

عًك٢ ٖكاَؼ شٜاز ٗكا ايعًُٝك١ يٛسكد٠ املٝهسٚضكهٛب           ٢ ايصٜاز٠

اإليه ْٚككك٢ ظاَعككك١ املٓ كككٛز٠ يتشًٝكككٌ ايعٝٓكككات ارتاصككك١ بسضكككايتٗا   

يًدنتٛزاٙ ٚقاَع بايتعسف عًك٢ املعُكٌ ْٚػكاطا ٘ فك٢ زتكاثت ايبشكح       

 .ايع٢ًُ ٚخد١َ اجملتُا

 رذسٚت طبنجبد يٍ كهٛخ سٚبض األطفبل ثٕحذح ثحٕس األعًبن

بسْكاَر   ٖٝكٌ َعًُكات     -ن١ًٝ ايصزاعك١ ٚنًٝك١ زٜكاض أط كاٍ    كدزٜي طايبكات املطكت٣ٛ ايسابكا          ف٢ إطاز ايتعإٚ بني

)بسْاَر ممٝص( به١ًٝ زٜاض األط اٍ ع٢ً  ػغٌٝ َػسٚمل األنٛابْٛٝو نُػسٚمل ختسز ٚذيو بٛسكد٠ عكٛخ األمسكاى بهًٝك١     

 .ايصزاع١ حتع إغساف د/ ستُد َعاذ زفاع٢
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  املغبػذ نهجبيؼخ نٕحذح ثحٕس األعًبنصٚبسح األيني انؼبو ٔاأليني 

اضتكبٌ ايطٝد أ.د/ ْاظِ غًب٢ عُٝد ايه١ًٝ نال َٔ ايطاد٠ األَني ايعاّ يًذاَع١ ٚاألَني املطاعد أثٓا٤ شٜاز ُٗا إىل َعٌُ 

ا ايٛسكد٠  ٚذيو يًتعسف ع٢ً األْػط١ ايت٢  كدَٗ 8/4/2019األمساى ٚٚسد٠ عٛخ األمساى به١ًٝ ايصزاع١ ّٜٛ اثثٓني املٛافل 

 .ٚعح ضبٌ  طٜٛسٖا

 

 ثٕحذح ثحٕس األعًبن« طبنجبد ثشَبيظ إػذاد يؼهًبد رأْٛم يُٓٗ»صٚبسح نجُخ رمٛٛى انربايظ املًٛضح ملزبثؼخ رذسٚت 

اضتكبٌ أ.د/ أمحد إمساعٌٝ ستسّ ٚد/ ستُد َعاذ زفكاع٢ بٛسكد٠ عكٛخ األمسكاى بهًٝك١ ايصزاعك١ ٜكّٛ ايجالثكا٤ املٛافكل          

ضشس  ٛفٝل ْطِٝ عُٝد٠ ن١ًٝ زٜاض األط اٍ ظاَع١ املٓ ٛز٠ ٚايٛفد امل اسي ما َكٔ ايطكاد٠ دتٓك١  كٝكِٝ     ، أ.د/ 9/4/2019

ايرباَر املُٝص٠ ٚذيو ملتابع١  دزٜي طايبات املطت٣ٛ ايسابا بربْاَر إعداد َعًُات   ٌٖٝ ٢َٓٗ )بسْاَر ممٝص( ع٢ً َػسٚمل 

 .األنٛابْٛٝو

 

 ثبملُصٕسح فٗ صٚبسح ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخطبنجبد يٍ املؼٓذ انصحٗ 

، 11/4/2019اضتكبٌ ايطٝد أ.د/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َعٌُ أَساض ايبكرٚز ٚشزاعك١ األْطكذ١ بايهًٝك١ ٜكّٛ ارتُكٝظ املٛافكل        

٘ غكعب١ ايتغرٜك١ ايعالدٝك١ فك٢ شٜكاز٠ عًُٝك١ يًُعُكٌ، ٚقكد قكدّ ضكٝاد            -طالب اي سقك١ ايجاْٝك١ باملعٗكد اي كش٢ باملٓ كٛز٠      

 .ٚاألخ ا٥ٝني ايعًُٝني غسسا يتعسٜ ِٗ ب دٗص٠ املعٌُ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ زتاثت ايبشح ايع٢ًُ
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 ملؼًم أيشاض انجزٔس ٔاألَغجخ« ٔلبٚخ انُجبد»صٚبسح طالة املغزٕٖ انضبنش 

بكرٚز ٚشزاعك١   داَع١ املٓ ٛز٠ بصٜاز٠ َعُكٌ أَكساض اي   -قاّ طالب املطت٣ٛ ايجايح بسْاَر ٚقا١ٜ ايٓبات به١ًٝ ايصزاع١ 

 .، نتطبٝل يًذص٤ ايع٢ًُ ملكسز طسم دزاض١ أَساض ايٓبات16/4/2019األْطذ١ ٚذيو ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل 

ٚقاّ ايطالب ظٛي١ يًتعسف ع٢ً املعٌُ ٚأدٗص ٘ ايع١ًُٝ ٚاضتاداَا ٗا ف٢ زتاٍ أَساض ايٓبات ٚارتدَات اييت ٜككدَٗا  

 .١ ايطالب ايطٝد/ ستُد ْاصس املعٝد بكطِ أَساض ايٓباتاملعٌُ يًُذتُا ايع٢ًُ ٚايباسجني، ٚنإ ب شب

 

 رٕلٛغ ػمذ املششٔع انجحضٗ نكهٛخ انضساػخ املًٕل يٍ صُذٔق انجحٕس

ٚقا ايطٝد أ.د أغسف ضًِٜٛ ْا٥ي ز٥كٝظ ادتاَعك١ يػك٦ٕٛ ايدزاضكات ايعًٝكا ٚايبشكٛخ عككٛد بعك  املػكسٚعات ايبشجٝك١           

َكٔ صكٓدٚم    ٚاملُٛيك١ ارتاص١ بايطاد٠ اذتاصًني ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ خالٍ ثالخ ضٓٛات َٔ  ازٜخ اذت كٍٛ عًك٢ ايدزدك١    

 عطٛز ايباسجني ٚعُدا٤ ايهًٝات 2019ايبشٛخ يًعاّ 

سطس األضتاذ ايدنتٛز ْاظِ غًب٢ عُٝد ن١ًٝ ايصزع١ يًتٛقٝا ع٢ً عكد املػسٚمل ايبشج٢ يه١ًٝ ايصزاع١ ٚاملكدّ َٔ ٚقد 

اضتاداّ املاً كات امل َكد٠ فك٢ اذت كٍٛ عًك٢ َٓتذكات       )د. ضاىل فادٟ أبٛ ايعص ضال١َ َدزع األزاضٞ به١ًٝ ايصزاع١ بعٓٛإ 

 .دٓٝ٘ 250000 ٚاير٣ س ٌ ع٢ً اٌٜٛ قدزٙ (ذات دد٣ٚ اقت اد١ٜ

 

  سئٛظ عبيؼخ املُصٕسح ٚزبثغ عري االيزحبَبد ثكهٛخ انضساػخ

 ضككري  كككد ايطككٝد أ.د/ أغككسف عبككد ايباضككط ز٥ككٝظ ادتاَعكك١   

 خككالٍ ضككٝاد ٘ زافككل سٝككح ايصزاعكك١، بهًٝكك١ شاْٝكك١اثَت ايعًُٝكك١

ْاظِ غًب٢ عُٝد ايه١ًٝ ٚأ.د/ ستُد عبداجملٝكد ٚنٝكٌ   د/ .أ ادتٛي١

ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايطالب ٚأ.د/ صاحل ضعدٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايب١٦ٝ، 

 .أ.د/ أمئ ايغُس٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا

اثَتشاْٝكك١ ٚ  كككد ز٥ككٝظ ادتاَعكك١ خككالٍ ادتٛيكك١ ايٛزقكك١      

ٚٚضا٥ٌ ايساس١ يًطكالب أثٓكا٤ أدا٤ اثَتشاْكات، ٚضك ٍ ايطكالب عكٔ       

 .آزا٥ِٗ سٍٛ صعٛب١ اثَتشاْات

http://agrfac.mans.edu.eg/news1920/5209-president-mansoura-university-examinations-faculty-agriculture
http://agrfac.mans.edu.eg/news1920/5209-president-mansoura-university-examinations-faculty-agriculture
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  صٚبسح ٔفذ يٍ عبيؼخ ثُبد نهؼهٕو انضساػٛخ ٔانطت انجٛطشٖ ثشٔيبَٛب إىل يؼًم أيشاض انجزٔس

يطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َكدٜس  ف٢ إطاز بسْاَر اثحتاد األٚزٚب٢ إٜسامسٛع بالع يتبادٍ األضا ر٠، اضتكبٌ ا

ٚفدا عًُٝا زفٝكا املطكت٣ٛ    13/6/2019َعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ ٚز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبات ّٜٛ ارتُٝظ املٛافل 

ْهٛ /  كاٜربٜٛ إٜكا  أ.دَكٔ ايطكاد٠   ، ٚاملهكٕٛ  ٣ مبد١ٜٓ  ُٝػٛازا بدٚي١ زَٚاْٝكا َٔ داَع١ بٓات يًعًّٛ ايصزاع١ٝ ٚايطي ايبٝطس

ْا٥ي ز٥ٝظ داَع١ بٓات ٚايباسج١/ أْها زٚنطاْا ضٛبا طايب١ املادطتري بكطكِ ايتطكٜٛس املؤضطك٢ ظاَعك١ بٓكات ايسَٚاْٝك١،       

ٚذيو ف٢ شٜاز٠ ضسٜع١ ملعٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاع١ األْطذ١ يًتعسف ع٢ً املعٌُ ٚع٢ً اإلَهاْٝكات ايبشجٝك١ ٚارتدَٝك١ ايكيت     

 .إٚ بني داَع١ املٓ ٛز٠ ٚداَع١ بٓات يًعًّٛ ايصزاع١ٝ ٚايطي ايبٝطس٣ بسَٚاْٝاٜكدَٗا يًباسجني َٔ أدٌ  عُٝل ايتع

زافككل ايٛفككد خككالٍ ايصٜككاز٠ ايطككٝد األضككتاذ ايككدنتٛز/ ستُككد عبككد اا أضككتاذ أَككساض ايٓبككات بايهًٝكك١ َٚٓطككل بسْككاَر     

 .َٔ َسنص ايبشٛخ ايصزاع١ٝ إٜسامسٛع بالع ظاَع١ املٓ ٛز٠ ٚعدد َٔ طالب ايدزاضات ايعًٝا به١ًٝ ايصزاع١ ٚباسجني

 

 

 «ٔحذح املؼبيم ٔاألعٓضح انؼهًٛخ»كهٛخ انضساػخ رغزضٛف اعزًبع 

ايعًُٝكك١ ظاَعكك١   ٚاألدٗككص٠  عكككد ادتُككامل ٚسككد٠ املعاَككٌ   

املٓ ككٛز٠ بكاعكك١ زتًككظ نًٝكك١ ايصزاعكك١ ٚذيككو بس٥اضكك١ أ.د/ أغككسف 

ستُكككد ضكككًِٜٛ ْا٥كككي ز٥كككٝظ ادتاَعككك١ يػككك٦ٕٛ ايدزاضكككات ايعًٝكككا  

ٚسطٛز أ.د/ ٚيٝد ستُٛد ايػازٚد َكدٜس ايٛسكد٠ ٚعكدد    ، ٛخٚايبش

 .َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ نُُجًني يهًٝات ادتاَع١

يككٞ عككد٠  ٛصككٝات َككٔ أبسشٖككا شٜككاد٠ إٚيكككد اْتٗككٞ اثدتُككامل 

ايتٛع١ٝ مبا  كدَ٘ ايٛسد٠ َٔ خكدَات عجٝك١ عًكٞ َٛقكا ايبٓكو      

يٞ ايتعكإٚ َكا َسنكص  كٓٝك١ اث  كاثت ٚ هٓٛيٛدٝكا       إ باإلضاف١يًذاَعات  األع٢ًايع١ًُٝ باجملًظ  ٚاألدٗص٠ايكَٛٞ يًُعاٌَ 

املعًَٛات بادتاَع١ يف   ُِٝ ٚ  عٌٝ َٓتدٟ عًُٞ   اعًٞ عًٞ ص شات ادتاَعك١ ميهكٔ َكٔ خاليك٘ إٔ ٜتٛاصكٌ ايبكاسجٕٛ       

 .ُٝا ٜتعًل بايتذازب املع١ًُٝٚايهُٝاٜٚات ٚاملطتًصَات ايبشج١ٝ ٚ بادٍ ارتربات ف يألدٗص٠اثضتاداّ املػ ى  إَها١ْٝسٍٛ 

ٚاضتعسض اثدتُامل ايٓػاط املُٝص ايرٟ قاَع ب٘ ايٛسد٠ َؤخسا بايتعإٚ َا ن١ًٝ ايصزاع١ بادتاَع١ ٚداَع١ ناَربدز 

 DIY Scientific ايعًُٝكك١ بتهً كك١ َٓا طكك١ األدٗككص٠ايربٜطاْٝكك١ يف  ككدزٜي ايطككالب ٚايبككاسجني عًككٞ   ككُِٝ ٚ ػككغٌٝ 

Instrumentation 
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 «ىعٕٚهٔالء »صساػٛني انمبْشح ركشو دكزٕسِ  َمبثخ

خكالٍ   -املدزع املطاعد بكطِ ارتطس ٚايص١ٜٓ به١ًٝ ايصزاع١ داَع١ املٓ كٛز٠   -   هسِٜ د/ ٚث٤ ستُد ايطعٝد ضًِٜٛ 

 .2017اذت ٌ اير٣ ْعُت٘ ْكاب١ شزاعٝني ايكاٖس٠ يتهسِٜ أفطٌ زضاي١ َادطتري ٚأفطٌ زضاي١ دنتٛزاٙ صدزت يعاّ 

س ًع ضٝاد ٗا ع٢ً  هسِٜ َٔ َؤضط١ ديتا ٚٚ س ملعادت١ املٝاٙ بايتك١ٝٓ املغٓاطٝطك١ٝ يتُٝصٖكا فك٢ ايبشكح ايعًُك٢      نُا 

 .بتك١ٝٓ ديتا ٚٚ س

 

 انجحش انؼهًٗ أكبدًٚٛخٚحصم ػهٗ احذٖ عٕائض انٓٛئبد ٔاألفشاد يٍ « ػهٗ انششٚف»دكزٕس 

ايطكاد٠ اذتاصكًني عًك٢ دكٛا٥ص ام٦ٝكات      أعًٓع أنادميٝك١ ايبشكح ايعًُك٢ ٚايتهٓٛيٛدٝكا عكٔ أمسكا٤       

، ٚف٢ زتاٍ ايعًّٛ ايبٝطس١ٜ ٚايصزاع١ٝ س ٌ ايطٝد األضكتاذ ايكدنتٛز/ عًك٢ ايطكعٝد     2017ٚاألفساد يعاّ 

ع٢ً دا٥ص٠ أ.د. فؤاد زضٛإ اي ك٢ ف٢  -األضتاذ املت سغ بكطِ ا اصٌٝ به١ًٝ ايصزاع١  -ستُد ايػسٜف 

 .زتاٍ أعاخ ا اصٌٝ

 ثٕعط عُٛبء« 0عغٕس انخري »ٛخ انضساػخ املشبسن فٗ لبفهخ ركشٚى فشٚك كه

ٌُ ايكاف١ً املتها١ًَ يٛضط نسَع داَع١ املٓ ٛز٠ بس٥اض١ أ.د. أغسف عبد ايباضط ايكا٥ِ بعٌُ ز٥ٝظ ادتاَع١ فسٜل ع

ٔ  (1طٛز ارتري )د ضٝٓا٤  2018أنتكٛبس   12-7  كدٜسا دتٗٛد اي سٜل ٚادتٗات املٓع١ُ ف٢ صتا  ايكاف١ً ٚايت٢ اع خالٍ اي  ٠ َك

 .ثْت ازات أنتٛبس 45ف٢ اطاز اثست اثت بايرنس٣ 

أغكسف ضكًِٜٛ ْا٥كي ز٥كٝظ      .د.ٕ خد١َ اجملتُا ٚ ١ُٝٓ ايب١٦ٝ، أستُٛد املًٝذ٢ ْا٥ي ز٥ٝظ ادتاَع١ يػ٦ٛ. د.عطٛز أ

ْكاظِ   .د.أنُكا غكازى فك٢ فعايٝكات ايتهكسِٜ       ،ٚزتُٛع١ َٔ ايطكاد٠ عُكدا٤ ايهًٝكات    ،ادتاَع١ يػ٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ

 .عبدايسمحٔ غًب٢ عُٝد ن١ًٝ ايصزاع١

 :ِٖٚ ايطاد٠ (1دطٛز ارتري )ٚقد    هسِٜ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املػازنني َٔ ن١ًٝ ايصزاع١ ف٢ فعايٝات ايكاف١ً 

µ  زاضات ايعًٝا ٚايبشٛخأضتاذ بكطِ األزاض٢ ٚٚنٌٝ ن١ًٝ ايصزاع١ يػ٦ٕٛ ايد -أ.د. أمئ ستُد ايغُس٣ ايدضٛق٢ 

µ  ٙأضتاذ بكطِ ا اصٌٝ ٚٚنٌٝ نًٝ٘ ايصزاع١ يػ٦ٕٛ خد١َ اجملتُا ٚ ١ُٝٓ ايب١٦ٝ -أ.د. صاحل ايطٝد ضعد 

µ  األضتاذ بكطِ اي ان١ٗ به١ًٝ ايصزاع١ -أ.د. ستطٔ فُٗٞ ستُد َ ط ٢ 
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 عبيؼخ املُصٕسح رششح أعزبرٍٚ يٍ كهٛخ انضساػخ نجٕائض انذٔنخ

املٓ ككٛز٠ دًطككت٘ األخكري٠ بس٥اضكك١ أ.د أغككسف   عككد زتًككظ داَعك١  

عبككد ايباضككط ز٥ككٝظ ادتاَعكك١ ٚعطككٛز أ.د نُككاٍ دككاد غككازٚبِٝ     

ستافغ ايدقًٗٝك١، ٚ  خكالٍ ادتًطك١ اضكتعساض  سغكٝشات أعطكا٤       

١٦ٖٝ ايتدزٜظ بادتاَع١ دتٛا٥ص ايدٚي١ املكد١َ َٔ اجملًكظ األعًك٢   

ايبشككح  يًجكافكك١ ٚ سغككٝشات دككٛا٥ص ايدٚيكك١ املكدَكك١ َككٔ أنادميٝكك١ 

 .2018ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛدٝا يًعاّ 

ٚادتدٜس بايرنس إٔ زتًظ داَع١ املٓ ٛز٠ املٛقس قد ٚافل ع٢ً  سغكٝأ نكال َكٔ ايطكٝد أ.د. ضكا٢َ عبكد اذتُٝكد محكاد         

، أمئ ستُد ايغُس٣ األضتاذ بكطِ األزاض٢ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشكٛخ  .األضتاذ املت سغ بكطِ األزاض٢ ٚايطٝد أ.د

 .دتا٥ص ٢ ايدٚي١ ايتكدٜس١ٜ ٚايت ٛم ف٢ فسمل ايعًّٛ ايصزاع١ٝ

  ٚحصذ انجبئضح انكربٖ فٗ يغبثمخ سٔاد رطجٛك انؼهى فٗ يصش« فشٚك انجٕٛركُٕنٕعٗ ثجبيؼخ املُصٕسح»

ظاَعك١ املٓ ككٛز٠   (بسْكاَر ايبٝٛ هٓٛيكٛد٢  )س كد فسٜكل   

حتع زعا١ٜ أ.د/ ْاظِ عبدايسمحٔ غكًب٢ عُٝكد ايهًٝك١ ٚإغكساف     

أ.د/ أغسف سطني عبكد امكاد٣ ز٥كٝظ ايكدا٥س٠ ايعًُٝك١ يًربْكاَر       

ٚأ.ّ.د/ ستُد سطٔ عبد ايعصٜص األضتاذ املطاعد بكطكِ ايٛزاثك١ ٚ   

ّ/ أَاْٞ ستُد ايسفاعٞ املعٝكد٠ بكطكِ ايهُٝٝكا٤، ادتكا٥ص٠ ايهكرب٣      

زٚاد )بٝٛ هٓٛيٛد٢ خالٍ املٛضِ ايطادع َٔ َطابك١ ف٢ زتاٍ اي

فرباٜكس   2بتكازٜخ   SOLE ْعُتٗا  ف٢ َ س ٚايت٢ ( طبٝل ايعًِ

 .بكاع١ املؤاسات به١ًٝ طي ايك س ايع٢ٓٝ 2019

زٚاد  طبٝل ايعًِ ف٢ َ كس ٖك٢ َطكابك١ يًُبكدعني َكٔ طكالب ايبٝٛ هٓٛيكٛد٢ عًك٢ َطكت٣ٛ داَعكات َ كس، سٝكح             

 .(دزاض١ ساثت - َٗازات ايعسض -املػازٜا ٚاألعاخ  -املٓاظسات ايع١ًُٝ )أْٛامل َٔ املطابكات  4يي ف٢ طا 80 ٓافظ ان  َٔ 

 :ٚفسٜل ايبٝٛ هٓٛيٛد٢ املػازى ف٢ املطابك١ ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل
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  رفٕص ثزًٕٚم يششٔع ثحضٗ يٍ عبيؼخ املُصٕسح« عبىل فبدٖ»دكزٕسِ 

َك سكات عجٝك١ بايتُٜٛكٌ َكٔ      (5)أعًٔ قطامل ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظاَع١ املٓ ٛز٠ عٔ فٛش 

 .د1375000١ٝٓٚسد٠ ايبشٛخ بادتاَع١ بإلايٞ َبًغ 

د١ٝٓ َٔ خكالٍ َكك   املػكسٚمل ايبشجك٢ املككدّ َكٔ        250000ٚقد فاشت ن١ًٝ ايصزاع١ بتٌُٜٛ قدز٠ 

اضكتاداّ املاً كات   )بعٓكٛإ   -دزع بكطِ األزاضٞ بهًٝك١ ايصزاعك١   امل -ضايٞ فاد٣ أبٛ ايعص ضال١َ  دنتٛزٙ

 .(اقت اد١ٜامل َد٠ يًش ٍٛ عًٞ َٓتذات ذات دد٣ٚ 

 يٍ ْٛئخ انزذسٚظ ثكهٛخ انضساػخ فٗ ػٛذ انؼهى انحبد٘ ػشش 4و عبيؼخ املُصٕسح ركش

 ايدٚيك١  دكٛا٥ص  عًك٢  ٚاذتاصكًني  ٚايبكاسجني  ايعًُا٤ َٔ نٛنب١ 2019 ٜٛيٝٛ 2 نسَع داَع١ املٓ ٛز٠ ّٜٛ ايجالثا٤ املٛافل

ٟ  ايعًِ بعٝد اثست اٍ خالٍ ٚايتػذٝع١ٝ ايتكدٜس١ٜ غكٗد اذت كٌ  هكسِٜ زتُٛعك١ َكٔ ايطكاد٠ أعطكا٤ ٦ٖٝك١         ، ٚ عػكس  اذتكاد

 ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاع١ ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل:

µ ٓبات بهًٝك١ ايصزاعك١ ذت كٛي٘ عًك٢ دكا٥ص٠      ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس ستُد ْٛز ايدٜٔ غباْ٘ األضتاذ بكطِ أَساض اي

 ادتاَع١ ايتكدٜس١ٜ ف٢ زتاٍ ايعًّٛ ايبٝطس١ٜ ٚايصزاع١ٝ.

µ          ايطٝد ايدنتٛز/ أمحد ع٢ً ع٢ً أبٛايعطا األضتاذ املطاعد بكطكِ األزاضك٢ بهًٝك١ ايصزاعك١ ذت كٛي٘ عًك٢ دكا٥ص٠ ادتاَعك١

 يابدامل ف٢ زتاٍ ايعًّٛ ايبٝطس١ٜ ٚايصزاع١ٝ.

µ  /َٙريفع إبساِٖٝ نُاٍ عبد اي تا  املدزع بكطِ ايٛزاث١ به١ًٝ ايصزاع١ ذت ٛما عًك٢ دكا٥ص٠ ادتاَعك١    ايطٝد٠ ايدنتٛز

 ألسطٔ زضاي١ دنتٛزاٙ.

µ  املدزع بكطكِ اي كٓاعات ايغرا٥ٝك١ بهًٝك١ ايصزاعك١، ذت كٛي٘ عًك٢         -ايطٝد ايدنتٛز/ اذتط٢ٓٝ أمحد أمحد ع٢ً أبٛ ايٓذا

 زبعني.دا٥ص٠ أسطٔ عح يػباب ايباسجني حتع ضٔ األ
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