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يف غإٔ إؾدداز ايئ٥ةد١ ايدايًٝد١ يهًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ )َس ًد١          2009 /7 /1( بتازٜخ 1485ؾدز قساز ٚشازٟ زقِ )

ٚذيدو يصٜدا ٠ ؾااًٝد١ اينًُٝد١ ايتنًُٝٝد١ ٚيؿٛؾدا شٜدا ٠ لددزٜك ايمتدئ  نُدا             , ايطدااا  ا نتُدد٠  ايبهايٛزٜٛع( بٓعاّ 

بدساَن ؾكدو ٚذيدو     8إىل  13ايتدصاٍ ادد  ايددلاَن َدٔ        ٚؾٝٗدا لمتٜٛس ال٥ة١ ايه١ًٝ إىل ايئ٥ة١ اؾدٜد٠ بايطااا  ا نتُدد٠  

َٚٛانب١َ ا تٝا دا    ؾ٢ٚا نس ٢ٓٗا ٚاإلق١ًُٝٝ ٚنرا ايتمتٛز اينًُيًٛؾا٤ مبتمتًبا  ايت١ُٝٓ االقتؿا ١ٜ ٚاال تُاا١ٝ احمل١ًٝ َ

  .ضٛم اينٌُ

  : أٚال :  ز ١ بهايٛزٜٛع اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ يف

 اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ .1
ا٢ً ايثا١ْٜٛ اينا١َ غنب١ ايسٜاقٝا , ٚلبدأ ايدزاض١ ب٘ ااتبازا َدٔ ا طدت٣ٛ    اؿاؾًنيٜكبٌ بٗرا ايدلْاَن ايمتئ  

 . األٍٚ

  : ثاْٝا :  ز ١ بهايٛزٜٛع اينًّٛ ايصزاا١ٝ ؾ٢ إ د٣ بساَن ايتخؿـ ايتاي١ٝ

 اإلْتاج ايٓبالٞ .2

 اإلْتاج اؿٝٛاْٞ ٚايدا ٢ٓ ٚايطُهٞ .3

 ٚقا١ٜ ايٓبا  .4

 اًّٛ ٚلهٓٛيٛ ٝا األغر١ٜ .5

 يصزاا١ٝايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ ا .6

 ايصزاا١ٝ ٚاال تُاا١ٝ االقتؿا ١ٜاينًّٛ  .7

 األزاقٞ ٚا ٝاٙ .8

( , ٚلبددأ   8إىل زقدِ   2ٚلهٕٛ ايدزاض١ با طتٜٛني األٍٚ ٚايثاْٞ َٛ د٠ ظُٝد  ايددلاَن ايطدابك١ ) ايددلاَن َدٔ زقدِ       

ا كسزا  ا ؤ١ًٖ شلا ؾ٢ ايؿؿٌ ايدزاضٞ ايثاْٞ َدٔ   ا تٝاشا٢ً  ايدزاض١ بٗرٙ ايدلاَن ااتبازا َٔ ا طت٣ٛ ايثايث بٓا٤

 .ا طت٣ٛ ايثاْٞ

ت٣ٛ ايدلاَن ايدزاض١ٝ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ ضابك١ ايرنس ا٢ً ايندٜد َٔ ا كسزا  االيتٝاز١ٜ ضٛا٤ َٔ  ايٌ ايتخؿـ ؼ

ا ٛانبد١ يتمتًنالد٘ ؾد٢ ضدٛم. نُدا      َٔ ياز ٘ مما جينٌ ايدلاَن لتؿـ با سْٚد١ ٚلتدٝل يًمتايدك  سٜد١ ايتٝداز ا كدسزا         أٚ

                 ِ ؼت٣ٛ ايددلاَن ايدزاضد١ٝ بٓعداّ ايطدااا  ا نتُدد٠ اًد٢ ضد١ً َكدسزا  ايمتدئ  ا تؿدٛقني ممدا ٜطدااد اًد٢ ثكدٌ َٗدازالٗ

 ٚ اُِٗ يًتُٝص ٚيًُٓاؾط١ ؾ٢ ضٛم اينٌُ .

( ؾ٢ٗ بدساَن ااَد١ ؾد٢    8( ٚ)6قاّ )ٜكِ نٌ بسْاَن َٔ ايدلاَن ايثُا١ْٝ ايطابك١ ايتخؿؿا  ايؿسا١ٝ ايتاي١ٝ ادا ايدلاَن أز

 .ايتخؿـ ا رنٛز نُا ٖٛ َٛقل باؾدٍٚ ايتاىل
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 بٝإ بايدلاَن اـاؾ١ بايه١ًٝ )ايطااا  ا نتُد٠(

 األقطاّ ايت٢ ٜتبنٗا ايدلْاَن ايتخؿؿا  ايؿسا١ٝ ايت٢ ٜكُٗا نٌ بسْاَن ايدلْاَن

اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ 

 ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ
ٖٓدض١   -ٖٓدض١ ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ   -آال  ٚق٣ٛ شزاا١ٝ 

 ايسٟ ٚايؿسف اؿكًٞ
 اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ

 ااّ == == ايبطالني احملاؾٌٝ اإلْتاج ايٓبالٞ
 احملاؾٌٝ -1

 ايؿان١ٗ -2

 اـكس ٚايص١ٜٓ -3

اإلْتاج اؿٝٛاْٞ 

 ٚايدا ٢ٓ ٚايطُهٞ
إْتاج 

 اؿٝٛإ
إْتاج 

 ايدٚا ٔ
إْتاج 

 األزلاى
 ااّ ==

 إْتاج اؿٝٛإ -1

 إْتاج ايدٚا ٔ -2

 ٚقا١ٜ ايٓبا 
أَساض 

 ايٓبا 
 ااّ == ا بٝدا  اؿػسا 

 أَساض ايٓبا  -1

 اؿػسا  -2

 ا بٝدا  -3

اًّٛ ٚلهٓٛيٛ ٝا 

 األغر١ٜ

 األيبإ
ايؿٓااا  

 ايػرا١ٝ٥
 ااّ == ==

 األيبإ -1

 ايؿٓااا  ايػرا١ٝ٥ -2

ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ 

 ايصزاا١ٝ
 ااّ == == == ==

 ايٛزاث١ -1

 ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ -2

 ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٞ -3

 االقتؿا ١ٜاينًّٛ 

 ٚاال تُاا١ٝ

 ايصزاا١ٝ

 االقتؿا 

 ايصزااٞ

إ از٠ أاُاٍ 

 شزاا١ٝ

اإلزغا  

 ايصزااٞ

 اال تُاع

 ايسٜؿٞ

 ااّ

 ايصزااٞ االقتؿا  -1

 ايسٜؿٞ ٚاجملتُ اإلزغا  ايصزاا٢  -2

 األزاقٞ ااّ == == == == األزاقٞ ٚا ٝاٙ

 

 

 

اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ 

 ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ

 اإلْتاج ايٓبال٢

 ٢اإلْتاج اؿٝٛاْ

ٚايدا ٢ٓ 

 ٢ٚايطُه
 ٚقا١ٜ ايٓبا 

اًّٛ ٚلهٓٛيٛ ٝا 

 األغر١ٜ

اينًّٛ االقتؿا ١ٜ 

ٚاال تُاا١ٝ 

 ايصزاا١ٝ

ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ 

 ايصزاا١ٝ

 األزاق٢ ٚا ٝاٙ
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 «اٌزغز٠خ ٔظُ» املز١ّض اٌربٔبِظ

اًدد٢ إْػدا٤ بسْدداَن َتُٝددص   10/6/2017ٚاؾدل اجملًددظ األاًد٢ يًااَنددا  بتدازٜخ    

به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿدٛز٠ مبطد٢ُ )ْعدِ ايتػرٜد١(  س ًد١ ايبهدايٛزٜٛع       

 .2017/2018ناّ اؾاَن٢ بايايدزاض١ بايدلْاَن  ٚبدأ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠, 

زؤ١ٜ ايدلْاَن : إٔ ٜهٕٛ بسْداَن ْعدِ ايتػرٜد١ َدٔ أؾكدٌ ايددلاَن األنا  ٝد١        

 .فاٍ ايتػر١ٜ ؾ٢ ٢ا تُٝص٠ اًٞ ا طتٟٛ احملًٞ ٚاإلقًُٝ

زضاي١ ايدلْاَن : ًٜتصّ بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ بتخسٜن أيؿا٥ٝني قدا زٜٔ اًدٞ   

      ٛ ص َدٔ  لٓاؾطدٞ َتُٝد   ٣لًب١ٝ ا تٝا دا  ضدٛم اينُدٌ احملًدٞ ٚاإلقًُٝدٞ مبطدت

يددئٍ لُٓٝدد١ َٗددازا  ايددتنًِ ايددرالٞ ا طددتُس ٚايبةددث اينًُددٞ ـدَدد١ اجملتُدد  

 .ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 :أٖداف ايدلْاَن

 ا نسؾ١ ايتمتبٝك١ٝ يًتكٓٝا  اؿدٜث١ يف لكِٝٝ اؿاي١ ايػرا١ٝ٥ يًُسقٞ, ٚايتنسف اًٞ أضاضٝا  اًِ ايتػر١ٜ. 
 ٢.إادا  ٚلمتبٝل بساَن غرا١ٝ٥ ياؾ١ يًُسق نٝؿ١ٝ, نٝؿ١ٝ ؽمتٝو ايٛ با  ايػرا١ٝ٥ يف ايؿة١ ٚا سض 
 لؿُِٝ بساَن ؾة١ٝ يًُاتُ  يئزلكا٤ مبطتٟٛ ايؿة١ اينا١َ. 
 ٕلنعِٝ االضتؿا ٠ بايػرا٤ يتةكٝل ؾٛا٥دٙ َٚطاُٖت٘ يف ؾة١ اإلْطا. 
 تػرٜٚد١  ل١ُٝٓ ايتؿهرل ايٓكدٟ ٚ ٌ ا ػهئ  ٚايتٛاؾٌ ايؿناٍ ٚاييت لطاادِٖ يف ايتػًك اًٞ ايندٜد َٔ ا ػانٌ اي

 .بايتنإٚ َ  ايؿسٜل ايمتيب ٚغرلٖا َٔ ايكمتااا  ذا  ايؿ١ً بايتػر١ٜ

 لؿنٌٝ ا ػازن١ يف ا ؤمتسا  ٚٚزؽ اينٌُ ٚأْػمت١ ايبةث اينًُٞ ذا  ايؿ١ً مبااٍ ايتػر١ٜ Dietetic  
 ايتنسف اًٞ ايتػر١ٜ اؾص١ٝ٦ٜ ٚنٝؿ١ٝ اضتخداَٗا يًةد َٔ األَساض ا ص١َٓ.  

 :ا ُاث١ً ٣ِ ايتػر١ٜ أ ايدلاَن األيسأِٖ َا  ٝص بسْاَن ْع

  إْػا٤ ٖرا ايدلْاَن بٓا٤ًا اًٞ ايتةًٌٝ ايب٦ٝٞ ٚؼدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايكنـ ٚايؿسف ٚايتٗدٜدا  . 
        ٌٜنتدل بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ ايدلْاَن األٚ د يف ايهًٝا  ٚا ناٖد ا ختؿ١ بنًدّٛ ايتػرٜد١ يف إقًدِٝ ايدديتا ممدا ٜنُد

 . اَن١ ا ٓؿٛز٠-١ٝ يه١ًٝ ايصزاا١ اًٞ يًل َٝص٠ لٓاؾط
            ٜنتُد ٖرا ايدلْاَن اًٞ َؿداِٖٝ ايتػرٜد١ اؿدٜثد١ ا ُثًد١ ؾُٝدا ٜندسف بايتػرٜد١ اؾص٦ٜٝد١ ٚائقتٗدا بداألَساض

 .ا ختًؿ١ اييت لؿٝك اإلْطإ
 ٟمبؿس, مما ٜديٌ اًٞ أْ٘  ؽتًـ ا كسزا  ايدزاض١ٝ بدلْاَن ْعِ ايتػر١ٜ َكاز١ْ مبكسزا  بساَن ايتػر١ٜ األيس

 . األيس٣يٝظ لهساز يًدلاَن ايتػر١ٜ 
 زؾ  ٚلمتٜٛس اـًؿ١ٝ ايمتب١ٝ يدٟ يسٜن ايدلْاَن أ طسٜل لدزٜظ ا كسزا  ايمتب١ٝ األضاض١ٝ. 
  (.ايذلب١ٝ ايسٜاق١ٝ -اؿاضبا  ٚا نًَٛا   -ايؿٝدي١  -ايمتك  -ٜػازى يف ٖرا ايدلْاَن ايندٜد َٔ ايهًٝا  )ايصزاا١ 
 طئ  ايدلْاَن َٔ ايتدزٜك ا ٝداْٞ يف َطتػؿٝا   اَن١ ا ٓؿٛز٠ مما ٜتٝل شلِ يدل٠ ا١ًُٝ  كٝك١ٜٝتُه ٔ. 
 ٌُٜتِ لدزٜظ ايدلْاَن بايًػ١ اإللًٝص١ٜ مما ٜنٌُ اًٞ لًب١ٝ ا تٝا ا  ضٛم اين. 

  َٔ بدب١ًَٛ ايتػرٜد١ اينئ ٝد١ ظٗدا  ادد٠ َٓٗدا      االيتةامٜتُهٔ يسٜن ٖرا ايدلْاَن European Society 

for Clinical Nutrition & metabolism 
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 «اٌخضشاء ٚاملغغذبد اٌذذائك رٕغ١ك» املز١ّض اٌربٔبِظ

اًد٢ إْػدا٤ بسْداَن َتُٝدص      2/8/2017 بتدازٜخ  317ؾدز ايكساز ايدٛشاز٣ زقدِ   

لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طدمتةا   ) اَن١ ا ٓؿٛز٠ مبط٢ُ  - دٜد به١ًٝ ايصزاا١ 

بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ ٚاير٣  ٓل  ز ١ ايبهايٛزٜٛع ؾ٢ اينًّٛ  (اـكسا٤

 .2017/2018ايدزاض١ بٗرا ايدلْاَن ااتبازا َٔ ايناّ اؾاَن٢  ٚبدأ ايصزاا١ٝ, 

ؾ٢ ظٌ ايتمتدٛز ايتهٓٛيدٛ ٢ لٗددف  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ إىل اضدتػئٍ ٚلمتدٜٛس        

اج َٓتن بأقدٌ  ا طا ا  ؾ٢ ناؾ١ ا دٕ ٚايكس٣ ٚياؾ١ ؾ٢ ا دٕ اؾدٜد٠ ٚإْت

 .لهايٝـ ٜطٌٗ لطٜٛك٘ ٚحيكل اا٥دا اقتؿا ٜا

لؿُِٝ بسْاَن لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طمتةا  اـكسا٤ بٓا٤  ا٢ً ا تمتًبدا     

اؿاي١ٝ يطٛم اينٌُ ا٢ً ا طت٣ٛ احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ, ٖٚٛ بسْداَن َتؿدس  ؾد٢    

 .قاؾعا  ٚضو ٚغسم ٚغس  ايديتا ٚاؾاَنا  ا تٛا د٠

يٓٛا٢ ؾ٢ لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طمتةا  اـكسا٤ إىل يًل ٚلػاٝ  الؿاٍ ؾناٍ بني اؾاَن١ ٚايؿٓاا١, ٚيًل ٜٗدف ايدلْاَن ا

ٚل١ُٝٓ ثكاؾ١ اينٌُ نؿسٜل َتهاٌَ حيت٣ٛ ا٢ً أنثس َٔ فُٛا١ اٌُ ؾ٢ أنثس َٔ ؽؿـ ـد١َ ب٦ٝد١ اينُدٌ ؾد٢ فداٍ     

 .طاِٖ ؾ٢ ؾتل فاال  ٖا١َ ؾ٢ ضٛم اينٌُلٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طمتةا  اـكسا٤ ٚنٌ اجملاال  ايتمتبٝك١ٝ ضٛف ل

ٜطن٢ ايدلْاَن إىل ؼكٝل َها١ْ َتُٝص٠ َٚسَٛقد١ بدني ايددلاَن ايٓٛاٝد١ باؾاَندا  ا ؿدس١ٜ ؾد٢ لٓطدٝل اؿددا٥ل          ١: ايسؤٜ

 .ٚا طمتةا  اـكسا٤ ٚلٛؾرل ب١٦ٝ َتُٝص٠ يًتنًِٝ ٚايتنًِ ايؿناٍ ٚايبةث اين٢ًُ ا٢ً ا طتٜٛني احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ

ا طا١ُٖ ؾ٢ االزلكا٤ مبطت٣ٛ  ٛ ٠ ايتنًِٝ ٚؾكًا  ناٜرل ق١َٝٛ لتطِ ٚلتئ٤ّ َ  ْعِ َٚٛاز  ٚأيئقٝدا  اينًُٝد١   :  ايسضاي١

ايتن١ًُٝٝ ٚايبةث اين٢ًُ ٚيد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ َٚٛانب١ ايتمتٛزا  اؿدٜث١ ؾ٢ فاٍ لٓطدٝل اؿددا٥ل ٚا طدمتةا     

 .اـكسا٤

 :أٖداف ايدلْاَن

 ٝا ا  ضٛم اينٌُ ٚ ٌ َػهئ  اجملتُ  باضتخداّ األضًٛ  اين٢ًُ ؿدٌ ٖدرٙ ا ػدهئ  ؾد٢ فداٍ لٓطدٝل       ضد ا ت

 .اؿدا٥ل ٚا طمتةا  اـكسا٤
              لمتٜٛس كس دا  اينًُٝد١ ايتنًُٝٝد١ ٚايبةثٝد١ ٚاالزلكدا٤ بهؿدا٠٤ ٚؾنايٝد١ اـددَا  اجملتُنٝد١ ٚلكددِٜ ا نًَٛدا

 .كسا٤ايصزاا١ٝ ؾ٢ لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طمتةا  اـ
           إنطا  يسٜن بسْاَن لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طدمتةا  اـكدسا٤ ا ٗدازا  اينًُٝد١ ؾد٢ َنسؾد١ اٝد  اجملداَٝ  ايٓبالٝد١

 .ا طتخد١َ ؾ٢ لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طمتةا  اـكسا٤ ٚاال تٝا ا  ايب١ٝ٦ٝ اـاؾ١ بٗا ٚبساَن ؾٝاْتٗا
 ٌايسؽ, ايتٓكٝو َد   طدا  اال تٝا دا  ا ا٥ٝد١      إنطا  اـسٜن ا ٗاز٠ ؾ٢ لٓطٝل ٚإادا  غبها  ايس٣ اؿدٜث١ َث

 .يهٌ آؿس َٔ اينٓاؾس ايٓبال١ٝ
  اإلقا٠٤ ٚأَانٔ اؾًٛع -ايٓٛاؾرل -إنطا  اـسٜن ا ٗاز٠ ؾ٢ لٓطٝل ا ػاٜا. 

 شزاا١ األضمتل (Roof garden)    ٛٚػًُٝٗا باضتخداّ ْبالا  ايص١ٜٓ ٚايٓبالا  ايمتب١ٝ ٚاينمتس١ٜ يتكًٌٝ ايتًد

 . ا٥ِ يًُٓصٍ َٔ لًو ايٓبالا ٚلٛؾرل َؿدز 
 لٓطٝل ا ئاك ا ختًؿ١ )اؾٛيـ ٚنس٠ ايكدّ( ٚا طمتةا  اـكسا٤ ا ختًؿ١ ٚاٌُ بساَن ايؿٝا١ْ اـاؾ١ بٗا . 
 ٌايٓددٛا ٣ ٚايكددس٣ ايطددٝا ١ٝ ٚا ػددالٌ ٚاضتؿددئجل األزاقدد٢ اؾدٜددد٠ ٚإادددا  اـددسٜن يًنُددٌ مبؿددس : فدداال  اينُدد

 .ٚاـازج ؾ٢ ايدٍٚ اينسب١ٝ
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لٗدف ايه١ًٝ إىل االزلكا٤ مبطت٣ٛ طئ  ايدزاضا  اينًٝا, مبا ٜؤًِٖٗ يتػخٝـ ا ػهئ  ايصزاا١ٝ ا تٓٛا١, ٚاينٌُ ا٢ً 

 ًٗا , ٚإ دسا٤ ايبةدٛ  اينًُٝد١ ؾد٢ فااللٗدا, ٚؽمتدٝو َٚتابند١ لٓؿٝدر ايطٝاضد١ ايصزااٝد١ ؾد٢ ْدٛا ٞ اإلْتداج ٚاـددَا                

اجملتُ . ٚلكّٛ ايه١ًٝ بدٚز  ٖٛسٟ ؾ٢ ايتندسف اًد٢  ا دا  اجملتُد  ايصزاادٞ ؾد٢ إقًُٝٗدا ٚلػدازى ؾد٢          ايصزاا١ٝ ٚيد١َ 

  .ؼكٝل أٖداؾ٘ ٚاالزلكا٤ ب٘

ايؿا ز٠ أ اشل٦ٝد١   -قاَت ايه١ًٝ بتمتٜٛس بساَن ايدزاضا  اينًٝا ؾ٢ إطاز ا ناٜرل األنا  ١ٝ ايكٝاض١ٝ ا س ن١ٝ ا تبٓا٠ 

, ٚاينُددٌ اًددٞ إجيددا  َهددإ يًهًٝدد١ اًدد٢ اـسٜمتدد١ ايتٓاؾطدد١ٝ اينًُٝدد١ ا ؿددس١ٜ    ٚاالاتُددا نًددِٝ ايكَٛٝدد١ يكددُإ  ددٛ ٠ ايت

 .ٚاإلق١ًُٝٝ , ٚمبكسزا   زاض١ٝ لتُاغٞ َ  لًو ايتةدٜا  ٚايتػرلا  اينا ١ٝ ا تئ ك١

كددّ َدٔ يدئٍ    َٔ ٖٓا  ا٤  ؾهس٠ ايه١ًٝ ؾ٢ لمتٜٛس ال٥ةتٗا ايداي١ًٝ  س ١ً ايدزاضدا  اينًٝدا  تد٢ لًةدل بسندك ايت     

لمتٜٛس ايئ٥ة١ يتنٌُ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ , ٚا متبل ؾ٢ َنعِ  اَنا  اينامل , ٚقد لمتًك ذيو ايتمتٜٛس إقاؾ١ َكسزا  

, ؾ٢ إطاز الؿاق١ٝ بٛيْٛٝا , َ  ٚ ٛ  لٓٛع ؾ٢  ز ا  ا ا طترل ندٞ لؿدٞ با تٝا دا  ضدٛم اينُدٌ       ٚ ز ا  ا١ًُٝ  دٜد٠

 . ُٝٞا٢ً ا طتٜٛني احملًٞ ٚاإلقً

 -ايت٢ متٓةٗا ايه١ًٝ: ايدز ا  اين١ًُٝ بايدزاضا  اينًٝا )ْعاّ ايطااا  ا نتُد٠(

 ا ا طترل ايبةثٞ ٚ نتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف اينًّٛ ايصزاا١ٝ -أ 

 ا ا طترل ا ٗين -  

  ز ١ ا ا طترل ؾ٢ اًّٛ ايبرٚز  -ج 

  ز ١ ا ا طترل ؾ٢ اإل از٠ ا تها١ًَ يألزاق٢ -  

  تها١ًَ يًُٝاٙ ز ١ ا ا طترل ؾ٢ اإل از٠ ا -ٙ 

  ز ١ ا ا طترل ؾ٢ اؿُا١ٜ ا طتدا١َ يًُةاؾٌٝ -ٚ 

 )أ( املبعغزري اٌجذضٝ ٚدوزٛساٖ اٌفٍغفخ فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ

 ايتخؿؿا  اييت متٓل ؾٝٗا  ز ا  ا ا طترل ايبةثٞ ٚ نتٛزاٙ ايؿًطؿ١ يف اينًّٛ ايصزاا١ٝ

 اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ  ٞايٓبا  ايصزاا 

 ٌٝاحملاؾ    ايصزااٞاالقتؿا 

 ايٛزاث١  ٞاًّٛ األزاق 

 ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ  ٕاأليبا 

 ايؿٓااا  ايػرا١ٝ٥   أَساض ايٓبا 

 ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٝا ايصزاا١ٝ  إْتاج اؿٝٛإ , إْتاج األزلاى 

 ٔ إْتاج ايدٚا  ٞاإلزغا  ايصزااٞ , اال تُاع ايسٜؿ 

 ايؿان١ٗ  اًّٛ اـكس , اًّٛ ايص١ٜٓ 

   االقتؿا ١ٜاؿػسا   ٕايصزااٞاؿٝٛا 

  ا بٝدا  
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 )ة( املبعغزري املٕٙٝ فٝ اٌؼٍَٛ اٌضساػ١خ

ٍٍ يػت٢ ا ٗٔ ؾ٢ اجملاال   اشلدف َٔ إْػا٤ ا ا طترل ا ٗين ٖٛ لصٜٚد ايمتئ  بدتأضٝظ اًُٞ ؾ٢ َطت٣ٛ أنا  ٞ ٚلمتبٝكٞ اا

ا ختًؿ١ ا سلبمت١ بايكمتاع ايصزااٞ ٚؾكا  تمتًبا  ضٛم اينٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ , مبا خيدّ ا ٗدٔ ا ختًؿد١ ؾد٢ قمتداع ايصزااد١      

 ٥ُني اًٝٗا. ٚإْتاج ايػرا٤ ٚلدزٜك ايكا

 -:ايتخؿؿا  اييت متٓل ؾٝٗا  ز ١ ا ا طترل ا ٗين يف اينًّٛ ايصزاا١ٝ

 ٖٓدض١ اآلال  ٚايك٣ٛ ايصزاا١ٝ   ٖٓدض١ َناَئ  َا بند اؿؿا 

 ٖٓدض١ َؿاْ  األغر١ٜ  اضتصزاع األزاقٞ اؾدٜد٠ 

 ٞايتطٜٛل ايصزاا   ايتُٝص ايٛزاثٞ  نًُٞ األ ٝا٤ ؾ٢ ٖٓدض١ اؾٝٓا 

  اينك١ٜٛايصزاا١  لدٜٚس كًؿا  ا صزا١ َٚؿاْ  األغر١ٜ 

 ٕلهٓٛيٛ ٝا األيبا  ضئ١َ األغر١ٜ 

 ايتةايٌٝ ا ٝهسٚبٝٛيٛ ١ٝ  ْٞاإلْتاج اؿٝٛا 

 ٞاإلْتاج ايطُه  ايت١ُٝٓ ايسٜؿ١ٝ 

 إ از٠ َصازع ايؿان١ٗ  إْتاج اـكس ؾ٢ األزاقٞ ا طتؿًة١ 

 لٓطٝل ايب١٦ٝ ٚاؿدا٥ل    ايصزاا١ٝ اؿػس١ٜاإل از٠ ا تها١ًَ يآلؾا 

  لهٓٛيٛ ٝا ٚقا١ٜ ا صزٚاا  

 )ط(  ِبعغزري ػٍَٛ اٌجزٚس )ثٕظبَ اٌغبػبد املؼزّذح األٚسٚثٟ (

ٜسنص َا طترل ايبرٚز أضاضًا ا٢ً نٝؿ١ٝ لمتٜٛس اإلْتاج ايصزااد٢ ؾد٢ اٗٛزٜد١ َؿدس اينسبٝد١ َدٔ يدئٍ لهٓٛيٛ ٝدا         

 .ايٓٗٛض بايديٌ ايك٢َٛ بٗدفإْتاج ايتكا٣ٚ يًُةاؾٌٝ االقتؿا ١ٜ ٚائج األَساض ايٓبال١ٝ ا ؿا ب١ يًبرٚز 

زؾد  نؿددا٠٤ اـدسجيني ايدرٜٔ ٜنًُددٕٛ ؾد٢ فدداٍ لهٓٛيٛ ٝدا إْتداج ايبددرٚز بػدسض اإل دداّ        ٜٚٗددف َا طدترل ايبددرٚز إىل   

إنطددا  ايمتددئ  ايكدددز٠ اًدد٢ َطدداٜس٠ ايتمتددٛزا  ؾدد٢ فدداٍ لهٓٛيٛ ٝددا إْتدداج ايتكددا٣ٚ , ٚذا اجملدداٍھبايتكٓٝددا  اؿدٜثدد١ ؾدد٢ 

 اض١ ا كسزا  ا متٛز٠.َٔ يئٍ شٜا ٠ َندال  ايٓٛا ٢ اين١ًُٝ ٚايتمتبٝك١ٝ ٚايتدزٜب١ٝ آد  ز ٚأَساقٗا

 ا ا طدترل شلدرٙ  االضتؿا ٠ َٔ يدلا  اؾاَنا  األٚزٚب١ٝ ا ػازن١ ؾ٢ لمتٜٛس ٚاضتةدا  َكسزا   دٜد٠ نُا ٜٗدف إىل 

 بػسض لمتٜٛس قمتاع إْتاج ايتكا٣ٚ ٚايت٢ لطااد ا٢ً لمتٜٛس اجملتُ  ٚلُٓٝت٘. تٗااين٢ًُ ْٚٛاٝ اٖأَ  ٝث قتٛ

 ثٕظبَ اٌغبػبد املؼزّذح ( اإلٔج١ٍض٠خخ ٌألساضٝ )ثبٌٍغخ )د( ِبعغزري اإلداسح املزىبٍِ

زاق٢ ذا  أ١ُٖٝ ياؾ١ ؾ٢ ا ٓاطل اؾاؾ١ ٚغب٘ اؾاؾ١ َٔ بًدإ َٓاطل  دٛض ا تٛضدو , َٚدٔ    األ إ از٠لنتدل قكاٜا 

 ٜا شٜا ٠ نؿا٠٤ ا ٓمتك٢ إٔ اضتخداّ األزاق٢ بمتسٜك١ أنثس نؿا٠٤ أقٌ لهًؿ١ َٔ اضتؿئجل اؾدٜد ,  ٝث أْ٘ َٔ ا ُهٔ اقتؿا

 .اضتخداّ األزاق٢

زاق٢ ْتٝا١ الضتمتئع ا تٝا ا  ضدٛم اينُدٌ ٚذيدو  تد٢ ؽددّ      ا تها١ًَ يأل اإل از٠ ز ١ َا طترل ؾ٢  إْػا٤ٚ ا٤ 

ٚلمتٜٛس لهٓٛيٛ ٝا َنسؾ١ٝ  دٜد٠  إْتاجيمت١ ايت١ُٝٓ يًدٚي١ ٚؽًل ؾسف يًنٌُ ٚؼطني َطت٣ٛ ايديٌ, نُا لطاِٖ ؾ٢ 

 .زاا٢ ؾ٢ فاٍ ايكمتاع ايص

 -٢ :أٖداف َا طترل اإل از٠ ا تها١ًَ يألزاق

  ايصزااد٢ ٚلصٜدد َدٔ     اإلْتداج ٚايتمتبٝكا  ا ٓاضب١ ايت٢ لكددّ  ًدٛال يًندٜدد َدٔ َػدانٌ       باألؾهازيسٜن ًَِ  إادا

 زاق٢ ٚايتًٛ  ايب٢٦ٝ.األ بإ از٠ياؾ١ ؾُٝا ٜتنًل  اإلْتاجنؿا٠٤ 
  ل١ُٝٓ ٚلمتدٜٛس ايسٜدـ    اضذلالٝا١َٝ  َتمتًبا  ضٛم اينٌُ ٚحيكل  ٜٚتئ٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ اـسٜن قا زا ا٢ً

 ا ؿس٣ َٚٓاطل االضتؿئجل ٚاالضتصزاع ٚايتنُرل اؾدٜد٠.
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 ثٕظبَ اٌغبػبد املؼزّذح ( اإلٔج١ٍض٠خ)٘ـ( ِبعغزري اإلداسح املزىبٍِخ ١ٌٍّبٖ )ثبٌٍغخ 

ا ٝاٙ ذا  أ١ُٖٝ ياؾ١ ؾ٢ ا ٓاطل اؾاؾ١ ٚغب٘ اؾاؾد١ َدٔ بًددإ َٓداطل  دٛض ا تٛضدو ,  ٝدث         إ از٠لنتدل قكاٜا 

% َٔ ا ؿا ز ا ا١ٝ٥ َٚٔ ا ٓمتكد٢ إٔ اضدتخداّ ا ٝداٙ بمتسٜكد١ أنثدس نؿدا٠٤ أقدٌ لهًؿد١ َدٔ          80ٜطتًٗو ايكمتاع ايصزاا٢  ٛاىل 

 .ا شٜا ٠ نؿا٠٤ اضتخداّ ا ٝاٙايبةث ٚلاَني َؿا ز َا١ٝ٥  دٜد٠ ,  ٝث أْ٘ َٔ ا ُهٔ اقتؿا ٜ

ا تها١ًَ يًُٝاٙ يت١ُٝٓ ايهٛا ز ايبػس١ٜ َٔ يئٍ بسْداَن  زاضد٢ ٜنتُدد اًٝد٘      اإل از٠ ز ١ َا طترل ؾ٢  إْػا٤ٚ ا٤ 

ايدديتا ايكد د١ أٚ    أزاقد٢ ٚاحملاؾعد١ اًد٢ ايذلبد١ ضدٛا٤ ؾد٢       ٚإ ازلٗدا يذلغٝد ا ٝاٙ ٚ دٚي١ ايس٣ يصٜا ٠ نؿدا٠٤ اضدتخداّ ا ٝداٙ    

 .زاق٢ ا طتؿًة١ اؾدٜد٠األ

 -: أٖداف َا طترل اإل از٠ ا تها١ًَ يًُٝاٙ

  ايصزااد٢ ٚلصٜدد َدٔ     اإلْتداج ٚايتمتبٝكا  ا ٓاضب١ ايت٢ لكددّ  ًدٛال يًندٜدد َدٔ َػدانٌ       باألؾهازيسٜن ًَِ  إادا

 .ا ٝاٙ ٚايتًٛ  ايب٢٦ٝ بإ از٠ياؾ١ ؾُٝا ٜتنًل  اإلْتاجنؿا٠٤ 
  ل١ُٝٓ ٚلمتدٜٛس ايسٜدـ    اضذلالٝا١َٝ  َتمتًبا  ضٛم اينٌُ ٚحيكل  ٜٚتئ٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ اـسٜن قا زا ا٢ً

 .ا ؿس٣ َٚٓاطل االضتؿئجل ٚاالضتصزاع ٚايتنُرل اؾدٜد٠
    ٌايدٓعِ اؿدٜثد١ يًدس٣ ٚايؿدسف يًُةاؾعد١       إ از٠إٔ ٜهٕٛ اـسٜن قا زا ا٢ً يد١َ فاال  لمتبٝك١ٝ ادٜدد٠ َثد

 .ٚلٛؾرل ايمتاق١زاق٢ ايصزاا١ٝ ا٢ً ا ٝاٙ ٚ ٛ ٠ األ

 )ٚ( ِبعغزري فٝ اٌذّب٠خ املغزذاِخ ٌٍّذبص١ً )ثٕظبَ اٌغبػبد األٚسٚث١خ املؼزّذح (

ٜٗدف إْػا٤ َا طترل اؿُا١ٜ ا طتدا١َ يًُةاؾٌٝ إيدٞ ا ػدازن١ يف لمتدٜٛس ايتنًدِٝ ايندايٞ  ٛانبد١ َتمتًبدا  ا س ًد١         

  ايتمتدٛزا  اؾدٜدد٠ يف ايندامل , ٚايمتًدك اًد٢ يسجيدٞ ٖدرا        ايكا ١َ ؾُٝا خيـ اؿُا١ٜ ا طتدا١َ يًُةاؾٌٝ مبا ٜتُاغد٢ َد  

 .ايتخؿـ يف ايطٛم احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ , ٚٚؾكا اللؿاق١ٝ بٛيْٛٝا ٚا ناٜرل ايدٚي١ٝ َٔ يئٍ ايتنإٚ َ  اؾاَنا  األٚزٚب١ٝ

األَداّ يف ايكمتاادا    ا ٓاٖن اؾدٜد٠ بٗرٙ ايدز ١ اين١ًُٝ لًديب اؿا د١ ا ًةد١ يًُٗٓدٝني ٚايتكددّ بٓاداجل غمتدٛا  إىل        

ا تٓا١َٝ ٚلٛانك ا تػرلا  ايصزاا١ٝ. ٚضٛف ٜطِٗ ايدلْاَن يف متٝص ايتنًِٝ اينايٞ ايصزااٞ يف اًّٛ أَساض ايٓبا , ٚا هاؾة١ 

 .ايبٝٛيٛ ١ٝ, اًِ اؿػسا  , ايب١٦ٝ ايصزاا١ٝ ٚضئ١َ األغر١ٜ ٚايصزاا١ ٚايندٜد َٔ اينًّٛ األيس٣

ٓاٖن ايدزاض١ٝ يف فاٍ اًّٛ ٚقا١ٜ ايٓبا  بطٝاض١ ايصزاا١ ا طتدا١َ مبا  هٔ اـسٜن َدٔ  إْػا٤ ٚؼدٜث ا ٚلٗدف إىل 

اؿؿٍٛ ا٢ً لنًِٝ غداٌَ َٚتنُدل يف فداٍ ةاٜد١ احملاؾدٌٝ اًد٢ َطدت٣ٛ أندا  ٞ ٚإ ٜهدٕٛ اـدسٜن قدا ز اًد٢ ؼًٝدٌ              

 . ١ يف اًُٝا  ؾٓ  ايكسازاينًُٝا  يف ٖرا اجملاٍ , ٚاؾؿا إٜاٖا نُٝا , ٚلهٕٛ ي٘ ايكدز٠ ا٢ً ا ػازن

لبا ٍ اـدلا  َ  اؾاَنا  يف اـازج ٚلبا ٍ ا نًَٛا  أٚ ا نسؾد١ ؾد٢ ا ٛقدٛاا  ا تنًكد١ بتمتدٜٛس َٓداٖن       نُا ؼكل 

ايتنًِٝ اينايٞ َٔ يئٍ لبا ٍ ٚضؿس ايهٛا ز َٔ أاكدا٤ ايتددزٜظ ٚايمتدئ  ٚايؿٓدٝني بدني اؾاَندا  ا ػدازن١ ؾد٢ ايدز د١          

 . اين١ًُٝ اؾدٜد٠

زؾ  َطت٣ٛ ايٛاٞ مٛ اال تٝا ا  ا تصاٜد٠ يًٛضدا٥ٌ اؿدٜثد١ يئضدتدا١َ يف ةاٜد١ احملاؾدٌٝ ٚلمتبٝدل       ٚلنٌُ ا٢ً 

غأْٗا لمتبٝل َؿّٗٛ ٚقٛااد ايب١٦ٝ اآل١َٓ ؿُا١ٜ احملاؾٌٝ ٖٚرا ضرلؾ  َٔ ايديٌ ايكَٛٞ  ض١ًُٝ َٔلدابرل ؾة١ٝ شزاا١ٝ 

  .  ١ٝ َ  ايذلنٝص ا٢ً ذيو يف أٖداف زضاي١ ا ا طترلٜٚنٌُ اًٞ ؼطني لأٌٖٝ اـسجيني مبناٜرل اا
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 "املٕصٛسح صساػخ" يف عذ٠ذ ٔٛػٟ ثشٔبِظ".. ١ِىبرشٚٔىظ فٛٚد"

ّ  ا ٓؿدٛز٠,  ظاَند١  ايصزااد١  ن١ًٝ اُٝد غًيب ابدايسةٔ ْاظِ أ. / أأً  ٚ داز  (,َٝهدالسْٚهظ  ؾدٛٚ  ) بسْداَن  إمتدا

 ايٓٛا١ٝ. ايدلاَن يف بايتٛض  اؾاَن١, ز٥ٝظ ابدايباضو أغسف أ. / يمت١ قُٔ ايصزاا١ٝ, اينًّٛ ايكمتاع بًا١ٓ ااتُا ٙ

ِ  ا طدااد  األضدتاذ   زٜٚدؼ  زلدرل  قُدد  ايددنتٛز  أغاز ٕ  بكطد ّٕ ايدلْداَن  َٚؤضدظ  األيبدا  ٜٗددف  (َٝهدالسْٚهظ  ؾدٛٚ  ) إ

ٌ  ايدزاضد١ٝ,  ا كدسزا   َٔ يًندٜد اين١ًُٝ ايدزاض١ يئٍ َٔ ٜهتطبٗا ا ٗازا  َٔ مباُٛا١ ايدلْاَن يسجيٞ يتأٌٖٝ  يف لتُثد

 ٖٓدضد١  ايدتةهِ,  أْعُد١  ايهٗسبا٥ٝد١,  اشلٓدضد١  ا ٝهاْٝهٝد١,  يًٗٓدضد١  ايتخؿؿدا   َتندد ٠  األضدظ  ؾِٗ َٔ اـسجيني متهني

ِ  بٓااجل ا ػهئ  ٚؼدٜد ايػرا١ٝ٥, ايتؿٓٝ  أمتت١ يف ٚلمتبٝكالٗا ايهُبٝٛلس ٍ  ٚلؿدُٝ  ايذلنٝدص ٚ ٚؼطدٝٓٗا,  ا تهاًَد١  اؿًدٛ

 .األغر١ٜ يف ا ٝهالسْٚو ٖٓدض١ يف اؿدٜث١ اشلٓدض١ٝ ا ُازضا  ا٢ً

 «اٌٛساص١خ إٌٙذعخ أٔظّخ فٝ األد١بء ِؼٍّٝ ر١ّض» املٕٙٝ املبعغزري ثذسعخ ٚصاسٜ لشاس

أْعُد١  متٝدص َنًُد٢ األ ٝدا٤ ؾد٢     )بػإٔ إقاؾ١  ز ١ ا ا طترل ا ٗٓد٢   28/1/2020بتازٜخ  302ؾدز ايكساز ايٛشاز٣ زقِ 

( َدٔ ايئ٥ةد١   1بٓعداّ ايطدااا  ا نتُدد٠ بكطدِ ايٛزاثد١, إىل ؽؿؿدا   ز د١ ا ا طدترل ايدٛاز ٠ با دا ٠ )           (اشلٓدض١ ايٛزاثٝد١ 

 .ايداي١ًٝ  س ١ً ايدزاضا  اينًٝا به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠

طابِٗ ا صٜد َٔ ا ٗدازا  بتأضدٝظ اًُد٢    ٚلٗدف  ز ١ ا ا طترل إىل االزلكا٤ با طت٣ٛ اين٢ًُ ٚا ٢ٓٗ  ن٢ًُ األ ٝا٤ ٚإن

ااٍ ؾ٢ َطت٣ٛ أنا  ٢ ٚلمتبٝك٢ يف فاٍ أْع١ُ اشلٓدض١ ايٛزاث١ٝ ٚلكٓٝا  ايتمتٜٛ  اؾ٢ٓٝ ؾ٢ ايها٥ٓا  اؿ١ٝ , مبدا خيددّ   

 .لمتٜٛس احملت٣ٛ اين٢ًُ  ٓاٖن اًِ األ ٝا٤ يف ايتنًِٝ َا قبٌ اؾاَن٢

اداَني   (متٝدص َنًُد٢ األ ٝدا٤ ؾد٢ أْعُد١ اشلٓدضد١ ايٛزاثٝد١       )ايدزاض١ يًةؿدٍٛ اًد٢  ز د١ ا ا طدترل ا ٗٓد٢ يف فداٍ       

 .أنا  ٝني َكطُني إىل أزبن١ ؾؿٍٛ  زاض١ٝ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠

 «إٌجبد صذخ ٚرم١ٕبد إٌجبر١خ اٌؼ١بدح» فٝ دثٍَٛ إلٔشبء إ٠شاعّٛط ِششٚع رٛلغ املٕصٛسح عبِؼخ

 اكدد  بتٛقٝد   ا ٓؿٛز٠,  اَن١ ز٥ٝظ - ايباضو ابد أغسف/ أ.  قاّ

ٔ  مبٓةد١  ٚا ٍُٛ ايكدزا  يبٓا٤ اإلٜسازلٛع  ػسٚع ايتٓؿٝرٟ ايػسان١  َد

ٟ  ابددال  قُدد / أ.  َد  ( إٜسازلدٛع  بسْداَن ) األٚزٚبٞ االؼا   - ايناٜدد

 َٚددٜس  باؾاَند١  األٜسازلدٛع  َػدسٚاا   َٚٓطل ايصزاا١ به١ًٝ األضتاذ

 اؾاَندد١ ز٥ددٝظ َطتػدداز - اثُددإ إزلااٝددٌ اددص٠/ أ.  عكددٛز ا ػددسٚع,

 .ايدٚي١ٝ اينئقا  َهتك َدٜس - ايطس ا٢ْ قُد/ ٚ   ايدٚي١ٝ يًنئقا 

 أٚزٚبٝد١   اَندا   ثدئ   ؾد٢  ايصزاا١ نًٝا  بني غسان١ ا ػسٚع ٜند

  اَنددا   5 إىل باإلقدداؾ١ ا ٓؿددٛز٠ ٚ اَندد١ ( إٜمتايٝددا -اجملددس - بًػازٜددا)

 يًدزاضدا    دٜد  بًّٛ بسْاَن الضتةدا ( ايٛا ٟ  ٓٛ  - ضٖٛاج - ايطٜٛظ قٓاٙ - اإلضهٓدز١ٜ - سلظ اني) أيس٣ َؿس١ٜ

 .يٓبال١ٝ ايؿة١ ٚلكٓٝا  ايٓبال١ٝ اينٝا ٠ ؾ٢  دٜد٠ ١َٝٓٗ  ب١ًَٛ بنٓٛإ ايٓبا  ٚقا١ٜ فاٍ يف اينًٝا

 نًٝدا   ضدت١  يف َؿدس  يف َدس٠  ألٍٚ ايٓبدا   ؾدة١  ٚلكٓٝدا   ايٓبال١ٝ اينٝا ٠ يف َتخؿؿ١  ب١ًَٛ إْػا٤ إىل ا ػسٚع ٜٗدف

 .اينٌُ ضٛم ا تٝا ا  يتًب١ٝ ايصزااٞ بايكمتاع ٚا طتؿٝدٜٔ اـسجيني ايمتئ , َٗازا  يثكٌ ا ؿس١ٜ باؾاَنا  شزاا١

ٌ  غدبه١  اٌُ ؾ٢ يًُػسٚع ا تٛقن١ األضاض١ٝ ا خس ا  ٚلتًخـ ٍ  يف لٛاؾد  بدني  ايؿدة١ٝ  ٚايتددابرل  ايٓبدا   ؾدة١  فدا

 ايصزااد١  نًٝدا   يف ايٓبدا   ٚآؾدا   ألَدساض  اٝدا ا   ٚإْػدا٤  ايٓبدا   ؾة١ ؾ٢  دٜد٠  ب١ًَٛ إْػا٤ ا ػازن١, ا ؿس١ٜ اؾاَنا 

ّ  اًد٢  ايتددزٜظ  ٦ٖٝد١  أاكدا٤  لددزٜك  ا ػدازن١,  ا ؿدس١ٜ  باؾاَنا   اينٝدا ٠  يف اؿدٜثد١  ٚايتكٓٝدا   ا نتُدد٠  ايٛ ددا   ْعدا

 .ا ػازن١ األٚزٚب١ٝ اؾاَنا  يد٣ ايٓبال١ٝ
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 التدريش هيئت أعضبء
وهعبونيهن
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 أادا  أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايناّ اؾاَن٢

2015 135 

2016 133 

2017 134 

2018 143 

2019 148 

2020 122 

 

 

 

 

 

 اإلااىل َدزع أ.َطااد أضتاذ ايبٝإ

 122 45 53 24 ايند  ايه٢ً

 113 45 44 24 ايكا٥ُني ا٢ً زأع اينٌُ

 %93 %100 %83 %100 ْطب١ ايكا٥ُني ا٢ً زأع اينٌُ

  7=    2019/2020 ْطب١ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؾ٢ أ اشا  ٚااازا% 
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 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َنا٢ْٚ أادا  ايناّ اؾاَن٢

2015 50 

2016 53 

2017 54 

2018 44 

2019 44 

2020 43 

 

 

 

 

 

 اإلااىل َنٝد َدزع َطااد ايبٝإ

 43 27 16 ايند  ايه٢ً

 43 27 16 ايكا٥ُني ا٢ً زأع اينٌُ

 %100 %100 %100 ْطب١ ايكا٥ُني ا٢ً زأع اينٌُ

   0=    2019/2020ْطب١ َنا٢ْٚ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؾ٢ أ اشا% 
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 َتؿسؽ أضتاذ ايناّ

2015 133 

2016 131 

2017 131 

2018 127 

2019 124 

2020 123 

 

 

 

 ايند  ايٛظٝؿ١

 123 َتؿسؽ أضتاذ

 24 أضتاذ

 53 أضتاذ َطااد

 45 َدزع

 16 َدزع َطااد

 27 َنٝد
 

 

 

 ايبهايٛزٜٛع إىل طئ  ْطب١ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 )بدٕٚ ا تؿسغني(

 ايبهايٛزٜٛع إىل طئ  ْطب١ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 )باألاكا٤ ا تؿسغني(

1  :33 1  :16 

 ايدزاضا  اينًٝا إىل طئ  ْطب١ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 )بدٕٚ ا تؿسغني(

 ايدزاضا  اينًٝا إىل طئ  ايتدزٜظْطب١ أاكا٤ ١٦ٖٝ 

 )باألاكا٤ ا تؿسغني(

1  :7 1  :4 
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 رؼ١١ٕبد أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ 

 ايناّ اؾاَن٢

األضالر٠ 

 ا تؿسغٕٛ

 َناْٚٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 اإلااىل َنٝد ّ.َطااد اإلااىل َدزع أ.َطااد أضتاذ

2019/2020 4 4 19 6 29 4 - 4 

2018/2019 2 4 8 6 18 3 7 10 

 رغىني اٌذبصٍني ػٍٝ اٌٍمت اٌؼٍّٝ
 ٚظٝؿ١ أضتاذ َطااد ٚظٝؿ١ أضتاذ ايناّ اؾاَن٢

2019/2020 4 19 

2018/2019 4 8 

 رؼ١ني ل١بداد

 اُٝد ايه١ًٝ

 ٚنئ٤ ايه١ًٝ

 زؤضا٤ األقطاّ

 ايب١٦ٝ لنًِٝ ٚطئ   زاضا  اًٝا

0 0 0 0 13 

 إٔٙبء اٌخذِخ
 ايٛؾا٠ اْكمتاع االضتكاي١ ا ناؽ

6 0 0 6 

 

  صا٤ا 

 قٛ  صا٤ا  لٛقٝ   صا٤ا 

1 1 

 

 إ اي١ إىل فًظ ايتأ ٜك

 َناْٚٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

1 0 

 

ايناّ 

 اؾاَن٢

 بنثا  ْٛع األ اشا 

 اإلااىل

 إغساف َػذلى ياز ١ٝ  اي١ًٝ ١َُٗ ا١ًُٝ َساؾل ياؾ١ إااز٠

2019/2020 11 5 13 7 - - - 36 

2018/2019 9 7 11 8 - - - 35 
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 ايند  اؾ١ٗ ْٛع االْتدا 

 اْتدا  ياز ٞ

 8 ن١ًٝ  َٝاط

 4 َٓٛؾ١ٝ -ن١ًٝ غبني ايهّٛ 

 3  اَن٘ طٓمتا

 اْتدا   ايًٞ

 5  اَن٘ ا ٓؿٛز٠ -ن١ًٝ اينًّٛ 

 4  اَن٘ ا ٓؿٛز٠  -ا نٗد ايؿين ايؿةٞ 

 7  اَن٘ ا ٓؿٛز٠ -ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

 1  اَن٘ ا ٓؿٛز٠ -ن١ًٝ اآل ا  

 1  اَن٘ ا ٓؿٛز٠ -ن١ًٝ ايطٝا ١ ٚايؿٓا م 

 2  اَن٘ ا ٓؿٛز٠ -ن١ًٝ ايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ 

 1  اَن٘ ا ٓؿٛز٠ -ايبٝمتسٟ ن١ًٝ ايمتك 

 36 اااىل
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الثقبفيت العالقبث
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ايبنثا  

 اـاز ١ٝ

 ايبنثا 

 ايداي١ًٝ

اإلغساف 

 ا ػذلى

ا  َا ٠  إ اش٠ األ اشا  ايدزاض١ٝ

 غخؿ١َٝٓة١  أ ٓب١ٝ َٓة١ ا١ًُٝ

0 0 1 1 5 0 

 

 ايكطِ

 لٓؿٝر ا ُٗا  اين١ًُٝ ايذلغٝل ا٢ً َُٗا  ا١ًُٝ

 ممٛي١ َٔ ايبنثا  ياؾ١ ممٛي١ َٔ ايبنثا  ياؾ١

     ايٓبا  ايصزاا٢

  3   أَساض ايٓبا 

     ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٝا ايصزاا١ٝ

     االقتؿا ١ٜاؿػسا  

     اؿٝٛإ ايصزاا٢

  1   ا بٝدا 

     إْتاج اؿٝٛإ

     إْتاج ايدٚا ٔ

     اإلزغا  ايصزاا٢ ٚاجملتُ  ايسٜؿ٢

     ايصزاا٢ االقتؿا 

     ايؿٓااا  ايػرا١ٝ٥

     األيبإ

  1   ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ

     األزاق٢

     ايٛزاث١

     اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ

  1   احملاؾٌٝ

     اـكس ٚايص١ٜٓ

     ايؿان١ٗ

 0 6 0 0 االااىل

  

 العالقبث الثقبفيت
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  ٚزا  لدزٜب١ٝ ٚزؽ اٌُ ْدٚا  َؤمتسا 
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3 0 0 2 5 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 21 0 3 2 

11 5 2 24 2 

  ٚاـازج بايدايٌ ا ٛؾدٜٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أاكا٤ ايطا ٠ أادا 

 اين١ًُٝ األقطاّ ا٢ً َٛشاني

 ايكطِ

  ٚزا  لدزٜب١ٝ ٚزؽ اٌُ ْدٚا  َؤمتسا 
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    2             1     ايٓبا  ايصزاا٢

 1           1   1       أَساض ايٓبا 

                 1     ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٝا

اؿػسا  

  1  2             1     االقتؿا ١ٜ

                      اؿٝٛإ ايصزاا٢

 1   1        1          ا بٝدا 

    4                 2 إْتاج اؿٝٛإ

                      إْتاج ايدٚا ٔ

                      اإلزغا  ايصزاا٢

 االقتؿا 

    1        1         1 ايصزاا٢

ايؿٓااا  

  1                    ايػرا١ٝ٥

    1                  األيبإ

ايهُٝٝا٤ 

    1                  ايصزاا١ٝ

    6        1     1     األزاق٢

                      ايٛزاث١

اشلٓدض١ 

    1  2      1     1     ايصزاا١ٝ

                      احملاؾٌٝ

  1  2              2    اـكس ٚايص١ٜٓ

                      ايؿان١ٗ

 3 االااىل
  

2 5 
 

1 
  

5 
     

2 
 

21 
 

3 2 
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 اضِ ايدلْاَن

 ا سغةني ا٢ً ايدلْاَناد  

 ا تٝاط٢ أؾ٢ً

- - - 

 

 ايٛظٝؿ١ اؾٓط١ٝ ا تدز اضِ 

  ١ٗ ايتدزٜك

 )ايكطِ(

 ؾذل٠ ايتدزٜك

 إىل َٔ

- - - - - - 

 

 ايند  ايبٝإ

 - ضؿس أضالر٠ َؿسٜني طبكا يٓعاّ اإلغساف ا ػذلى

 - اضتكداّ  أضالر٠ أ اْك طبكا يٓعاّ اإلغساف ا ػذلى

 

 ايند  ايبٝإ ايند  ايبٝإ

 6 َؤمتسا  ياز ١ٝ 5 َؤمتسا   اي١ًٝ

 3  ٚزا  لدزٜب١ٝ ياز ١ٝ 21 لدزٜب١ٝ  اي١ًٝ ٚزا  

 2 شٜازا  ا١ًُٝ 6 َُٗا  ا١ًُٝ

 - بنثا  ياز ١ٝ - بنثا   اي١ًٝ

 2 ٚزؽ اٌُ باـازج - ٚزؽ اٌُ بايدايٌ

 1 إغساف َػذلى 6 األ اشا  ايدزاض١ٝ

 - َرنسا  لؿاِٖ - بساَن لٓؿٝر١ٜ

 - َتدزبني َٔ اـازج - أ اش٠ ا  َا ٠ ا١ًُٝ

 - ْدٚا  ياز ١ٝ 5 ْدٚا   اي١ًٝ 
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العبهلىى
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اجملُٛا١ 

 اجملُٛا١ ايٓٛا١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ
ايدز ١  َدٜس ااّ

 األٚىل
ايدز ١ 

 ايثا١ْٝ
ايدز ١ 

 ايثايث١
ايدز ١ 

 ايسابن١
ايدز ١ 

 اـاَط١
ايدز ١ 

 ايطا ض١
 اجملُٛع

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 77       11 14 10 9 17 10 2 4 فُٛع ايتخؿؿ١ٝ

 51      2 9 34 1 1 2 2   فُٛع ايؿ١ٝٓ

 47     1  19 15 2  5 2 2 1 ُٛع ا هتب١ٝف

 8    1    6    1   ُٛع اؿسؾ١ٝف

 82  1 2 12 9 15 24 19       َا  َناْٚ٘يد

 265 0 1 2 13 10 17 63 88 13 10 24 15 4 5 اجملُٛع

 265 1 15 27 151 23 39 9 اجملُٛع ايه٢ً

 اجملُٛع اجملُٛا١ ايٛظٝؿ١ٝ

 77 ايتخؿؿ١ٝ

 51 ايؿ١ٝٓ

 47 ا هتب١ٝ

 8 اؿسؾ١ٝ

 82 يدَا  َناْٚ٘

 265 اجملُٛع
 
 

 

 

 اجملُٛع ايدز ١ ايٛظٝؿ١ٝ

 9 َدٜس ااّ

 39 ايدز ١ األٚىل

 23 ايدز ١ ايثا١ْٝ

 151 ايدز ١ ايثايث١

 27 ايدز ١ ايسابن١

 15 ايدز ١ اـاَط١

 1 ايدز ١ ايطا ض١

 265 اجملُٛع
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 ايند  ايٓٛع

 149 ذنس

 116 أْث٢

 165 اجملُٛع
 

 

 

 اُاٍ ٢َٓٗ َؤٌٖ َتٛضو َؤٌٖ ؾٛم َتٛضو ااٍَؤٌٖ 

  1   

 

 ايٛؾا٠ االْكمتاع االضتكاي١ ا ناؽ ايناّ اؾاَن٢

2019/2020 16    

2018/2019 20   2 

2017/2018 29    

 

 ايناّ اؾاَن٢

 إىل ايه١ًٝ اد  ا ٓتدبني اد  ا ٓتدبني َٔ ايه١ًٝ

 اْتدا   ص٢٥ اْتدا  ن٢ً اْتدا   ص٢٥ اْتدا  ن٢ً

2019/2020 9  3  

2018/2019 6  2  

2017/2018 5  2  

 

 ايند  ْٛع األ اش٠

 7 اينٌُ باـازج
 1 َساؾك١ شٚج
 7 زاا١ٜ أضس٠
 2 زاا١ٜ طؿٌ

 17 اااىل
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 ْٛع اؾصا٤

 قٛ  صا٤ا  لٛقٝ   صا٤ا 

 َؤقتني  ا٥ُني َؤقتني  ا٥ُني

    1 أٜاّ َٔ األ س 3يؿِ 

    1 يؿِ َٜٛإ َٔ األ س

  1  3 يؿِ ّٜٛ َٔ األ س

  1  5 اااىل

 

 َهإ ايتٓؿٝر اضِ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ّ

 اد  ا تدزبني

 َؤقتني  ا٥ُني

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ ا ٛاز  ايبػس١ٜ 1

2 

ٚزغ١ اٌُ يف فاٍ ايتخصٜٔ ٚايبٝ  ٚزقاب١ ا خصٕٚ 

 ايطًن٢
  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ

3 

بسْاَن لدزٜب٢ يت١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ 

 ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ
  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -اا١َ ا از٠

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ ايدزاضا  اينًٝا 4

5 

ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ َهاؾة١ ايؿطا  ا اىل 

 ٚاال از٣
  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ

6 

ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ قإْٛ اـد١َ 

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -اا١َ ا از٠ ا د١ْٝ

7 

ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ ايطئ١َ ٚايؿة١ 

  5 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ا ١ٝٓٗ

8 

ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ أاكا٤ ١٦ٖٝ 

  2 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ايتدزٜظ

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ نٝؿ١ٝ إ از٠ االشَا  ٚايهٛاز  9

10 

Elsevir research-health solution-
EKBTourat Mansoura university 

  1 اال از٠ اينا١َ يًُهتبا 

  2 ا هتب١ ا سنص١ٜ ٚزغ١ اٌُ  ٌ َػهئ  ٚلنصٜص اينٌُ اؾُاا٢ 11

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ ايػ٦ٕٛ ا اي١ٝ 12

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ يف فاٍ ايػ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني 13

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ اادا  ؾسٜل اٌُ 14

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ اال از٠ االغساؾ١ٝ 15

  2 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ ا ناٌَ 16

17 

يط١ٓ  182ٚزغ١ اٌُ ياؾ١ بكإْٛ ايتناقدا  زقِ

2018 

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ
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 َهإ ايتٓؿٝر اضِ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ّ

 اد  ا تدزبني

 َؤقتني  ا٥ُني

18 

ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ قإْٛ لٓعِٝ 

 ايتناقدا 

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ

19 

ْعاّ ا از٠ ٚ ؿغ ا طتٓدا  يًتدزٜك ا٢ً نٝؿ١ٝ 

 اـمتابا  ا٢ً ايٓعاّ اضتكباٍ ٚازضاٍ

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ

20 

ل١ُٝٓ َٗازا  ايناًَني يف فاٍ ايتُٝص ٚاالبداع 

 ا ؤضط٢

  1 لٓعِٝ ٚا از٠ -ا از٠ اا١َ

  27 اااىل

 

  اد  ايؿٓٝني ايكطِ  اد  ايؿٓٝني ايكطِ

 0 قطِ ايؿٓااا  ايػرا١ٝ٥ 1 ايٓبا قطِ أَساض 

 0 قطِ األيبإ 0 قطِ ايٓبا  ايصزاا٢

 0 قطِ ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ 0 قطِ ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٝا ايصزاا١ٝ

 0 قطِ األزاق٢ 0 قطِ اؿػسا  االقتؿا ١ٜ

 1 قطِ ايٛزاث١ 0 قطِ اؿٝٛإ ايصزاا٢

 0 قطِ اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ 0 قطِ ا بٝدا 

 0 قطِ احملاؾٌٝ 0 اؿٝٛإقطِ إْتاج 

 0 قطِ اـكس ٚايص١ٜٓ 0 قطِ إْتاج ايدٚا ٔ

 0 قطِ ايؿان١ٗ 0 قطِ اإلزغا  ايصزاا٢ ٚاجملتُ  ايسٜؿ٢

 7 ا نٌُ ا سنص٣ 0 قطِ االقتؿا  ايصزاا٢

 9 اااىل
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 البكبلىريىس هرحلت
 خرجيىى( -)طالة 
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 أادا  ايمتئ  ايناّ اؾاَن٢

2014/2015 2250 

2015/2016 2658 

2016/2017 2914 

2017/2018 3278 

2018/2019 3694 

2019/2020 4123 

 

 

 

  

 ايند  ايٓٛع

 1499 ذنس

 2624 أْث٢

 

 

 

 ايند  ا طت٣ٛ

 1314 األٍٚ

 1077 ايثا٢ْ

 970 ايثايث

 762 ايساب 
 

 

2914 
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 تطور أعداد الطالب المقيدين بمرحلة البكالوريوس

1314 

1077 
970 

762 
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 الزابع الثبلج الثبنى األول

 توزيع الطالب طبقا للمستوى الدراسي
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 ايند  ا طت٣ٛ األٍٚ 

 754 ايدلْاَن ايناّ

 225 اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ ٚايٓعِ اؿ١ٜٛٝ

 322 ْعِ ايتػر١ٜ

 13 لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طمتةا  اـكسا٤

 

 

 

 ايدلْاَن ّ
 اااىل زابن١ ثايث١ ثا١ْٝ أٚىل

االااىل 

 ايناّ
   ذ   ذ   ذ   ذ   ذ

1 
اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ ٚايٓعِ 

 اؿ١ٜٛٝ
156 69 95 67 137 74 --- --- 388 210 598 

 63 25 38 25 38 --- --- --- --- --- --- ٖٓدض١ ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ 2

 76 30 46 30 46 --- --- --- --- --- --- شزاا١ٖٝٓدض١ أال  ٚق٣ٛ  3

 1432 960 472 --- --- --- --- 483 195 477 277 ايناّ 4

5 
اينًّٛ اإلقتؿا ١ٜ ٚاإل تُاا١ٝ 

 33 25 8 15 3 10 5 --- --- --- --- ايصزاا١ٝ

 374 300 74 175 50 125 24 --- --- --- --- اًّٛ ٚلهٓٛيٛ ٝا األغر١ٜ 6

 296 257 39 127 17 130 22 --- --- --- --- اؿ١ٜٛٝ ايصزاا١ٝايتك١ٝٓ  7

 102 64 38 27 15 37 23 --- --- --- --- ٚقا١ٜ ايٓبا  8

9 

اإلْتاج اؿٝٛاْٞ ٚايدا ين 

 269 89 180 43 84 46 96 --- --- --- --- ٚايطُهٞ

 81 39 42 13 17 26 25 --- --- --- --- اإلْتاج ايٓبالٞ 10

 86 71 15 34 3 37 12 --- --- --- --- ٚا ٝاٙ األزاقٞ 11

 673 538 135 --- --- 107 20 185 39 246 76 ْعِ ايتػر١ٜ 12

 40 16 24 --- --- 7 7 5 8 4 9 لٓطٝل اؿدا٥ل ٚا طمتةا  13

 اااىل

518 796 337 740 371 599 273 489 1499 2624 
4123 

1314 1077 970 762 4123 

 

 

 

 البزنبهح العبم
57% 

الهندست 
 الزراعيت

17% 
 نظن التغذيت

25% 

 تنسيق الحدائق 
1% 
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 بٝإ ا كبٛيني اؿاي١

اؿد األ ٢ْ 

 يًكبٍٛ

 اإلااىل اد  ايمتايبا  اد  ايمتئ  ايٓطب١ ا ١ٜٛ٦

 أ

 951 669 282 %86.58 355 ثا١ْٜٛ اا١َ ا٢ًُ اًّٛ

 190 59 131 %82.80 339.50 ثا١ْٜٛ اا١َ ا٢ًُ زٜاق١

 25 17 8 --- --- َؤٖئ  أيس٣

 18 12 6 --- --- احملٛيٕٛ إىل ايه١ًٝ  

 24 17 7 --- --- احملٛيني َٔ ايه١ًٝ ج

 1208 774 434 --- --- ؾاؾ٢ ا طتادٜٔ *

 ج -= أ +    ؾاؾ٢ ا طتادٜٔ* 

 

 

 ايدٚي١

 إاايٞ ااّ زابن١ ثايث١ ثا١ْٝ أٚىل

 إااىل

 طايب١ طايك طايب١ طايك طايب١ طايك طايب١ طايك طايب١ طايك

 4 2 2 - 1 1 - 1 1 - - ضٛزٜا

 - - - - - - - 1 غاْا
1 - 1 

 5 2 3 - 1 1 - 1 1 - 1 اإلاايٞ

 5 5 1 1 2 1 اإلااىل ايناّ

 

 ايند  ايناّ اؾاَن٢

2016/2017 12 

2017/2018 11 

2018/2019 9 

2019/2020 5 

 

 

احملٛيٕٛ َٔ 

 ايه١ًٝ

احملٛيٕٛ إىل 

  ايه١ًٝ
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       تد٢ متدت ا ٛاؾكد١ اًد٢ ال٥ةد١ ايتنًدِٝ         2005   إادا  ال٥ة١ يًتنًِٝ ا ؿتٛجل ؼدت اضدِ ايصزااد١ اينكد١ٜٛ َٓدر 

 .10/6/2012بتازٜخ  1355اؿ١ٜٛٝ ايصزاا١ٝ  بايكساز ايٛشازٟ زقِ ا ؿتٛجل باضِ ايٓعِ 

  2011/2012بدأ اينٌُ ؾ٢ بسْاَن  ايتنًِٝ ا ؿتٛجل ايػسان١ َ   اَن١ اني سلظ بايؿؿٌ ايدزاض٢ ايثا٢ْ. 

  ٞ2012/2013بدأ اينٌُ ؾ٢ بسْاَن ايتنًِٝ ا ؿتٛجل ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايصزاا١ٝ ؾ٢ ايناّ اؾاَن . 

 ايمتئ  ا طتادٜٔ ٚا كٝدٜٔ بايتنًِٝ ا ؿتٛجل بٝإ بأادا  

 اضِ ايدلْاَن ايدزاض٢

يسجيني 

2018/2019 

 2019/2020ا كٝدٜٔ  ا طتادٜٔ

 ذنٛز إْا  ذنٛز إْا 

 زابن١ ثايث١ ثا١ْٝ أٚىل

 ذنٛز إْا  ذنٛز إْا  ذنٛز إْا  ذنٛز إْا 

لهٓٛيٛ ٝا ٚإ از٠ 

 ا ػسٚاا  ايصزاا١ٝ

- - - - - - - - - - - - 

ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ 

 ايصزاا١ٝ

26 123 1 14 - - - - - 3 1 11 

 12 3 - - 15 149 اااىل

 لٛشٜ  طئ  بسْاَن ايػسان١ َ   اَن١ اني سلظ 

 لهٓٛيٛ ٝا ٚإ از٠ ا ػسٚاا  ايصزاا١ٝ

 اإلااىل ا طت٣ٛ ايساب  ا طت٣ٛ ايثايث ا طت٣ٛ ايثا٢ْ ا طت٣ٛ األٍٚ ايناّ اؾاَن٢

2011/2012 82 - - - 82 

2012/2013 - 80 -  80 

2013/2014 - - 79 - 79 

2014/2015 - - 4 77 81 

2015/2016 - - - 78 78 

 لٛشٜ  ايمتئ  ؾ٢ بسْاَن ايٓعِ اؿ١ٜٛٝ ايصزاا١ٝ

 اإلااىل ا طت٣ٛ ايساب  ا طت٣ٛ ايثايث ا طت٣ٛ ايثا٢ْ ا طت٣ٛ األٍٚ ايناّ اؾاَن٢

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 

2019/2020 0 0 3 12 15 
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 واألنشطت الطالة رعبيت
الطالبيت
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لنتدل األْػمت١ ايمتئب١ٝ ذا  أ١ُٖٝ بايػ١ ؾ٢ بٓا٤ غخؿ١ٝ ايمتايك ا تهاًَد١, نُدا لهطدك ايمتايدك اـددلا  ا تندد ٠ َدٔ        

َٚٔ ٖرا ا ٓمتًل ؼسف ايهًٝد١   ,يئٍ ا ػازن١ باألْػمت١ ا ختًؿ١ ؾ٢ٗ لؿكٌ ا ٛاٖك ٚل٢ُٓ ا ٗازا  ٚايكدزا  يد٣ ايمتئ 

  ا٥ٗا ايمتئ  ٚؼؿٝصِٖ يًُػازن١ ؾ٢ األْػمت١ ا ختًؿ١.ا٢ً  اِ أبٓ

 ايتناقد يئٍ َٔ ا ختًؿ١ األْػمت١ ايمتئ  يًُُازض١ اـاؾ١ لطٗٝئ  بإ سا٤ بٗا ايمتئ  زاا١ٜ يئٍ َٔ ايه١ًٝ لكّٛ

ّ  ا ٓؿدٛز٠  ظاَند١  األٚيُٝبٝد١  ايكس١ٜ َ   األْػدمت١   ُازضد١   األٚيُٝبٝد١  ٚبايكسٜد١  اؾاَند١  إضدتا   ؾد٢  ا ئادك  عادص  ؾتكدٛ

 اؾٛاي١. أْػمت١ ا٢ً ٚاإلغساف ايسٜاق١ٝ

 -:ايتاي١ٝ باألْػمت١ بايه١ًٝ ايمتئ  زاا١ٜ لكّٛ نُا

 ايمتئ  بني َطابكا  ٚاٌُ ايثكاؾ١ٝ األْػمت١ ا٢ً اإلغساف. 

 اا١َ يد١َ َٚنطهسا  لدزٜبا  ينٌُ ا خِٝ ٚ اص ٚا سغدا  باؾٛاي١ اـاؾ١ األْػمت١ ا٢ً اإلغساف. 

 اؾاَن١ نًٝا  بني األْػمت١ لًو ؾٝٗا لٓؿر ايت٢ األَانٔ إىل ايمتئ  ٚلٛ ٝ٘ اين١ًُٝ األْػمت١ ا٢ً اإلغساف. 

 ٚايدٚزا  ا نطهسا  ؾ٢ االغذلاى. 

 ؾٝ٘ طٝب١ ْتا٥ن ٚؼكٝل اؾاَن١ نًٝا  بني ايط٣ٛٓ ا طس ٢ ا ٗس إ ؾ٢ االغذلاى. 

 اؾاَنا  َطت٣ٛ ا٢ً ا كا١َ ايسٜاق١ٝ ايدٚزا  ؾ٢ االغذلاى. 

  ٝدث  ايهًٝد١,  َبدا٢ْ  بدني   صاٚيتٗدا  ندبرل٠  َطدا ا   إىل ؼتاج ال ايت٢ ايمتئب١ٝ األْػمت١  ُازض١ ايتطٗٝئ  لكدِٜ ٜتِ

 نبرل٠ مبطا ا  ؾاال  بايه١ًٝ ٜتٛاؾس نُا.  ايػمتسْن ينب١  ُازض١  اس٠ لٛ د ٚنريو ايمتاٚي١ لٓظ  ُازض١ ؾاي١ ٜتٛاؾس

ِ  نُدا  , ايؿٓٝد١  نا ندازض  ايؿٓٝد١  األْػدمت١   ُازض١ ّ  ٜدت ِ  ؾد٢  ا دؤمتسا   قااد١  اضدتخدا ٔ  ايندٜدد  لٓعدٝ  ايثكاؾٝد١  األْػدمت١  َد

 .ا طس ١ٝ ٚاينسٚض



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2019-2020 

 
39 

2019 
2020 

 

 اٌجذد ثبٌغالة ٌٍرتد١ت ِفزٛح ٌمبء فٝ اٌى١ٍخ ػ١ّذ

بداٜد١ اينداّ اؾداَن٢    ْعُت زاا١ٜ ايمتئ  بايتنإٚ َ  اؼا  طدئ  نًٝد١ ايصزااد١ يكدا٤ يًذل ٝدك بمتدئ  ايهًٝد١ ؾد٢         

 .عكٛز ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز ْاظِ ابدايسةٔ غًب٢ اُٝد ايه١ًٝ ٚايطا ٠ ٚنئ٤ ايه١ًٝ 2019/2020

ايصزااٞ َٚا  ثً٘ َٔ أٌَ َؿس  اإلْتاجاؾتتل ا ٗٓدع/ قُٛ   ااشٟ ز٥ٝظ اؼا  ايمتئ  األضبل ايًكا٤ به١ًُ  ٍٛ  

اٞ ٚلأثرلٙ اًٞ ا طتٟٛ االقتؿا ٟ  ؿدس ٚاػداٙ ايدٚيد١ يئزلكدا٤ مبطدتٟٛ االقتؿدا        ايصزا اإلْتاجيًتكدّ ٚاالش ٖاز ٚائق١ 

 .ايصزااٞ

أاكبٗا ن١ًُ ايمتايك/ أةد زلرل ايكا٥ِ بأاُاٍ ز٥ٝظ اؼا  ايمتئ  ٚايرٟ لٓاٍٚ يئشلا  ٚز ايٓػاط ايمتئبٞ ٚأُٖٝتد٘  

 .يف لهٜٛٔ غخؿ١ٝ ايمتايك

ُٝدد ايهًٝد١ باؿكدٛز َتُٓٝدا يًاُٝد  ااَدا َٛؾكدا ٚلٓداٍٚ اؿددٜث ادٔ           ٚز ك ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غدًيب ا 

بساَن ٚأقطاّ ايه١ًٝ ٚقدزلٗا االضتٝناب١ٝ ٚثكٌ يسٜن ن١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ يف ضٛم اينٌُ ٚأُٖٝد١ ايددٚز ايصزاادٞ    

 .يف اقتؿا  َؿس نْٛٗا  ٚي١ شزاا١ٝ يف ا كاّ األٍٚ

ُدد ابداجملٝدد ٚنٝدٌ ايهًٝد١ يػد٦ٕٛ ايتنًدِٝ ٚايمتدئ   دٍٛ  ٚز غد٦ٕٛ ايمتدئ            نُا ؼد  ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ق

 .ْٚعِ ايدزاض١ يف ايه١ًٝ ٚا ٛا  ايدزاض١ٝ

ٚنٌٝ  ٚ ٍٛ ايدز ا  اين١ًُٝ ايت٢ متٓةٗا ايه١ًٝ ؾ٢ َس ١ً ايدزاضا  اينًٝا لٓاٍٚ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ أ ٔ ايػُسٟ

 .ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايدزاضا  اينًٝا ٚايبةٛ  أ١ُٖٝ ٚلٓٛع ايتخؿؿا  ايت٢ متٓل ؾٝٗا ن١ًٝ ايصزاا١  ز ت٢ ا ا طترل ٚايدنتٛزاٙ

ايتتِ ايًكا٤ به١ًُ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ؾاحل ضندٙ ٚنٌٝ ايهًٝد١ يػد٦ٕٛ يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١  دٍٛ  ٚز        

 .ا٤ ؾ٢ ايه١ًٝ أٚ ياز ٗاايكمتاع ؾ٢ لكدِٜ يد١َ فتُن١ٝ ضٛ

 

 اٌجذد اٌغالة ٠غزمجً اٌضساػخ و١ٍخ عالة ارذبد
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 اٌجذد ثبٌغالة ٌٍرتد١ت ادزفباًل ٠ٕظُ اٌغالة ارذبد

ْعدِ اؼدا  طدئ  ايهًٝد١ بايتندإٚ َد  زااٜد١         ٢2019/2020 اطاز ا تؿاال  ن١ًٝ ايصزاا١ ببد٤ ايناّ اؾاَن٢ اؾدٜدد  ؾ

اؾد  عكٛز ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غًب٢ اُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ قُدد ابدد   ايمتئ  ا تؿاٍ يًمتئ  

 .اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ 

اؾتتل  نتٛز ْاظِ اؿؿٌ به١ًُ ادل ضٝا ل٘ يئشلا أ َدٟ  بد٘ ٚااتدصاشٙ يمتدئ  ايهًٝد١ َتُٓٝدا شلدِ ااَدا  زاضدٝا         

ثِ  ا٤  ن١ًُ  نتٛز قُد ابداجملٝد ٚايرٟ لٓداٍٚ يئشلدا ْعداّ ايدزاضد١ بايهًٝد١ ٚغدسجل يًطدااا          َٛؾكا َٚهًئ بايٓااجل,

 .ا نتُد٠

لكُٔ فُٛاد١  , نُا ايمتئ  مٛ بنض اـدَا  ايت٢  هٔ االضتؿا ٠ َٓٗا  إلزغا لكُٔ اال تؿاٍ ايندٜد َٔ ايًكا٤ا  

 .ن١ًٝ ايصزاا١ ؾ٢ ؾكسا  اؿؿٌ بايػٓا٤ ٚايػنسَٔ ايؿكسا  ايذلؾ١ٝٗٝ ٚغازنت َٛاٖك َتند ٠ َٔ طئ  

 

 املج١ذ أوزٛثش ٔصش روشٜ فٝ «ِصش د١ٍف إٌصش» ادزفب١ٌخ فٝ ٠شبسن اٌضساػخ و١ٍخ عالة ارذبد

 2019أنتدٛبس   8غدازى اؼدا  طدئ  نًٝد١ ايصزااد١ ؾد٢ اال تؿايٝد١ ايتد٢ ْعُتٗدا  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ ٜدّٛ ايثئثدا٤ ا ٛاؾدل               

 (.ايٓؿس  ًٝـ َؿس)مبٓاضب١ ذنس٣ ْؿس أنتٛبس اجملٝد ؼت غناز 

 سؾ دا َٓٗدا اًد٢    لأل٢ اال تؿاي١ٝ يف إطاز ا تؿاال   اَن١ ا ٓؿٛز٠ بايرنس٣ ايطا ض١ ٚاألزبنني الْتؿازا  أنتٛبس, ٚ

 .ل١ُٝٓ اؿظ ايٛطين ٚلنصٜص زٚجل االْتُا٤ يد٣ طئبٗا
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌجذد ٌٍغالة رؼش٠ف١خ ٌمبءاد ِجّٛػخ ٠ٕظُ اٌغالة ارذبد

ْعِ اؼدا  طدئ  ايهًٝد١ بايتندإٚ َد  زااٜد١        2019/2020اضتهُااًل ال تؿاال  ن١ًٝ ايصزاا١ ببد٤ ايناّ اؾاَن٢ اؾدٜد 

 .فُٛا١ َٔ ايًكا٤ا  ايتنسٜؿ١ٝ يًمتئ  اؾد ايمتئ  

ايمتايك يًٛقت ٚلٓعُٝ٘ بػهٌ ؾدةٝل يتةكٝدل    إ از٠يكا٤ َ  أ.ّ. / أَرل٠ ابد ا نمت٢ ٚاير٣ ؼدثت يئي٘ أ نٝؿ١ٝ 

دٜث لٓاٍٚ ضٝا ل٘ اؿ ٚأٜكا اإل اب١يكا٤ َ  أ.ّ. /اُسٚ  دل ٚلكُٔ ايًكا٤ ايتنسٜـ بايٛزق١ االَتةا١ْٝ ٚنٝؿ١ٝ  ,  ٚايٓااجل

 .C V أ َٗاّ َهتك َتابن١ اـسجيني ٚايدٚزا  ايتدزٜب١ٝ ايت٢ لكدّ َٔ يئٍ ا هتك ٚنٝؿ١ٝ نتاب١ ايد

غنئٕ َدٜس ٚ د٠ قُإ اؾٛ ٠ بايه١ًٝ لٓداٍٚ يئيد٘  ٚز ايٛ دد٠ ؾد٢ االزلكدا٤ ا طدتُس        أَرليكا٤ َ  أ.ّ. / نُا اكد 

ايب١٦ٝ َٔ يئٍ ايتكِٝٝ ا طتُس ٚأ١ُٖٝ  ٚز ايمتايك ؾ٢ ؼكٝل ْعدِ  باين١ًُٝ ايتن١ًُٝٝ ٚايبةث١ٝ ٚيد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ 

 . غسجل ْعاّ ابٔ اشلٝثِ يًتنًِٝ ٚايمتئ   يكا٤ َ   / قُد َٓؿٛز ز٥ٝظ غ٦ٕٛ ايمتئ  لٓاٍٚ يئي٘, ٚاؾٛ ٠

 

 املٕصٛسح ثجبِؼخ «اٌغالث١خ األعش ِٙشعبْ» فٝ رشبسن اٌضساػخ و١ٍخ

 إ از٠ٚايدرٟ لٓعُد٘    9/10/2019َٗس إ األضدس ايمتئبٝد١ األٍٚ يمتدئ  أضدس نًٝدا  اؾاَند١ ٜدّٛ األزبندا٤ ا ٛاؾدل           اؾتتل

 .باإل از٠ اينا١َ يساا١ٜ ايمتئ  ايمتئب١ٝاالؼا ا  ٚاألضس 

اؼدا  ايمتدئ     ٚقد غازنت ن١ًٝ ايصزاا١ ؾ٢ ؾنايٝا  ا نسض ا كاّ بايندٜد َٔ األاُاٍ ايؿ١ٝٓ ا كد١َ َٔ طئبٗا, ٚقاّ

 .بايه١ًٝ بايتنإٚ َ  زاا١ٜ ايمتئ  بتٓعِٝ اؾص٤ ا خؿـ يه١ًٝ ايصزاا١ يٝعٗس بايؿٛز٠ ايئ٥ك١ ٚا ُٝص٠ يئٍ ا نسض
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 «ٚاٌضغظ اٌغىش» ػٓ ٌٍىشف اٌضساػخ ثى١ٍخ دٍّخ

َُٓٗا, ٚذيدو ٜدّٛ    ايٛقا١ٜغازى اؼا  طئ  ن١ًٝ ايصزاا١ ؾ٢ لٓعِٝ ة١ً ايهػـ أ َسق٢ ايطهس ٚايكػو ٚنٝؿ١ٝ 

 .26/10/2019ايطبت ا ٛاؾل 

ؼت زاا١ٜ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غًيب اُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ؾاحل ضندٙ ٚنٝدٌ ايهًٝد١ ـدَد١    

  .اجملتُ  ٚلُٓٝ٘ ايب١٦ٝ ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ قُد ابد اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ايمتئ 

 

 ثغٍخب اٌصفب داس إىل ص٠بسح ٠ٕظُ اٌغالة ارذبد
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ «ٚاٌفٕٝ اٌضمبفٝ املؼشض» فؼب١ٌبد خزبَ

بساا١ٜ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غًيب اُٝد ايه١ًٝ ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ قُد ابد اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ 

 .3/12/2019 ت٢  1  ايصزاا١ ؾنايٝا  ا نسض ايثكايف ٚايؿين يئٍ ايؿذل٠ َٔايتنًِٝ ٚايمتئ , ْعِ اؼا  ايمتئ  به١ًٝ 

قِ ا نسض فُٛا١ َدٔ ايهتدك ٚاألاُداٍ ايسٚا٥ٝد١ َٚهتبد١ ايهذلْٚٝد١ , نُدا قدِ َندسض ايًٛ دا  ٚاألاُداٍ ايؿٓٝد١             

 .ٚاسض يًُػػٛال  ايٝد١ٜٚ
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌخّبع١خ اٌمذَ وشح دٚسح فؼب١ٌبد

 

 اٌذ١ٛأٝ ٚاٌذاعٕٝ ٚاٌغّىٝ ٔزبطٌإلأعشٚ دٌزب ِؼشض  إىل ص٠بسح ٠ٕظُ اٌضساػخ و١ٍخ عالة ارذبد

 

 اٌجبِؼخ دٚسٜ فٝ اٌضساػخ و١ٍخ فشق ِشبسوخ

زاا١ٜ ايمتئ  به١ًٝ ايصزاا١ غازى نًئ َٔ ؾسٜل نس٠ ايٝد طايبدا  ٚؾسٜدل ندس٠ ايمتدا٥س٠ طدئ  ؾد٢  ٚز٣        إغسافؼت 

 .يف كتًـ األْػمت١ ايسٜاق١ٝ 2019/2020اؾاَن١ ؾٝٗا زٜاق١" يًناّ ايدزاضٞ " اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚاير٣ ٜكاّ ؼت غناز 

 

 املٕصٛسح ثجبِؼخ اٌش٠بض١خ األٔشغخ فٝ اٌضساػخ و١ٍخ عالة ِشبسوخ

زاا١ٜ ايمتئ  به١ًٝ ايصزاا١ غازى طئ  ايه١ًٝ ؾ٢ ايندٜد َٔ األْػمت١ ايسٜاقد١ٝ ا كاَد١ قدُٔ ؾنايٝدا       إغسافؼت 

َطدابك١ ايػدمتسْن ايتابند١ إل از٠     -لدٓظ ايمتاٚيد١   -:, ٚذيو ا٢ً ايٓةٛ ايتداىل 2019/2020 ٚز٣  اَن١ ا ٓؿٛز٠ يًناّ ايدزاضٞ 

 . ٚز٣ نس٠ ايكدّ اـُاض١ٝ طايبا  - ٚز٣ نس٠ ايكدّ اـُاض١ٝ طئ   - ايمتئب١ٝ ٚاألضساالؼا ا  
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 اٌى١ٍخ ِغزٜٛ ػٍٝ املضب١ٌخ ٚاٌغبٌجخ املضبىل اٌغبٌت ِغبثمخ ٔزبئظ

ادٔ ؾدٛش قدٝا٤ ابدد      2019/2020أضؿس  ْتا٥ن َطابك١ ايمتايك ا ثاىل ٚايمتايب١ ا ثاي١ٝ ا٢ً َطت٣ٛ ايه١ًٝ يًناّ اؾاَن٢ 

آال٤ بددٜس  أَا ايمتايب١ ا ثاي١ٝ ؾؿداش  بٗدا   ايمتايك با طت٣ٛ ايثايث بسْاَن اإلْتاج ايٓبال٢ بًكك ايمتايك ا ثاىل,  إبساِٖٝايٖٛا  

 .ايمتايب١ با طت٣ٛ ايثايث بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ"امتا ال

ةدـ أٚزام  أقُٝت ا طابك١ ؼت زاا١ٜ أ. . قُد ابد اجملٝد ٚنٌٝ ايهًٝد١ يػد٦ٕٛ ايتنًدِٝ ٚايمتدئ , ٚلػدهًت ؾٓد١ ؾ      

 :ا تكدَني ٚايتكِٝٝ َٔ نئ َٔ ايطا ٠

  ِٜقطِ االقتؿا  ايصزاا٢ -أ.ّ. / قُد أةد ابد ايدا 

   ُٛقطِ اإلزغا  ايصزاا٢ ٚاجملتُ  ايسٜؿ٢ - إبساِٖٝ / زغدٙ  طٔ ق 

 

 اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌش٠بضٝ ا١ٌَٛ
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ «اٌغالث١خ األعش لغبس

االؼا ا  ٚاألضس ايمتئب١ٝ باإل از٠ اينا١َ يساا١ٜ ايمتئ  بايتنإٚ َ  ن١ًٝ ايصزاا١ بسْاَن ا طدابكا  ا تٓٛاد١   ْعُت إ از٠ 

 .2019 ٜطُدل  3ايتبا يٞ عسّ ن١ًٝ ايصزاا١ ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل 

ايػٓا٤, األاُاٍ ايؿٓٝد١,  لكُٔ ؾنايٝا  بسْاَن ا طابكا  كتًـ األْػمت١ ايثكاؾ١ٝ نايػنس ٚايص ٌ ٚايتٛاغٝل ايد١ٜٝٓ ٚ

نايػدمتسْن مبػدازن١ ايهدثرل َدٔ      اال تُااٝد١ ٚاألْػمت١ ايسٜاق١ٝ نػد اؿبٌ ٚلٓظ ايمتاٚي١ َٚؿازا١ ايصزااني ٚاألْػدمت١  

 .ايمتئ  يف كتًـ ا طابكا 

 

 اٌضساػخ و١ٍخ ِغشح ٌفش٠ك «إٌبط صغبس» ِغشد١خ ػشض

ادٔ زا٥ند١ ايؿسٜدد ؾدسج "ايصٜدس ضدامل" ٜدّٛ اؾُند١         ( ؾػاز ايٓاع)قدّ ؾسٜل ا طسجل به١ًٝ ايصزاا١ اينسض ا طس ٢ 

ا٢ً َطسجل أّ نًثّٛ بكؿس ثكاؾد١ ا ٓؿدٛز٠, ٚايدر٣ ٜػدازى بد٘ قدُٔ ؾنايٝدا  َٗس دإ ا طدسجل ايمتئبد٢            6/12/2019ا ٛاؾل 

 .2019/2020ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ يناّ 

ص  ًُدٞ, لدأيٝـ َٛضدٝكٞ ٚأؿدإ ٚغٓدا٤/      ابددال زغددٟ, إقدا٠٤/ اد     - زاَالٛزج/ قُد ؾدسج,  ٜهدٛز/ أةدد زغددٟ     

 ./ أ ٔ غٗا جإيساقُد ؾسج َٚٔ  / ايًٝٝٛ, كسج َطااد/ اُس غسٜـ, كسج َٓؿر
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 «إٌبط صغبس» املغشدٝ اٌؼشض ػٓ «اٌضبٌش املشوض» رذصذ اٌضساػخ و١ٍخ

ؾدػاز  ) ؿًت ن١ًٝ ايصزاا١ ا٢ً ا سنص ايثايث أ اينسض ا طدس ٢  

ٚذيو ؾ٢ يتاّ ؾنايٝدا  َٗس دإ ا طدسجل ايمتئبد٢ يهًٝدا   اَند١        (ايٓاع

ا ٓؿٛز٠ ايثا٢ْ اػس, ٚقد  ؿدٌ ؾسٜدل ا طدسجل اًد٢ ايندٜدد َدٔ اؾدٛا٥ص        

 :ٚذيو ا٢ً ايٓةٛ ايتاىل

 غٗا ٠ لكدٜس يًنٓاؾس ا ٖٛٛب١ ٚا تُٝص٠ : بهس ٜٛضـ 

 ًِٝٛا٥ص ا ئبظ / ا سنص األٍٚ : غُٝا٤ ض  

  ا سنص ايثايث : نسِٜ يًٌٝ ٛا٥ص ايتنبرل اؿسن٢ / 

 ٌٛا٥ص ايتُثٌٝ  ٚز ثإ ز اٍ / ا سنص ايثايث : أضا١َ ؾك  

 ٛا٥ص ايتُثٌٝ  ٚز أٍٚ ؾتٝا  / ا سنص ايثايث : َرلْا ؾدل٣  

  َا د يمتؿ٢ - ٛا٥ص ايتُثٌٝ  ٚز أٍٚ ز اٍ / ا سنص ايثا٢ْ : َٓاؾؿ٘ بني  طاّ أبٛ زلس٠ 

  غٗا  ٛا٥ص اإليساج / ا سنص ايثايث : أ ٔ 

 األ١ٌٚخ  اإلعؼبفبد ػٍٝ اٌضساػخ و١ٍخ عالة رذس٠ت

لددزٜك يمتدئ  نًٝد١     2020ؾدلاٜدس   17ا ٛاؾدل   االثدٓني أقِٝ ّٜٛ 

ألٚيٝدد١ ا باإلضددناؾا ايصزاادد١  اَندد١ ا ٓؿددٛز٠ اًدد٢ طددسم ايكٝدداّ     

ٚذيو ا٢ً ٖاَؼ أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢ اير٣ ,باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بايه١ًٝ

أ. / أغدسف ابدد ايباضدو ز٥دٝظ اؾاَند١      لٓعُ٘ ايه١ًٝ ؼت زاا١ٜ 

ٚزٜا ٠ نٌ َٔ أ. / ْاظِ غًب٢ اُٝد ايه١ًٝ ٚا. / قُد ابد اجملٝدد  

ؾدلاٜدس   20-16ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ  يدئٍ ايؿدذل٠ َدٔ    

2020. 

ؼت إغساف نٌ َٔ  / ايصٖدسا٤ َمتداٚع َددزع اًدّٛ ايتػرٜد١      

أضبٛع ايٛا٢ ايؿدة٢,  به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َٚكذلجل ؾهس٠ 

 .  / ز ا  حي٢ٝ  نتٛزاٙ ؾ٢ ايتُسٜض ايباط٢ٓ اؾسا ٢ ٚإيؿا٢٥ متسٜض أٍٚ باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بايه١ًٝ

أغاز   / ز ا  حيٝد٢ إىل أُٖٝد١ اإلضدناؾا  األٚيٝد١ ؾد٢  داال  اؿدسٚم ٚايؿدنل ايهٗسبد٢ ٚايٓصٜدـ اـداز ٢ ٚلٛقدـ             

 .ايتٓؿظ ٖٚبٛط َطت٣ٛ ايطهس ؾ٢ اؾطِ أٚ ازلؿاا٘

ٚطايبت ا طنؿني عُا١ٜ أْؿطِٗ َٔ اـمتس ٚايتأند َٔ اضتُساز ايتٓؿظ ٚااليتصاّ باشلد٤ٚ ٚاؾد١ٜ ٚادّ ْصع َئبدظ  

 .ا سٜض اال إذا ناْت لنٝل اإلضناؾا  األٚي١ٝ ٚادّ إامتا٤ ا سٜض أ٣ طناّ أٚ غسا  إذا نإ ؾاقدا يًٛا٢

كس  َٔ َا١٥ طايك اًد٢ فُٛادا    لددزٜبِٗ باينٝدا ٠     ٚقاّ نٌ َٔ  / شٖسا٤ َمتاٚع ٚ / ز ا  حي٢ٝ بتكطِٝ َا ٜ

 .األٚي١ٝ ؾ٢ اد٠ َٛاقـ نةاال  اإلغُا٤ باإلضناؾا ايمتب١ٝ به١ًٝ ايصزاا١ ا٢ً ايكٝاّ 
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 اٌى١ٍبد ِغزٜٛ ػٍٝ اٌغالث١خ ٌألعش األٚي اٌص١ذٌخ و١ٍخ ِٙشعبْ فٝ رشبسن اٌضساػخ و١ٍخ

 

  ACT ٌفش٠ك اٌرتف١ٙٝ األعجٛع فؼب١ٌبد 

 

 خري ثذا٠خ ٌز١ُ اٌرتف١ٙٝ األعجٛع فؼب١ٌبد
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 ع١ٕٙخ ِصبٔغ إىل ػ١ٍّخ سدٍخ ٠ٕظُ اٌضساػخ و١ٍخ عالة ارذبد

ْعِ اؼا  ايمتئ  بهًٝد١ ايصزااد١ ز ًد١ اًُٝد١ يمتدئ  ايهًٝد١ قدُٔ        

يمت١ األْػمت١ ايمتئب١ٝ, يصٜاز٠ َؿاْ  غسن١  ١ٓٝٗ ٚايتنسف ا٢ً يمتٛط 

ٚا سا ٌ ايت٢  س بٗا ؾ٢ اطاز  اِ اؾاْك اينًُد٢ يتددزٜك ايمتدئ      اإلْتاج

 .ٚلأًِٖٝٗ يطٛم اينٌُ

 

 ع١ٕٙخ ششوخ ِصبٔغ إىل ػ١ٍّخ سدٍخ ٠ٕظُ خري ثذا٠خ ر١ُ

ْعِ لِٝ بدا١ٜ يرل به١ًٝ ايصزاا١ ز ١ً اًُٝد١ يمتدئ  ايهًٝد١ قدُٔ     

يمتدد١ األْػددمت١ ايمتئبٝدد١ يًؿسٜددل. ٚقددد   شٜدداز٠ َؿدداْ  غددسن١  ٗٝٓدد١     

ٚا سا ٌ ايت٢  دس بٗدا ؾد٢ اطداز  ادِ اؾاْدك        اإلْتاجيًتنسف ا٢ً يمتٛط 

 .اين٢ًُ

 

 

 ايٓػاط ّ

اد  

 ايدلاَن

 ا طتؿٝدٜٔ اد 
ا بًؼ 

 ا ٓؿسف

  ١ٗ ايؿسف

 إاايٞ طايب١ طايك

 ؼطني أْػمت١ 975 115 26 89 14 ايٓػاط ايسٜاقٞ 1

 52000 113 43 70 6 ايٓػاط ايؿين 2

 لنًِٝ َؿتٛجل+

 + اؿطا  ايدا١ٓ٥ بايه١ًٝ

 ؼطني أْػمت١

 ؼطني أْػمت١ 1600 522 296 226 19 ايٓػاط ايثكايف 3

 اؼا  طئ  - 65 27 38 6 اينًُٞ ٚايتهٓٛيٛ ٞايٓػاط  4

 - - 370 198 172 14 ْػاط األضس ايمتئب١ٝ 5

 ؼطني أْػمت١ 1600 2720 1418 1302 16 ايٓػاط اال تُااٞ ٚايس ئ  6

 ؼطني أْػمت١ 29770 66 19 47 3 ْػاط اؾٛاي١ ٚاـد١َ اينا١َ 7

 - 85945 3971 2027 1944 78 اإلااىل

 

        

      



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2019-2020 

 
50 

2019 
2020 

 ايٓػاط

 اد  ا ػذلنني َٛاد ايتٓؿٝر

 إااىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 5  5 3/9 31/8 اٚ بٝا  األينا  ايػاط١ٝ٦ ايؿٝؿ١ٝ ظُؿ١

 7  7 22/10 15/10  ٚز٣ اؾاَن١ ؾ٢ نس٠ ايكدّ اـُاض١ٝ طًب١

 7  7 30/10 16/10  ٚز٣ اؾاَن١ يهس٠ ايمتا٥س٠ طًب١

 7 7  30/10 16/10 اؾاَن١ يهس٠ ايٝد طايبا  ٚز٣ 

 7 7  27/10 17/10  ٚز٣ اؾاَن١ ؾ٢ نس٠ ايكدّ اـُاض١ٝ طايبا 

 4 1 3  21/10  ٚز٣ اؾاَن١ ؾ٢ لٓظ ايمتاٚي١

 1 1  29/10 28/10  ٚز٣ اؾاَن١ ؾ٢ ايتٓظ األزقٞ

 56  56 28/11 2/11  ٚز٣ نس٠ ايكدّ اـُاض٢ بايه١ًٝ

 7 7   3/11 يهس٠ ايٝد طايبا  ٚز٣ اؾاَن١ 

 1  1  12/11 بمتٛي١ اؾاَن١ ؾ٢ ا ؿازا١

 3  3  13/11 بمتٛي١ اؾاَن١ ؾ٢ اؾٛ ٚ

 7  7 26/1 17/2  ٚز٣ اؾاَن١ يهس٠ ايٝد طًب١

 2 2   24/2 بمتٛي١ اؾاَن١ يًهازال١ٝ

 1 1   25/2 بمتٛي١ اؾاَن١ يًتاٜهْٛدٚا

 115 26 89 اإلااىل

 ايٓػاط

 اد  ا ػذلنني َٛاد ايتٓؿٝر

 إااىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 12  12 1/8 27/7 ا٢ًُ ظُؿ١ -أضبٛع ثكاؾ٢ 

 24 13 11  17/10 شٜاز٠ إىل َؿٓ   ١ٓٝٗ

 3 2 1 31/10 15/10 َطابك١ اينسٚض ايتكد١َٝ ؾ٢ فاٍ اينًّٛ

 1  1 31/10 15/10 ٚفاالل٘( ٞاالؾمتٓااَطابك١ ايبةث اين٢ًُ)ايرنا٤ 

 22 10 12  21/11 شٜاز٠ إىل َؿٓ   ١ٓٝٗ

 22/12  2 1 3 (QI ٚز٣ ا نًَٛا  اين١ًُٝ )

 65 27 38 اإلااىل
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 ايٓػاط

 اد  ا ػذلنني َٛاد ايتٓؿٝر

 إااىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 38 12 26 27/6 26/6  ٚز٠ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ

 10 6 4  17/10 ايؿايٕٛ ايثكاؾ٢

 38 26 12  13/10 ْد٠ٚ)ايداا١ٝ اإلضئَٞ اؿبٝك اؾؿس٣(

 8 1 7  20/10  ٚز٠ زٜا ٠ األاُاٍ

 9 5 4 30/10 29/9 َطابك١ ايكسإ ايهسِٜ ٚايثكاؾ١ اإلضئ١َٝ

 30 12 18  29/10 ْد٠ٚ)اْت  ٝؼ بئ ٣(

 83 48 35  16/10 ْد٠ٚ)ثكاؾ١ اينٌُ اؿس(

 10 6 4 7/11 2/11 َطابك١ ايكسإ ايهسِٜ به١ًٝ ايتااز٠

 30 22 8  17/11 ْد٠ٚ)اامل اآلثاز ضا٢َ  ٛاع(

 33 18 15  19/11 ْد٠ٚ)اإلائَٞ ااٍ ايػااس(

 8 3 5 28/11 10/11 8اإلائٕ أ َطابك١ إبداع 

 5 2 3 14/11 2/11 َطابك١ ايكؿ١ ايكؿرل

 11 7 5  28/11 اؿكٛمَطابك١ ايكسإ ايهسِٜ به١ًٝ 

 17 10 7 5/12 1/12 َنسض ثكاؾ٢

 30 9 21  10/12 ا اق٢ ٚآؾام ا طتكبٌ(  ْد٠ٚ)َؿس ؼدٜا

 25 9 16  3/2 ز ١ً َنسض ايهتا 

 115 85 30  11/2 ْد٠ٚ)ؾرلٚع نٛزْٚا ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ ١َٓ(

 8 6 2 12/2 10/2 ٚزغ١ فئ   ا٥و

 13 9 4 22/2 18/2 َنسض فئ   ا٥و

 522 296 226 اإلااىل

 ايٓػاط

 اد  ا ػذلنني َٛاد ايتٓؿٝر

 إااىل طايب٘ طايك إىل َٔ

  26  11/7 6/7 َنطهس اؿ١

 25 13 12 30/1 25/1 َنطهس إادا  ٚايتٝاز اػرلل٢ اؾٛاي١ ٚا سغدا 

 15 6 9 12/3 6/3 29ٚاإلزغا ١ٜ  37االغذلاى ؾ٢ ايدٚز٠ ايهػؿ١ٝ 

 66 19 47 اإلااىل
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 ايٓػاط

 اد  ا ػذلنني َٛاد ايتٓؿٝر

 إااىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 25 15 10  27/6 ز ١ً إىل اإلضهٓدز١ٜ

 1505 655 850 26/9 21/9  ؿٌ اضتكباٍ ايمتئ  اؾد 

 850 550 300  22/9 يكا٤ اينُٝد ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ بايمتئ  اؾد 

 24 15 9  8/10 َٗس إ ا تؿاٍ بٓؿس أنتٛبس اجملٝد

 7 1 6 15/10 12/10  ٚز٣ ايػمتسْن بايه١ًٝ

 24 18 6  3/10 ز ١ً إىل اإلضهٓدز١ٜ

 70 45 25  26/10 ايهػـ أ َسض ايطهس ٚايكػو بايتنإٚ َ  ن١ًٝ ايتُسٜض

 3  3 31/10 26/10  ٚز٣ ايػمتسْن باؾاَن١

 11 5 6  13/11 بايتنإٚ َ  ن١ًٝ ايؿٝدي١ة١ً ايتٛا١ٝ ايمتب١ٝ 

 13 5 8  24/11 َطابك١ ايمتايك ٚايمتايب١ ا ثاي١ٝ بايه١ًٝ

 67 47 20  30/11 شٜاز٠  از األٜتاّ )ايؿؿا بمتًخا(

 2 1 1  4/12 َطابك١ ايمتايك ٚايمتايب١ ا ثاي١ٝ باؾاَن١

 23 6 17  5/12 ز ١ً زاع ايدل

 50 32 18  2/12 بمتًخا(شٜاز٠  از األٜتاّ) ايؿؿا 

 22 5 17  30/1 ز ١ً إىل اإلضهٓدز١ٜ

 24 18 6  20/2 بمتٓمتا 57شٜاز٠ َطتػؿ٢

 2720 1418 1302 اإلااىل

 ايٓػاط

 اد  ا ػذلنني َٛاد ايتٓؿٝر

 إااىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 26 6 20  28/8 االغذلاى ؾ٢ ا ٗس إ ايك٢َٛ يًُطسجل بايكاٖس٠

 7 4 3 7/11 3/11 َطابك١ ايتٝاز األؾٛا  ٚايناشؾني

 11 9 6 28/11 23/11 ٚزغ١ ؾٔ لػه٢ًٝ بايه١ًٝ

 18 10 8 5/12 1/12 َنسض ؾ٢ٓ لػه٢ًٝ بايه١ًٝ

 24 8 16 5/12 28/9 لدزٜبا  اينٌُ ا طس ٢

 23 6 17  6/12 َطس ١ٝ )ؾػاز ايٓاع( بكؿس ايثكاؾ١

 113 43 70 اإلااىل
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 ايٓػاط

 اد  ا ػذلنني َٛاد ايتٓؿٝر

 إااىل طايب٘ طايك إىل َٔ

 21 12 9 9/10 5/10 َٗس إ األضس ايمتئب١ٝ باؾاَن١

 4  4 23/10 21/10 بمتٛي١ ايػمتسْن بني  اضس نًٝا  اؾاَن١

 12 10 2 21/11 19/11  ٚز٣ ا نًَٛا  اينا١َ بني اضس نًٝا  اؾاَن١

 83 62 21  30/11 زٜاق٢ يألينا  ايؿػرل٠ ّٜٛ

 42 17 25  3/12 قمتاز األضس ايمتئب١ٝ بايه١ًٝ

 14 4 10  9/12 بسْاَن ا طابكا  ا تٓٛا١)قمتاز األضس( به١ًٝ اؿاضبا  ٚا نًَٛا 

 26 12 14 12/2 10/2 َٗس إ اضس نًٝا  اؾاَن١ به١ًٝ ايؿٝدي١

 2  2  17/2 َطابك١ ايًٝاق١ ايبد١ْٝ

 5  5 20/2 18/2  ٚز٣ ا نًَٛا  اينا١َ بني اضس نًٝا  اؾاَن١

 11 8 3 27/2 24/2 َطابك١ ايكسإ ايهسِٜ باؾاَن١

 29/2 5/3 22 21 43 (actأضبٛع لسؾ٢ٗٝ )لِٝ 

 52 30 22  4/3 ْد٠ٚ )ؾرلٚع نسْٚا( أضس٠ بدا١ٜ يرل

 5/3  20 4 24 (pipetteٚلِٝ  –شٜاز٠ َؿٓ   ١ٓٝٗ )لِٝ بدا١ٜ يرل 

 8/3 12/3 15 18 33 (pipetteٚلِٝ  –أضبٛع ثكاؾ٢ لسؾ٢ٗٝ )لِٝ بدا١ٜ يرل 

 27 25 2  3/4 ز ١ً ا١ًُٝ  ؿٓ   ١ٓٝٗ)لِٝ بدا١ٜ يرل(

 370 198 172 اإلااىل

 

  ١ٗ ايتٌُٜٛ ا بًؼ اااىل طايب١ طايك ايبٝإ ّ

 10830 19 16 3 ايدزاض١ٝ  ا ؿسٚؾالطدٜد  1

ؾٓدٚم لهاؾٌ 

 ا تُاا٢

 12540 22 15 7 لطدٜد ا ؿسؾا  ايدزاض١ٝ 2

 49590 87 53 34 لطدٜد ا ؿسؾا  ايدزاض١ٝ 3

 79800 140 77 63 لطدٜد ا ؿسؾا  ايدزاض١ٝ 4

 39900 70 47 23 لطدٜد ا ؿسؾا  ايدزاض١ٝ 5

 11970 21 10 11 لطدٜد ا ؿسؾا  ايدزاض١ٝ 6

 2850 5 3 2 لطدٜد ا ؿسؾا  ايدزاض١ٝ 7

 207480 364 221 143 االااىل
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أضؿس  َػازن١ ن١ًٝ ايصزاا١ ؾ٢ األْػمت١ ايمتئب١ٝ ٚا طابكا  ايت٢ أقُٝت يئٍ ايناّ 

 أ  ؿٍٛ ايه١ًٝ ا٢ً اد٠ َسانص َٔ يئٍ أبٓا٥ٗا ايمتئ  2019/2020اؾاَن٢ 

 

 ا سنص فاٍ ا طابك١ ايٓػاط ا طت٣ٛ االضِ ّ

 ايثا٢ْ ٖدٜس  طٔ ايطٝد 1

 ايسٜاق٢

 زاب  لٓظ طاٚي١

 ثايث لٓظ ازق٢ ايثا٢ْ ْدٜٔ  ا  ابد ايؿتاجل 2

 أٍٚ ى66 ٛ ٚ ٚشٕ ايثايث يايد ٚيٝد ؾازٚم 3

 زاب  ى100 ٛ ٚ ٚشٕ ايثا٢ْ ابد ايػ٢ٜٓاضس ابد اينصٜص  4

 أٍٚ ى60 ٛ ٚ ٚشٕ األٍٚ قُد إضئّ ابد اؿُٝد  طٔ 5

 أٍٚ َؿازا١ ايثايث ا٢ً يايد ا٢ً ايمتباخ 6

 أٍٚ لاٜهْٛدٚ ايثا٢ْ ض٢ًُ ااٍ ابد٠ إبساِٖٝ 7

 أٍٚ ى68نازالٝ٘ ٚشٕ  ايساب   ٜٓا إبساِٖٝ قُد 8

 ثا٢ْ نازالٝ٘ ايثا٢ْ غُٝا٤ ا٢ً طًب١ ا٢ً 9

 اينسض ا طس ١ )ؾػاز ايٓاع( 10

 ؾ٢ٓ ايساب 

 ثايث َطسجل

 غٗا ٠ لكدٜس  بهس ٜٛضـ 11

  نسِٜ يًٌٝ 12

 ا٥ص٠ ايتنبرل 

 اؿسن٢

 أٍٚ  ٛا٥ص ا ئبظ غُٝا٤ ضًِٝ 13

 ثا٢ْ  ٚز أٍٚ ز اٍ َا د يمتؿ٢ - طاّ أبٛ زلس٠ 14

 ثايث  ٚز أٍٚ ؾتٝا  َرلْا ؾدل٣ 15

 ثايث  ٚز لإ ز اٍ أضا١َ ؾكٌ 16

 ثايث إيساج ا ٔ غٗا  17

 ايثايث يايد زقا ابد اينًِٝ إبساِٖٝ 18
ا٢ًُ 

 ٚلهٓٛيٛ ٢
 ثايث َطابك١ اينسٚض ايتكد ١ٝ

 - 29ٚاإلزغا ١ٜ  37ايدٚز٠ ايهػؿ١ٝ  19

  ٛاي١

 ايثا٢ْ -

  َطت٣ٛ ايٛؾداؾٛاٍ ا ثاىل ا٢ً  ايثايث يايد زقا ابد اينًِٝ إبساِٖٝ 20

  اؾٛاي١ ا ثاي١ٝ ا٢ً َطت٣ٛ ايٛؾد ايثا٢ْ ٚضاّ اةد ايطٝد 21

 ايثا٢ْ نس ١ ايدضٛق٢ ايػةا  22

اؾٛاي١ ا ثاي١ٝ ا٢ً َطت٣ٛ 

 ا ٗس إ ايهػؿ٢

 

 ايثايث قٝا٤ ابد ايٖٛا  إبساِٖٝ 23

 ا تُاا٢

  طايك َثاىل

  طايب١ َثاي١ٝ ايثايث آال٤ بدٜس امتا ال 24
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 الدراصبث هرحلت طالة
العليب
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 ايند  ايناّ اؾاَن٢

2014/2015 623 

2015/2016 795 

2016/2017 803 

2017/2018 839 

2018/2019 882 

2019/2020 902 

 

 

 

 

 

 ايند  ايٓٛع

 470 ذنس

 432 أْث٢

 902 اااىل
 

 

 

 

 ايند  ايدز ١

 595 َا طترل

 307  نتٛزاٙ

 902 اااىل
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 أادا  ايمتئ  ايناّ اؾاَن٢
ٚاؾدٕٚ 

 يسجيٕٛ

2014/2015 111 1 

2015/2016 85 14 

2016/2017 101 36 

2017/2018 86 2 

2018/2019 109 5 

2019/2020 82 3 

 

 

 

 

 

 ايند  ايٓٛع

 37 ذنس

 45 أْث٢

 82 اااىل
 

 

 

 

 ايند  ايدز ١

 35 َا طترل

 47  نتٛزاٙ

 82 اااىل
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 ايدٚي١

 َس ١ً ايدزاضا  اينًٝا

 إااىل ااّ

  نتٛزاٙ َا طترل  بًّٛ اإلااىل

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 6 1 5 - 1 1 4 - - يٝبٝا

 - - - - - - - - - ضٛزٜا

 1 1 - - - 1 - - - اينسام

 - - - - - - - - - ايُٝٔ

 1 - 1 - - - 1 - - ايطٛ إ

 4 - 4 - 3 - 1 - - األز ٕ

 2 9 - 4 2 6 - - االااىل

12 

 12 4 - - االااىل ايناّ

  

 ايند  ايناّ اؾاَن٢

2014/2015 72 

2015/2016 40 

2016/2017 27 

2017/2018 28 

2018/2019 23 

2019/2020 12 

 

 

  نتٛزاٙ َا طترل

39 17 

56 

 

 

  نتٛزاٙ َا طترل

34 23 

57 

 

 

27 28 
23 

12 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

39 

17 

10

20

30

40

50

  نتٛزاٙ َا طترل

34 

23 

10

20

30

40

50
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2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 َٔ اـازج َٔ ايدايٌ َٔ اـازج َٔ ايدايٌ َٔ اـازج َٔ ايدايٌ
7 796 9 873 10 885 

 

 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 َٔ اـازج َٔ ايدايٌ َٔ اـازج َٔ ايدايٌ َٔ اـازج َٔ ايدايٌ
8 116 10 76 6 75 
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 لمتٛز اد  طئ  ايدزاضا  اينًٝا َٔ ايدايٌ ٚاـازج 

 ا كٝدٕٚ َٔ اـازج ا كٝدٕٚ َٔ ايدايٌ

8 10 6 
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 لمتٛز اد  اؿاؾًني ا٢ً ايدز ا  اين١ًُٝ َٔ ايدايٌ ٚاـازج 

 َٔ اـازج َٔ ايدايٌ
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  نتٛزاٙ َا طترل

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

369 329 380 329 385 340 172 150 190 169 192 170 

89% 87% 88% 87% 89% 89% 

 َٛااٝدٖااد  ايرٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ زضا٥ًِٗ ؾ٢ **    ٖرا ايناّ اد  ا طاًني* 

 

 

 

 ا دزضني ا طاادٜٔ ا نٝدٜٔ

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

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

9 9 9 8 0 0 7 6 7 7 10 9 

100% 88% 0 86% 100% 90% 

 اد  ايرٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ زضا٥ًِٗ ؾ٢ َٛااٝدٖا**   ٖرا ايناّ اد  ا طاًني* 

 

 

 

89% 

87% 
88% 

87% 

89% 89% 

60%

70%

80%

90%

100%

2013/2014 2014/2015 2015/2016

 ْطك االْتٗا٤ َٔ ايسضا٥ٌ ؾ٢ َٛااٝدٖا

 هبخستيز

 دكتىراه
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 ْطك اْتٗا٤ ا نٝدٜٔ ٚا دزضني ا طاادٜٔ َٔ  زاضتِٗ

 الوعيدين

الودرسين 
 الوسبعدين
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الكليت هكتبت
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 ٌاينًُٝدتني  إلداجل  ؾد٢  األضاضد١ٝ  ٚأ الٗدا  ايه١ًٝ قًك ا هتب١ متث 

 .ٚايبةث١ٝ ايتن١ًُٝٝ

  ِإَدددا  ا هتبدد١ باؿدددٜث َددٔ ايهتددك ٚايدددٚزٜا  اينسبٝدد١    ٜددت

 .اجملاال  اين١ًُٝ ٚايثكاؾ١ٝٚاأل ٓب١ٝ ؾ٢ 

  ايمتئ   ايٌ ا هتب١ الطئعلٛؾرل ا ٓاخ ا ٓاضك. 

 لطاٌٝ االضتنازا  ايداي١ًٝ ٚاـاز ١ٝ. 

 لؿٓٝـ ٚؾٗسض١ ايهتك ٚايدٚزٜا  ٚايسضا٥ٌ اين١ًُٝ. 

 لطاٌٝ بٝاْا  ا ٛا  ا متبٛا١ ٚغرل ا متبٛا١ ا٢ً غبه١ اؾاَن١. 

 ٛ ٠ با هتب١ ا٢ً قااد٠ بٝاْا  َهتبا  اؾاَن١ يتطدٌٗٝ اًُٝد١ ايبةدث اًد٢     إ ياٍ ا سا   ٚايهتك ٚاألعا  ا ٛ 

 .اإلْذلْتايمتئ  ٚايبا ثني َٔ يئٍ 

 

ا ٝصا١ْٝ ا خؿؿ١ 

 (6/2يًُهتب١ )بٓد 

 ا ٓؿسف َٔ بٓد أيس

ا ٓؿسف ايؿن٢ً 

 ا٢ً غسا٤ ايهتك

 اد  ايهتك ا ػذلاٙ

ؾٓدٚم يدَا  

 لن١ًُٝٝ

 ؾٓدٚم عٛ 

 ٚ زاضا 

 األ ٓب١ٝ اينسب١ٝ أيس٣

17000 0 0 0 16999 15 25 
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 ا ٛا  ايطُن١ٝ ٚايبؿس١ٜ ايسضا٥ٌ اين١ًُٝ

 ٖداٜا أ ٓب١ٝ اسب١ٝ

  نتٛزاٙ َا طترل
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 ا تب٢ اسب٢ ا تب٢ اسب٢

ا كاف ؾ٢ 

2019/2020 

15 25 28 0 3 32 4 25 0 0 0 0 

 0 0 0 0 1090 157 1703 228 60 551 9020 15875 ايند  ايه٢ً

 

 ايتؿٜٛس َتٛضو ا طتنرلٜٔ َتٛضو ا ذل  ٜٔ ا كااد قااا  ا متاين١ اـد١َ

 800 92 308 92 2 ايند 

 

 ا ٛضٛاا   ٚا٥س ا نازف ايكٛاَٝظ ا طتخًؿا  ايهػاؾا  قٛا٥ِ بنٓاٜٚٔ ايهتك اـد١َ

 4 0 141 0 0 83 ايند 
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  سن١ االضتناز٠  ايٌ ا هتب١

 اد  ا طتنرلٜٔ ايؿ١٦

 0 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 754 طئ 

 247  زاضا  اًٝا

 3443 َٔ اؾاَن١

 188 َٔ اـازج

 4632 اااىل

 

 

  

 

  سن١ االضتناز٠ يازج ا هتب١

 اد  ا طتنرلٜٔ ايؿ١٦

 63 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 25 طئ 

 8  زاضا  اًٝا

 96 اااىل

 

 

 طباا١ ْطخ أضمتٛاْا  ا طل ايك٢٥ٛ ايبةث ؾ٢ غبه١ اإلْذلْت اؿاي١

 0 0 0 0 ايند 

 

 ايند  ا ؤٌٖ

 1 ااىل

 3 َتٛضو

 1 يدَا  َنا١ْٚ

 5 اااىل
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 خدهبث هعبونت هتىسط عبلى
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الزراعيت العلىم جملت
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 .لؿٓٝـ ٚلطاٌٝ ايبةٛ  ا متًٛ  ْػسٖا باجمل١ً 

 .ِٝإزضاٍ ايبةٛ  يًطا ٠ احملهُني ٚاضتكباٍ ْتٝا١ ايتةه 

   يًُٛاؾدؿا  ا تؿدل اًٝٗدا    َسا ن١ ايبةٛ  ٚقبو لٓطٝل ايبةٛ  لبن دا

 يًُا١ً ٚإزضاشلا يًُمتبن١.

   ؼؿٌٝ لهايٝـ ْػس نٌ عث ثِ لٛزٜدٖا ؾ٢  طا  اجمل١ً بايبٓو األًٖد٢

 ؾسع اؾاَن١.

    َؿددس يهددٌ َددٔ  ْػس األعا  اين١ًُٝ ا كد١َ َٔ ايبا ثني َٔ  ايٌ ايه١ًٝ ٚياز ٗا َٔ  ايدٌ ٚيدازج

 ا٢ً ايدنتٛزاٙ يًذلق١ٝ يدز ١ أضتاذ َطااد أٚ أضتاذ ٚايبا ثني.طًب١ ا ا طترل ٚايدنتٛزاٙ ٚايطا ٠ اؿاؾًني 

 .إ ياٍ ناؾ١ بٝاْا  األعا  نا١ًَ ا٢ً غبه١ ا نًَٛا  باؾاَن١ 

   ْطخ١ َٔ نٌ عث يًٓاغس. 10طب  ايبةٛ  ؾ٢ ؾٛز٠ فًدا  ٚإادا  ٚلطًِٝ اد 

 .لٛشٜ  اجملًدا  ا٢ً األقطاّ اين١ًُٝ 

 ٚ ا هتب١ ا سنص١ٜ يتهٕٛ َتا ١ يًطا ٠ ايبا ثني.إزضاٍ ْطخ َٔ اجمل١ً يًُهتب١ 

  ٍاأل بٞلمتبٝل بسْاَن َٓ  االْتةا (Turnitin ًٞا ) ا كبٛي١ يًٓػس يف اجملئ . األعا 

      ؿٍٛ اجملئ  ايطب  جمل١ً اينًّٛ ايصزاا١ٝ ا٢ً ثا٢ْ أا٢ً لكِٝٝ قُٔ اجملئ  ا ؿدس١ٜ ٚاحملًٝد١ بداجملًظ األاًد٢ 

 يًااَنا .

 ٍَٛق  بٓو ا نسؾ١ ا ؿس٣األادا  اًٞ  إ يا. 

  ٍإيهذلْٚٝايًتةهِٝ  األعا  ٚإزضاٍاضتكبا. 

  ؿٍٛ األعا  ا ٓػٛز٠ باجمل١ً ا٢ً DOI. 

 ايسقِ ايدٚىل زقِ اإلٜداع اضِ اجمل١ً ّ

1 

J .of Agricultural  Chemistry and Biotechnology,  

Mansoura University 

 ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ ٚايتهٓٛيٛ ٝا اؿ١ٜٛٝ

18166 ISSN 2090-3626 

2 
J .of Agricultural Economics and Social Sciences , 

Mansoura University 

 االقتؿا  ايصزااٞ ٚاينًّٛ اال تُاا١ٝ

18165 ISSN 2090-3634 

3 J .of Animal and Poultry Production , Mansoura University 

 اإلْتاج اؿٝٛا٢ْ ٚايدٚا ٔ

18164 ISSN 2090-3642 

4 J .of Food and Dairy Sciences , Mansoura University 

 ايؿٓااا  ايػرا١ٝ٥ ٚاأليبإ

18163 ISSN 2090-3650 

5 J .of plant Protection and Pathology , Mansoura University 

 ٚقا١ٜ ٚأَساض ايٓبا 

18162 ISSN 2090-3677 
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 ايسقِ ايدٚىل زقِ اإلٜداع اضِ اجمل١ً ّ

6 J .of plant Production, Mansoura University 

 اإلْتاج ايٓبال٢

18161 ISSN 2090-3669 

7 
J .of Soil Sciences and Agricultural Engineering ,  

Mansoura University 

 اًّٛ األزاق٢ ٚاشلٓدض١ ايصزاا١ٝ

18160 ISSN 2090-3685 

 

 اد  األعا  ا ٓػٛز٠ ض١ٓ ايٓػس

 األعا  ا ٓػٛز٠

 َٔ يازج َؿس َٔ  ايٌ َؿس

2017 698 691 7 

2018 665 656 9 

2019 617 597 20 

2020 212 209 3 

 .30/5/2020 ت٢ لازٜخ  2020** إ ؿا١ٝ٥ األعا  ا ٓػٛز٠ ااّ 
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 ا ؿا١ٝ٥ ايٓػس باجمل١ً َٔ  ايٌ ٚيازج َؿس

 األبحبث الونشىرة هن خبرج هصز األبحبث الونشىرة هن داخل هصز
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 واخلدهبث
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 : به١ًٝ ايصزاا١ إىل يًتنًِٝ االيهذل٢ْٚلٗدف ايؿهس٠ ايس٥ٝط١ٝ َٔ إْػا٤ ٚ د٠ 

           اِ أاكا٤ ٦ٖٝد١ ايتددزٜظ ٚايمتدئ  بايهًٝد١ َٚطداْدلِٗ ؾد٢ لمتٜٛد  لكٓٝدا 

 االلؿاال  ٚا نًَٛا  يئزلكا٤ مبطت٣ٛ اـد١َ ايتن١ًُٝٝ.

  ًِٝٚايتنًِ ٚغرلٖا َٔ األْػمت١ األنا  ١ٝ.لػاٝ  ايتُٝص ؾ٢ فاال  ايتن 

  اؿس ا نًَٛا   ٚايثكاؾ١ ايسق١ُٝ اِ ايتنًِٝ اإليهذل٢ْٚ  ا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ ؾ٢. 

 ٌٍٛدذح ٜا١ٌٙىً اإلداسأٚاًل :: 

 ا ٓنكد٠ 509  لػهٌٝ فًظ لٓؿٝرٟ يٛ د٠ ايتنًِٝ اإليهذلْٚٞ به١ًٝ ايصزاا١  بٓا٤ ا٢ً َٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ظًطت٘ زقِ 

 -ٜٚكِ اجملًظ ايتٓؿٝرٟ األقطاّ ايتاي١ٝ: , 13/11/2016بتازٜخ 

  قطِ ا كسزا  اإليهذل١ْٝٚ 

   قطِ َطتٛ ع االَتةاْا 

  قطِ االيتبازا  اإليهذل١ْٝٚ 

  قطِ إ از٠ ايتنًِٝ اإليهذل١ْٝٚ 

 ٝاٌج١ٕخ اٌزذز١خ ٌٛدذح اٌزؼ١ٍُ اإلٌىرتٚٔ :: صب١ٔب

 ْ ٌٝعاّ يف ظٌ  سف إ از٠ ايه١ًٝ اًٞ  اِ ٚلؿنPaperless system     ٌضنت إ از٠ ايه١ًٝ إيدٞ لمتدٜٛس َنُد ,

 (.ايهُبٝٛلس بايدٚز ايثايث با بين )ٚ

              إ سا٤ اًُٝا  ايؿدٝا١ْ يأل ٗدص٠ ايهُبٝدٛلس َدٔ يدئٍ ٚ دد٠ ايؿدٝا١ْ بايهًٝد١ ٚلٛؾدٌٝ اٝد  األ ٗدص٠ بػدبه١

 األْذلْت ٚاضتخداّ ا نٌُ إل سا٤ االيتبازا  اإليهذل١ْٝٚ بايه١ًٝ.

 س  إ از٠ ايه١ًٝ  ٗاش نُبٝٛلس يٛ د٠ ايتنًِٝ اإليهذل٢ْٚ  تد٢ ٜتطد٢ٓ يًنداًَني بايٛ دد٠ إمتداّ األاُداٍ ٚا ٗداّ        ٚؾ

 ا هًؿني بٗا. 

 أٔشغخ رزؼٍك ثغالة ِشدٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط   :: صبٌضب

           اَند١    ْكٌ َطتٛ ع اَتةاْا  ايمتدئ   س ًد١ ايبهدايٛزٜٛع َدٔ يدئٍ ايطدرلؾس اـداف بايهًٝد١ إيدٞ ضدرلؾس اؾ

اَتةإ ٚذيو َٔ يدئٍ   ادِ َطدتٛ ع اَتةاْدا       1430ٚٚؾٌ إاايٞ اد  االَتةاْا  بايؿٛز٠ اإليهذل١ْٝٚ إيٞ َا 

ايمتئ  بهاؾ١ ا طتٜٛا  ٚايدلاَن ا ختًؿ١ بايه١ًٝ ٚذيو بٛقد  ْطدخ إيهذلْٚٝد١ َدٔ اٝد  االَتةاْدا  اإل بازٜد١        

 ٚااليتٝاز١ٜ. 

  مناذج اإل اب١ يكُإ ؼكٝل كس ا  ايتنًِٝ ٚايدتنًِ ا طدتٗدؾ١ َدٔ      لداِٝ َطتٛ ع االَتةاْا  بايندٜد َٔ

 ايدلاَن ايدزاض١ٝ .

   ّلؿنٌٝ ْعاILMOS   يسؾ  ٚ دا  لن١ًُٝ ممث١ً يف ؾٝدٜٖٛا  أٚ أ د  األعا  يف فاٍ ايتخؿـ يداِ ايمتئ

نًُٝٝد١ )أعدا  ٚؾٝددٜٖٛا     ٚ دد٠ ل  70ا تؿٛقني بايه١ًٝ ٚٚؾٌ اد  ايٛ دا  اييت زؾنٗا اًٞ ْعاّ َا ٜكس  َدٔ  

 (1لن١ًُٝٝ( )غهٌ 
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 . لؿنٌٝ بساَن إ از٠ ايتنًِٝ اإليهذلْٚٞ ا ُث١ً يف إْػا٤ ؾؿةا  ا ٛ ٌٜ ٚ ٝث ٚؾٌ اد  ؾؿةا 

   ٞؾؿة١ بُٝٓا يف ايؿؿٌ ايدزاضٞ ايثاْٞ اٝ  َكسزا  ايه١ًٝ ؾؿة٘ يئٍ  50ا ٛ ٌٜ يئٍ ايؿؿٌ ايدزاضٞ األٚي

 (2)غهٌ   2020/  2019ايناّ األنا  ٞ 

           ٚ  اضتخداّ َٓؿ١ ايتنًِٝ أ بند  يئٍ ايؿؿدٌ ايدزاضد٢ ايثدا٢ْ ٚ ايتد٢ َدٔ يئشلدا   زؾد  اٝد  احملاقدسا  

ايدلاَن ايٓٛا١ٝ  يًؿؿٌ ايدزاض٢ ايثا٢ْ ٚ ذيو يدئٍ ؾدذل٠ اْتػداز ؾدرلٚع     أٚ بساَن ايه١ًٝ  ؾُٝ ايدزٚع اين١ًُٝ 

 نٛزْا 

 ٌُبسْداَن اإلْتداج    –ؾطدٝٛيٛ ٝا ايتٓاضدٌ ٚايتًكدٝل يمتدئ  ا طدتٟٛ ايسابد        ؾٝدٜٖٛا  لنًُٝٝد١ يف َكدسز    11  ا

 (3اؿٝٛاْٞ ٚايدا ين ٚايطُهٞ ٚ  ْػسٖا اًٞ ايكٓا٠ ايتن١ًُٝٝ ؾاَن١ ا ٓؿٛز٠ )غهٌ 

  شٜا ٠ اد  االيتبازا  اإليهذل١ْٝٚ  E-Exams   ؾد٢ ايؿؿدٌ    اإليهذلْٚٝد١ َدٔ االَتةاْدا     ايندٜد ٝث   إ سا٤

 (4ايتاي١ٝ  ٜٛقل  )غهٌ  ا كسزا ايدزاض٢  األٍٚ ٚ سلًت  

 ( ايتبازا   3اد  )ٝٛيٛ ٝا ايػد  ايؿُا٤ ٚ األق١ًُ ؾط 

 (  ايتبازا  3لهٓٛيٛ ٝا ا ٓتاا  ايًب١ٝٓ اـاؾ١ اد ) 

 (  ايتباز  2 ٝٛإ شزاا٢ ااّ اد ) 

   ؾ٢ ايؿؿٌ ايدزاض٢ ايثا٢ْ  اإليهذل١ْٝٚااليتبازا 

  ( ايتبازا  4ٚزاث٢ ٖٚطتٛيٛ ٞ اد  )لهٓٝو 

 (  ايتبازا 3َكد١َ ؾ٢ اًِ اـ١ًٝ اد ) 

             ٌاالْتٗا٤ َٔ اٌُ َكدسزٟ إْتداج ايؿانٗد١ ا طدتٟٛ ايثداْٞ بسْداَن اإلْتداج ايٓبدالٞ  َٚكدسز ؾطدٝٛيٛ ٝا ايتٓاضد  

ْٚٝدد١ ٚلؿنًٝددٗا اًددٞ بسْدداَن اإلْتدداج اؿٝددٛاْٞ ٚايدددا ين ٚايطددُهٞ يف ايؿددٛز٠ اإليهذل  -ٚايتًكددٝل ا طددتٟٛ ايسابدد  

 (5َكسزا  إيهذل١ْٝٚ أيسٟ )غهٌ  10ؾؿةا  ا ٛ ٌٜ ٚأؾبةت َتا ٘ بايؿنٌ يًمتئ  ٚ ازٟ لٓؿٝر 

   االضتُساز يف إلا ١ ا ا ٠ اين١ًُٝ يًُكسزا  ايدزاض١ٝ اييت قاّ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايه١ًٝ بتمتٜٛسٖا يف ؾدٛز٠  

 َكسز َٔ كتًـ األقطاّ اين١ًُٝ 67ايه١ًٝ ٚقد بًؼ اد  ٖرٙ ا كسزا  إيهذل١ْٝٚ يئٍ ايطٓٛا  ايطابك١ اًٞ َٛق  

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

   َكسزا  إيهذل١ْٝٚ ضٛف ٜتِ إلا تٗا اًٞ ضرلؾس اجملًظ األاًد٢ يًااَندا , باإلقداؾ١ إيدٞ     7لطنٞ ايٛ د٠ إيٞ إادا

زا  إيهذلْٚٝد١ َتا د١ اًدٞ ضدرلؾس اجملًدظ األاًد٢ يًااَندا  ٚقداّ بتمتٜٛسٖدا أاكدا٤ ٦ٖٝد١            َكس 3ذيو ؾإٕ ٖٓاى 

 -لدزٜظ بكطُٞ األزاقٞ ٚاشلٓدض١ ايصزاا١ٝ ٖٚٞ :

 ٞطبٝن١ األزاق 

 َٞٛزؾٛيٛ ٝا ٚ ؿس األزاق 

 أضاضٝا  اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ 

 ْٟعِ َنًَٛا  َٚتمتًبا  ٚ لؿُِٝ أْع١ُ ايس 
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 ٌج١بٔبد املخزٍفخ ٌٍزٛاصً اٌؼٍّٝساثؼًب :: االشرتان فٝ لٛاػذ ا

  ًَـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١ اًٞ َٛق  120  إْػا٤Google Scholar   

  ًَـ لنسٜؿٞ ي١٦ًٝٗ ا نا١ْٚ ٚ طئ  ايدزاضا  اينًٝا اًٞ َٛق    420  إْػا٤Google Scholar  

  ًَـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اًٞ َٛق  70  إْػا٤Research gate  

  ًَـ لنسٜؿٞ يمتئ  ايدزاضا  اينًٝا اًٞ َٛق   300  إْػا٤Research gate 

   ًَـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اًٞ َٛق   30  إْػا٤ ادScopus   

   ًَـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اًٞ َٛق  30  إْػا٤ ادLinkedIn   

   تدزٜظ اًٞ َٛق  ًَـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ اي 30  إْػا٤ اد Mendeley 

 ًَـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١ اًٞ َٛق   30  إْػا٤ Academia.edu 

  ًَـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١ اًٞ َٛق   30  إْػا٤ ORCID 

  ًـ لنسٜؿٞ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١ اًٞ َٛق َ 30  إْػا٤   Researcher ID 

  لؿنٌٝ إ ٌٝ اؾاَن١ يمتئ  ايدزاضا  اينًٝا  @students.mans.edu.eg    ِيئٍ بسْاَن ابدٔ اشلٝدث َٔ

 يًدزاضا  اينًٝا.

 ٝٔشش صمبفخ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىرتٚٔ:: خبِغًب 

       زٜظ ٚ  ذيو َٔ يئٍ اكد  ٚزا  لدزٜب١ٝ ٚٚزؽ اٌُ يف ٚ د٠ ايتنًدِٝ اإليهذلْٚدٞ يًطدا ٠ أاكدا٤ ٦ٖٝد١ ايتدد

 .ٚاشل١٦ٝ ا نا١ْٚ بايه١ًٝ 

 

 

 //ا ٛباٌٜ باضتخداّ اإليهذل٢ْٚ االيتباز ْعاّ لمتبٝل// 
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 9102/9191 اٌجبِؼٝ اٌؼبَ خالي اإلدصبئ١خ اٌج١بٔبدعبدعًب :: 

Scientific Units on ILMOS Moodles Numbers 

  

(: اد  ايٛ دا  ايتن١ًُٝٝ ايت٢   زؾنٗا ا٢ً ْعاّ 1غهٌ )

ILMOS 

 3(: اد  ؾؿةا  ا ٛ ٌٜ اييت   إْػا٤ٖا بايٛ د٠ يئٍ 2غهٌ )

 ضٓٛا  ايطابك١

Eductional Videos E-Exam Numbers 

  

(: اد  ايؿٝدٜٖٛا  ايتن١ًُٝٝ ايت٢ ْػسٖا اًٞ قٓا٠ 3غهٌ )

 ا ٓؿٛز٠ ايتن١ًُٝٝ

(: اد  االيتبازا  اإليهذل١ْٝٚ ايت٢   لؿنًٝٗا بايٛ د٠ 4غهٌ )

 ضٓٛا  ايطابك١ 3يئٍ 

E-Course Numbers  
 

  

(: اد  ا كسزا  اإليهذل١ْٝٚ ا ٓتا١ ؾ٢ ٚ د٠ ايتنًِٝ 5غهٌ )

 اإليهذل٢ْٚ

(: اد  ا ػذلنني يف قٛااد ايبٝاْا  اين١ًُٝ َٔ ١٦ٖٝ 6غهٌ )

 ايتدزٜظ ٚايبا ثني بايه١ًٝ
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ِ  كس ا  بني ا ٛا١ُ٥ يئٍ َٔ ايبمتاي١ َػه١ً َٔ اؿد يف ا طا١ُٖ::  ا هتك زؤ١ٜ  ايدتنً

ٔ  ا نًَٛدا    زاضد١  طسٜدل  أ اينٌُ ضٛم َٚتمتًبا  ٌ  ضدٛم  اد ِ  اينُد  ايتٛؾدٝا   يتكددٜ

ٌ  ضدٛم  َتمتًبدا   َد   يتتٛاؾدل  ايهًٝد١  يف األنا  ٝد١  ايدلاَن ٚؼطني يتمتٜٛس ايبٓا٠٤  اينُد

 .ٚاإلقًُٝٞ احملًٞ

ٔ  َدؤًٖني  طًبد١  بتخدسٜن  اؾاَند١  ٚ ايهًٝد١  زضداي١  َد   متػٝا::  ا هتك زضاي١  اًد٢  قدا زٜ

ـ  َٔ ا ختًؿ١ اال تٝا ا  لًب١ٝ ِ . األْػدمت١  كتًد  بإجيدا   اـدسجيني  َتابند١  َهتدك  ٜٗدت

 .ٚاجملتُ  ايه١ًٝ ٚبني ٚيسجيٝٗا ايه١ًٝ بني ٚؾناي٘ ق١ٜٛ ائق١

 : إىل اٌخش٠جنيبء ٚدذح إداس٠خ ملزبثؼخ رٙذف اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ِٓ إٔش

  ٌَُطااد٠ طًب١ ٚيسجيٞ ايه١ًٝ يف اؿؿٍٛ ا٢ً ؾسف ا. 

  لكدددِٜ قااددد٠ بٝاْددا  َتخؿؿدد١ بددا ٛاز  ايبػددس١ٜ ياؾدد١ بايهًٝدد١

 .ٚاؾاَن١, ٚأيس٣ ؿا ا  ضٛم اينٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايدٚيٞ

     زاضدد١ ايٛقدد  ايددٛظٝؿٞ ـسجيددٞ ايهًٝدد١ ٚأَددانٔ اًُددِٗ َٚٛا٤َدد١ 

ٚلمتدٛز َٗددازا  ايبةدث ادٔ ايٛظٝؿد١ مبددا     ؽؿؿدالِٗ يطدٛم اينُدٌ    

 .ٜطاِٖ يف لطٜٛل يسجيٞ ايه١ًٝ ٚإجيا  ايٛظٝؿ١ ا ئ١ُ٥ شلِ

   لكددددِٜ ا نًَٛدددا  يًمتدددئ  ٚؾٓددد١ ايًدددٛا٥ل بايهًٝددد١ بايتخؿؿدددا

ا سغٛب١ بطٛم اينٌُ ٚايساند٠ أ طسٜل ايتػرٜد١ ايسا ند١ لنصٜدصًا    

 .يًُٛا١َ٤ بني كس ا  ايتنًِ َٚتمتًبا  ضٛم اينٌُ

َهتدك َتابند١   )ا٢ً َكذلجل ٚ د٠ قدُإ اؾدٛ ٠ بتنددٌٜ َطد٢ُ      15/4/2018ٚاؾل فًظ ن١ًٝ ايصزاا١ ظًطت٘ بتازٜخ 

َتمتًبددا  اشل٦ٝدد١ ايكَٛٝدد١ يكددُإ  ددٛ ٠ ايتنًددِٝ  الضددتٝؿا٤ (َهتددك ايتأٖٝددٌ ايددٛظٝؿ٢ َٚتابندد١ اـددسجيني)إىل  (اـددسجيني

٥ةد١ ٚايذلنٝدص اًد٢  ٚز ا هتدك ؾد٢  ادِ لٛ د٘ زٜدا ٠ األاُداٍ          ٚاالاتُا  بايٓطب١ يًٗٝهٌ ايتٓع٢ُٝ, َد  اينُدٌ بدٓؿظ ايئ   

 ٚيدَا  ايتٛ ٝ٘ ٚاإلزغا  ايٛظٝؿ٢ ٚا ٢ٓٗ يد٣ ايمتئ  ٚاـسجيني.

 االعرتار١ج١خاأل٘ذاف 

 ِا طااد٠ يف لأَني ؾسف اٌُ  ص١ٝ٥ أٚ َؤقت١ أٚ  ا١ُ٥ يًمتًب١ بند ايتخسج مبا ٜتٛا٤ّ ٚؽؿؿالِٗ َٚٝٛشل. 

   ل١ُٝٓ ا ٛاز  ايبػدس١ٜ يف ايهًٝد١ ٚضدٛم اينُدٌ َدٔ يدئٍ بٓدا٤ قاادد٠ بٝاْدا  َتخؿؿد١ بدا ٛاز             بٓا٤ ْعاّ َنًَٛا

 .ايبػس١ٜ ـسجيٞ ايه١ًٝ ٚاؾاَن١ ٚطئبٗا ٚ نًٗا َتا ١ يًمتًب١ ٚاـسجيني ٚطاييب اينٌُ

  ٚايمتًب١بٓا٤ قااد٠ بٝاْا  ق١ًٝ ٚإق١ًُٝٝ ٚ ٚي١ٝ َتخؿؿ١ عا ا  ضٛم اينٌُ ٚايؿسف ا تا ١ يًخسجيني. 

               َتابن١ أٚقاع يسجيٞ ايهًٝد١ ايٛظٝؿٝد١ َدٔ يدئٍ َؤغدسا  زقُٝد١ ٚ زاضدا  عثٝد١ لدداِ ا ٛا٤َد١ بدني كس دا

 .ايتنًِٝ اينايٞ َٚتمتًبا  ضٛم اينٌُ َٔ  ٝث ايتخمتٝو ٚا تابن١ ٚايتكِٝٝ ٚايتػر١ٜ ايسا ن١ يطٛم اينٌُ

 إادا   زاضا  أ ايتخؿؿا  ا متًٛب١ ٚا ػبن١ ٚايساند٠. 
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 متا٤ ايمتًبد١ ا ٗدازا  ايئشَد١ يًٛظٝؿد١ ايديت لتٓاضدك َد  ؽؿؿدالِٗ َٚٝدٛشلِ ادٔ طسٜدل إاددا   ٚزا  لدزٜبٝد١              إا

 .مبٛاؾك١ ايه١ًٝ ا ُث١ً ٚايٛ دا  ذا  ايمتاب  اـاف

 ايتٓطٝل َ  َؤضطا  اجملتُ  ا دْٞ ذا  اينئق١ بدزاضا  ٚل١ُٝٓ ا ٛاز  ايبػس١ٜ ٚلٛظٝـ َٚتابن١ يسجيٞ ايه١ًٝ. 

 صبد املىزتاخزصب

            إجيا  ؾد١ً ٚثٝكد١ بدني اـدسٜن ٚايهًٝد١ بؿدؿ١ َطدتُس٠ يتدداِٝ اْتُا٥د٘ يًهًٝد١

 .ٚيًااَن١

  إلا ١ ايؿسؾ١ يًخسجيني يتادٜد َنًَٛالِٗ ٚلمتٜٛس َطتٛاِٖ َٚٗازالِٗ اين١ًُٝ

بؿؿ١ َطتُس٠ أ طسٜل َدِٖ باؾدٜد يف فاال  ؽؿؿالِٗ ٚذيو أ طسٜدل  

 -:ايٛضا٥ٌ اآلل١ٝ

 ايتنًِٝ ا طتُس َٔ قبٌ ايه١ًٝ إلقا١َ بدساَن ٚ ٚزا  لدزٜبٝد١    لٓػٝو بساَن

 .يًخسجيني

 إؾداز ف١ً أٚ ْػسٙ ض١ٜٛٓ أٚ ْؿـ ض١ٜٛٓ. 

 ا٠ٛ اـسجيني يف َٓاضبا  ايه١ًٝ ٚبساَن ْػاطالٗا  . 

 إقا١َ ّٜٛ يًخسجيني بؿؿ١ ض١ٜٛٓ ٚذيو بػسض زبو اـسٜن بص١ًَٝ اـسٜن. 

  ا٢ً ٚظا٥ـ َٓاضب١ ٚذيو مبدِٖ با تٝا ا  ا ؤضطا  ٚاشل٦ٝا  يًتخؿؿا  َطااد٠ اـسجيني ايرٜٔ مل حيؿًٛا

 ـ.ا ختًؿ١ أ طسٜل ؾتل قٓٛا  بني ايه١ًٝ ) َٔ يئٍ اـسجيني ( َٚؤضطا  ايتٛظٝ

 اٌششوبد ِغ ٚاٌزٛاصً اٌٛظبئف ػٓ اإلػالْ

 اإلػالٔبد ::   

 ٜبداـسجيني اًد٢ ؾدؿة١ ايهًٝد١     اـداف  اإليهذلْٚدٞ  ا ٛق  ا٢ً  أ ايٛظا٥ـ  ِ اإلائٕت

  : مبٛق  اؾاَن١

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

 ٚبٛى: َٛق  ايتٛاؾٌ اال تُاا٢ اـاف با هتك ا٢ً ايؿٝظ 

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

 اٌجذش ::   

اإليهذلْٚٝد١ ادٔ لدٛاؾس ؾدسف اُدٌ يًخدسجيني       ٝد٢َٛ ؾد٢ ايؿدةـ ايسزلٝد١ ٚا ٛاقد       ايبةث اي

 ٚٚق  ٖرٙ اإلائْا  ا٢ً ا ٛاق  اـاؾ١ با هتك.
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 اٌؼًٌّمبءاد ٚٚسػ 

 اٌص١فٝ  اٌزذس٠ت ٌغالة «اٌؼًّ عٛق ثّزغٍجبد اٌزضم١فٝ اٌٍمبء»

 ايثئثدا٤  بتدازٜخ  ايًكا٤ ايثا٢ْطايك با طت٣ٛ ايثا٢ْ (, 356ٚند  )ي 2019ٜٛيٝٛ  1 ا ٛاؾل االثٓني بتازٜخ ايًكا٤ األٍٚاكد 

ل١ُٝٓ ا ٗازا  اين١ًُٝ يمتدئ  ا طدت٣ٛ ايثداْٞ ٚايثايدث     , ٚذيو يف اطاز طايك با طت٣ٛ ايثايث (101يند  ) 2019ٜٛيٝٛ  2 ا ٛاؾل

 ٚؾكا  تمتًبا  ضٛم اينٌُ.

 

 ش٠فٝ ثأٔشغخ املىزت ٌٍغالة اٌجذدٌمبء رؼ

يكدا٤ َد     س َهتدك ايتأٖٝدٌ ايدٛظٝؿ٢ َٚتابند١ اـدسجيني     َٜدد  - / اُسٚ اةد  دل أ.ّ.  اكد 2019ضبتُدل  21تازٜخ ب

ني ٚاـددَا  ايديت ٜكددَٗا يًمتدئ      األْػمت١ ا ختًؿ١  هتدك ايتأٖٝدٌ ايدٛظٝؿ٢ َٚتابند١ اـدسجي     يتنسٜؿِٗ بايمتئ  اؾد  

 ٚاـسجيني.

 

 ٚسشخ ػًّ رذس٠ج١خ 

َددٜس   -أ.ّ.  / اُدس أةدد  ددل   ازا  اينسض ٚايتٛاؾٌ َ  اؾُٗٛز  اقدس يئشلدا   ًتدز  ا٢ً َٗي اٌُاكد  ٚزغ١ 

 .َتدز   36 كٛز, ع2020ؾدلاٜس  4تازٜخ ٚذيو ب َهتك لأٌٖٝ َٚتابن١ اـسجيني
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 «ٚغري عٛس» ١ِٚىشٚعٛفذ ٚاٌش٠بضخ اٌشجبة ٚصاسح ِجبدسح دٛي اٌضساػخ ثى١ٍخ رضم١فٝ ٌمبء

اـددسجيني بهًٝدد١ ايصزاادد١  اَندد١ ا ٓؿددٛز٠ بتٓعددِٝ يكددا٤ لثكٝؿددٞ يًمتددئ    قدداّ َهتددك ايتأٖٝددٌ ايددٛظٝؿٞ َٚتابندد١  

 .ٚاـسجيني  ٍٛ َبا ز٠ طٛز ٚغرل ايتابن١ يٛشاز٠ ايػبا  ٚايسٜاق١ َٚٝهسٚضٛؾت َؿس بكاا١ ا ؤمتسا  بايه١ًٝ

َٓطك٢ ا با ز٠, ٚيف بدا١ٜ ايًكا٤ ز ك ا.ّ. / اُسٚ أةد  دل َدٜس َهتك لأٌٖٝ َٚتابن١ اـسجيني بايطا ٠ َط٦ٛيٞ ٚ

ا. ضايٞ ضنٝد َٔ ٚشاز٠ ايػبا  ٚايسٜاق١ ٚ ّ. قُدٛ  بددز ٚ ّ.  دانًني َدٔ َٝهسٚضدٛؾت َؿدس ٚ ا. غدا ٠ ايطدٝد ٚ ا. الدٞ          

 . طٔ َٔ َدٜس١ٜ ايػبا  ٚايسٜاق١ بايدق١ًٝٗ

ٓؿٛز٠ بايتنإٚ َد   ٚلٓاٍٚ ايًكا٤ ايتثكٝؿٞ لنسٜـ مببا ز٠ طٛز ٚغرل ٚايت٢ ضٛف لكاّ ؾنايٝا  ايتدزٜك بٗا ظاَن١ ا 

َهتك ايتأٌٖٝ ايٛظٝؿٞ بهًٝد١ ايصزااد١ , ٚذيدو يف فداال  كتًؿد١ ٚايديت َٓٗدا لُٓٝد١ ا ٗدازا  ايػخؿد١ٝ يًػدبا  ٚلمتدٜٛس             

ٚا ػسٚاا  ايؿػرل٠ ٚا تٛضمت١  HR ٚايتطٜٛل ٚيد١َ اينُئ٤ ٚ األاُاٍا ٗازا  ايتهٓٛيٛ ١ٝ ٚايدلف١ ٚ اِ َٗازا  زٜا ٠ 

 .ٚغرلٖا

ٓاٍٚ ايًكا٤ ايتنسٜـ بػسٚط ٚنٝؿ١ٝ االيتةام ٚايتطاٌٝ با با ز٠ ٚا ٛااٝد ا كذل ١ يتٓؿٝدرٖا ٚ ٚز ٚشاز٠  ٚنريو قد ل

 .ايػبا  يف  اِ ٚلثكٝـ ايػبا  ٚل١ُٝٓ َٗازالِٗ َٔ يئٍ َبا زالٗا ا ختًؿ١

 

 «ٚغري عٛس» ِجبدسح ِغئٛىل ٠غزمجً اٌضساػخ و١ٍخ ػ١ّذ

ا. ضايٞ  (طٛز ٚغرل)/ ْاظِ ابد ايسةٔ غًيب اُٝد ن١ًٝ ايصزاا١ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ ايطا ٠ َط٦ٛيٞ َبا ز٠ أ.  اضتكبٌ

َدٜسٜد١   -َٝهسٚضٛؾت َؿس ٚ أ. غا ٠ ايطدٝد ٚأ. الدٞ  طدٔ     -ٚشاز٠ ايػبا  ٚايسٜاق١ ٚ ّ. قُٛ  بدز ٚ ّ.  انًني  -ضنٝد 

أَدرل   /ٌ ن١ًٝ ايصزااد١ يػد٦ٕٛ يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ ٚأ.ّ.       ؾاحل ضند٠ ٚنٝ /ايػبا  ٚايسٜاق١ , ٚذيو يف  كٛز أ. 

 .غنئٕ َدٜس ٚ د٠ اؾٛ ٠ ٚ أ.ّ. / اُسٚ أةد  دل َدٜس َهتك لأٌٖٝ َٚتابن١ اـسجيني

قد   بايًكا٤ َٓاقػ١ أٖداف ٚضٝاض١ لٓؿٝر َبا ز٠ ٚشاز٠ ايػبا  طدٛز ٚغدرل ٚايديت ضدٛف لدتِ ؾنايٝالٗدا بايتندإٚ َد          

ٍ يئٍ َهتك ايتأٌٖٝ ايٛظٝؿٞ بايه١ًٝ ٚاييت لٗدف يت١ُٝٓ َٗازا  ايػبا  يف فاال  ايتهٓٛيٛ ٝدا ٚزٜدا ٠   ايه١ًٝ َٔ   األاُدا

 .ٚا ٗازا  اؿٝال١ٝ ٚايٛظٝؿ١ٝ ٚايتطٜٛل ٚغرلٖا َٔ اجملاال  ا ختًؿ١ اييت لًيب ا تٝا ا  ضٛم اينٌُ
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يسٜن َتُٝص يٝظ ؾكدو َٛاندك  تمتًبدا  ضدٛم اينُدٌ       إلادا  . ْاظِ غًيب يف ايًكا٤ بإٔ ايه١ًٝ لطن٢  َٚا  أغازٚقد 

ٍ قا زا ا٢ً يًل ؾسف اٌُ ٚذيو َٔ يئٍ لدزٜك ايمتئ  ا٢ً َٗازا  زٜدا ٠   أٜكاٚيهٔ  بػدهٌ لمتبٝكدٞ مبػدازٜ      األاُدا

 .اييت جيسٜٗا ايمتئ  ٚاييت لند قاناٙ يٛاق  ثكاؾ١ اينٌُ اؿس بند ايتخسج اإلْتا ١ٝايتخسج 

ٞ ا با ز٠ بايتاٗٝصا  َٚد٣ اضتندا  ايه١ًٝ يتٓؿٝر ؾنايٝا  ا بدا ز٠ ٚ بددٚز َهتدك ايتأٖٝدٌ ايدٛظٝؿٞ      َط٦ٛي أغا ٚقد 

 .َٚتابن١ اـسجيني بايه١ًٝ يف ايتنإٚ يتٛؾرل ؾسف ادٜد٠ يتأٌٖٝ ايمتئ  ٚاـسجيني يف كتًـ فاال  ضٛم اينٌُ

 

 ٌٍزأ١ً٘ ٌغٛق اٌؼًّ ثشاِظ رذس٠ج١خ

 ا دزبني ا هإ اؿكٛز ايتازٜخ ايدلْاَن

بسْاَن لدزٜب٢ يًتأٌٖٝ 

يطٛم اينٌُ ؾ٢ فاٍ 

(ICDL-soft 

skills-English ) 

 َتدز  33 2019ٜٛيٝٛ  3-22

قاا١ ايتدزٜك 

 ٚاؿاضك اآليٞ

 مبب٢ٓ )ٚ( بايه١ًٝ

َددددز  يػددد١  -ّ /  أَدددرل٠ اؿٓدددا٣ٚ 

 .إلًٝص١ٜ 

َددددز   -ّ / بطددد١ُ قُدددد ذنددد٢   

 .  اضك آىل

 7 -انتٛبس3

 2019ْٛؾُدل 

 َتدز  18

 3 -ٜٓاٜس  28

 2020ؾدلاٜس 

 َتدز  17

 َتدز  12 2020 أبسٌٜ

أْٚئٜٔ باضتخداّ 

 skypeَٓؿ١ 

 

بسْاَن لدزٜب٢ يًتأٌٖٝ 

يطٛم اينٌُ ؾ٢ فاٍ 

 )ايتةايٌٝ ا ن١ًُٝ (

 َتدز   37 2019ٜٛيٝٛ   28 -3

قاا١ ايتدزٜك 

 مبب٢ٓ )ٚ( بايه١ًٝ

َددددزع  -  / أَدددرل٠ ابدددد اشلدددا ٣  

 . به١ًٝ اينًّٛ قطِ ايهُٝٝا٤ 

َدددزع بهًٝدد١   -قُددد اددٛض     /

 اينًّٛ قطِ ا ٝهٛبٝٛيٛ ٢

 يًتأٌٖٝبسْاَن لدزٜب٢ 

يطٛم اينٌُ ؾ٢ فاٍ 

 يتكا٣ٚ ٚاألزلد٠ا

 َتدز  25 2019ٜٛيٝٛ   31 -15

قاا١ ايتدزٜك 

بكطِ اإلْتاج 

 اؿٝٛا٢ْ بايه١ًٝ

 غددسن١ زٜطددبهت   -ّ/اةددد ؾددٛ ٠  

 يًتكا٣ٚ ٚاألزلد٠
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 «اٌؼًّ ٌغٛق ٌٍزأ١ً٘ اٌص١فٝ اٌزذس٠ت ثشٔبِظ» فؼب١ٌبد

.  

 «املؼ١ٍّخ اٌزذب١ًٌ ِخزرباد» اٌص١فٝ اٌزذس٠ت ثشٔبِظ فؼب١ٌبد

 

 ٚاملج١ذاد ٌٍزمبٜٚ س٠غجىذ ششوخ ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌص١فٝ اٌزذس٠ت ثشٔبِظ فؼب١ٌبد

 

 «املؼ١ٍّخ اٌزذب١ًٌ ِخزرباد» اٌص١فٝ اٌزذس٠ت ثشٔبِظ فؼب١ٌبد أزٙبء
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 دفالد اٌزخشط

 9102/9102 ٌؼبَ( 29) ٌٍذفؼخ اٌؼبشش اٌزخشط دفً

ٚذيو ّٜٛ األزبنا٤ ا ٛاؾل  2019يناّ  42ْعِ َهتك َتابن١ اـسجيني به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠  ؿٌ ؽسج ايدؾن١ 

 ( يسٜن. 188)  كٛزع 13/11/2019

 

 9102/9102 ٌؼبَ املفزٛح اٌزؼ١ٍُ ثٕظبَ( 2) ٌٍذفؼخ اٌشاثغ اٌزخشط دفً

ْعِ َهتك ايتأٌٖٝ ايٛظٝؿ٢ َٚتابن١ اـسجيني به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ اؿؿٌ ايساب  ـسجي٢ ايتنًِٝ ا ؿتدٛجل  

 .يسٜن(  83)  كٛزع 2019 ْٛؾُدل 28, ٚذيو ّٜٛ 2018/2019 ؾن١ 
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ْٛاا َٔ أْٛاع ايٓػاط ا كؿٛ  ٚا خمتو يف أٟ َؤضط١,  ٝث ٜنٌُ اًدٞ   ايتدزٜك

 إنطا  ايناًَني بٗا فُٛا١ َٔ اـدلا  بٗدف ؼطني أ ا٤ نٌ َِٓٗ . 

ٖٛ ْػاط كمتدو ٜٗددف إيدٞ إ ددا  لػدٝرلا  يف ا تددزبني َدٔ ْا ٝد١          ؾايتدزٜك

 ا٤ أاُداشلِ  َنًَٛالِٗ, َٚنازؾِٗ, َٚٗازالِٗ, ٚضًٛنٝالِٗ مبا جينًدِٗ َتكدٓني إل  

 بهؿا١ٜ ٚاْتا ١ٝ َسلؿن١.

َٓٗا إٔ ٜهٕٛ ايتدزٜك ٖا ؾا ٜٚتُٝص باالضتُساز١ٜ,  ٚيًتدزٜك فُٛا١ َٔ ا با ئ

ٚايػُٛي١ٝ عٝث ٜػٌُ اٝ  اجملُٛاا  ٚا طتٜٛا  ايٛظٝؿ١ٝ, َٚتُٝصا بايتدزج يف لكدِٜ ا ا ٠ ايتدزٜب١ٝ, ٚإٔ ٜهٔ ٚاقنٝا, 

 ا ٠ ٚاألضًٛ .ٜٚتُٝص بايتمتٜٛس ا طتُس يف ا 

 .ايه١ًٝ َٔ ا طتٗدؾني  ختًـ ايتدزٜب١ٝ ايدلاَن ٚلكِٝٝ لكدِٜ يف ٚايسقٞ ايتُٝص :ايسؤ١ٜ

ّ  ايهًٝد١  زضداي١  اطداز  ؾ٢ :ايسضاي١ ـ  ايبػدس١ٜ  ا دٛاز   بتُٓٝد١  ايٛ دد٠  لًتدص ٔ  ا طدتٗدؾني   ختًد ٔ  ايهًٝد١  َد ٍ  َد  لػمتٝد١  يدئ

 .ا ختًؿ١ ايتدزٜب١ٝ ايدلاَن َٔ ا تٝا الِٗ

 : اٌٛدذح إىل رمذ٠ُ خذِبد اٌزذس٠ت ٌٍفئبد املغزٙذفخ ِٓ خاليرٙذف 

 ؼدٜد اال تٝا ا  ايتدزٜب١ٝ يًمتئ  ٚاـسجيني َٔ ايه١ًٝ ؾ٢ اجملاال  ا ختًؿ١. 

 ؼدٜد اال تٝا ا  ايتدزٜب١ٝ ألاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚناِْٚٝٗ ؾ٢ اجملاال  ا ختًؿ١. 

  ٚايؿ١ٝٓ بايه١ًٝ ؾ٢ اجملاال  ا ختًؿ١ؼدٜد اال تٝا ا  ايتدزٜب١ٝ ي١٦ًٝٗ اإل از١ٜ . 

 لكدِٜ يمت١ لدزٜب١ٝ َكذل ١  ختًـ ايؿ٦ا  ا طتٗدؾ١ َٔ ايه١ًٝ َ  بدا١ٜ ايناّ ايدزاض٢ . 

 ايتٓطٝل ٚاإلغساف ٚلكِٝٝ ايدٚزا  ايتدزٜب١ٝ ايت٢ لكّٛ بٗا ايه١ًٝ  ختًـ ا طتٗدؾني. 

   ٚا ػدسٚاا  ا ختًؿد١ َدٔ  ايدٌ ٚيدازج ايهًٝد١ يًطدا ٠ أاكدا٤         لٛثٝل ٚلكِٝٝ ايدلاَن ايتدزٜب١ٝ ايت٢ لكدَٗا اشل٦ٝا

 . ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚناِْٚٝٗ ٚاشل١٦ٝ اإل از١ٜ ٚنرا ايمتئ 

 ٍايتٓطٝل َ  إ از٠ غ٦ٕٛ ايمتئ  بايه١ًٝ ؾ٢ ؽمتٝو ٚلٓؿٝر َٚتابن١ اًُٝا  لدزٜك ايمتئ  َٔ يئ :- 

 .ايرال١ٝ ؿس ايمتئ  ا ؤًٖني يًتدزٜك ٚػٗٝص بٝاْالِٗ ٚضرللِٗ  -

  . بٓا٤ قااد٠ بٝاْا  ايتدزٜك ا ٝدا٢ْ -

 (.اإلائٕ أ ؾسف ايتدزٜك ا تا ١ )بايتٓطٝل َ   ٗا  ايتدزٜك -

 . لٓطٝل لٛشٜ  ايمتئ  ا٢ً  ٗا  ايتدزٜك -

 .لٓطٝل اإلغساف ٚا تابن١ ا ٝدا١ْٝ -

 .لكِٝٝ أ ا٤ ايمتئ  ٚايتدزٜك -

  ايتنسٜـ غدَا  ٚإَهاْٝا  ايٛ د٠ ا ختًؿ١إؾداز ايٓػسا  ٚاأل ي١ ايت٢ َٔ غاْٗا إٔ لطااد ا٢ً. 

 ؾ٢ لندٌٜ ايًٛا٥ل اـاؾ١ بتدزٜك ايمتئ  بايتٓطٝل َ  إ از٠ غ٦ٕٛ ايمتئ  مبا خيدّ اين١ًُٝ ايتن١ًُٝٝ االغذلاى . 
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 ِٙبَ ٚدذح اٌزذس٠ت ػٕذ رٕف١ز ثشٔبِظ رذس٠جٝ

        ٦ٖٝد١ ايتددزٜظ َٚنداِْٚٝٗ, اإل ازٜدٕٛ,     ٚق  يمت١ ايتدزٜك ايطد١ٜٛٓ يًددلاَن ايتدزٜبٝد١ يًؿ٦دا  ا طدتٗدؾ١ )أاكدا٤

 اينإًَٛ ٚايمتئ  بايه١ًٝ( بٓا٤  اًٞ  زاض١ اال تٝا ا  ايتدزٜب١ٝ اييت لٗدف إيٞ زؾ  َطتٟٛ ٚنؿا٠٤ ايؿ٦ا  ا ختًؿ١.

 .ؼدٜد ايؿذلا  ايص١َٝٓ ا ئ١ُ٥  طك طبٝن١ ايؿ٦ا  ا طتٗدؾ١ يًتدزٜك ٚؼدٜد َهإ إقا١َ ايدلاَن ايتدزٜب١ٝ 

  ايؿ٦ا  ا طتٗدؾ١ يًدلْاَن ايتدزٜيب ا كذلجل إلزضاٍ ايذلغٝةا  ا ٓاضب١.كاطب١ 

      َٔتابن١ ايذلغٝةا  ٚايتأند َٔ إٔ ايذلغٝةا  َئ١ُ٥ شلدف ايدلْاَن ايتدزٜيب ا كذلجل يتةكٝدل االضدتؿا ٠ ايكؿد٣ٛ َد

 ذيو ايدلْاَن. 

  ّٛٝاألٍٚ يًدلْاَن.ايتأند َٔ إادا  ا ا ٠ ايتدزٜب١ٝ يتٛشٜنٗا اًٞ ا تدزبني يف اي 

 .َتابن١ لٓؿٝر ايدلْاَن ايتدزٜيب ٚاينٌُ اًٞ  ٌ ا نٛقا  اييت لنذلض ضبٌ لٓؿٝرٙ أ طسٜل َٓطل ايدلْاَن 

 .َتابن١ إؾداز غٗا ا  ا تٝاش بساَن ايتدزٜك 

 .َتابن١ لكِٝٝ ايدلاَن ايتدزٜب١ٝ ٚإادا  ايتكازٜس اـاؾ١ بريو 

    اإل دسا٤ا  ايتؿدةٝة١ٝ ايديت َدٔ غدأْٗا َساادا٠ َنٛقدا  ايدلْداَن ايديت   لٓؿٝدرٙ           لكِٜٛ ايدلاَن ايتدزٜبٝد١ ٚاؽداذ

 ٚاينٌُ اًٞ  ٌ لًو ا نٛقا  أٚ اؿد َٓٗا آد لٓؿٝر ايدلاَن ا طتكب١ًٝ.
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 رص١ُّ اٌرباِظ اٌزذس٠ج١خ

ٚايعدسٚف   لنتدل ا١ًُٝ لؿُِٝ ايدلْاَن ايتدزٜيب ا١ًُٝ ؾ١ٝٓ  ٝث ؽتًـ َٔ َٓعِ آليس,  طك  ز ١ يدلل٘

 احملٝمت١ ب٘ , إال أْ٘ َٔ ا ُهٔ ٚق  بنض اإلزغا ا  اينا١َ يتؿُِٝ ٚلكِٝٝ ايدلْاَن ايتدزٜيب يٝػٌُ اـمتٛا  ايتاي١ٝ: 

 يمتٛا  لؿُِٝ ايدلْاَن ايتدزٜيب

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ا ٝصا١ْٝ ا دزبٕٛ ا تدزبٕٛ ايصَإ ٚا هإ ايٛضا٥ٌ األضايٝك ا ٛقٛاا  األٖداف

 ** ٜٚنتدل ؼدٜد أٖداف ايدلْاَن اـمت٠ٛ األٚيٞ ٚاألضاض١ٝ آد لؿُِٝ ايدلاَن ايتدزٜب١ٝ. 

ٜتِ ؼدٜدد ا ٛقدٛاا  ايديت ضٝتكدُٓٗا ايدلْداَن أٚ ؼدٜدد قتدٟٛ ايدلْداَن يف قد٤ٛ           ؼدٜد قتٟٛ ايدلْاَن ايتدزٜب٢ ::

َٚطتٟٛ ا ػازنني ؾكد لتػاب٘ بنض ا ٛقٛاا   ؼدٜد أٖداف ايدلْاَن ٚايرٟ ضٝتٛقـ اًٞ ؼًٌٝ اال تٝا ا  ايتدزٜب١ٝ

يف بنض ايدلاَن ٚيهٔ آاؾس نٌ َٓٗا خيتًدـ َدٔ بسْداَن آليدس, نُدا إٔ ايذلنٝدص اًدٞ اؾاْدك ا ندسيف ٚاؾاْدك ايتمتبٝكدٞ            

 خيتًـ أٜكا.

ايدد١, ٚايتُددازٜٔ,  لتنددد  األضددايٝك ايتدزٜبٝدد١ ؾُٓٗددا احملاقددسا , ٚاحملاقددس٠ ايٓكاغدد١ٝ, ٚ زاضدد١ اؿ     األضددايٝك ايتدزٜبٝدد١ :: 

ٚاالضتكؿا٤ا , ٚايتنًِٝ ا دلَن, متثٌٝ األ ٚاز, ٚا بازٜا , ٚايصٜازا  ا ٝدا١ْٝ...اخل, ٚال ٜنين لند  األضدايٝك ايتدزٜبٝد١ أْٗدا    

بدا٥ٌ يبنكٗا ايبنض, ٚيهٔ يهٌ َٓٗا َصاٜاٖا ٚاٝٛبٗا, ٚاألِٖ َٔ ذيو إٔ يهٌ َٓٗا فاال يئضتخداّ  طك طبٝند١ ا ٛقدٛع   

لتِ َناؾت٘, ٚ طك ْٛا١ٝ اؾٛاْك ا متًٛبد١ لصٜٚدد ا تددز  بٗدا ضدٛا٤ ناْدت يف غدهٌ َندازف أٚ َٗدازا  أٚ لػدٝرل يف           ايرٟ 

 االػاٖا  ٚايطًٛنٝا .

 لتكُٔ إاايٞ ايطااا  ايتدزٜب١ٝ ايئش١َ يتػمت١ٝ َٛقٛاا  ايدلْاَن ايتدزٜيب.َد٠ ايدلْاَن ايتدزٜيب :: 

ٜهٕٛ  ايٌ ا ؤضط١ ْؿطٗا, أٚ ياز ٗدا بايٓطدب١ يًددلاَن ايديت لٓعُٗدا َؤضطدا  لدزٜبٝد١         َهإ اْنكا  ايدلْاَن ايتدزٜيب ::

 َتخؿؿ١.

فُٛا١ َٔ  ا دزبنيٜنتدل ايسنٝص٠ األضاض١ٝ يٓااجل ايدلْاَن ايتدزٜيب  ٝث جيك إٔ لتٛؾس يف ايتٝاز ا دزبني ٚا تدزبني :: 

ؿنداٍ, ٚايكددز٠ اًدٞ اإلقٓداع, ٚيدٜد٘  ز د١ اايٝد١ َدٔ اؿطاضد١ٝ          ا ٗازا  األضاض١ٝ نُٗاز٠ ايندسض ٚايكددز٠ اًدٞ االلؿداٍ اي    

اال تُاا١ٝ َدزنا  ػدااس ا تددزبني ٚقدا ز اًدٞ ؼؿٝدصِٖ يًُػدازن١...اخل. نُدا جيدك إٔ لساادٞ فُٛاد١ َدٔ االاتبدازا              

ٖ         ا تددزبني األضاض١ٝ آد ايتٝاز  ٓداى ػاْطدا يف   َٓٗدا إٔ لتٓاضدك طبٝند١ ايدلْداَن َد  ا تٝا دالِٗ ايتدزٜبٝد١ ٚإٔ ٜهدٕٛ 

 ا طتٟٛ ايٛظٝؿٞ ٚا ؤٌٖ اينًُٞ ٚإٔ ٜهٕٛ اد  ا ػازنني َٓاضبا يمتبٝن١ ايدلْاَن.

جيك ؼدٜد َٝصا١ْٝ ايتدزٜك ايئش١َ يًدلْاَن ايتددزٜيب بدقد١ َدٔ َهاؾدمل  ا ددزبني ٚاأل ٚا  ايًصَد١       َٝصا١ْٝ ايتدزٜك  :: 

 اإل از١ٜ األيس٣. ـ ؿازٜيهٌ بسْاَن لدزٜيب, ٚلهًؿ١ إادا  ا ا ٠ ايتدزٜب١ٝ, ٚا

ٚيف ْٗا١ٜ ايدلْاَن ايتدزٜيب لتِ ا١ًُٝ ايتكِٝٝ ؾٗٞ ا١ًُٝ َٓع١ُ لٗدف إيٞ ؼدٜد نؿدا٠٤ أٚ قُٝد١ غد٤ٞ    ا١ًُٝ ايتكِٝٝ :: 

َا, ؾاشلدف َٔ لًو اين١ًُٝ ؼدٜد َا إذا نإ ايتدزٜك َٛانبا يألٖداف األؾ١ًٝ اييت اكد َٔ أ ًٗا أّ ال, ٚؼدٜدد ايتةطدٝٓا    

ٗددٞ إيٝدد٘ اًُٝدد١ ايتكٝددِٝ, ٚايتبدداز َدددٟ ٚقددٛجل َٚؿددداق١ٝ األضدد١ً٦ ايدديت جيددك إ ياشلددا اًددٞ بددساَن ايتدددزٜك ٚؾددل َددا لٓت

 ٚاالضتكؿا٤ا  ٚاأل ٚا  ٚاألضايٝك ا طتخد١َ يف ايٓػاط ايتدزٜيب.
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 اد  ا تدزبني ايتازٜددددددخ اضدددددددددِ ايدٚز٠ ّ

 20 7/2019/ 11 ايهبد َسق٢ لػر١ٜ 1

 18 11/7/2019 ٚاينمتس١ٜ ايمتب١ٝ بايٓبالا  ايتدا٣ٚ 2

 12 25/7/2019 - 16/7 ايس٣ غبها  3

 30 22/8/2019 ايتطُٝد َٚكا١َٚ اآلؾا  حملاؾٌٝ اـكس ؼت ْعِ ايبٝٛ  احمل١ُٝ   4

 17 24/8/2019-15 شزاا١ األْطا١ ايٓبال١ٝ  5

 18 10/10/2019 بساَن إْكاف ايٛشٕ  6

 12 17/10/2019 أَساض ايدٚا ٔ  7

 10 22/10/2019 إ از٠ األاُاٍ  8

 48 27/10/2019 أضاضٝا  ضئ١َ ايػرا٤ ٚٚضا٥ٌ ايتةهِ ؾ٢ األيمتاز  9

 19 29/8/2019-27 أَساض ٚلسب١ٝ ايدٚا ٔ  10

11 

 لٓطٝل اؿدا٥ل باضتخداّ األٚلٛنا  

9/9/2019 10 

12 28/1 - 6/2/2020 10 

 19 1/10/2019 - 26/9 لؿُِٝ أْع١ُ طاق١ سلط١ٝ  13

 47 13/11/2019 ؽمتٝو ايٛ با  ايػرا١ٝ٥  14

15 

 أضاضٝا  ضئ١َ ايػرا٤ ٚٚضا٥ٌ ايتةهِ ؾ٢ ا خاطس 

23/11/2019 37 

16 27/11/2019 39 

 40 21/11/2019 ايبؿ١ُ ايػرا١ٝ٥  17

 GMP/GHP/ISO 18/7/2019 37/ اشلاضك 18

19 

 اشلاضك 

30/10/2019 51 

20 30/11/2019 37 

21 

GHP - GMP - GAP  

25/11/2019 47 

22 30/11/2019 37 

 20 30/11/2019 َٗازا  ايتؿهرل   23

24 

 ايتؿتٝؼ ا٢ً األغر١ٜ 

1/12/2019 37 

25 11/12/2019 46 

 10 12/12/2019 ؽمتٝو ايٛ با  ايطسٜن١  26

27 

  22000ْعاّ إ از٠ ضئ١َ ايػرا٤ أٜصٚ 

22/8/2019 30 

28 2/11/2019 53 

29 28/11/2019 37 

30 30/1/2020 22 

31 

ايتؿتٝؼ  -١َ ايػرا٤ ضئ -ا ناَئ  ايتؿٓٝن١ٝ اؾٝد٠  -اشلاضك  -األٜصٚ

 ا٢ً األغر١ٜ

4-6/1/2020 63 

32 14-15/1/2020 19 

33 22-23/1/2020 52 

34 29/2 -  2/3/2020 59 
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 «اٌىجذ ِشضٝ رغز٠خ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 . ( ضااا  لدزٜب4١ّٝ  د٠ )7/2019/ 11بتازٜخ 

( َٔ طئ  ٚيسجي٢ ايه١ًٝ يتأًٖٝدِٗ اًدٞ لػرٜد١ َسقدٞ ايهبدد      20ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 .َسقٞ ايهبدٚ هٔ أ طسٜكٗا زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ لػر١ٜ 

 أضتاذ َطااد بكطِ األيبإ َٚدٜس بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ -ا دز : أ.ّ. / قُد زلرل  زٜٚؼ 

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ني ؾُٝا ٜتؿٌ بدٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزب

 ٚظا٥ـ ايهبد ٚايذلنٝك ايؿطٝٛيٛ ٝا Physiology of the liver- أَساض ايهبد Liver diseases 

 ايٓعاّ ايػرا٥ٞ يألَساض ايهبد اؿا ٠ Diet in acute liver diseases 

 ايٓعاّ ايػرا٥ٞ يألَساض ايهبد ا ص١َٓ Diet in chronic liver diseases 

 لؤ ٟ إيٞ أَساض ايهبد األْع١ُ ايػرا١ٝ٥ اييت Diet as a cause of liver disease 

 ايتدايٌ بني ايػرا٤ ٚايدٚا٤ Drug nutrient interaction 

 

 «ٚاٌؼغش٠خ اٌغج١خ ثبٌٕجبربد اٌزذاٜٚ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 . ( ضااا  لدزٜب4١ّٝ  د٠ )11/7/2019بتازٜخ 

( َتددز  َدٔ يسجيدٞ ٚ طدئ  ايهًٝد١ يتأًٖٝدِٗ اًدٞ ايتدداٟٚ         18ايتددزٜيب ) ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تددزبٕٛ(:  كدس ايدلْداَن    

 .بايٓبالا  ايمتب١ٝ ٚاينمتس١ٜ نتدزٜك ؼًٜٛٞ  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ األاػا 

زٜك األضدتاذ ا طدااد بكطدِ اـكدس ٚايصٜٓد١ َٚددٜس ٚ دد٠ ايتدد         -ا دز  َٚٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابدد ايباضدو   

 .اؿاؾٌ اًٞ  ب١ًَٛ يف ايتداٟٚ بايٓبالا  ايمتب١ٝ ٚاينمتس١ٜ َٔ ن١ًٝ ايؿٝدي١

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 ا دا٤  ايصٜدٛ    / ايؿد١ٝٓٝ / ا طداج   اإلبسايمتسم ا ختًؿ١ يًتداٟٚ ) اينطٌ / اؿاا١َ /  -  ممٝصا  ايتداٟٚ باألاػا /

 (Homeopathy / ا احل / ا ا٤ ايباز / ايػؿا٤ ايرالٞ

  (. ؿا  -ػؿٝـ  -ضئ١َ اينػك / األ صا٤ ا طتخد١َ يف ايتداٟٚ)شزاا١ 

 ٘طسم االضتخئف ٚ اـًو بني األاػا  ٚأُٖٝت. 

  ُٞأاػا  ايتاٌُٝ -(اينعاّ -ايتٓؿطٞ  -ائج بنض األَساض )اؾٗاش اشلك. 
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 «GMP/GHP/ISO/ اٌٙبعت» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب4١ّٝ  د٠ )18/7/2019بتازٜخ 

( يدسٜن يتأًٖٝدِٗ اًدٞ ا دٓٗن ا تهاَدٌ      3( طايدك ٚ) 34( َتددز  ) 37ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 . األغر١ٜيكُإ ضئ١َ األغر١ٜ نتدزٜك ؼًٜٛٞ  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ 

 األضتاذ بكطِ األيبإ -ا دز  : أ. / ٚيٝد ايػازٚ  

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ, َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

  األغر١َٜؿاِٖٝ  ٛ ٠ ٚضئ١َ. 

 لمتبٝل ممازضا  ايتؿٓٝ  اؾٝد٠ (GMP). 

 لمتٜٛس إ سا٤ا  ايتػػٌٝ ايكٝاض١ٝ (GMP). 

 لؿُِٝ يمت١ HACCP يكُإ ضئ١َ ا ٓتاا  ايػرا١ٝ٥. 

 أْع١ُ ISO إل از٠  ٛ ٠ األغر١ٜ ٚضئَتٗا. 

 ايتهاٌَ بني GMP  ,GHP  ,HACCP ٚ ISO يكُإ  ٛ ٠ األغر١ٜ ٚضئَتٗا. 

  

 «اٌشٜ شجىبد» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب6١ّٝ  د٠ )25/7/2019 - 16/7يئٍ ايؿذل٠ َٔ 

يدسٜن َدٔ ايهًٝد١ يتأًٖٝدِٗ اًدٞ ْعدِ        2طايدك ٚ   10( َتددز   12ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كدس ايدلْداَن ايتددزٜيب )   

 .غبها  ايسٟ نتدزٜك ؼًٜٛٞ  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف لؿُِٝ ايػبها 

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ -ز : أ.ّ. / قُٛ  َهسّ قاضِ ا د

 َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -االضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ  -َٓطل ايدلْاَن : أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

   ايٛا ك َسااالٗا آد لؿُِٝ غبها  ايسٟاالاتبازا 

 ؽمتٝو ايٓعاّ ٚ اٌُ اـسا٥و 

  َهْٛا  أْع١ُ ايسٟ اؿدٜث 

  طا  اال تٝا ا  ا ا١ٝ٥ يًٓبالا  

 ّؾٛاقد اال تهاى بايٓعا 
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 ٟ ايتٝاز اقمتاز ا ٛاضرل ٚ  طا  ايكمتس االقتؿا 

 دٚي١ ايسٟ ٚ لأثرلٖا اًٞ كمتو ايػبه١  

 ايتٝاز ٚ لنٝني قدز٠ ا كخ١ 

 زاض١ منٛذج يتؿُِٝ ْعاّ ايسٟ بايتٓكٝو  

 

 «املذ١ّخ اٌج١ٛد ٔظُ رذذ اٌخضش ملذبص١ً ا٢فبد ِٚمبِٚخ اٌزغ١ّذ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب6١ّٝ  د٠ )22/8/2019بتازٜخ 

يتأًِٖٝٗ اًدٞ ؾٓٝدا    يسٜن َٔ ايه١ًٝ 1طايك ٚ 29( َتدز  اد  30ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ( :  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

ايتطُٝد َٚكا١َٚ اآلؾا  حملاؾٌٝ اـكس ؼت ْعِ ايبٝٛ  احمل١ُٝ نتدزٜك ؼًٜٛٞ  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿدا٤لِٗ يًنُدٌ   

 .يف فاٍ ايؿٛ  نُػسٚع َسبل

 َدزع بكطِ اـكس -ا دز :  / قُد َطند ْدا 

 طااد بايه١ًٝ, َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜكأضتاذ ايص١ٜٓ ا  -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ.  / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

  أْٛاع ايبٝٛ  احمل١ُٝ -األٖداف  -لنسٜـ ايصزاا١ احمل١ُٝ 

  طُاطِ-ؾًؿٌ -اِٖ احملاؾٌٝ اييت لصزع ؾٝٗا يٝاز 

 لسب١ٝ قاؾٌٝ اـكس  ايٌ ايبٝٛ  احمل١ُٝ 

 َن ايتطُٝد ا تبن١  ايٌ ايبٝٛ  احمل١ُٝبسا 

  ِٖٚاآلؾا  ٚبساَن ا هاؾة١ ا تبن١ األَساضأ 
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 «99111 أ٠ضٚ اٌغزاء عالِخ إداسح ٔظبَ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا 6 د٠ ) 22/8/2019بتازٜخ 

( يدسٜن يتأًٖٝدِٗ اًدٞ ا دٓٗن ا تهاَدٌ      1( طايدك ٚ ) 29( َتدز  )30ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 .األغر١ٜيكُإ ضئ١َ األغر١ٜ نتدزٜك ؼًٜٛٞ  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ 

 األضتاذ بكطِ األيبإ -ا دز  : أ. / ٚيٝد ايػازٚ  

 أضتاذ ايص١ٜٓ ا طااد بايه١ًٝ, َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َن: أ.ّ.  / َٗٓد قُد ابد ايباضو َٓطل ايدلْا

 :ٜٗدف ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 َؿاِٖٝ ضئ١َ ايػرا٤ (Food Safety Concepts). 

 أْٛاع األيمتاز (Hazards) اييت ٜتنسض شلا ايػرا٤. 

  ّ2018:  22000 األٜصٚإْػا٤ ٚلمتٛز ْعا. 

  ّ2018:  22000 األٜصٚا ؤضطا  اييت  هٓٗا إٔ لمتبل ْعا. 

  ٚ2018:  22000آاؾس ْعاّ األٜص.  

o ًٞايتٛاؾٌ ايتؿاا (Interactive Communication). 

o ّإ از٠ ايٓعا (System Management) 

o ْعاّ ؼًٌٝ ا خاطس ْٚكاط ايتةهِ اؿس ١ (HACCP). 

o  ايدلاَن األضاض١ٝ (Prerequisite Programs). 

 ٚضددا٥ٌ ايددتةهِ يف األيمتدداز (Control Measures) ( ْكدداط ايددتةهِ اؿس دد١, ايدددلاَن األضاضدد١ٝ, ايدددلاَن

 (.األضاض١ٝ ايتػػ١ًٝٝ

 ٚ2005: 22000با كاز١ْ بٓعاّ االٜص2018ٚ:  22000ايتػرلا  األضاض١ٝ يف ْعاّ االٜص. 

   

 «إٌجبر١خ األٔغجخ صساػخ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب8١ّٝ  د٠ )24/8/2019ّ ايٞ 15/8/2019يئٍ ايؿذل٠ َٔ 

( َتدز  َدٔ نًٝد١ اينًدّٛ طدئ  ايدلْداَن ا ُٝدص بداٜٛلهٓٛيٛ ٞ        17ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 ٚ َكاَٚد١ اآلؾدا  حملاؾدٌٝ اـكدس ؼدت ْعدِ ايبٝدٛ  احملُٝد١         ؾسم كتًؿ١ طايك َٔ ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ اًٞ ؾٓٝا  ايتطدُٝد 

 .نتدزٜك ؼًٜٛٞ  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ ايؿٛ  نُػسٚع َسبل

 أضتاذ ايص١ٜٓ ا طااد بايه١ًٝ, َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -ا دز : أ.ّ.  / َٗٓد قُد ابد ايباضو 
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 أضتاذ ايص١ٜٓ ا طااد بايه١ًٝ, َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ.  / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 لنسٜـ شزاا١ األْطا١ ٚايمتسف ا ختًؿ١ يصزااتٗا 

 اينٛاٌَ ايت٢ لتةهِ ؾ٢ شزاا١ األْطا١ 

 ايتاٗٝصا  ا متًٛ  لٛاؾسٖا مبنٌُ شزاا١ األْطا١ 

 َسا ٌ اإلنثاز باضتخداّ لهٓٝو شزاا١ األْطا١ 

 أِٖ ا ئ عا  ٚايعٛاٖس ا٢ً ايٓبالا  ايٓاػ١ ٚنٝؿ١ٝ ائ ٗا 

 

   «شّغ١خ عبلخ أٔظّخ رص١ُّ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضاا١ لدزٜب12١ٝ د٠ ) 1/10/2019إىل  26/9يئٍ ايؿذل٠ َٔ 

( َتددز  يتأًٖٝدِٗ اًد٢ لؿدُِٝ أْعُد١ طاقد١ سلطد١ٝ نتددزٜك         19ايتدزٜب٢ )ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن 

 . هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ لؿُِٝ أْع١ُ طاق١ سلط١ٝ

 قطِ اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ -ا دز  :  / اةد  ا ٚ 

 د٠ ايتدزٜكأضتاذ َطااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ  -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 

 «اٌٛصْ أمبص ثشاِظ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب4١ّٝ  د٠ )10/10/2019اـُٝظ ا ٛاؾل 

يسٜن َٔ ايه١ًٝ يتأًِٖٝٗ اًدٞ اُدٌ بدساَن    6طايك 12ٚ( َتدز  18ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 . يًنٌُ يف فاٍ اْكاف ٚشٕ اؾطِ اْكاف ايٛشٕ نتدزٜك  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ

 األضتاذ ا طااد بكطِ األيبإ َٚدٜس بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ -ا دز : أ.ّ. / قُد زلرل  زٜٚؼ 

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 
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 :١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بدٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل

 ٕايتنسف اًٞ اغٗس أْٛاع اؿُٝا  ا طتخد١َ الْكاف ايٛش 

  ة١ٝ قبو ايهسبٖٛٝدزا 

  ة١ٝ قبو  اِ ايٛ با 

 ٟة١ٝ ا ؤغس ايطهس 

 ٕٖٛة١ٝ ق١ًًٝ ايد 

 ة١ٝ يًو األطن١ُ 

 ٞة١ٝ ايٓٛع االضتكئب 

   

 «اٌذٚاعٓ أِشاض» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب4١ٝ د٠ ) 17/10/2019بتازٜخ 

َدٔ طدئ  ايهًٝد١ يتأًٖٝدِٗ اًد٢ ؾٓٝدا  أَدساض ايددٚا ٔ          12ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كدس ايدلْداَن ايتددزٜب٢ ادد      

 .ٚنٝؿ١ٝ ائج ا سض نتدزٜك  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ ايدٚا ٔ

 ااٞ ؾا ك ؾٝدي١ٝ بٝمتس١َٜٗٓدع شز -ا دز : ّ/ َؿمتؿٞ ايؿاٟٚ 

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 ٔ اِٖ األَساض اييت لؿٝك ايدٚا. 

 ٓااجل ا١ًُٝ ايتةؿنياألضظ اين١ًُٝ ٚاين١ًُٝ ي. 

 اًُٝا  َكا١َٚ األَساض قٛااد األَٔ اؿ٣ٛٝ ؾ٢ فاٍ َكا١َٚ األَساض. 

 اينًُٝا  ايساا١ٝ٥ ا ختًؿ١ طٛاٍ ايؿذلا  اإلْتا ١ٝ نٝؿ١ٝ أ سا٤ اًُٝا  ايتةؿني ا ختًؿ١. 

 األضظ ايط١ًُٝ يتداٍٚ ايدٚا ٔ ايٓاؾك١ ٚق  بساَن ايتةؿني اؿدٜث١  كا١َٚ األَساض. 

 «األػّبي إداسح» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب6١ّٝ  د٠ )22/10/2019بتازٜخ 

ٚ  2( َتددز   10ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتددزٜيب )  ٍ  إ از٠يدسٜن ايهًٝد١ يتأًٖٝدِٗ اًدٞ      8طايدك   األاُدا

 .ٚ هٔ أ طسٜكٗا زؾ  نؿا٤لِٗ يتةطني  ٛ ٠ اينٌُ

 أضتاذ َطااد بكطِ االقتؿا  -ابد ايداِٜ ا دز : أ.ّ. / قُد 
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 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 ٍَبا ئ إ از٠ األاُا. 

 از٠ األاُاٍ  ايٌ ا ٓع١ُايتخمتٝو ٚ ٚزٙ يف إ . 

 ايتٓعِٝ اإل ازٟ ٚؼدٜد ا ط٦ٛيٝا   ايٌ ا ٓع١ُ . 

 ايتٓطٝل بني ا طتٜٛا  اإل از١ٜ  ايٌ ا ٓع١ُ. 

 ايسقاب١ اإل از١ٜ  ايٌ ا ٓع١ُ. 

 ايطُا  األضاض١ٝ  دٜس إ ازٟ ْا ل. 

 

 «األخغبس فٝ اٌزذىُ ٚٚعبئً اٌغزاء عالِخ أعبع١بد» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب6١ٝ د٠ ) 27/10/2019بتازٜخ 

( َتددز  َؿتػدني ؾدة١ يتأًٖٝدِٗ اًدٞ أضاضدٝا  ضدئ١َ ايػدرا٤         48ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 .ٚٚضا٥ٌ ايتةهِ يف االيمتاز نتدزٜك  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ األغر١ٜ

 األضتاذ بكطِ األيبإ -ا دز : أ. / ٚيٝد ايػازٚ  

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 أضاضٝا  ضئ١َ ايػرا٤. 

 األيمتاز ا ؿا ب١ يًػرا٤. 

  ٌايتةهِ يف األيمتازٚضا٥. 

 ْكاط ايتةهِ اؿس ١. 

 ايدلاَن األضاض١ٝ. 

 ايدلاَن األضاض١ٝ ايتػػ١ًٝٝ . 
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 «اٌٙبعت» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب6١ٝٚاد  ضااا  ايتدزٜك ) 30/10/2019بتازٜخ 

( َتددددز  51ايؿ٦ددد١ ا طدددتٗدؾ١ )ا تددددزبٕٛ(  كدددس ايدلْددداَن ايتددددزٜيب ) 

َؿتػددني ؾددة١ يتأًٖٝددِٗ اًددٞ اشلاضددك نتدددزٜك  هددٔ اددٔ طسٜكدد٘ زؾدد    

 .نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ األغر١ٜ

 األضتاذ بكطِ األيبإ -ا دز  : أ. / ٚيٝد ايػازٚ  

 اد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜكاألضتاذ ا طا -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 ا با ئ ايطبن١ يًٗاضك - كْػأ٠ ٚ لمتٛز اشلاض  - ٤ضك نٓعاّ يكُإ ضئ١َ ايػرااشلا 

 لمتبٝل اشلاضك آد ؾٓاا١ ا د ا ٓتاا  ايػرا١ٝ٥. 

 لدزٜك اًُٞ اًٞ إادا  يمت١ ٖاضك. 

 «99111 أ٠ضٚ اٌغزاء عالِخ إداسح ٔظبَ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب6١ٝٚاد  ضااا  ايتدزٜك ) 2/11/2019بتازٜخ 

( َتددز  َؿتػدني ؾدة١ يتأًٖٝدِٗ اًدٞ ا دٓٗن ا تهاَدٌ يكدُإ         53ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 .األغر١ٜ نتدزٜك  هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ األغر١ٜضئ١َ 

 األضتاذ بكطِ األيبإ -ا دز  : أ. / ٚيٝد ايػازٚ  

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بدٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ 

 ًَِٝؿاِٖٝ ايػرا٤ ايط (Safe Food).. 

 أْٛاع ا خاطس (Hazards) اييت ٜتنسض شلا ايػرا٤. 

 ِٚضا٥ٌ ايتةه (Control Measures) يف ا خاطس. 

 ّْعا ISO 22000 نُٓٛذج يًُٓٗن ا تهاٌَ يكُإ ضئ١َ ايػرا٤ . 

 ٛبتمتبٝل ْعاّاشل٦ٝا  ٚا ؤضطا  اييت جيك إٔ لك ّ. ISO 22000 

 َّهْٛا  ْعا ISO 22000 ٚنٝؿ١ٝ لمتبٝكٗا يكُإ ضئ١َ ا ٓتاا  ايػرا١ٝ٥. 

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2019-2020 

 
91 

2019 
2020 

 «اٌغزائ١خ اٌٛعجبد رخغ١ظ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .13/11/2019األزبنا٤ ا ٛاؾل 

 .يسٜن 3طايك ٚ 42( َتدز  45ايؿ١٦ ا طتٗدؾ١ )ا تدزبٕٛ(:  كس ايدلْاَن ايتدزٜيب )

 قطِ األيبإ - / قُٛ  ايسؾااٞ   ا دز :

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

- Intermittent Fasting Sample Meal Plan 

- Dietary assessment 

- Total Calories calculation( carbohydrate - protein - fat ) 

- Diet using Food Exchange Lists 

 

  «Food Printاٌغزائ١خ اٌجصّخ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب6١ٝٚاد  ضااا  ايتدزٜك ) 21/11/2019بتازٜخ 

 َٚدٜس بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ -ا طااد بكطِ األيبإ  األضتاذ -ا دز  : أ.ّ. / قُد زلرل  زٜٚؼ 

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 ايتباز ايبؿ١ُ ايػرا١ٝ٥ - لازٜخ ايبؿ١ُ ايػرا١ٝ٥ -َا ا كؿٛ  بايبؿ١ُ ايػرا١ٝ٥ 

 لأثرل ايتػر١ٜ اًٞ لندٜئ  َا بند ايذلا١ - لأثرل ايتػر١ٜ اًٞ لٓعِٝ  ٚز٠ اـ١ًٝ 

 ايتػر١ٜ اؾص١ٝ٦ٜ َٚسق٢ ايهبد - ايتػر١ٜ اؾص١ٝ٦ٜ ٚايطسطإ -ايتػر١ٜ اؾص١ٝ٦ٜ ٚايط١ُٓ ا ؿسط١ 

  ايتػر١ٜ ٚاًِ َا ؾٛم اؾٝٓا Epigenetics -  لأثرل ايتػر١ٜ اًٞ لٓعِٝ ا ٛ  ا دلَن يًخئٜا 
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 «املخبعش فٝ اٌزذىُ ٚٚعبئً اٌغزاء عالِخ أعبع١بد» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .( ضااا  لدزٜب4١ٝٚاد  ضااا  ايتدزٜك ) 23/11/2019بتازٜخ 

( َتدددز  يددسجيني  37ايؿ٦دد١ ا طددتٗدؾ١ )ا تدددزبٕٛ(:  كددس ايدلْدداَن ايتدددزٜيب )   

َؿتػني أغر١ٜ( يتأًٖٝدِٗ اًدٞ ا دٓٗن ا تهاَدٌ يكدُإ ضدئ١َ األغرٜد١ نتددزٜك         )

 .ٚ ايتؿتٝؼ ايػرا٥ٞ األغر١ٜ هٔ أ طسٜك٘ زؾ  نؿا٤لِٗ يًنٌُ يف فاٍ 

 األضتاذ بكطِ األيبإ -ا دز  : أ. / ٚيٝد ايػازٚ  

 اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜكاألضتاذ ا طااد بكطِ  -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

 أضاضٝا  ضئ١َ ايػرا٤. 

 األيمتاز ا ؿا ب١ يًػرا٤. 

 ٚضا٥ٌ ايتةهِ يف األيمتاز. 

 ْكاط ايتةهِ اؿس ١. 

 ايدلاَن األضاض١ٝ. 

 ايدلاَن األضاض١ٝ ايتػػ١ًٝٝ. 

 «اٌغزائٝ ٌٍزص١ٕغ اٌج١ذح املّبسعبد» دٚسح

 . اقس ؾٝٗا أ.ّ. / قُد زلرل  زٜٚؼ أضتاذ َطااد ايتػر١ٜ بايه١ًٝ

اضتٗدؾت ايدٚز٠, إادا  ٚلأٌٖٝ َؿتػٞ َٚساقيب األغر١ٜ يًكٝداّ بايددٚز ايسقدابٞ اًد٢ ا ٓػدمل  ايػرا٥ٝد١, ٚا ُازضد١ اؾٝدد٠         

ٚا ٛاؾؿا  ٚايتػسٜنا  اـاؾ١ بإْتاج األغر١ٜ ٚلٗدف إيٞ قُإ اضتُساز١ٜ يًتؿٓٝ  ايػرا٥ٞ ٖٞ الطام ٚلٛاؾل بني ايًٛا٥ل 

 .اؿؿٍٛ اًٞ َٓتن ذٟ  ٛ ٠ ااي١ٝ

لٓاٚيت ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ لنسٜـ ممازضا  ايتؿٓٝ  اؾٝد٠ ٚائقتٗا مبساقب١ ٚلٛنٝد اؾٛ ٠, باإلقاؾ١ إىل أُٖٝد١ ممازضدا    

 .د٠,ايتؿٓٝ  اؾٝد٠ َٚتمتًبا  ممازضا  ايتؿٓٝ  اؾٝ

ٚايتنسف ا٢ً ا ُازضا  اؾٝد٠ ا ختًؿ١ ا تنًك١ بػهٌ َباغس با ُازضا  ايصزااٝد١ ٚممازضدا  لكددِٜ األغرٜد١, ٚا ُازضدا       

 .ايؿة١ٝ ٚا ن١ًُٝ ٚايتؿٓٝن١ٝ, ٚممازضا  ايتخصٜٔ ايٓكٌ
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 «اٌغزائ١خ اٌٛعجبد رخغ١ظ» اٌزذس٠جٝ اٌربٔبِظ

 .12/12/2019اـُٝظ ا ٛاؾل 

 قطِ األيبإ - / قُٛ  ايسؾااٞ   ا دز :

 األضتاذ ا طااد بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ َٚدٜس ٚ د٠ ايتدزٜك -َٓطل ايدلْاَن: أ.ّ. / َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 :ٜٗدف ٖرا ايدلْاَن بؿٛز٠ ز٥ٝط١ٝ إيٞ ل١ُٝٓ َنازف َٚٗازا  ا تدزبني ؾُٝا ٜتؿٌ بد

- Intermittent Fasting Sample Meal Plan 

- Dietary assessment 

- Total Calories calculation( carbohydrate - protein - fat ) 

- Diet using Food Exchange Lists 

 

 اٌجض٠ئ١خ اٌج١ٌٛٛع١ب ِجبي فٝ اٌخبِغخ اٌزذس٠ج١خ اٌذٚسح

 اَند١   -يدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ اـاَط١ يف فاٍ ايبٝٛيٛ ٝدا اؾص٦ٜٝد١ مبنُدٌ أَدساض ايبدرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ بهًٝد١ ايصزااد١          ا

 .ٚاضتُس  ايدٚز٠  د٠ ثئث١ أٜاّ ا ٓؿٛز٠, ٚقد  كس ايدٚز٠ با ثني َٔ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚٚشاز٠ ايصزاا١ 

 (.%93.5ممتاش مبتٛضو )ٚقد نإ لكِٝٝ ايدٚز٠ َٔ قبٌ ا تدزبني إجيابٝا  
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 ندوات ومؤتمرات

 «ٝٚاٌزؼبع اإلدِبْ ِىبفذخ» دٛي صخ ػ١شٙب ٔذٚح

ٕ  ال - ؾل اٝػٗا) ْد٠ٚؾنايٝا   2019 أنتٛبس  2األزبنا٤ ا ٛاؾل  ّٜٛ أقُٝت  ابدد  أغدسف /  .أ ايطدٝد  زااٜد١  ؼدت  (يإل َدا

 ٚلُٓٝد١  اجملتُد   يد١َ يػ٦ٕٛ اؾاَن١ ز٥ٝظ ْا٥ك - ا ًٝاٞ قُد قُٛ /  .أ ٚلٛ ٝٗا  ٚبسٜا ٠ اؾاَن١ ز٥ٝظ - ايباضو

 . ضبتُدل 28  ّٜٛ اْمتًكت اييت (ا خدزا  َٔ أقٟٛ إبدااو) َبا ز٠ قُٔ ٚذيو ايب١٦ٝ

 ا ٓؿدٛز٠  ظاَند١  ايب٦ٝد١  ٚل١ُٝٓ اجملتُ  يد١َ غ٦ٕٛ يكمتاع ايتابن١ ٚايتناطٞ اإل َإ َهاؾة١ ؾ١ٓ أْػمت١ أ د ٖٚٞ

ٟ ا اينصٜص ابد ضةس/  .أ ايطٝد٠ بس٥اض١ ِ  ز٥دٝظ  - يددنسٚز ٞ  ايمتدك  قطد ّ  ايػدسا  َٚٓطدل  ايمتدك  بهًٝد١  اإلنًٝٓٝهٝد١  ٚايطدُٛ

 .ا ٓؿٛز٠  اَن١ يف ٚايتناطٞ اإل َإ َهاؾة١ يؿٓدٚم ايٛقا١ٝ٥ ايدلاَن

 «امل١ٕٙخ ٚاٌصذخ اٌغالِخ صمبفخ ٔشش» ٔذٚح فؼب١ٌبد

ْا٥دك ز٥دٝظ    -/ قُٛ  ا ًٝاد٢  أ. ز٥ٝظ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚؼت إغساف ايطٝد  -/ أغسف ابد ايباضو ا .بساا١ٜ ايطٝد 

/ ؾداحل  أ. اُٝد ن١ًٝ ايصزااد١ ٚايطدٝد    -/ ْاظِ ابد ايسةٔ غًب٢ أ. اؾاَن١ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚايطٝد 

 .١ ايب١٦ٝٚنٌٝ ن١ًٝ ايصزاا١ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚلُٓٝ -ايطٝد ضندٙ 

اجملتُد   بايتنإٚ َ  إ از٠ ايطئ١َ ٚايؿة١ ا ٗٓٝد١ بكمتداع يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ باؾاَند١ ٚقمتداا٢ يدَد١          

اضتكداؾت نًٝد١ ايصزااد١  اَند١     , ايك٣ٛ اينا١ًَ ٚايتددزٜك ٚاشلادس٠  ٚايمتئ  به١ًٝ ايصزاا١ ٚٚشاز٠  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚايتنًِٝ

 (.ايطئ١َ ٚايؿة١ ا ١ْٝٓٗػس ثكاؾ١ )ا ٓؿٛز٠ ْد٠ٚ بنٓٛإ 

 15عكٛز اد  َٔ ايطا ٠ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاشل١٦ٝ ا نا١ْٚ ٚايناًَني ٚايمتئ  بايه١ًٝ ٚذيو ٜدّٛ ايثئثدا٤ ا ٛاؾدل    

 .ّ بكاا١ ا ؤمتسا  به١ًٝ ايصزاا2019١أنتٛبس 
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 «اٌذش اٌؼًّ صمبفخ ٔشش» ٔذٚح فؼب١ٌبد

ْا٥دك ز٥دٝظ    -/ قُدٛ  ا ًٝاد٢   أ. ز٥ٝظ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚؼت إغساف ايطدٝد   -/ أغسف ابد ايباضو أ. زاا١ٜ ايطٝد 

/ ؾداحل  أ. اُٝد ن١ًٝ ايصزااد١ ٚايطدٝد    -/ ْاظِ ابد ايسةٔ غًب٢ أ. اؾاَن١ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚايطٝد 

 .ايب١٦ٝٚنٌٝ ن١ًٝ ايصزاا١ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ  -ايطٝد ضندٙ 

غازى نًئ َٔ قمتاع غ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ َٚهتك ايتأٌٖٝ ايدٛظٝؿ٢ َٚتابند١ اـدسجيني بهًٝد١ ايصزااد١      

بايتنإٚ َ  قمتاع يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚا هتك  (ْػس ثكاؾ١ اينٌُ اؿس)ؾ٢ لٓعِٝ ؾنايٝا  ْد٠ٚ 

 .ايطئ١َ ٚايؿة١ ا ١ٝٓٗ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚإ از٠ل١ُٝٓ ا ػسٚاا  ايؿػرل٠ ايؿ٢ٓ يٛشٜس ايك٣ٛ اينا١ًَ ٚ ٗاش 

عكٛز اد  َٔ ايطا ٠ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاشل١٦ٝ ا نا١ْٚ ٚاينداًَني ٚايمتدئ  بايهًٝد١, ٚذيدو ٜدّٛ األزبندا٤ ا ٛاؾدل        

 .ّ بكاا١ ا ؤمتسا  به١ًٝ ايصزاا١ 2019أنتٛبس 16

إىل لددٌٜٚ ا ػدسٚاا     باإلقداؾ١ اينُدٌ اؿدس ٚإاددا  ايطدرل٠ ايرالٝد١ ٚزٜدا ٠ األاُداٍ         لٓاٚيت ايٓد٠ٚ اؿدٜث أ ثكاؾ١

 .ايؿػرل٠

 

 اٌضساػخ ثى١ٍخ «االخزجبس٠خ املفشدح إػذاد» اٌؼًّ ٚسشخ فؼب١ٌبد

ْعُت ٚ د٠ ايكٝاع ٚايتكِٜٛ  اَن١ ا ٓؿٛز٠, بايتندإٚ َد  نًٝد١ ايصزااد١, ٚزغد١ اينُدٌ األٚىل يف ضًطد١ ٚزؽ اُدٌ         

, يًطا ٠ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚنداِْٚٝٗ بهًٝد١   )إادا  ا ؿس ٠ االيتباز١ٜ  (ايكٝاع ٚايتكِٜٛ بهًٝا  اؾاَن١, ؼت آٛإ 

 .2019 ٜطُدل 1ْٛؾُدل إىل  30ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠, يف ايؿذل٠ َٔ 
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ «اإلٌىرت١ٔٚخ ٚاالخزجبساد األعئٍخ ثٕه إػذاد» ػًّ ٚسشخ فؼب١ٌبد

إطاز ايتةٍٛ ايسقُٞ ايرٟ لطن٢ إيٝ٘  اَن١ ا ٓؿٛز٠, ْعُت ٚ د٠ ايكٝاع ٚايتكِٜٛ  اَن١ ا ٓؿٛز٠, بايتنإٚ َ  يف 

إادددا  بٓددو األضدد١ً٦ )نًٝدد١ ايصزاادد١, ايٛزغدد١ ايثاْٝدد١ يطًطدد١ ٚزؽ اُددٌ ايكٝدداع ٚايتكددِٜٛ بهًٝددا  اؾاَندد١, ؼددت آددٛإ   

, 2019 ٜطدُدل   9ٚ 7زٜظ َٚنداِْٚٝٗ بهًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠, يف      , يًطا ٠ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتد(ٚااليتبازا  اإليهذل١ْٝٚ

 .به١ًٝ ايصزاا١

َدٜس َسنص ايتكٓٝد١ يئلؿداال  ٚا نًَٛدا   اَند١ ا ٓؿدٛز٠, غدس ًا        - ٝث قدّ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ غسٜـ نػو 

 ., ٚنٝؿ١ٝ اضتخداQ mansَ٘  ٚاؾًٝا يٓعاّ بٓو األض١ً٦

َدٜس ٚ دد٠ ايتنًدِٝ اإليهذلْٚدٞ ظاَند١ ا ٓؿدٛز٠, بتكددِٜ ادسٍض ٚاف  يٓعداّ إ از٠          -ٕ ؾاٜص ٚقاّ ايطٝد ايدنتٛز/  ٛ

 ., َ  غسجل طسٜك١ اضتخداMoodleَ٘ ايتنًِ

ا طااد به١ًٝ ايذلبٝد١ َٚددٜس َسندص لهٓٛيٛ ٝدا ايتنًدِٝ باؾاَند١,        األضتاذيف  ني اسقت ايطٝد٠ أ.ّ. / زٜٗاّ ايػٍٛ, 

ٝدد١ ٚأُٖٝتٗددا ٚممٝددصا  اضددتخداَٗا, َدد  اددسض بنددض األْعُدد١ ايدديت  هددٔ اضددتخداَٗا يف إادددا   أْددٛاع االيتبددازا  اإليهذلْٚ

 .  إيهذل١ْٝٚ, ٚلٓاٚيت بنض ممٝصا  لًو األْع١ُاايتباز

األضتاذ ا طااد به١ًٝ ايمتك ايبٝمتسٟ  اَند١ ا ٓؿدٛز٠, َاٖٝد١     -ٚا٢ً اؾاْك اآليس لٓاٚيت ايطٝد٠ أ.ّ. / إ إ شٖسإ

 .يهذل١ْٝٚ, ٚأْٛااٗا ا ختًؿ١, ٚيمتٛا  لٓؿٝرٖا, ٚممٝصالٗا َٚتمتًبا  اضتخداَٗابٓٛى األض١ً٦ اإل

 

 «ٚاٌضساػخ األغز٠خ فٝ املف١ذ ِٛثب٠ً ٚرغج١ك اٌشلّٝ اٌضساػٝ اإلسشبد ِجبدسح» ع١ّٕبس فؼب١ٌبد

أ َبدا ز٠ اإلزغدا     ْعُت َٓع١ُ األغر١ٜ ٚايصزاا١ يألَِ ا تةد٠ بايتنإٚ َ  ن١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ضُٝٓاز

بكااد١   2019 ٜطدُدل   31, ٚذيدو ٜدّٛ ايثئثدا٤ ا ٛاؾدل     (ا ؿٝد ؾد٢ األغرٜد١ ٚايصزااد١   )ايصزاا٢ ايسق٢ُ ٚاسض لمتبٝل َٛباٌٜ 

ا ٓاقػا  مبب٢ٓ اإلزغا  ايصزاا٢, ٚ كس ايًكا٤ يؿٝـ َٔ ايطا ٠ أاكا٤ ٦ٖٝد١ ايتددزٜظ ٚايبدا ثني بهًٝد١ ايصزااد١ َٚساندص       

 .  ايبةٛ  ايصزاا١ٝ

اؾتتل ايًكا٤ بذل ٝك ايطدٝد األضدتاذ ايددنتٛز/ ْداظِ ابدد ايدسةٔ غدًيب اُٝدد نًٝد١ ايصزااد١ بايطدا ٠ اؿكدٛز ٚأ از             

 .ايصزاا٢ به١ًٝ ايصزاا١ اإلزغا اؾًطا  ايطٝد أ. / حيٞ ا٢ً شٖسإ األضتاذ بكطِ 

 :لٓاٍٚ ايطُٝٓاز ثئث١ َٛقٛاا  ا٢ً ايٓةٛ ايتاىل

  األْػمت١ ا ٓؿر٠ مببا ز٠ اإلزغا  ايصزاا٢ ايسق٢ُ ؾ٢ َؿس 

  أِٖ َئَل َٚهْٛا  فاٍ ايذلب١ٝ ا ٓصي١ٝ يًدٚا ٔ بتمتبٝل ا ؿٝد يألغر١ٜ ٚايصزاا١ 

 أِٖ َئَل َٚهْٛا  فاٍ ضئ١َ األغر١ٜ بتمتبٝل ا ؿٝد يألغر١ٜ ٚايصزاا١ 
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ «وٛسٚٔب فريٚط ِٓ اٌزٛػ١خ دٍّخ» فؼب١ٌبد

اضتُسازا يؿنايٝا  ة١ً ايتٛا١ٝ بؿدرلٚع نٛزْٚدا ا طدتاد    

ظاَندد١ ا ٓؿددٛز٠ ْعُددت اإل از٠ ايناَدد١ يًُػددسٚاا  ايب٦ٝٝددد١      

بكمتاع يدَد١ ا جاتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ ٚؾسٜدل طدئ  احملسٚضد١        

ّ ؾنايٝا  ة١ً 2020ؾدلاٜس  11ـد١َ اجملتُ  ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل 

ا ا طددتاد, ٚذيددو ؾدد٢ نًٝدد١ ايصزاادد١ ايتٛاٝدد١ َددٔ ؾددرلٚع نٛزْٚدد

ٚعكددٛز أ. / قُددد ابددد اجملٝددد ٚنٝددٌ ايهًٝدد١ يػدد٦ٕٛ ايتنًددِٝ   

ٚايمتددئ  ٚيؿٝؿددًا َددٔ ايمتددئ  ٚايطددا ٠ أاكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ    

 .ٚايناًَني بايه١ًٝ

ٚذيددو قددُٔ ةًدد١ ايتٛاٝدد١ َددٔ ايؿددرلٚع بهاؾدد١ نًٝددا       

َٔ يئٍ لٓؿٝر شٜازا  يند  َٔ ا تخؿؿني يًتٛا١ٝ مبخاطس اؾاَن١ َٚطتػؿٝالٗا ٚبايتنإٚ َ  نًٝيت ايمتك ٚايتُسٜض 

 .ايؿرلٚع ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٓ٘

أضتاذ ايتُسٜض به١ًٝ ايتُسٜض,  / ْاْطٞ ابد ا ٓنِ ا دزع به١ًٝ  -ٚقاّ بإيكا٤ احملاقسا  نًئ َٔ أ. / نس ١ ايػاَٞ 

 .بٓصال  ايدل  ٚاألْؿًْٛصا اإلؾاب١بايؿرلٚع ٢ٖٚ غبٝٗ٘ ألاساض  اإلؾاب١ أاساضايمتك. ٚقدَت َنًَٛا  أ 

اينمتدظ,   أٚايهةد١   أثٓدا٤ نُا   اسض طسم اْتكاٍ ايؿرلٚع أ ايمتسٜل ا باغس َٔ يئٍ ايسشاش ا تمتداٜس َدٔ ا دسٜض    

 .ا ص ة١ األَانٔا ًٛث١,  األضمتل, األٜدٟ ٕٚ غطٌٝ  األْـ أٚٚااللؿاٍ ايػرل َباغس,  ظ ايؿِ 

بايؿرلٚع ٢ٖٚ: غطٌٝ األٜدٟ, اضدتخداّ ا ٓا ٜدٌ    اإلؾاب١ٚقدَت طسم ايٛقا١ٜ ايؿةٝة١ ٚايٛا ك البااٗا يًٛقا١ٜ َٔ 

االش  اّ ٚايتاُنا , ػٓك االقذلا  َٔ غدخـ لعٗدس اًٝد٘     أَانٔآد ايطناٍ, ايّٓٛ اد  ضااا  ناؾ١ٝ, يبظ ايهُاَا  ؾ٢ 

 .باضتُساز, ايٓعاؾ١ اينا١َ  ٝاٙاايتٓؿط١ٝ لٓاٍٚ ايطٛا٥ٌ ٚ  األَساض أاساض أٟ

 اٌضساػخ ثى١ٍخ «اٌصذٝ اٌٛػٝ أعجٛع» فؼب١ٌبد أغالق

بكاا١ ا ؤمتسا  به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ؾنايٝا  أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢  2020ؾدلاٜس  16اْمتًكت ّٜٛ األ د ا ٛاؾل 

/ أغسف ابد ايباضو ز٥ٝظ اؾاَن١ ٚزٜا ٠ أ. / ْاظِ غًب٢ اُٝد ايه١ًٝ يئٍ ايؿذل٠ َٔ اير٣ لٓعُ٘ ايه١ًٝ ؼت زاا١ٜ أ. 

 .2020ؾدلاٜس  20- 16

ايتد٢ أقُٝدت بكااد١ ا دؤمتسا  بهًٝد١       (ؾدرلٚع نٛزْٚدا: األادساض ٚطدسم االْتكداٍ ٚايٛقاٜد١      )ٚبددأ  ايؿنايٝدا  بٓدد٠ٚ    

ٝك باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بايهًٝد١ عكدٛز ندٌ َدٔ أ. / قُدد ابدد       ز ا  حي٢ٝ ايمتب /ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ , ٚ اقس  ؾٝٗا  

اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ  ,  / ايصٖسا٤ َمتاٚع َدزع اًّٛ ايتػر١ٜ بايه١ًٝ ٚاكٛ ؾ١ٓ ايتٛاؾٌ ايمتئبد٢  

د٣ غداٖني أضدتاذ   باؾاَن١ َٚكذلجل ؾهس٠ أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢ ,أ. / اُسٚ  دل َٓطدل األْػدمت١ ايمتئبٝد١ بايهًٝد١, ا. / ةد     

 .ٚز٥ٝظ قطِ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ به١ًٝ اآل ا  , اد  َٔ طئ  ن١ًٝ ايصزاا١
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أغا  ا. / قُد ابد اجملٝد ٚنٝدٌ نًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ يػد٦ٕٛ ايتنًدِٝ ٚايمتدئ  باؾٗدد ا بدرٍٚ َدٔ ناؾد١             

ؿدة١ ٚايتػرٜد١ ايطد١ًُٝ ٚ ٗدإ ينًُد١ ٚا دد٠       ايكا٥ُني ا٢ً لٓعِٝ أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢ َنتدلا إٜداٙ َؿٝددا يًمتدئ  ألٕ اي   

 .َٚتُٓٝا  كٛز ايمتئ  يؿنايٝا  ٖرا األضبٛع يتةكٝل اقؿ٢ اضتؿا ٠ َٓ٘

ٚأثٓت  / ايصٖسا٤ َمتاٚع َدزع اًّٛ ايتػر١ٜ به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َٚكذلجل ؾهس٠ أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢ ا٢ً 

 . اِ إ ازل٢ اؾاَن١ ٚايه١ًٝ إلقا١َ ٖرا األضبٛع

ْٖٚٛت بإ سا٤ طئ  ايه١ًٝ يئٍ ايّٝٛ ايثا٢ْ مبةانا٠ باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بايه١ًٝ يمتسم ايكٝداّ باإلضدناؾا  األٚيٝد١ آدد     

لنسض ايمتئ  يإلغُا٤ ٚاالغتباٙ ؾ٢ إؾابتِٗ ببنض األَساض, ٚأغاز  إىل إقا١َ ٚزغ١ اٌُ يدئٍ ايٝدَٛني ايثايدث ٚايسابد      

بايهًٝد١ , ٚإىل إقاَد١    Eat Right ١ُ يمتئ  اؾاَن١ مبػازن١ طئ  ايه١ًٝ ٚؾسٜدل َٔ األضبٛع ياؾ١ بايتػر١ٜ ايؿة١ٝ ايطًٝ

 .طئب١ٝ لٛا١ٜٛ بايؿة١ ايط١ًُٝ يئٍ ايّٝٛ اـاَظ ٚاأليرل َٔ األضبٛع أْػمت١

ٚأند   / ز ا  حي٢ٝ ايمتبٝب١ باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بهًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ اًد٢ يمتدٛز٠ ؾدرلٚع نٛزْٚدا ْعدسا          

ؾرلٚضدا  فُند١ ٚمتهدٔ يمتٛزلد٘ ؾد٢ إٔ       6يهثس٠ اد  ا ؿابني بد٘ يدئٍ األٜداّ األيدرل٠ ٚأقداؾت إٔ ايؿدرلٚع ابداز٠ ادٔ         

 16ايؿدرلٚع ؾد٢    تػداز ْاك َٔ ايػؿا٤ َٓٗا ٖٚرا َا الكل َٔ يدئٍ  ايؿرلٚضا  لمتٛز َٔ غهًٗا  ٗاا١ ا كا ا  شلا مما ٜؿن

 .  ٚي١ َٓر بدا١ٜ ظٗٛزٙ ؾ٢ َكاطن١ ٖٚٚإ ايؿ١ٝٓٝ

ب٘ ٚا تُث١ً ؾد٢ اؿُد٢ ٚايطدناٍ ٚقدٝل ايتدٓؿظ ٚا تكدإ األْدـ ٚايؿدِ ٚاإلضدٗاٍ ٚؾػدٌ            اإلؾاب١ٚاضتنسقت أاساض 

 هاؾةتدد٘ َدد  االقتؿدداز اًدد٢ لٓدداٍٚ يدداؾض اؿددساز٠    ايتددٓؿظ َٖٚٓٛدد١ بندددّ ٚ ددٛ  يكدداجل يدد٘ ٚادددّ ٚ ددٛ  اكدداز قددد    

 .ٚايؿٝتاَٝٓا  ٚلٓاٍٚ ايطٛا٥ٌ

ٚغد   ا٢ً إ طسم ْكٌ ايند٣ٚ بايؿرلٚع لتُثٌ ؾ٢ االيتئط ا باغس با ؿدابني بد٘ , ايدسذاذ ا تمتداٜس َدٔ ا دسٜض       

ًٛثد١ بدايؿرلٚع , االلؿداٍ باؿٝٛاْدا      يئٍ اينمتظ ٚايطناٍ ,  ظ األْـ ٚايؿِ ٚاينني بند  ظ أ ٚا  ا سٜض اٚ األضدمتل ا  

 . ٚياؾ١ اإلبٌ

ٚطايبت اؿكٛز يًٛقا١ٜ َٔ ايؿرلٚع بالباع َا ٢ًٜ : غطٌ ايٝدٜٔ با ا٤ ٚايؿابٕٛ ٚا دٛا  ا متٗدس٠ ياؾد١ بندد اينمتدظ      

ط با ؿدابني  ٚقبٌ لٓاٍٚ ايمتناّ ٚبندٙ, غطٌ اـكسٚا  ٚايؿان١ٗ  ٝدا , ػٓك االيتئ ا ٝاٙٚايطناٍ ٚبند اضتخداّ  ٚزا  

ضااا  ؾكو َ  ادّ  ظ األضدمتل ايدايًٝد١ شلدا , اؿؿداظ      3ٚيبظ ايهُاَا  آد ايتناٌَ َنِٗ , ازلدا٤ ايهُا١َ ايٛا د٠  د٠ 

 .ا٢ً ايٓعاؾ١ اينا١َ , االيتصاّ بايسٜاق١ ٚاؿؿاظ ا٢ً قٛاّ اؾطِ
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 أنشطة بيئية ومجتمعية

  ٌجٕٛة ع١ٕبء ثّشبسوخ و١ٍخ اٌضساػخ« 5اٌخري عغٛس »أغالق لبفٍخ عبِؼخ املٕصٛسح 

ايكاؾًدد١ ايمتبٝدد١   2019ضددبتُدل  1ٜددّٛ األ ددد  اْمتًكددت 

( , ٚلٗددف  5 طدٛز اـدرل )   ٚايبٝمتس١ٜ ٚايصزاا١ٝ ا تها١ًَ 

إىل لكدِٜ اـدَا  ايمتب١ٝ ايبػس١ٜ ٚايبٝمتسٜد١ ٚايصزااٝد١   

ا تها١ًَ ألٖايٞ َدٜٓيت )ضاْت نالسٜٔ, ْٜٚٛب ( مبةاؾعد١  

 .ضٝٓا٤, ٚايندٜد َٔ ا ٓاطل ا جةٝمت١ بُٗا ٓٛ  

ٚلػازى ن١ًٝ ايصزاا١ بٛؾد بس٥اضد١ ايطدٝد أ. / ؾداحل    

ايطددٝد اندد١ ضددندٙ ٚنٝددٌ ايهًٝدد١ يػدد٦ٕٛ يدَدد١ اجملتُدد    

ٚلُٓٝدد١ ايب٦ٝدد١ ٚنددئ َددٔ ايطددٝد أ. / قطددٔ ؾُٗدد٢ قُددد   

اد بكطدِ اـكدس ٚايصٜٓد١, ٚضدٝكّٛ ايٛؾدد      َؿمتؿ٢ األضتاذ بكطِ ايؿان١ٗ ٚأ.ّ. / قُٛ  َهسّ ايسؾاا٢ قاضِ األضدتاذ ا طدا  

بتكدِٜ يدَا  َتها١ًَ يف اجملاٍ ايصزااٞ َٔ يئٍ اد  َٔ ايٓدٚا  يت١٦ٝٗ أٖايٞ ا دٜٓتني ؿٌ ا ػانٌ ايديت لنذلقدِٗ يف   

 .اإلْتاج ايصزااٞ ٚاالضتصزاع ايطُهٞ

 5اٌخري عغٛس املٕصٛسح ٌجبِؼخ املزىبٍِخ اٌمبفٍخ فٝ اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌج١ئخ شئْٛ لغبع ِشبسوخ

ْعِ قمتاع يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ به١ًٝ ايصزاا١ بايتندإٚ َد  قمتداع يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ باؾاَند١         

بساا١ٜ ايطٝد األضدتاذ ايددنتٛز/ أغدسف قُدد ابدد ايباضدو ز٥دٝظ        , ْٜٛب   -ضاْت نالسٜٔ( 5 طٛز اـرل )ايكاؾ١ً ا تها١ًَ 

 .ألضتاذ ايدنتٛز/ قُٛ  قُد ا ًٝا٢ ْا٥ك ز٥ٝظ اؾاَن١ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝاؾاَن١ ٚإغساف ايطٝد ا

ٚغازى َٔ ن١ًٝ ايصزاا١ نًئ َٔ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ؾاحل ايطٝد ضندٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُد  ٚلُٓٝد١   

 .بكطِ ايؿان١ٗ قطٔ ؾ٢ُٗ قُد األضتاذ ا تؿسؽ /ايب١٦ٝ, ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز

 ٝث   َٓاقػ١ بنض ا ػانٌ ايصزاا١ٝ ايت٢ لٛا ٘ ا صازاني ٚايبا ثني ؾ٢ َٓمتك١ ضاْت نالسٜٔ ٚضبٌ  ًٗا, نُا   

َٓاقػ١ أِٖ ا ػانٌ ايت٢ لٛ ٘ ا صازاني ؾ٢ َٓمتك١ ْٜٛب  ٚضبٌ  ًٗا َثٌ ْعاّ ايدس٣ ؾد٢ أغدااز ايؿانٗد١ ٚنٝؿٝد١ ايتػًدك       

 .ا١ ا الٛ يتكًٌٝ لأثرل األَئجل اًٝٗاطسم شزا -ا٢ً َػانٌ ا ًٛ ١ 
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 اٌجذ٠ذ ثبٌٛادٜ« 7اٌخري عغٛس» فؼب١ٌبد فٝ اٌضساػخ ثى١ٍخ املجزّغ خذِخ لغبع ِشبسوخ

ْعِ قمتاع يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ بايه١ًٝ بايتنإٚ َ  قمتداع يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ باؾاَند١ ايكاؾًد١        

 .13/2/2020 -8قاؾع١ ايٛا ٣ اؾدٜد يئٍ ايؿذل٠ َٔ  -ٚا ت٢ اـاز ١ ٚايداي١ً  (7 طٛز اـرل )ا تها١ًَ 

بساا١ٜ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ أغسف قُد ابد ايباضو ز٥ٝظ اؾاَن١ ٚإغساف ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ قُٛ  قُدد  

ألضتاذ ايدنتٛز/ ؾاحل ايطٝد ضندٙ ٚنٌٝ ا ًٝا٢ ْا٥ك ز٥ٝظ اؾاَن١ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ, َٚػازن١ ايطٝد ا

 .قطٔ ؾ٢ُٗ قُد األضتاذ ا تؿسؽ بكطِ ايؿان١ٗ /ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ, ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز

  اكد ايندٜد َٔ ايٓدٚا  اإلزغا ١ٜ  ٓاقػد١ ا ػدانٌ ايصزااٝد١ ايتد٢ لٛا د٘ ا دصازاني ؾد٢ َٓمتكد١ ٚا تد٢ اـاز د١           

 .اين٢ًُ ايطًِٝ األضًٛ ٚايداي١ً ٚضبٌ  ًٗا  طك 

نُا   ا سٚز ا٢ً ايندٜد َٔ اؿكٍٛ اإلزغدا ١ٜ يصزااد١ قؿدٍٛ ايكُدل َٚٓاقػد١ أٖدِ ا ػدانٌ ايتد٢ لٛ د٘ ا دصازاني           

 . بٌ  ًٗاٚض

 يًتٛ ٝ٘ باألضدًٛ  األَثدٌ   حلإىل ا سٚز ا٢ً ايندٜد َٔ ا صازع ا ٓصزا١ مبةؿٍٛ ايٓخٌٝ ٚا الٛ ٚاينٓك ٚا ٛا باإلقاؾ١

 . كا١َٚ اآلؾا  ٚاًُٝا  ايتكًِٝ ٚايذلب١ٝ ٚايساا١ٜ َٚٓاقػ١ أِٖ ا ػانٌ ايت٢ لٛ ٘ ا صازاني ٚضبٌ  ًٗا
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 اٌضساػخ و١ٍخ إىل ٌٍغبد األِش٠ى١خ عٍٛسٜ ِذسعخ ِٓ عالة ص٠بسح

 اجملتُ  يد١َ قمتاع ْعِ ا د٢ْ ٚاجملتُ  األضاض٢ ايتنًِٝ َؤضطا  َ  ا ٓؿٛز٠  اَن١ - ايصزاا١ ن١ًٝ لؿااٌ إطاز ؾ٢

ٕ  ايهًٝد١  ٚنٌٝ ضندٙ ايطٝد ؾاحل/  .أ ايطٝد إغساف ؼت بايه١ًٝ ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ  شٜداز٠  ايب٦ٝد١  ٚلُٓٝد١  اجملتُد   يدَد١  يػد٦ٛ

ٌ ( ايطا ع ايؿـ طئ ) يًػا  األَسٜه١ٝ  ًٛز٣ َدزض١ ٕ  لؿدٓٝ   ٚٚ دد٠  ايصٜٓد١   ػدت ّ  ٚذيدو  بايهًٝد١  األيبدا  اـُدٝظ  ٜدٛ

  َبطو بأضًٛ  األيبإ َٓتاا  لؿٓٝ  يمتٛا  ٚنريو زااٜتٗا ٚطسم ا ختًؿ١ ايص١ٜٓ ْبالا  ا٢ً يًتنسف 19/9/2019 ا ٛاؾل

 .يدِٜٗ االبتهاز ًَها  يت١ُٝٓ اين٢ًُ بايبةث ٜٗتِ  ٌٝ ٚيًل ايمتئ  يد٣ اين١ًُٝ ٚا ٗازا  ا نسؾ١ ل١ُٝٓ بٗدف

 

 اٌضساػخ و١ٍخ إىل وٌٛذط املٕصٛسح ِذسعخ ِٓ عالة ص٠بسح

 اَن١ ا ٓؿٛز٠ َ  َؤضطا  ايتنًِٝ األضاض٢ ٚاجملتُ  ا د٢ْ ْعِ قمتاع يد١َ اجملتُ   -٢ إطاز لؿااٌ ن١ًٝ ايصزاا١ ؾ

ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ بايه١ًٝ ؼت إغساف ايطٝد أ. / ؾاحل ايطٝد ضندٙ ٚنٌٝ ايهًٝد١ يػد٦ٕٛ يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ شٜداز٠        

ا ٛاؾدل   األ دد إىل َصزاد١ ايؿانٗد١ ٚٚ دد٠ لؿدٓٝ  األيبدإ, ٚذيدو ٜدّٛ         ادا ٜد١ اإلطئ  َٔ َدزض١ ا ٓؿٛز٠ نٛيدج ا س ١ً 

3/11/2019. 

ايؿان١ٗ ا ٛ ٛ ٠ با صزا١ نريو يمتٛا  لؿٓٝ  َٓتادا  األيبدإ بأضدًٛ      أغاازلنسف ايمتئ  يئٍ ايصٜاز٠ اًٞ أِٖ 

 .ًها  االبتهاز يدَِٜٗبطو بٗدف ل١ُٝٓ ا نسؾ١ يد٣ ايمتئ  ٚيًل  ٌٝ ٜٗتِ بايبةث اين٢ًُ يت١ُٝٓ َ

َٓطدل ايصٜدازا     -األضدتاذ ا طدااد بكطدِ اـكدس ٚايصٜٓد١       -َٓطل ايصٜاز٠: ايطٝد ايددنتٛز/ َٗٓدد قُدد ابدد ايباضدو      

 .اين١ًُٝ ٚا ٝدا١ْٝ به١ًٝ ايصزاا١
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 اٌضساػخ و١ٍخ إىل «املز١ّضح اٌفشدٚط ِذسعخ» ِٓ عالة ص٠بسح

 اَن١ ا ٓؿٛز٠ َ  َؤضطا  ايتنًِٝ األضاض٢ ٚاجملتُ  ا د٢ْ ْعِ قمتاع يد١َ اجملتُ   -ؾ٢ إطاز لؿااٌ ن١ًٝ ايصزاا١ 

ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ بايه١ًٝ ؼت إغساف ايطٝد أ. / ؾاحل ضندٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ شٜاز٠ طئ  َٔ 

 .١ٓ5/11/2019 ٚٚ د٠ لؿٓٝ  األيبإ, ٚذيو ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل َدزض١ ايؿس ٚع ا تُٝص٠ إىل َػتٌ ايصٜ

لنسف ايمتئ  يئٍ ايصٜاز٠ اًٞ أِٖ ْبالا  ايص١ٜٓ ا ٛ ٛ ٠ با صزا١ نريو يمتٛا  لؿٓٝ  َٓتادا  األيبدإ بأضدًٛ     

 .َبطو بٗدف ل١ُٝٓ ا نسؾ١ يد٣ ايمتئ 

َٓطدل ايصٜدازا     -األضدتاذ ا طدااد بكطدِ اـكدس ٚايصٜٓد١       -َٓطل ايصٜاز٠: ايطٝد ايددنتٛز/ َٗٓدد قُدد ابدد ايباضدو      

 .اين١ًُٝ ٚا ٝدا١ْٝ به١ًٝ ايصزاا١

 

 اٌضساػخ ٌى١ٍخ «ٌٍغبد وٌٛذط املٕصٛسح ِذاسط» ِٓ عالة ص٠بسح

ؾ٢ اطاز لؿااٌ ن١ًٝ ايصزاا١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ َد  اجملتُد  ا دد٢ْ ٚلبطدٝو اينًدّٛ يمتدئ  َسا دٌ ايتنًدِٝ األضاضد٢,            

ا ٛاؾدل   األزبندا٤ طايك َٔ طئ  ايؿـ األٍٚ ايثا٣ْٛ مبددازع ا ٓؿدٛز٠ نٛيددج يًػدا  ٚذيدو ٜدّٛ        25اضتكبًت ن١ًٝ ايصزاا١ 

13/11/2019. 

قاقس٠ يًمتئ  يف فاٍ شزاا١ األْطا١  اقس ؾٝٗدا أ.ّ. / َٗٓدد قُدد ابدايباضدو      بند  ٛي١ بأز ا٤ ايه١ًٝ   ايكا٤

 .َط٦ٍٛ ايصٜازا  اين١ًُٝ

نُا اضتكبٌ ايطٝد أ. / ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ بايهًٝد١ ايمتدئ , ٚقددّ غدس ا َبطدمتا      

 .اين٢ًُ يتنسٜؿِٗ بأ ٗص٠ ا نٌُ ٚاضتخداَالٗا ؾ٢ غت٢ فاال  ايبةث
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 اٌضساػخ و١ٍخ إىل «اٌىبًِ املٍه ِذسعخ» ِٓ عالة ص٠بسح

 اَن١ ا ٓؿٛز٠ َ  َؤضطا  ايتنًِٝ األضاض٢ ٚاجملتُ  ا د٢ْ, ْعُت شٜاز٠ َدزض١  -ؾ٢ إطاز لؿااٌ ن١ًٝ ايصزاا١  

األيبدإ بايهًٝد١ ٚذيدو ٜدّٛ ايثئثدا٤      ا ًو ايهاٌَ )طئ  ايؿسقتني األٚيٞ ٚايثا١ْٝ ثدا٣ْٛ( إىل َػدتٌ ايصٜٓد١ ٚٚ دد٠ لؿدٓٝ       

 .19/11/2019ا ٛاؾل 

  لنسٜـ ايمتئ  اًٞ أِٖ ْبالا  ايص١ٜٓ ا ٛ ٛ ٠ با ػتٌ ٚنٝؿ١ٝ اينٓا١ٜ بٗا َٚٓتادا  َؿدٓ  األيبدإ َٚٓٗدا االٜدظ      

ؿس ٚياؾد١ شزااد١   نسِٜ ٚايصبا ٟ ٚؾٝتا ٚاؾدي ايمتسٟ, نُا سلًت ايصٜاز٠ ايتنسف ا٢ً أقطاّ ايه١ًٝ َٚطتكبٌ ايصزاا١ يف َ

 .األضمتل

َٓطدل ايصٜدازا     -األضتاذ ا طااد بكطِ اـكدس ٚايصٜٓد١    -أغسف ا٢ً ايصٜاز٠: ايطٝد ايدنتٛز/ َٗٓد قُد ابد ايباضو 

 .اين١ًُٝ ٚا ٝدا١ْٝ به١ًٝ ايصزاا١

 

 اٌضساػخ و١ٍخ إىل «االثزذائ١خ اٌغٛخٝ خبٌذ ِذسعخ» ِٓ عالة ص٠بسح

ُْعُت شٜاز٠ َٔ َدزضد١   - ؾ٢ إطاز لؿااٌ ن١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َ  َؤضطا  ايتنًِٝ األضاض٢ ٚاجملتُ  ا د٢ْ, 

 .27/11/2019يايد ايمتٛيٞ االبتدا١ٝ٥ إىل َصزا١ ايؿان١ٗ ٚٚ د٠ لؿٓٝ  األيبإ بايه١ًٝ ٚذيو ّٜٛ األزبنا٤ ا ٛاؾل 

 اآلٜدظ قاّ  نتٛز/ قُد ايدضٛق٢ بتنسٜـ ايمتئ  يئٍ  ٛيتِٗ بٛ د٠ لؿٓٝ  األيبإ اًد٢ َٓتادا  ا ؿدٓ  َٚٓٗدا     

ثِ يئٍ  ٛي١ مبصزاد١ ايؿانٗد١ قداّ َٗٓددع يايدد بػدسجل َبطدو ادٔ أْدٛاع          , نسِٜ ٚايصبا ٟ ٚؾٝتا ٚاؾدي ايمتسٟ ٚغرلٖا

 .أغااز ايؿان١ٗ با صزا١ ٚنٝؿ١ٝ اينٓا١ٜ بٗا

َٓطدل ايصٜدازا     -األضتاذ ا طااد بكطِ اـكدس ٚايصٜٓد١    -يصٜاز٠: ايطٝد ايدنتٛز/ َٗٓد قُد ابد ايباضو أغسف ا٢ً ا

 .اين١ًُٝ ٚا ٝدا١ْٝ به١ًٝ ايصزاا١
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 اٌضساػخ ٌى١ٍخ «ٌٍغبد وٌٛذط املٕصٛسح ِذاسط اإلػذادٜ اٌضبٔٝ اٌصف» ِٓ عالة ص٠بسح

ؾ٢ ْمتام لؿااٌ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َ  اجملتُد  ا دد٢ْ ٚلبطدٝو اينًدّٛ يمتدئ  َسا دٌ ايتنًدِٝ األضاضد٢ بٗددف لُٓٝد١           

ًَها  االبتهاز ٚايبةث اين٢ًُ يد٣ األطؿاٍ اضتكبٌ َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطدا١ بهًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠      

ٚقد قدّ يًمتئ  غس ا َبطمتا  -اإلادا ٣ مبدازع ا ٓؿٛز٠ نٛيدج يًػا   طئ  ايؿـ ايثا٢ْ 2/12/2019ّٜٛ االثٓني ا ٛاؾل 

 .يتنسٜؿِٗ بأ ٗص٠ ا نٌُ ٚأْػمتت٘ ايبةث١ٝ ٚاـد١َٝ ؾ٢ كتًـ فاال  ايبةث اين٢ًُ

 

 اٌضساػخ و١ٍخ إىل االِش٠ى١خ عٍٛسٜ ِذسعخ ِٓ عالة ص٠بسح

ؾ٢ ْمتام لؿااٌ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َ  اجملتُد  ا دد٢ْ ٚلبطدٝو اينًدّٛ يمتدئ  َسا دٌ ايتنًدِٝ األضاضد٢ بٗددف لُٓٝد١           

طايدك   25ٚادد ِٖ   األَسٜه١ًَٝها  االبتهاز ٚايبةث اين٢ًُ يد٣ األطؿاٍ, اضتكبًت ن١ًٝ ايصزاا١ طئ  َٔ َدزض١  ًٛزٟ 

 .17/2/2020ٚذيو ّٜٛ االثٓني ا ٛاؾل  اإلادا ١ٜيف ا س ١ً 

بدأ  اؾٛي١ باضتكباٍ ايطٝد أ. ./ َتٛيٞ أبٛ ضسٜ  ايمتئ  مبنٌُ األيبإ يػسجل أِٖ ا ٓتاا  َدٔ شبدا ٟ ٚأْدٛاع اؾددي     

 ٚأْٛااٗدا ٚ / قُد َناذ يػدسجل أْعُد١ أزلداى ايصٜٓد١      إزلااٌٝعكٛز نٌ َٔ  / اةد  األزلاىا ختًؿ١, ٚ  شٜاز٠ َصزا١ 

 / َٗٓدد قُدد َددٜس َػدتٌ نًٝد١ ايصزااد١ بتندسٜؿِٗ اًدٞ أٖدِ أغدااز ايصٜٓد١ ٚايٓبالدا              ٚأ ٛاض ازلاى ايبًمتٞ, نُا قاّ 

 .ايمتب١ٝ ا ٛ ٛ ٠ با ػتٌ

  

 اٌضساػخ و١ٍخ إىل «ٔبصش ِذسعخ» ِٓ عالة ص٠بسح

اضتكبًت ن١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚؾد طئبد٢ َدٔ َدزضد١ ْاؾدس ٚذيدو      

 .ؼكس يأليكس َٚبا ز٠ ؾهس باأليكسٚ ٛانب١ َػسٚع  2030ؾ٢ اطاز زؤ١ٜ َؿس 

َٚػدالٌ ايصٜٓد١ ٚذيدو     األْطدا١ ٚسلًت ايصٜاز٠ َنٌُ أَدساض ايبدرٚز ٚشزااد١    

َٓٗدا نطدُا  طبٝندٞ     االضتؿا ٠يئضتؿا ٠ اين١ًُٝ يف شزع ايٓبالا  ٚاألغااز ٚنٝؿ١ٝ 

 .غرل َكس ايب١٦ٝ
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 اٌجزٚس أِشاض ِؼًّ إىل «اإل٠ّبْ ِجّغ ِذاسط» ِٓ عالة ص٠بسح

ؾ٢ ْمتام لؿااٌ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َ  اجملتُد  ا دد٢ْ ٚلبطدٝو اينًدّٛ يمتدئ  َسا دٌ ايتنًدِٝ األضاضد٢ بٗددف لُٓٝد١           

ًَها  االبتهاز ٚايبةث اين٢ًُ يد٣ األطؿاٍ اضتكبٌ ايطٝد أ. ./ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ ّٜٛ 

ٚقدد قددّ يًمتدئ  غدس ا َبطددمتا      -اددا ٣ مبددازع فُد  اإل دإ اـاؾد١      , طدئ  ايؿدـ األٍٚ اإل   1/3/2020األ دد ا ٛاؾدل   

 يتنسٜؿِٗ باألعا  اؾاز١ٜ با نُدٌ ٚاـددَا  ايتد٢ ٜكددَٗا ٚندريو أ ٗدص٠ ا نُدٌ ٚاضدتخداَالٗا ؾد٢ غدت٢ فداال  ايبةدث            

 اين٢ًُ.

  

  إىل و١ٍخ اٌضساػخ« ِذسعخ املٕصٛسح وٌٛذط»ص٠بسح عالة ِٓ 

اضتكبًت ن١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚؾد طئب٢ َٔ َدزض١ ا ٓؿدٛز٠ نٛيددج   

, ٚأغسف ا٢ً ايصٜاز٠ ايطدٝد  /   2/3/2019ٚذيو ّٜٛ االثٓني ا ٛاؾل  اإلادا ١ٜبا س ١ً 

 .َٗٓد ابد ايباضو َٓطل ايصٜازا  اين١ًُٝ ٚا ٝدا١ْٝ به١ًٝ ايصزاا١

بدأ  اؾٛي١ باضتكباٍ ايطٝد أ. ./ َتٛيٞ أبٛ ضسٜ  ايمتئ  مبنُدٌ األيبدإ يػدسجل    

 األزلداى أِٖ ا ٓتاا  َٔ شبا ٟ ٚأْٛاع اؾددي ا ختًؿد١, ثدِ   لٓعدِٝ شٜداز٠  صزاد١       

 .ٚأ ٛاض ازلاى ايبًمتٞ ٚأْٛااٗاٚقاّ  / قُد َناذ بػسجل أْع١ُ أزلاى ايص١ٜٓ 

 اٌزٛػ١خ ٚاإلعشاءاد اٌٛلبئ١خ ملٛاعٙخ فريٚط وٛسٚٔب

قٝدداّ قمتدداع غدد٦ٕٛ يدَدد١ اجملتُدد  ٚلُٓٝدد١ ايب٦ٝدد١     

بايه١ًٝ بايتنإٚ َ  ٚ د٠ األشَا  ٚايهٛاز  ظٗٛ  نثٝؿد١  

١ ؾددرلٚع نٛزْٚددا يف ايتٛاٝدد١ ٚاإل ددسا٤ا  ايٛقا٥ٝدد١  ٛا ٗدد

 ا طتاد َٔ  ٝث :

  ايتأند ا٢ً ايطا ٠ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بكسٚز٠

 تٗا٤ َٔ لطاٌٝ ٚؼٌُٝ احملاقسا  .االْ

   ٌااليتصاّ بإٔ ٜهٕٛ اؿكٛز يًناًَني يف  دٚ  أقد

اد  ممهدٔ عٝدث ٜكتؿدس اًد٢ فُٛاد١ اينُدٌ       

 ايئش١َ ؾكو يتٝطرل اينٌُ بايه١ًٝ.

  ٚايسؽ ا طتُس مببا٢ْ ايه١ًٝ ٚاالضتندا ا  ايئش١َ يئٍ ؾذل٠ االَتةاْا .ايكٝاّ بنًُٝا  ايتمتٗرل 

        ٚق  ايئؾتا  ايتٛا١ٜٛ ٚاينئَا  اإلزغا ١ٜ َٔ قُٔ اإل سا٤ا  ايٛقا٥ٝد١ يًةؿداظ اًد٢ ضدئ١َ ٚؾدة١ َٓطدٛب٢

 ٚزٚا  ايه١ًٝ.

 ْٚايتٛاؾٌ اال تُاا٢.َٚٛاق   ْٞػس اإل سا٤ا  ايٛقا١ٝ٥ ٚا تخر٠ بايه١ًٝ ا٢ً َٛق  ايه١ًٝ اإليهذل 

 

http://agrfac.mans.edu.eg/sectors/community-serv-environment/envcom/5691-students-mansoura-college-school-visit-faculty-of-agriculture
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 القوافل اإلرشادية

اينٌُ اإلزغا ٣ ٖٛ  ًك١ ايٛؾٌ بني ا صازع ٚا سانص ايبةث١ٝ ٜٓكٌ يًُدصازع ندٌ َدا ٖدٛ  دٜدد َدٔ ايتٛؾدٝا  ايؿٓٝد١         

يبةدث   ختًـ احملاؾٌٝ ٚاألْػمت١ ايصزاا١ٝ َٔ ا سانص ايبةث١ٝ ٚنريو ٜٓكٌ ا ػانٌ ايت٢ لٛا ٘ ا دصازع إىل ا ساندص ايبةثٝد١    

 إَها١ْٝ اؿٌ.

 ٦ٖٝدد١ أاكددا٤ ايطددا ٠ ٚمبػددازن١ ا ٓؿددٛز٠  اَندد١ ايصزاادد١ بهًٝدد١ ايب٦ٝدد١ ٚلُٓٝدد١ اجملتُدد  يدَدد١ غدد٦ٕٛ قمتدداع ٜكددّٛ

لًبٝد١  بٗددف   ,ايدقًٗٝد١  قاؾعد١  بكدس٣  اإلزغدا ١ٜ  ا سانص َطت٣ٛ ا٢ً ايصزاا١ٝ اإلزغا ١ٜ ايكٛاؾٌ بتٓؿٝر بايه١ًٝ ايتدزٜظ

 .ٚؼكٝل أؾكٌ اضتؿا ٠ ممه١ٓا تٝا ا  اجملتُ  ا د٢ْ 

 :٢ٖ ايكٛاؾٌ ٖدرٙ لٓؿٝر إيٝٗا لس٢َ ايت٢ ٚاألٖداف

 اؾدٜدد٠  ا طدتةدثا   َد   ٚػاٚبِٗ احمل١ًٝ فتُنالِٗ يد١َ أ ٌ َٔ ٚايسٜؿٝا  ايسٜؿٝني قدزا  ٚل١ُٝٓ لٛا١ٝ 

 .اًٝٗا ٚؼاؾغ ايب١٦ٝ ؽدّ ايت٢ اال تٝاطا  َٚسااا٠

 ِٜاالضذلالٝا١ٝ يًُةاؾٌٝ ايصزاا١ٝ اإلْتا ١ٝ يسؾ  اإلزغا ا  لكد. 

 ِٜيًُصازاني ا١ًُٝ اضتػازا  أ٣ لكد. 

 َٛا ٗتٗا ٚنٝؿ١ٝ ا طتؿٝدٜٔ اٗٛز لكابٌ ايت٢ ٚايؿنٛبا  ا ػانٌ َٓاقػ١ . 

  ا متًٛب١ ٚاإلَهاْٝا  ايسٜؿ١ٝ ٚا سآ٠ اـسجيني غبا  بٗا ٜكّٛ إٔ  هٔ ايت٢ ايؿػرل٠ ا ػسٚاا. 

 ايسٜؿ١ٝ األضس٠ ا تٝا ا  لػمت١ٝ أ ٌ َٔ ٚذيو ا ٓصي١ٝ ايػرا١ٝ٥ ا ٓتاا  لؿٓٝ  طسم. 

 اآل١َٓ ا بٝدا  باضتخداّ اينئج ٚلٛؾٝـ ا صزٚاا , لؿٝك ايت٢ ايؿرلٚض١ٝ باألَساض ايتٛا١ٝ . 

9102/9191اٌمٛافً اإلسشبد٠خ اٌزٝ رُ رٕف١ز٘ب خالي اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

 ا ػازننيايطا ٠  ايتازٜخ ا هإ َٛقٛع ايكاؾ١ً ّ

1 

إْتاج قؿٍٛ ايبؿٌ ٚاألَساض ايت٢ 

 لؿٝب٘ )َسض اينؿٔ األبٝض(

َدٜس١ٜ ايصزاا١ 

 بايدق١ًٝٗ
1/10/2020 

 أ. / قُد ايػػتا٣ٚ

 أضتاذ بكطِ احملاؾٌٝ

2 

اؿػا٥ؼ ا تخؿؿ١ )ٖايٛى ايؿٍٛ 

 ٚ اٍَٛ ايدلضِٝ (

َدٜس١ٜ ايصزاا١ 

 بايدق١ًٝٗ
8/10/2019 

 أ. / ٜاضس ْٛز ايدٜٔ غباْ٘

 ز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبا 

3 

 ايتٛؾٝا  ايؿ١ٝٓ يصزاا١ 

 قؿٍٛ ايبمتاطظ

َدٜس١ٜ ايصزاا١ 

 بايدق١ًٝٗ
22/10/2019 

 أ. / ٚيٝد ايطند٣

 أضتاذ بكطِ اـكس ٚايص١ٜٓ

4 

 ايتٛؾٝا  ايؿ١ٝٓ  يصازا١ 

 قؿٍٛ ايندع

قس١ٜ غدلا ضٓد٣ َسنص 

 ايطٓبئٜٚٔ

5/11/2019 

  ./ ضنا   طٔ  اؾغ

 احملاؾٌَٝدزع َطااد بكطِ 

 ا هاؾة١ ا تها١ًَ  يًُةاؾٌٝ ايػت١ٜٛ 5

َدٜس١ٜ ايصزاا١ 

 بايدق١ًٝٗ

19/11/2019 

 أ. / َس٠ٚ قُد

 أضتاذ بكطِ اؿػسا 

6 

 ايتٛؾٝا  ايؿ١ٝٓ يصزاا١ 

 قؿٍٛ ايكُل

َدٜس١ٜ ايصزاا١ 

 بايدق١ًٝٗ

3/12/2019 

  / ضنا   طٔ  اؾغ

 َدزع بكطِ احملاؾٌٝ

7 

 ايتٛؾٝا  اؿدٜث١ ؾ٢ لكًِٝ 

 قؿٍٛ اينٓك

 اإل از٠ ايصزاا١ٝ 

 بأ ا

7/12/2019 

 أ. / قطٔ قُد ؾ٢ُٗ

 أضتاذ بكطِ ايؿان١ٗ

 قطِ األيبإ 25/2/2020 اإل از٠ ايصزاا١ٝ با ٓصي١ لؿٓٝ  َٓتاا  األيبإ 8

 أَساض(  -األزاْك ) زاا١ٜ  9

  اإل از٠ ايصزاا١ٝ

 مبٝت غُس
 ايدٚا ٔقطِ  10/3/2020
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 المراكز ذات الطابع الخاص

 قئبػٛ ٚشٜإ -با ٓؿٛز٠  به١ًٝ ايصزاا١

 -)ا ٓؿدٛز٠   ايصزااٝد١  ٚايبةدٛ   ايتاداز   َسندص  ٜطدن٢  ا ٓؿدٛز٠   اَند١  ايصزااد١  نًٝد١  زضداي١  إطداز  ؾ٢::  ا سنص زضاي١

ِ  بدني  ايسبو فاٍ ؾ٢ بسضايتٗا ايكٝاّ ؾ٢ اؾاَن١ َنا١ْٚ قئبػٛ ٚشٜإ( إىل  يتُٓٝد١  اجملتُد   ٚ ا دا   اؾداَن٢  ايتنًدٝ

 .ٚاؿٝٛا٢ْ ايٓبال٢ بػكٝ٘ ايصزاا٢ اإلْتاج ٚلمتٜٛس

 أهداف املركز
 إىل اشلا ؾد١  ٚاينًُٝد١  ايصزاا١ٝ ٚايبةٛ  ايتااز  إ سا٤  ٌ ٌ   د ٞ  اإلْتداج  ْػداط  ٜٛا ٗٗدا  ايديت  ايٛاقنٝد١  ا ػدان  ايصزااد

 . احمل٢ً اجملتُ  يف ٚاؿٝٛاْٞ ايٓبالٞ

 ٚؼطٝٓ٘ ٚلند ٙ اإلْتاج ٚؾس٠ اًٝٗا ٜذللك اييت اين١ًُٝ باألضايٝك ٚايطُهٞ ٚاؿٝٛاْٞ ايصزااٞ اإلْتاج لمتٜٛس . 

 ّاًد٢  اينًٝدا  ٚايدزاضدا   ايبهدايٛزٜٛع  طئ  لدزٜك يف اإلضٗا  ّ   طداٜس٠  اؿدٜثد١  ٚايؿٓٝد١  اينًُٝد١  األضدايٝك  اضدتخدا

  ايصزاا١ٝ. ا نسؾ١ فاٍ يف ا تمتٛز٠ األضايٝك

 ايصزاا١ فاٍ يف ٚاينا ٞ اينسبٞ ايؿنٝد ا٢ً اين١ًُٝ ٚاشل٦ٝا  اؾاَنا  َ  ٚاين١ًُٝ ايثكاؾ١ٝ ايسٚابو لٛثٝل . 

 ايؿددٝا١ْ بأاُدداٍ ٚايكٝدداّ با تٝا ددالِٗ ٚلصٜٚدددٖا ٚنًٝالٗددا يًااَندد١ ايصزااٝدد١ ا ػددسٚاا  لٓؿٝددر يف ا طددا١ُٖ 

 . ايتؿاؾال٘ يف لديٌ اييت ٚاإلؾئ ا 

 ّاالضتػازا  ٚلكدِٜ ٚايطُهٞ ٚاؿٝٛاْٞ ايصزااٞ اجملاٍ يف اإلْتا ١ٝ باألاُاٍ ايكٝا . 

 َِٝٚٓتاالٗا ٚايطُه١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ ايصزاا١ٝ اجملاال  يف ٚايناًَني ا ٗٓدضني نؿا٠٤ يسؾ  لدزٜب١ٝ  ٚزا  لٓع . 

 وحداث املركز
   دد٠ اضتؿدئجل    - ٚ دد٠ ايٓةدٌ ٚاؿػدسا     - ٚ دد٠ ا خبدٛشا     - ٚ د٠ ايتؿدٓٝ  ايػدرا٢٥ ٚ ٞ ٙ  األزاقد ٚ دد٠   - ٚا ٝدا

ٌ    - ٚ د٠ ايؿان١ٗ -األيبإ ٚ د٠ َٓتاا    - اؿٝٛا٢ْ ٚايطُه٢ اإلْتاجٚ د٠  - احملاؾٌٝ  إْتداج ٚ دد٠    - ٚ دد٠ ا ػدت

 ا ه١ٓٝ.ٚ د٠  - ٚ د٠ اـكس ٚايص١ٜٓ - ايدٚا ٔ
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ِ  إىل با بٝددا   ايب٦ٝد١  لًدٛ   أعدا   َسندص   اَند١ ا ٓؿدٛز٠ ٜطدن٢    ايصزااد١  نًٝد١  زضداي١  إطداز  ؾ٢::  ا سنص زضاي١  لكددٜ

 ايكداز٠  ايتدأثرلا   بدزاض١ ٚا طا١ُٖ , شلا اآلَٔ ٚاالضتخداّ با بٝدا  ايتًٛ  كاطس قد احملٝو يًُاتُ  ب١ٝ٦ٝ يدَا 

 .ٚلداٚشلا اضتخداَٗا ا٢ً ٚايتدزٜك ٚايتٛا١ٝ  , ا ختًؿ١ يًُبٝدا  ٚاآل١َٓ

 أهداف املركـز

          زاض١ ايتأثرل ايطاّ يًُبٝدا  ا٢ً اإلْطإ ٚاؿٝدٛإ ٚنا٥ٓدا  ايذلبٝد١ ٚايٓبالدا  االقتؿدا ١ٜ َدٔ احملاؾدٌٝ ٚغرلٖدا 

 ٚلصٜٚد اؾٗا  ا ختؿ١ مبكُٕٛ ٖرٙ ايدزاض١.

  ايمتبٝن١ٝ ٚايهُٝا١ٜٚ ٚايبٝٛيٛ ١ٝ. زاض١ لأثرل لدايٌ ا بٝدا  َ  يٛاف ايذلب١ بايمتسم 

 .زاض١ ايتأثرل االيتٝاز٣ يًُبٝدا  ٚايتٛا١ٝ باضتبنا  ا سنبا  األنثس يمتٛز٠  

  ايٓةٌ. -ا ؿذلضا  ا تمتؿئ   - زاض١ لأثرل ا بٝدا  ا٢ً ايها٥ٓا  اؿ١ٝ ا ؿٝد٠ 

    َددا٤  -اشلددٛا٤  -  ايب٦ٝد١ غدرل اؿٝد١    لكدٜس َتبكٝا  ا بٝدا  ا٢ً احملاؾٌٝ ٚاـكساٚا  ٚايؿان١ٗ ٚأٜكدا ؾد٢ َهْٛدا- 

 لدسبد١ ٚذيو يًتنسف ا٢ً  ز ١ ايتًٛ  َٚدد٣ يمتٛزل٘.

       لٓعِٝ بساَن لدزٜب١ٝ ٚإزغا ١ٜ يًبا ثني ٚايناًَني ؾ٢ فاٍ ؾٓااا  ٚلدداٍٚ ا بٝددا  لتٓداٍٚ ايٛضدا٥ٌ اينًُٝد١

 يتآك أيمتاز ايتًٛ  با بٝدا .

   ًكا  ْكاؽ  ٍٛ قكاٜا لًٛ  ايب١٦ٝ با بٝدا .لٓعِٝ َؤمتسا  ٚاكد ْدٚا  ٚا تُااا ٚ 

 .إؾداز  ٚزا  ْٚػسا   ٚز١ٜ ٚغدرل  ٚز١ٜ 

 .لٓؿٝر نٌ َا ٜٛنٌ إىل ا سنص َٔ أاُاٍ ؾ٢ فاٍ ايتؿاؾ٘ َٔ اؾاَن١ أٚ اشل٦ٝا  ٚا ؿاحل األيس٣ 

 

ٌ  ٚ دد٠  لطدن٢  ايصزااد١  نًٝد١  زضداي١  إطداز  ؾد٢ ::  ايٛ د٠ زضاي١ ٙ  ؾد٢  اينًُد٢  بايبةدث  االزلكدا٤  إىل ايدقٝكد١  ايتةايٝد  اػدا

 اينًٝدا  ايدزاضدا   يدَد١  ؾد٢  ٚا طدا١ُٖ  اينًُٝد١  ٚاأل ٗدص٠  ايتكٓٝدا   أ دد   اًد٢  ايمتدئ   ٚلددزٜك  ايهُٝٝا٥ٝد١  ايتةايٌٝ

 ايب١٦ٝ ٚل١ُٝٓ اجملتُ  ٚيد١َ

 نشأة الىحدة

 30/4/1995 بتازٜخ 243 زقِ اؾاَن١ فًظ بكساز ايدقٝك١ ايتةايٌٝ ٚ د٠ أْػ٦ت  . 

 أهداف الىحدة

 اؾاَن١ يازج أٚ  ايٌ َٔ با ثني َٔ ا كد١َ ا ختًؿ١ يًُٛا  ايدقٝك١ ايتةايٝدٌ إ سا٤ . 

 ايديت  ٚايتمتبٝكٞ األنا  دٞ ايمتابد  ذا  اينًُٝدد١ ايبةدٛ  إ سا٤  ّ ٌ  ايب٦ٝد١  ؽدد ٌ  اًد٢  ٚلنُد  بٛاضدمت١  َػدهئلٗا   د

 .  ياز ٗا َٔ أٚ اؾاَن١  ايٌ َٔ با ثني

 ّاًد٢  ياز ٗدا  َٔ أٚ اؾاَن١  ايٌ َٔ ايبةٛ  طئ  ٚلنًِٝ لدزٜك يف اإلضٗا  ّ  ٚايؿٓٝد١  اينًُٝد١  األضدايٝك  اضدتخدا

 . اؿدٜث١

 ٚؼطٝٓ٘ اإلْتاج ٚؾس٠ اًٝٗا ٜذللك  دٜد٠ أضايٝك ٚيًل يتمتٜٛسٙ  اينًُٝد١ باألضايٝك اإلْتددا ٞ ايٓػاط َنا١ْٚ . 

 ّاإلْتا ١ٝ. نؿا٤الِٗ ٚزؾ  ٚلنًُِٝٗ اؿدٜث١ ٚايؿ١ٝٓ اين١ًُٝ األضايٝك اضتخداّ ا٢ً اجملتُ  أؾسا  لدزٜك يف اإلضٗا 
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 اإلزغددا ١ٜ َسنددص اـدَدد١ ايناَدد١ يًخدددَا   ٜطددن٢ ا ٓؿددٛز٠  اَندد١ ايصزاادد١ نًٝدد١ زضدداي١ إطدداز ؾدد٢::  ا سنددص زضدداي١

 إىل بايه١ًٝ ايتمتبٝك١ٝ ايبةٛ  ْتا٥ن يئشلا َٔ ٜٓكٌ ٚاجملتُ  ايه١ًٝ بني إجياب١ٝ ائقا  بٓا٤ إىل ايصزاا١ٝ ٚاالضتػاز١ٜ

  .َٚتمتًبال٘ اجملتُ  مبػهئ  ايه١ًٝ با ث٢ ٜٚسبو , ٜطتخدَٗا َٔ

 نشأة املركز

  ًخدَا  اإلزغا ١ٜ ٚاالضتػاز١ٜ ايصزاا١ٝ نٛ دد٠ ذا  طداب    اـد١َ اينا١َ يؾدز قساز فًظ اؾاَن١ بإْػا٤ َسنص

 . 30/4/1990ياف ؾ٢ 

  2/6/1990ٚمتت ا ٛاؾك١ ا٢ً ال٥ةت٘ ايداي١ًٝ ٚلػهٌٝ أٍٚ فًظ إل ازل٘ ؾ٢. 

 أهداف املركـز

  .لٛ ٝ٘ ايبةٛ  ايصزاا١ٝ بايه١ًٝ ـد١َ اإلْتاج ايصزاا٢ ٚا ٓتاني ايصزااٝني 

 ا ٓتاني بٗا ؾ٢ ناؾ١ فاال  اإلْتاج ايصزاا٢.  لبطٝو ْتا٥ن ايبةٛ  ٚلنسٜـ 

  .لكدِٜ اـدَا  اإلزغا ٜد١ ٚاالضتػازا  يألؾسا  ٚاشل٦ٝا  باؾاَن١ ٚياز ٗا 

  .ّإادا  األ ي١ ايتدزٜب١ٝ ٚإْتاج ا ٛا  ايتن١ًُٝٝ َٔ ْػدسا  ًَٚؿكا  ٚأؾدئ 

 )إ سا٤ ايبةدٛ  ٚايدزاضدا  ٚا ػسٚاا  ايبةثٝد١ )بٝت يدل٠ شزاا٢.  

  .لٓعِٝ ٚاكد ايدلاَن ٚايدٚزا  ايتدزٜب١ٝ ا تخؿؿ١ مبااال  اإلْتاج ايصزاا٢ 
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  ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثى١ٍخ اٌضساػخ فٝ ػ١ذ اٌؼٍُ اٌذبدٞ ػشش 2عبِؼخ املٕصٛسح رىشَ 

ّ نٛنب١ َٔ اينًُا٤ ٚايبا ثني ٚاؿاؾًني ا٢ً  دٛا٥ص ايدٚيد١    2019ٜٛيٝٛ  2نسَت  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل 

 .ايتكدٜس١ٜ ٚايتػاٝن١ٝ يئٍ اال تؿاٍ بنٝد اينًِ اؿا ٟ اػس اير٣ أقِٝ بكاا١ ا ؤمتسا  باإل از٠ اينا١َ باؾاَن١ 

 :ا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١ ٚذيو ا٢ً ايٓةٛ ايتاىلغٗد اؿؿٌ لهسِٜ فُٛا١ َٔ ايطا ٠ أاك

           ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس قُد ْٛز ايدٜٔ غدباْ٘ األضدتاذ بكطدِ أَدساض ايٓبدا  بهًٝد١ ايصزااد١ ؿؿدٛي٘ اًد٢

 . ا٥ص٠ اؾاَن١ ايتكدٜس١ٜ ؾ٢ فاٍ اينًّٛ ايبٝمتس١ٜ ٚايصزاا١ٝ

 ا طااد بكطِ األزاق٢ به١ًٝ ايصزاا١ ؿؿٛي٘ ا٢ً  ا٥ص٠ اؾاَن١  ايطٝد ايدنتٛز/ أةد ا٢ً ا٢ً أبٛاينمتا األضتاذ

 .يإلبداع ؾ٢ فاٍ اينًّٛ ايبٝمتس١ٜ ٚايصزاا١ٝ

            ايطٝد٠ ايدنتٛزٙ/ َرلؾت إبساِٖٝ نُاٍ ابدد ايؿتداجل ا ددزع بكطدِ ايٛزاثد١ بهًٝد١ ايصزااد١ ؿؿدٛشلا اًد٢  دا٥ص٠

 .اؾاَن١ أل طٔ زضاي١  نتٛزاٙ

 ا ددزع بكطدِ ايؿدٓااا  ايػرا٥ٝد١ بهًٝد١ ايصزااد١, ؿؿدٛي٘ اًد٢          -ةد ا٢ً أبدٛ ايٓادا   ايطٝد ايدنتٛز/ اؿط٢ٓٝ أ

 . ا٥ص٠ أ طٔ عث يػبا  ايبا ثني ؼت ضٔ األزبنني
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 اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ  Hertfordshireعبِؼخ ِٓ ثذضٝ فش٠ك ص٠بسح

ايؿسٜدل ايبةثد٢ ا ندإٚ     16/7/2019ا ٛاؾدل   اضتكبٌ أ. / ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚاألْطدا١ ٜدّٛ ايثئثدا٤   

 Prof. Bruce Fitt  ,Dr. Aiming Qi  ,Dr. Ben Richard:ٚا هٕٛ َٔ Hertfordshire ايؿسٜل ايبةث٢ ايدلٜمتا٢ْ َٔ  اَن١

ز ايكُل ايتػرلا  ا ٓاي١ٝ ا٢ً لٛا د ٚاْتػاز ايؿمتسٜا  ا ُسق١ احملُٛي١ ا٢ً برٚ لأثرل(ٚايػسٜو ؾ٢ ايدلْاَن ايبةث٢ أ 

 STDF َػسؾ١ )بساا١ٜ ا سنص ايثكاؾ٢ ايدلٜمتا٢ْ ٚؾٓدٚم اينًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا-ؼت َع١ً بسْاَن ْٝٛلٔ )ٚايرز٠ يف َؿس

ٚقد قاّ ايٛؾد ظٛي١ ؾ٢ َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ َٚناٌَ قطِ أَدساض ايٓبدا  ٚا تُد  بدايؿسٜل ا ؿدس٣      

 .ؾ٢ ايؿذل٠ ايكا ١َ ٓاقػ١ يمت١ اينٌُ ٚاـمتٛا  ايتٓؿٝر١ٜ 

 

 اٌضساػخ ٌى١ٍخ  Hertfordshireعبِؼخ ِٓ ثش٠غبٔٝ ثذضٝ فش٠ك ص٠بسح

اضتكبٌ ايؿسٜل ايبةث٢ ا ؿس٣ َٔ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َٚد١ٜٓ االعا  اين١ًُٝ ٚايتمتبٝكا  ايتهٓٛيٛ ١ٝ َٚسنص ايبةٛ  

/ ٜاضس غباْ٘ ,  / ْٜٛظ زغا  ,  / ْٗاٍ اسؾا  , أ. / يايد غِٓٝ ,  / ابدايسةٔ اينتابٞ , ايصزاا١ٝ ٚا هٕٛ َٔ نٌ َٔ: أ. 

ٔ   Hertfordshire  / ةا ٠ ابداينصٜص ايؿسٜل ايبةث٢ ايدلٜمتا٢ْ َٔ  اَند١   Prof. Bruce Fitt  ,Dr. Aiming:ٚا هدٕٛ َد

Qi  ,Dr. Ben Richard  ٔا  ا ٓاي١ٝ ا٢ً لٛا د ٚاْتػاز ايؿمتسٜدا  ا ُسقد١   لاثرل ايتػرل"ٚايػسٜو ؾ٢ ايدلْاَن ايبةث٢ ا

َػسؾ١ بساا١ٜ ا سندص ايثكداؾ٢ ايدلٜمتدا٢ْ ٚؾدٓدٚم     -احملُٛي١ ا٢ً برٚز ايكُل ٚايرز٠ يف َؿس" ؼت َع١ً بسْاَن ْٝٛلٔ

 . ن١ًٝ ايصزاا١ -ٚذيو يف ز ا   اَن١ ا ٓؿٛز٠  STDF اينًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا

 اَند١ ا ٓؿدٛز٠ ٜدّٛ ايثئثدا٤      –بسْاَن ْٝٛلٔ َػسؾ١ ٚايت٢ اكد  به١ًٝ اينًدّٛ  غازى ايٛؾد بايٓد٠ٚ ايتنسٜؿ١ٝ أ 

 ٝث اضتنسض نٌ َٔ أ. ./ بسٚع ؾٝت ٚأ. ./ ٜاضس غباْ٘ ػسبتِٗ َد  ايؿدٓدٚم ٚاضتنسقدا أُٖٝد١      2019ٜٛيٝٛ  16ا ٛاؾل 

إليكا٤ قاقسلني أ لأثرل ايتػرل ا ٓداي٢  ايدلْاَن يًبا ثني ٚطئ  ايدنتٛزاٙ. بندٖا اْتكٌ ايٛؾد ايدلٜمتا٢ْ يه١ًٝ ايصزاا١ 

ا٢ً  دٚ  األٚب١٦ ٚاألَساض ايٓبال١ٝ ٚقاّ ظٛي١ ؾ٢ َناٌَ ايه١ًٝ ٚقطِ أَساض ايٓبا  ٚا تُ  بدايؿسٜل ا ؿدس٣  ٓاقػد١    

 .يمت١ اينٌُ ٚاـمتٛا  ايتٓؿٝر١ٜ ؾ٢ ايؿذل٠ ايكا ١َ

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2019-2020 

 
115 

2019 
2020 

 اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ «إٌجبد ٚلب٠خ ثشٔبِظ اٌضبٔٝ املغزٜٛ عالة» ص٠بسح

 ,5/8/2019 ا ٛاؾدل  االثدٓني  ّٜٛ األْطا١ ٚشزاا١ ايبرٚز أَساض َنٌُ َدٜس غباْ٘ ٜاضس/ ايدنتٛز األضتاذ ايطٝد اضتكبٌ

 .يًمتئ  ايؿٝؿ٢ ايتدزٜك بسْاَن قُٔ ٚذيو ا ٓؿٛز٠,  اَن١- ايصزاا١ به١ًٝ ايٓبا  ٚقا١ٜ بسْاَن ايثا٢ْ ا طت٣ٛ طئ 

 

 ٜكددَٗا  ايديت  ٚاـددَا   ايٓبدا   أَساض فاٍ ؾ٢ ٚاضتخداَالٗا اين١ًُٝ ٚأ ٗصل٘ ا نٌُ ا٢ً يًتنسف ظٛي١ ايمتئ  قاّ

 .ايٓبا  أَساض بكطِ ا نٝد٠ قطٔ ٖٓا٤/ َٗٓدض١ ايمتئ  بؿةب١ ٚنإ ٚايبا ثني, اين٢ًُ يًُاتُ  ا نٌُ

 

 اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌجذض١خ املؼبًِ ٠زفمذ ٚاٌجذٛس اٌؼ١ٍب ٌٍذساعبد اٌجبِؼخ سئ١ظ ٔبئت

اضتكبٌ األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غًب٢ اُٝد ن١ًٝ ايصزاا١ األضتاذ ايدنتٛز/ أغسف  اؾغ ْا٥ك ز٥ٝظ اؾاَن١ يًدزاضا  

هًٝد١  أثٓا٤ شٜازلد٘ يهًٝد١ ايصزااد١, عكدٛز األضدتاذ ايددنتٛز/ أ دٔ ايػُدس٣ ٚنٝدٌ اي          20/8/2019اينًٝا ٚايبةٛ  ايّٝٛ ايثئثا٤ 

 .ألضتاذ ايدنتٛز/ ؾاحل ضندٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايب١٦ٝ ٚيد١َ اجملتُ ايًدزاضا  اينًٝا ٚايبةٛ , ٚ

بدأ  ايصٜاز٠ بتؿكد َنٌُ أَساض ايبدرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ بايهًٝد١ ٚٚ دد٠ إْتداج ا بٝددا  اؿٜٝٛد١ با نُدٌ, اضدتكبٌ           

١ ٚقاّ ضدٝا ل٘ بػدسجل َدٛ ص    ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا /ضٝا لِٗ يئشلا ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز

يمتسٜك١ إْتاج ا بٝد اؿ٣ٛٝ احملبك  هاؾة١ ٖايٛى ايؿٍٛ باضتخداّ يو اإلْتاج ايدر٣   لسنٝبد٘ َدٔ يدئٍ َػدسٚع عثد٢       

 .ممٍٛ َٔ أنا  ١ٝ ايبةث اين٢ًُ

سف ضدٝا ل٘  نُا قاّ األضتاذ ايدنتٛز/ أغسف طازم بصٜاز٠ َنٌُ يؿٛب١ األزاق٢ َٚساقب١  ٛ ٠ األزلدد٠ بايهًٝد١ ٚلند   

 .ا٢ً األ ٗص٠ اين١ًُٝ ٚايبةث١ٝ با نٌُ ٚاألْػمت١ ٚاـدَا  ايت٢ ٜكدَٗا يًمتئ  ٚايبا ثني

ٛ سلًت ايصٜاز٠ لؿكد ٚ د٠  اإليهذلْٚدٞ يًتندسف اًد٢ إَهاْٝدا  ايٛ دد٠ ٚاألغدن١ ايبةثٝد١ ايديت لكدّٛ بٗدا             ا ٝهسٚضده

َٚنداِْٚٝٗ ٚايبدا ثني باؾاَند١ ٚاؾاَندا  ا ؿدس١ٜ      ايٛ د٠ ٚذيو يتكسٜدس ايبةدث اينًُدٞ يًطدا ٠ أاكدا٤ ٦ٖٝد١ ايتددزٜظ        

 .ا ختًؿ١
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 املشرتن اٌزؼبْٚ ٌزفؼ١ً املٕصٛسح عبِؼخ ض١بفخ فٝ ثشِٚب١ٔب اٌج١غشٜ ٚاٌغت اٌضساػ١خ ٌٍؼٍَٛ ثبٔبد عبِؼخ ٚفذ

/ أغدسف  داؾغ ْا٥دك ز٥دٝظ اؾاَند١ يػد٦ٕٛ ايدزاضدا         اضتكبٌ أ. / أغسف ابد ايباضو ز٥ٝظ  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ ٚ أ.   

اينًٝا ٚايبةٛ , ٚؾد  اَن١ باْا  يًنًّٛ ايصزاا١ٝ ٚايمتك ايبٝمتسٟ مبد١ٜٓ لُٝٝػٛازا بدٚيد١ زَٚاْٝدا يدئٍ شٜداز٠ ؾاَند١      

يتبدا ٍ األضدالر٠    يف اطاز ايتندإٚ ا ػدذلى بدني اؾداَنتني قدُٔ بسْداَن اٜسازلدٛع        2019 أغطمتظ 31-25ا ٓؿٛز٠ يف ايؿذل٠ 

 .ٚايمتئ 

ٜكِ ايٛؾد ايدلٚؾٝطٛز ضٛزٜٔ اضتاْػٛ ْا٥ك ز٥ٝظ  اَن١ يًنًّٛ ايصزاا١ٝ ٚايمتك ايبٝمتدسٟ زَٚاْٝدا, ايددنتٛز زاؤٍٚ    

ٌ َٚٓطل االٜسازلٛع يف ْؿظ اؾاَند١, عكدٛز أ. / ادص٠     باغهاال / َطتػداز ز٥دٝظ اؾاَند١ يًنئقدا  ايدٚيٝد١, أ.       إزلااٝد

قُد ابدال ايناٜدٟ َٓطل أْػمت١ االٜسازلٛع َٚػازٜ  االؼا  األٚزٚبٞ باؾاَن١, أ. / ٜاضس غبا١ْ ز٥دٝظ قطدِ أَدساض    

 .ايٓبا  به١ًٝ ايصزاا١

لٓاٍٚ ايًكا٤ عث لؿنٌٝ ايتنإٚ بني اؾاَنتني ٚلدٌٜٚ ايتنًِٝ ٚلبا ٍ ايمتئ  ٚأاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚعث ايتندإٚ  

ا ػذلن١ ٚايتنإٚ ايبةث٢ ٚايٓػس ايدٚىل ا ػذلى يف فاٍ ايصزااد١   ١ايبةثٝنإٚ يف اؿؿٍٛ ا٢ً ا ػسٚاا  يف اٌُ بساَن يًت

 .ٚايمتك ايبٝمتس٣

ٚ  يئٍ ايصٜاز٠ اكد يكا٤ َ  ْا٥ك ز٥ٝظ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ يًدزاضا  اينًٝا ٚايبةٛ  يبةث ايتنإٚ ا طتكبًٞ ٚلٛقٝ  

ايبٝمتدسٟ ٚايصزااد١, عكدٛز أ. / أ دٔ ايػُدس٣ ٚنٝدٌ نًٝد١ ايصزااد١ يًدزاضدا  اينًٝدا            َرنس٠ لؿاِٖ, ثِ شٜاز٠ يهًٝيت ايمتك

 .ٚايبةٛ  ٚأ. / قُد ابد اجملٝد ٚنٌٝ ن١ًٝ ايصزاا١ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ 
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 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ِؼًّ إىل ثشِٚب١ٔب اٌج١غشٜ ٚاٌغت اٌضساػ١خ ٌٍؼٍَٛ ثٕبد عبِؼخ ِٓ ٚفذ ص٠بسح

/ ٜاضدس غدباْ٘ َددٜس َنُدٌ      أ. ؾ٢ إطاز بسْاَن االؼدا  األٚزٚبد٢ إٜسازلدٛع بدئع يتبدا ٍ األضدالر٠, اضدتكبٌ ايطدٝد         

ٚؾدا اًُٝا زؾٝ  ا طدت٣ٛ َدٔ  اَند١ بٓدا  يًنًدّٛ ايصزااٝد١        27/8/2019أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل 

/ ضٛزٜٔ اضتاْػٛ ْا٥ك ز٥ٝظ  اَن١ بٓا  يًنئقا  أ. ْٝا, ٚا هٕٛ َٔ ايطٝد ٚايمتك ايبٝمتس٣ مبد١ٜٓ لُٝػٛازا بدٚي١ زَٚا

َٓطل بسْاَن اإلٜسازلٛع ظاَن١ بٓا  ايسَٚا١ْٝ, ٚذيو ؾ٢ شٜداز٠ ضدسٜن١  نُدٌ    ٚ ايدٚي١ٝ ٚايطٝد ايدنتٛز/ زاؤٍٚ باغهاال

ـ     دَٝد١ ايديت ٜكددَٗا يًبدا ثني َدٔ أ دٌ       أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ يًتنسف ا٢ً ا نُدٌ ٚاًد٢ اإلَهاْٝدا  ايبةثٝد١ ٚا

 .لنُٝل ايتنإٚ بني  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚ اَن١ بٓا  يًنًّٛ ايصزاا١ٝ ٚايمتك ايبٝمتس٣ بسَٚاْٝا

ٚقد زاؾل ايٛؾد ايطدٝد أ. ./ أ دٔ ايػُدس٣ ٚنٝدٌ ايهًٝد١ يًدزاضدا  اينًٝدا ٚايبةدٛ  ٚايطدٝد أ. ./ قُدد ابدد ال أضدتاذ             

اَن إٜسازلٛع بئع ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚادد  َدٔ طدئ  ايدزاضدا  اينًٝدا بهًٝد١ ايصزااد١        أَساض ايٓبا  بايه١ًٝ َٚٓطل بسْ

 .ٚبا ثني َٔ َسنص ايبةٛ  ايصزاا١ٝ

 

 9199-9102 ػششح اٌضبٌضخ اٌذٚسح اٌؼ١ٍّخ اٌٍجبْ ٌؼض٠ٛخ اٌضساػخ ثى١ٍخ أعبرزح 7 اخز١بس

يؿةـ اإلْتاج اينًُٞ ألاكا٤ ٦ٖٝد١ ايتددزٜظ ا تكددَني    أأً اجملًظ األا٢ً يًااَنا  ايتػهٌٝ ايسزلٞ يًاإ اين١ًُٝ 

ضدبن١ َدٔ ايطدا ٠ أاكدا٤ ٦ٖٝد١       ايتٝداز ٚقدد    , 2019/2022يذلق١ٝ األضالر٠ ٚاألضدالر٠ ا طداادٜٔ ؾد٢  ٚزلٗدا ايثايثد١ اػدس       

 -:ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ينك١ٜٛ ؾ١ٓ ايدزاضا  ايصزاا١ٝ, ٚذيو ا٢ً ايٓةٛ ايتاىل
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 5اٌخري عغٛس املٕصٛسح ٌجبِؼخ املزىبٍِخ اٌمبفٍخ فٝ اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌج١ئخ شئْٛ لغبع ِشبسوخ

ْعِ قمتاع يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ به١ًٝ ايصزاا١ بايتندإٚ َد  قمتداع يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ باؾاَند١         

األضدتاذ ايددنتٛز/ أغدسف قُدد ابدد ايباضدو ز٥دٝظ         بساا١ٜ ايطٝد, ْٜٛب   -ضاْت نالسٜٔ( 5 طٛز اـرل )ايكاؾ١ً ا تها١ًَ 

 .اؾاَن١ ٚإغساف ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ قُٛ  قُد ا ًٝا٢ ْا٥ك ز٥ٝظ اؾاَن١ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 ٓ ُٝد١  ٚغازى َٔ ن١ًٝ ايصزاا١ نًئ َٔ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ؾاحل ايطٝد ضندٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُد  ٚل

 .قطٔ ؾ٢ُٗ قُد األضتاذ ا تؿسؽ بكطِ ايؿان١ٗ /ايب١٦ٝ, ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز

 ٝث   َٓاقػ١ بنض ا ػانٌ ايصزاا١ٝ ايت٢ لٛا ٘ ا صازاني ٚايبا ثني ؾ٢ َٓمتك١ ضاْت نالسٜٔ ٚضبٌ  ًٗا, نُا   

اّ ايدس٣ ؾد٢ أغدااز ايؿانٗد١ ٚنٝؿٝد١ ايتػًدك       َٓاقػ١ أِٖ ا ػانٌ ايت٢ لٛ ٘ ا صازاني ؾ٢ َٓمتك١ ْٜٛب  ٚضبٌ  ًٗا َثٌ ْع

 .طسم شزاا١ ا الٛ يتكًٌٝ لأثرل األَئجل اًٝٗا -ا٢ً َػانٌ ا ًٛ ١ 

 

 اٌجذ٠ذ اٌذساعٝ ٌٍؼبَ اٌضساػخ و١ٍخ اعزؼذاداد ٠زفمذ ٚاٌغالة ٌٍزؼ١ٍُ اٌجبِؼخ سئ١ظ ٔبئت

ايدنتٛز/ قُد امتٝد٘ ْا٥دك ز٥دٝظ اؾاَند١ يػد٦ٕٛ      اضتكبٌ األضتاذ ايدنتٛز/ ْاظِ غًب٢ اُٝد ن١ًٝ ايصزاا١ األضتاذ 

, عكدٛز  2019/2020ايتنًِٝ ٚايمتئ  أثٓا٤ شٜازل٘ يه١ًٝ ايصزاا١ يتؿكد اضدتندا ا  ايهًٝد١ الضدتكباٍ اينداّ ايدزاضد٢ اؾدٜدد       

ُس٣ ٚنٝدٌ ايهًٝد١   قُد ابد اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ  ٚ األضتاذ ايدنتٛز/ أ ٔ ايػ /ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز

 .يًدزاضا  اينًٝا ٚايبةٛ , ٚاألضتاذ ايدنتٛز/ ؾاحل ضندٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ

قاّ ايدنتٛز قُد امت١ٝ بصٜاز٠ َنٌُ يؿٛب١ األزاق٢ َٚساقب١  ٛ ٠ األزلدد٠ بايهًٝد١ ٚيدئٍ ايصٜداز٠ قددّ األضدتاذ       

بايه١ًٝ غسجل أ ا نُدٌ ٚاأل ٗدص٠ اينًُٝد١ ٚايبةثٝد١ ٚاألْػدمت١ ٚاـددَا  ايتد٢         ايدنتٛز/ ضا٢َ ةا  َدٜس ا نٌُ ا سنص٣

 .ٜكدَٗا ا نٌُ يًمتئ  ٚايبا ثني
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اإليهذلْٚٞ يًتنسف ا٢ً إَهاْٝا  ايٛ دد٠ ٚاـددَا  ايتد٢ لكددَٗا يًطدا ٠        ا ٝهسٚضهٛنُا سلًت ايصٜاز٠ لؿكد ٚ د٠ 

 .ٚاؾاَنا  ا ؿس١ٜ ا ختًؿ١ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚناِْٚٝٗ ٚايبا ثني باؾاَن١

ايتتُددت ايصٜدداز٠ مبنُددٌ أَددساض ايبددرٚز ٚشزاادد١ األْطددا١ بايهًٝدد١ ٚٚ ددد٠ إْتدداج ا بٝدددا  اؿٜٝٛدد١ با نُددٌ, اضددتكبٌ  

ضٝا لِٗ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس ا نٌُ ٚقاّ ضٝا ل٘ بػدسجل َدٛ ص يمتسٜكد١ إْتداج ا بٝدد اؿٝد٣ٛ احملبدك        

 .يؿٍٛ باضتخداّ يو اإلْتاج اير٣   لسنٝب٘ َٔ يئٍ َػسٚع عث٢ ممٍٛ َٔ أنا  ١ٝ ايبةث اين٢ًُ هاؾة١ ٖايٛى ا

 

 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ ص٠بسح فٝ ثجٍغبس٠ب اٌضساػ١خ ثٍٛف١ذ٠ف عبِؼخ ِٓ ٚفذ

ايصزاا١ٝ ببًػازٜا َٔ يئٍ بسْاَن االؼا  األٚزٚب٢  ايتنإٚ ا ػذلى بني  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚ اَن١ بًٛؾٝدٜـ ؾ٢ إطاز

إٜسازلٛع بئع, اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنُدٌ أَدساض ايبدرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ ٚز٥دٝظ قطدِ        

ٔ ايطٝد٠ األضتاذ ٚؾدا اًُٝا َٔ  اَن١ بًٛؾٝدٜـ ايصزاا١ٝ ببًػازٜا, ٚا هٕٛ َ 24/9/2019أَساض ايٓبا  ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل 

ايدنتٛز/ ؾدايرل٣ ضدتٝؿاْٛؾا أضدتاذ ايبطدالني ْٚبالدا  ايصٜٓد١ ٚايطدٝد٠/  ٚزا ٜاْهٛؾدا ٚايطدٝد٠/ زَٚد٢ إٜؿاْٛؾدا َدٔ َهتدك              

ايتنإٚ ايدٚيٞ ٚا ػسٚاا  ظاَن١ بًٛؾدٜـ, ٚذيو ؾ٢ شٜاز٠ ضسٜن١  نُدٌ أَدساض ايبدرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ يًتندسف اًد٢        

ايبةث١ٝ ٚاـد١َٝ ايديت ٜكددَٗا يًبدا ثني َدٔ أ دٌ لنُٝدل ايتندإٚ بدني  اَند١ ا ٓؿدٛز٠  اَند١            ا نٌُ ٚا٢ً اإلَهاْٝا  

بًٛؾٝدٜـ ايصزاا١ٝ ببًػازٜدا. ٚقدد زاؾدل ايٛؾدد ايطدٝد أ. ./ قُدد ابدد ال أضدتاذ أَدساض ايٓبدا  بايهًٝد١ َٚٓطدل بسْداَن              

 .إٜسازلٛع بئع ظاَن١ ا ٓؿٛز٠
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 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ «د٠ٛ١خ رم١ٕخ» اٌضبٌش املغزٜٛ عالة ص٠بسح

طدئ  ا طدت٣ٛ ايثايدث     30/9/2019اضتكبٌ َنٌُ أَساض ايبدرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ بهًٝد١ ايصزااد١ ٜدّٛ االثدٓني ا ٛاؾدل         

 اَن١ ا ٓؿٛز٠, ٚذيو يًتنسف ا٢ً ضهػٔ ايبٝٛلهٓٛيٛ ٢ مبنٌُ أَساض ايبرٚز  -بدلْاَن ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ به١ًٝ ايصزاا١ 

 .شزاا١ األْطا١ ٚاـدَا  اييت ٜكدَٗا ا نٌُ يًُاتُ  اين٢ًُ ٚايبا ثني ناص٤ َٔ ايدزاض١ اين١ًُٝ يًمتئ ٚ

 

 اٌجزٚس ػٍَٛ فٝ د١ٌٚخ ِجٍخ ٌزذش٠ش ِذ٠شًا «شش٠ف ػٍٝ دوزٛس»

ـ  قُدد  ايطنٝد ا٢ً/ ايدنتٛز األضتاذ ايتٝاز   ِ  ا تؿدسؽ  األضدتاذ  غدسٜ ٌ  بكطد  َٓؿدك  يتدٛىل  ايصزااد١  بهًٝد١  احملاؾدٝ

 Research journal of seed sciences ايبرٚز اًّٛ ؾ٢ ايدٚي١ٝ اجمل١ً ؼسٜس ز٥ٝظ

 

 «اٌذ٠ٛ١خ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌخرباء اٌم١ِٛخ اٌشجىخ» إداسح ِجٍظ ٌؼض٠ٛخ دغٓ ِذّذ دوزٛس اخز١بس

/ قُد  طٔ ابد اينصٜص األضتاذ ا طااد بكطِ ايٛزاثد١ بهًٝد١ ايصزااد١, اكدًٛا       ايتٝاز أ.ّ. 

ايتابندد١ ألنا  ٝدد١ ايبةددث اينًُدد٢   ( ايػددبه١ ايكَٛٝدد١ ـدددلا٤ ايتهٓٛيٛ ٝددا اؿٜٝٛدد١   )مباًددظ إ از٠ 

 .ٚايتهٓٛيٛ ٝا
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 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ ث١ٍج١ب اٌضساػ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌؼشثٝ االرذبد ِؤعغخ ِذ٠ش ص٠بسح

/ ٜاضددس غددباْ٘ َدددٜس َنُددٌ أَددساض ايبددرٚز ٚشزاادد١  أ. اضددتكبٌ ايطددٝد 

األْطددا١ ايطددٝد ايدددنتٛز َٗٓدددع/ ؾددسج اًدد٢  بٝددٌ َدددٜس َؤضطدد١ االؼددا    

 7/10/2019اينسبدد٢ يًتُٓٝدد١ ايصزااٝدد١ بًٝبٝددا ايػددكٝك١ ٜددّٛ االثددٓني ا ٛاؾددل      

/ اُدا  ايددٜٔ    أ.با نٌُ مبب٢ٓ )ٚ( به١ًٝ ايصزاا١, ٚقدد زاؾدل ضدٝا ل٘ ايطدٝد     

 .أَني ابد ال األضتاذ بكطِ اشلٓدض١ ايصزاا١ٝ بايه١ًٝ

ٚاضتنسض ايدنتٛز ٜاضس غدباْ٘ أْػدمت١ ا نُدٌ ايبةثٝد١ ٚاـددَا  ايديت       

ٜكدددَٗا ا نُددٌ يًبددا ثني َددٔ َؿددس ٚايدددٍٚ اينسبٝدد١ يف فدداٍ ايبةددث اينًُدد٢ 

 .ٚايتدزٜك ٚاجملاال  األيس٣

 اٌضساػخ ٌى١ٍخ «ٕصٛسحامل عبِؼخ ِىزجبد رم١١ُ ٌجٕخ» ص٠بسح

بس٥اضد١   ,ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًدزاضا  اينًٝا ٚايبةٛ  ؾ١ٓ لكِٝٝ َهتبا   اَن١ ا ٓؿدٛز٠  -/ أ ٔ قُد ايػُس٣ أ. اضتكبٌ 

 / ادص  ابدد    -/ ؾدؤا  ابددال  طداّ ايددٜٔ     أ.  -أ.ّ. / قُد َطنٛ  أبٛ ضامل ٚاك١ٜٛ ايطدا ٠: أ.ّ. / أغدسف َٓؿدٛز ز ا     

 .أ.ّ. / قُد  طٔ ابداينصٜص أ. / ايطنٝد ايطٝد َتٛىل ؾسج ٚأ/ َد ت إزلااٌٝ ايطنٝد, ٚعكٛز نئ َٔ  -ايؿتاجل ايػا٢َ 

بدأ  ايصٜاز٠ بذل ٝك ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ْداظِ ابددايسةٔ غدًب٢ اُٝدد ايهًٝد١ بايطدا ٠ أاكدا٤ ايًآد١, ٚلٓداٍٚ          

دٜث اـدَا  ايت٢ لكدَٗا َهتب١ ن١ًٝ ايصزاا١ يًمتدئ  ٚايبدا ثني ٚأاكدا٤ ٦ٖٝد١ ايتددزٜظ َدٔ  ايدٌ ٚيدازج ايهًٝد١,          اؿ

 .ٚايتمتٜٛس ٚايتةدٜث اير٣ لػٗدٙ ا هتب١ يتةطني َطت٣ٛ اـد١َ

تبدا   ثِ قاَت ايًا١ٓ باالْتكاٍ إىل َكدس َهتبد١ نًٝد١ ايصزااد١ يتكُٝٝٗدا اًد٢ أضداع اػدس َنداٜرل ٚقدنت يتكٝدِٝ َه           

يدددَا   -اينًُٝددا  ايؿٓٝدد١  -لُٓٝدد١ اجملُٛاددا   -األثددا  ٚايتاٗٝددصا   -ا ٛقدد  ٚا بٓدد٢  - اَندد١ ا ٓؿددٛز٠ ٖٚدد٢: ايتخمتددٝو 

 .ا ٛاز  ايبػس١ٜ -ا ٛق  اإليهذلْٚٞ يًُهتب١  -اينئقا  اينا١َ ٚايدا٠ٛ ا هتب١ٝ  -ا نًَٛا  

ا هتبد١ يتُٓٝد١  ٚزٖدا ايتنًُٝد٢      إ از٠هتب١ ٚلٛقدٝل زضداي١   ٚقاّ أ. / أ ٔ ايػُس٣ بتٛقٝل يمت١ ضٝا ل٘ يًٓٗٛض با 

َؿا ز ا نسؾد١ اؿكٝكٝد١    إىلٚايبةث٢ ٚلٛؾرل يد١َ َهتب١ٝ َتُٝص٠ َٚٓاخ  ااِ يًتنًِ ٚاالضتهػاف ٚلٝطرل ضبٌ ايٛؾٍٛ 

 . ٚاإلق١ًُٝٝٚؾكا يًُناٜرل احمل١ًٝ 
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 ٌالثزىبس اٌذٚىل اٌمب٘شح ِؼشض فٝ رشبسن اٌضساػخ و١ٍخ

غددازنت نًٝدد١ ايصزاادد١  اَندد١ ا ٓؿددٛز٠ مبنددسض ايكدداٖس٠ 

ايدٚيٞ ايطا ع يئبتهاز ٚايرٟ ْعُتد٘ أنا  ٝد١ ايبةدث اينًُدٞ     

, عكددٛز 2019 أنتددٛبس 25 - 24ٚايتهٓٛيٛ ٝددا يددئٍ ايؿددذل٠ َددٔ   

اددد ًا َددٔ ايددٛشزا٤, ٚاحملدداؾعني ٚز دداٍ ايدٚيدد١, ٚا طددتثُسٜٔ     

ٚز اٍ األاُاٍ َٚٓعُا  اجملتُ  ا دْٞ, باإلقاؾ١ إىل َدا ٜكدس    

ادددازض َدددٔ َؿدددس, ٚايددددٍٚ اينسبٝددد١, األٚزٚبٝددد١,     1000َدددٔ 

 .ٚاإلؾسٜك١ٝ

اؾدٜس بايرنس إٔ َػازن١ نًٝد١ ايصزااد١  دا٤  َدٔ يدئٍ      

  ٝ د األضددتاذ ايدددنتٛز/ ٜاضدس غددباْ٘ ٚؾسٜكدد٘  االبتهداز اينًُدد٢ يًطد

 .(إْتاج َبٝد  ٣ٛٝ قبك  هاؾة١ ٖايٛى ايؿٍٛ)ايبةث٢ 

 ٝث أؾبةت َؿدس أا٢ً  ٚي١ ؾ٢ ايندامل ؾد٢ اضدترلا  ايؿدٍٛ ايبًدد٣ ٚذيدو ٜس د  بؿدؿ١ أضاضد١ٝ إىل اْتػداز  ػٝػد١            

ٖايٛى ايؿٍٛ بدز ١ يمترل٠ يف َٓمتك١ ايديتا ٚأزاق٢ االضتؿئجل اؾدٜد٠ , ٚايت٢ لطبك ؾكد ؾ٢ قؿٍٛ ايؿدٍٛ ايبًدد٣ قدد    

يتباز اد  نبرل َٔ َبٝدا  اؿػا٥ؼ ايهُٝٝا١ٝ٥ نٛضا٥ٌ  هاؾة١ % ؾ٢ ظسٚف اإلؾاب١ ايػدٜد٠, ٚ بايسغِ َٔ ا100ٜؿٌ إىل 

ايطد١٦ٝ اًد٢ ايب٦ٝد١     ٚلأثرلالٗدا اؿػا٥ؼ ا تمتؿ١ً إال أْٗدا مل لنمتد٢ ْتدا٥ن ؾنايد١ ؾد٢ ا كاَٚد١, ادئ٠ٚ اًد٢ لهًؿتٗدا اينايٝد١           

تاج َبٝد  ٣ٛٝ قبك  هاؾة١ ٚاإلْطإ مما حيد َٔ اضتخداَٗا, َٚٔ ثِ ؾكد لٛؾٌ أ. ./ ٜاضس غباْ٘ ٚؾسٜك٘ ايبةث٢ َٔ إْ

 ٖايٛى ايؿٍٛ ألٍٚ َس٠ ؾ٢ َؿس ٚاينامل

ٚ ٝددث إٔ ايؿمتددس ا طددتخدّ ؾدد٢ إْتدداج ا بٝددد اؿٝدد٣ٛ ثبددت ؽؿؿدد٘ اًدد٢ ٖددايٛى ايؿددٍٛ ؾكددو ٚمل ٜطددبك أ٣ إؾددابا   

٠ ايٓبالٝد١  يًُةاؾٌٝ ا ٓصزا١ ؾ٢ َؿس, ٚ ٝث أْ٘ َٛ دٛ  بايؿندٌ يف ايب٦ٝد١ احملًٝد١ ؾإْد٘ يدٔ ٜهدٕٛ يد٘ أقدسازا اًد٢ اؿٝدا           

 .ا ٛ ٛ ٠ ٚا نسق١ ي٘ بايؿنٌ ؾ٢ ب٦ٝتٗا ايمتبٝن١ٝ

ٜٚكاف ٖرا ا بٝد احملبك آد ايصزاا١  ٝث ٜٛق  ؾ٢  ٛز٠ ايصزاا١ َل لكدا٣ٚ ايؿدٍٛ, ٚآددَا ٜتندسض ا طتةكددس      

إىل لنؿٓٗدا ٚؼًًدٗا   احملبك  ا٤ ايس٣ ؾإٕ ايؿمتس ا متُٛز ب٘ ٜٓػو ٜٚٗا ِ بك٠ٛ برٚز اشلايٛى ؾ٢ ايذلب١ ٜٚتمتؿٌ اًٝٗا ٜٚؤ ٣ 

ٚبايتاىل ؾػًٗا ؾ٢ اإلْبا  , ٚ ت٢ إذا ٖسبت بنض برٚز اشلايٛى َٔ اإلؾاب١ ؾد٢ ا سا دٌ األٚىل ؾدإٕ ايؿمتدس ضدٛف ٜطدتُس ؾد٢        

 .َٗاا١ ايػُازٜخ ايصٖس١ٜ يًٗايٛى ٜٚطبك ذبٛشلا َٚٛلٗا قبٌ لهٜٛٓٗا يًبرٚز

 اٌضساػخ ثى١ٍخ عذ٠ذ ِٕٙٝ ِبعغزري ػٍٝ ٠ٛافك املٕصٛسح عبِؼخ ِجٍظ

بتدازٜخ   558ٚاؾل فًظ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ظًطدت٘ زقدِ   

ا٢ً ااتُا  َكذلجل ايئ٥ة١ ايداي١ًٝ يًُا طدترل   28/10/2019

 (متٝددص َنًُدد٢ األ ٝددا٤ ؾدد٢ أْعُدد١ اشلٓدضدد١ ايٛزاثٝدد١)ا ٗدين  

 .بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ به١ًٝ ايصزاا١

ايتندددٜئ  بٓددا٤  اًدد٢ لٛؾدد١ٝ ؾٓدد١  إ ددسا٤ٚذيددو بنددد 

 .قمتاع ايدزاضا  ايصزاا١ٝ باجملًظ األا٢ً يًااَنا 
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 ١ٌٍّبٖ اٌمب٘شح أعجٛع فٝ رغج١مٝ ثذش أدغٓ عبئضح ػٍٝ ٠ذصً «شجبٔٗ ٠بعش» دوزٛس

 اَند١ ا ٓؿدٛز٠ ظدا٥ص٠ أ طدٔ عدث       -ؾاش  نًٝد١ ايصزااد١   

ٔ لمتبٝك٢ ؾ٢ أضبٛع ايكاٖس٠ يًُٝاٙ اير٣ أقِٝ يئٍ  -20 ايؿذل٠ َد

, ٚذيو أ ايبةث اير٣ لكدّ ب٘ أ. ./ ٜاضدس غدباْ٘   2019أنتٛبس  24

ز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبا  بايه١ًٝ َٚددٜس َنُدٌ أَدساض ايبدرٚز     

 .ٚشزاا١ األْطا١

ًَٝداز َدذل َهندك َدٔ      3.5إَهاْٝد١ لدٛؾرل    ٜدٚز ايبةث  ٍٛ

َٝاٙ ايس٣ لكٝ  ٖبا٤ نٌ ااّ بطبك اْتػاز ٚز  ايٌٓٝ ؾ٢ اجملداز٣  

ا٥ٝدد١ ٚذيددو اددٔ طسٜددل َكاَٚدد١ ٚز  ايٓٝددٌ با بٝددد اؿٝدد٣ٛ        ا 

ا تخؿـ اير٣ أْتا٘ ضٝا ل٘ ؾ٢ ؾٛز٠ َطدتةًك ٚايدر٣ ٜككد٢    

 .ا٢ً ٚز  ايٌٓٝ ؾ٢ غكٕٛ ضبن١ أضابٝ  َٔ لمتبٝك٘

قاّ بتطًِٝ اؾا٥ص٠ يطٝا ل٘ َناىل ايٛشٜس قُدد ابدد اينداط٢ ٚشٜدس ا دٛاز  ا ا٥ٝد١ ٚايدس٣ ؾد٢ اؿؿدٌ اـتدا٢َ ألضدبٛع            

 .يكاٖس٠ يًُٝاٙا

 اٌغزائٝ ٌألِٓ اٌؼبشش األفش٠مٝ ا١ٌَٛ فٝ رشبسن اٌضساػخ و١ٍخ

, ٚذيو ؾد٢ إطداز    2019أنتٛبس  30 - 29يئٍ ايؿذل٠ َٔ  (ايناغس يألَٔ ايػرا٢٥ ٚايتػر٣ٚ األؾسٜكٞايّٝٛ )اضتكاؾت َؿس 

ايككدا٤ اًد٢ اؾدٛع ؾد٢     ) ٗٛ  َؿس يت١ُٝٓ ايكاز٠ اإلؾسٜك١ٝ ٚز٥اضتٗا يئؼا  اإلؾسٜكد٢,  ٝدث ٜكداّ ا دؤمتس ؼدت آدٛإ       

 .(ايكاز٠ اإلؾسٜك١ٝ ٚاالضتؿا ٠ َٔ ايتكٓٝا  اؿدٜث١ ؾ٢ ايصزاا١ يتةطني ْعِ ايػرا٤

اا١ ٚاالؼا  اإلؾسٜك٢ ٚا ط٦ٛيني با ٓعُا  ايدٚي١ٝ ا ن١ٝٓ بايصزاا١ ٚايػرا٤ ٚيدلا٤ ايػرا٤ ؾد٢  ٍٚ  مبػازن١ ٚشزا٤ ايصز

ٙ , ا٢ً زأضِٗ َؿس, ٚاكد  اؾًطا  ا٢ً َداز َٜٛني,  ٓاقػ١ ايندٜد َٔ ا ٛقٛاا  َٓٗا َػانٌ ايػرا٤ ْٚدز٠ أؾسٜكٝا  ا ٝدا

 .أؾسٜكٝاٚأضايٝك ايس٣ اؿدٜث ٚاالضتثُاز ايصزاا٢ ؾ٢ 

ٚ سف األضتاذ ايدنتٛز/ أغسف ابد ايباضو ز٥ٝظ  اَن١ ا ٓؿدٛز٠, اًد٢ َػدازن١ اؾاَند١ ؾد٢ ايؿنايٝدا  بٛؾدد َدٔ         

ن١ًٝ ايصزاا١ بس٥اض١ أ. / ْاظِ ابدايسةٔ غدًب٢ اُٝدد نًٝد١ ايصزااد١, ٚندئ َدٔ أ. / زاْٝدا إبدساِٖٝ اؾُداٍ أضدتاذ اًدّٛ            

 .ٜٚؼ األضتاذ ا طااد َٚدٜس بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜٚلهٓٛيٛ ٝا األغر١ٜ, أ.ّ. / قُد زلرل  ز

قاٚز أضاض١ٝ أٚال االضتنا١ْ باينًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝا يف فاٍ ايصزاا١ بػهٌ أندل يتةكٝل ْعِ غرا٥ٝد١   4لمتسم ا ؤمتس إىل 

ٌ اًد٢ ؼطدني   نُد ااي١ٝ اإلْتا ١ٝ, ٚاالضتؿا ٠ َٔ االيتصاَدا  باالضدتثُاز يف َبدا زا  َتنًكد١ بايٓعداّ ايػدرا٥ٞ َدٔ أ دٌ اي        

 .ايطًط١ً ايػرا١ٝ٥

اينُدٌ اًد٢ لمتدٜٛس ندٛا ز َؤًٖد١ لطدتػٌ اينًدّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝدا إلجيدا  ْعدِ غرا٥ٝد١ لتطدِ بدايتٓٛع ٚايطدئ١َ               ٚأٜكا 

ٚايك١ُٝ ايػرا١ٝ٥ ايناي١ٝ, ٚأيرلا شٜا ٠ ٚؼطني ايطًط١ً ايػرا٥ٝد١ يًؿ٦دا  ايطدها١ْٝ ا نسقد١ يًخمتدس ٚايٓداش ني ٚايئ د٦ني        

 .ضذلالٝا١ٝ ةا١ٜ ا تُاا١ٝبااتباز ذيو ا

 ٚقاٍ األضتاذ ايدنتٛز ْاظِ غًيب اُٝد ايه١ًٝ, إٕ ن١ًٝ ايصزاا١ أير  اًٞ االكٗا لبين احملاٚز األزبن١ اـاؾ١ مببا ز٠

NEPAD ٚزؤ١ٜ االؼا  األؾسٜكٞ ٚٚناي١ ايتخمتٝو ٚايتٓطٝل NPCA  ّ2025 ٍٛ ايككا٤ اًٞ اؾٛع بأؾسٜكٝا عًٍٛ اا. 

سْافني يمتئ  َس ١ً ايبهايٛزٜٛع يف ٖرا ايؿد  ٜٗتِ ايدلْاَن األٍٚ بسْاَن ْعدِ ايتػرٜد١ بإاددا      ٝث   إْػا٤ ب

نٛا ز ١ًَُ باألضايٝك اؿدٜث١ ا تنًك١ بنًّٛ ايتػرٜد١ َٚؤًٖد١ الضدتػئٍ اينًدّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝدا إلجيدا  ْعدِ غرا٥ٝد١ لتطدِ          

يثاْٞ ؾٛٚ  َٝهالسْٚهظ ٜٗتِ بإادا  نٛا ز ١ًَُ بهٝؿ١ٝ لمتبٝكدا   بايتٓٛع ٚايطئ١َ ٚايك١ُٝ ايػرا١ٝ٥ ايناي١ٝ, ٚايدلْاَن ا
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اًِ َٝهالسْٚهظ يف لهٓٛيٛ ٝا ايتؿٓٝ  ايػرا٥ٞ مما ٜتٝل االضتؿا ٠ َٔ ايؿسف يصٜا ٠ االضتنا١ْ باينًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝدا يف  

 .فاٍ اًّٛ األغر١ٜ بػهٌ أندل يتةكٝل ْعِ غرا١ٝ٥ ااي١ٝ اإلْتا ١ٝ

 

 اٌجبِؼخ سئ١ظ ٔبئت ٌمبء فٝ اٌضساػخ ثى١ٍخ ثذض١خ ِششٚػبد ػٓ رمش٠ش

 2019ْدٛؾُدل   5ايتك٢ أ.  أغدسف  داؾغ ْا٥دك ز٥دٝظ  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ يًدزاضدا  اينًٝدا ٚايبةدٛ  ٜدّٛ ايثئثدا٤ ا ٛاؾدل             

 . بايبا ثني ايس٥ٝطني يًُػسٚاا  ايبةث١ٝ ا ُٛي١ َٔ  ٗا  عث١ٝ َٔ يازج اؾاَن١ ٚذيو  تابن١ ضرل ٖرٙ ا ػسٚاا 

أغدداز  نتددٛز أغددسف إىل إٔ ايبةددٛ  ا ُٝددص٠ ٚا ٓػددٛز٠  ٚيٝددا لطددِٗ ؾدد٢ االزلكددا٤ بتؿددٓٝـ اؾاَندد١ ممددا ٜدددؾ  اؾاَندد١  

باضتُساز يئٖتُاّ بايبةث اين٢ًُ ٚقاٚي١ متٌٜٛ اد  َٔ ا ػسٚاا  ايبةث١ٝ ايت٢ لكدّ اؾدٜدد بدداِ َدٔ اؾاَند١ َٚدٔ      

 . ٗا  ياز ١ٝ

ػسٚاا  ايبةث١ٝ ٚياؾ١ ا ُٛي١ َدٔ يدازج اؾاَند١  نسؾد١ َدا لٛؾدًت إيٝد٘ َٚنٛقدا          ْٛٙ بأ١ُٖٝ َتابن١ ضرل ا نُا 

 .لمتبٝكٗا ٚاأل ٗص٠ ٚاإلَهاْٝا  ايئش١َ إللاشٖا ٚعث ضبٌ لٛؾرلٖا ٚ نًٗا َتا ١ يئضتخداّ اين٢ًُ  ايٌ نًٝا  اؾاَن١

      ٘  -أضدتاذ ٚز٥دٝظ قطدِ أَدساض ايٓبدا        - ٚقد  كس َٔ ن١ًٝ ايصزاا١ نئ َدٔ ايطدٝد أ. / ٜاضدس قُدد ْٛزايددٜٔ غدباْ

 - , ٚايطٝد  / ايػسب٢ٓٝ ابدا ٓنِ ايػسب٢ٓٝ”لأثرل لػرل ا ٓاخ ا٢ً أَساض ايرز٠ ٚايكُل ؾ٢ َؿس“ايبا ث ايس٥ٝط٢  ػسٚع 

 .”َكا١َٚ َسض ايًؿة١ ا تأيس٠ ؾ٢ ايبمتاطظ”ايبا ث ايس٥ٝط٢  ػسٚع  -األضتاذ ا طااد بكطِ أَساض ايٓبا  
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 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ «إٌجبربد أِشاض ثذٛس ِؼٙذ» ِٓ أعبرزح ص٠بسح

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ ٚز٥دٝظ قطدِ أَدساض ايٓبدا      

د عدٛ  أَدساض ايٓبالدا     , ايطدٝد األضدتاذ ايددنتٛز/ أغدسف ايطدنٝد يًٝدٌ َددٜس َنٗد        12/11/2019بايه١ًٝ ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل 

مبسنص ايبةٛ  ايصزاا١ٝ ٚايطٝد األضتاذ ايددنتٛز/ أةدد اند١ ضدامل ز٥دٝظ عدٛ  َتؿدسؽ مبنٗدد عدٛ  أَدساض ايٓبالدا             

ٚايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ قُد ا تٛىل ز٥ٝظ عٛ  مبنٗد عٛ  أَساض ايٓبالا  َٚدٜس قمت١ عٛ  بٛز ضدنٝد ٚذيدو اًد٢    

قػ١ زضاي١ ايدنتٛزاٙ اـاؾ١ بايمتايك/ يايد ْنُإ اٝط٢ ا طاٌ يدز ١ ايدنتٛزاٙ بكطِ أَدساض  ٖاَؼ شٜازلِٗ يًه١ًٝ  ٓا

 .ايٓبا  بايه١ًٝ

زاؾل ضٝا لِٗ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ قُد ابد ايسةٔ ايٛنٌٝ أضتاذ أَساض ايٓبدا  ا تؿدسؽ بايهًٝد١, ٚبندض طدئ       

ايديت ٜكددَٗا يًبدا ثني ٚ زاضد١ إَهاْٝد١ ايتندإٚ اينًُد٢ ٚايبةثد٢ َد           ايدزاضا  اينًٝا, ٚذيو يًتنسف ا٢ً ا نٌُ ٚاـدَا  

نُا اضتنسض  / ٜاضس غباْ٘ طسٜك١ إْتاج ا بٝد اؿ٣ٛٝ احملبك اؾدٜد  هاؾة١ ٖايٛى ايؿٍٛ با نٌُ ا ًةل بد٘ يدو   , ا نٌُ

 .إْتاج ا بٝد اؿ٣ٛٝ

 

 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ ص٠بسح فٝ د١ِبط ثضساػخ اٌفبوٙخ لغُ سئ١ظ ػ١ٍٖٛ عالي دوزٛس

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ ٚز٥دٝظ قطدِ أَدساض ايٓبدا      

 اَن١  َٝاط ٚذيو ّٜٛ ايثئثدا٤ ا ٛاؾدل    – ز٥ٝظ قطِ ايؿان١ٗ به١ًٝ ايصزاا١ -بايه١ًٝ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/  ئٍ اًٝٛٙ 

, يًتنسف ا٢ً ا نٌُ ٚاـدَا  ايديت ٜكددَٗا يًبدا ثني ٚا دصازاني ؾد٢ ايكمتدس ا ؿدس٣ ٚ زاضد١ إَهاْٝد١ ايتندإٚ           19/11/2019

 .اين٢ًُ ٚايبةث٢ َ  ا نٌُ

ٚقد اضتنسض  / ٜاضس غباْ٘ يو إْتاج ا بٝدد اؿٝد٣ٛ شلدايٛى ايؿدٍٛ ٚطسٜكد١ إْتداج ا بٝدد اؿٝد٣ٛ, ,ٜدرنس إٔ ا بٝدد           

زٙ  كًٝا بٓااجل ؾ٢ ا ٛضِ ا اق٢ بكسٜتني َٔ قس٣ َسنص بًكداع َدٔ األزاقد٢ ا ٛبد٠٤ٛ بٗدايٛى      اؿ٣ٛٝ احملبك قد   ايتبا

 .ايؿٍٛ, ٚ از٣ ػسٜب٘  ايٝا يًُٛضِ ايثا٢ْ
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 «اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍرباِظ اٌزارٝ اٌزم٠ُٛ» دٚسح فٝ اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌرباِظ ِذ٠شٚ

ايدلاف٢   اكد  يئاتُا ؾ٢ إطاز  اِ َسنص قُإ اؾٛ ٠ ٚلكِٝٝ األ ا٤ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ يًهًٝا  ايساغب١ ؾ٢ ايتكدّ 

 ٚز٠ "ايتكِٜٛ ايرال٢ يًدلاَن ايتن١ًُٝٝ"  كسٖا يؿٝـ َٔ ايطا ٠ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١ يئٍ ايؿدذل٠ َدٔ   

 .با ٓؿٛز٠ ٚاالاتُا ع اشل١٦ٝ ايك١َٝٛ يكُإ  ٛ ٠ ايتنًِٝ بؿس 2019ْٛؾُدل  19إىل  2019ْٛؾُدل  17

 

 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ِؼًّ إىل «إٌجبد ٚلب٠خ ثشٔبِظ» اٌشاثغ املغزٜٛ عالة ص٠بسح

ؾ٢ ْمتام أْػمت١ َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطدا١ ـدَد١ اينًُٝد١ ايتنًُٝٝد١ بايهًٝد١ قداّ طدئ  ا طدت٣ٛ ايسابد           

به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿدٛز٠ بصٜداز٠ َنُدٌ أَدساض ايبدرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ بايهًٝد١ ٜدّٛ األ دد            (ٚقا١ٜ ايٓبا بسْاَن )

 .24/11/2019ا ٛاؾل 

لٗدف ايصٜاز٠ إىل لنسف ايمتئ  ا٢ً ا نٌُ ٚياؾ١ األ ٗص٠ ايت٢ ؽدّ  زاضتِٗ  كسز أَساض ايٓبا  ايؿرلٚض١ٝ ٚأُٖٗدا  

ايتد٢ لطدتخدّ ؾد٢ لػدخٝـ األَدساض ايؿرلٚضد١ٝ, ٚندريو يًتندسف اًد٢           PCR ٚ Real-Time PCR  ٗداش اإليٝدصا ٚأ ٗدص٠   

اـدَا  اييت ٜكدَٗا ا نٌُ يًبا ثني َٔ  ٚزا  لدزٜب١ٝ ٚؼايٌٝ ٚغرلٖا ٚايتنسف ا٢ً أ ٗصل٘ األيس٣ ٚاضدتخداَالٗا ؾد٢   

     ِ زاؾدل ايمتدئ    , ٚقدد  أَدساض ايٓبدا    غت٢ فاال  ايبةث اين٢ًُ, َٔ يئٍ  زاضتِٗ  كدسز أَدساض ايٓبدا  ايؿرلٚضد١ٝ بكطد

 .يئٍ ايصٜاز٠ ايطٝد ايدنتٛز/ ائّ فاٖد ايكا٥ِ بتدزٜظ ا كسز
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 األٔغجخ ٚصساػخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ اٌجبدضني ِٓ ِجّٛػخ ص٠بسح

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ ٚز٥دٝظ قطدِ أَدساض ايٓبدا      

ايطدا ٠ ايبدا ثني ا ػدازنني     28/11/2019بايه١ًٝ َٚدٜس ٚ د٠ ا ٝهسٚضهٛ  اإليهذل٢ْٚ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ ّٜٛ اـُٝظ ا ٛاؾل 

ٝهسٚضهٛ  اإليهذل٢ْٚ ايٓاؾر ٚا اضل ٚ ٗاش ؼًٌٝ ايصٜتدا مبنُدٌ أَدساض ايبدرٚز     ؾ٢ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ايثا١َٓ يتمتبٝكا  ا 

 .ٚشزاا١ األْطا١ ا٢ً ٖاَؼ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ, ٚذيو يًتنسف ا٢ً ا نٌُ ٚاـدَا  اييت ٜكدَٗا يًبا ثني

 

 األعّذح عٛدح ِٚشالجخ األساضٝ خصٛثخ اخزجبساد ملؼًّ «إ٠جبن» اػزّبد اعزّشاس

اضددتُساز االاتُددا  ا ُٓددٛجل  نُددٌ  ى(اجملًددظ ايددٛط٢ٓ يئاتُددا  )اجيدداسز قدد

ايتبازا  يؿٛب١ األزاق٢ َٚساقب١  ٛ ٠ األزلد٠ به١ًٝ ايصزاا١, طبكًا  تمتًبا  

, ٚذيو بٓا٤  ا٢ً شٜداز٠ ا تابند١ ايدٚزٜد١ ايتد٢     ISO/IEC 17025 : 2017 ا ٛاؾؿ١

 .متت يًُنٌُ

األزاقد٢ َٚساقبد١  دٛ ٠ األزلدد٠       دٜس بايرنس إٔ َنٌُ ايتبازا  يؿٛب١

, 2016ْدٛؾُدل   11 ؿٌ ا٢ً االاتُا  َٔ اجملًظ ايٛط٢ٓ يئاتُا  )اجياى( بتازٜخ 

ؾدد٢ بنددض  ISO/IEC 17025 : 2005 ٚ  لكُٝٝدد٘ طبكددًا يًُٛاؾددؿ١ ايدٚيٝدد١

 .االيتبازا  ايهُٝٝا١ٝ٥ يًذلب١

 

 املٛدي ػٍٝ «ٚاأللٍّخ اٌصّبء اٌغذد» ملبدح اٌؼٍّٝ اِزذبْ

طبكددت ٚ ددد٠ ايتنًددِٝ اإليهذلْٚددٞ بهًٝدد١ ايصزاادد١ االيتبددازا         

ايػدد  ايؿدُا٤   )طايبا يف اَتةإ اين٢ًُ ايٓٗدا٢٥  دا ٠    37اإليهذل١ْٝٚ ا٢ً 

يمتددئ  ا طددت٣ٛ ايسابدد  بسْدداَن اإلْتدداج اؿٝددٛا٢ْ ٚايدددا ٢ٓ  (ٚاألقًُدد١

ّ ٚايطُه٢ ا٢ً ْعاّ إ از٠ ايتنًِ )ا ٛ ٍ(  ا ٛباٜدٌ, ٚذيدو ٜدّٛ     باضدتخدا

 ., ٚذيو ؼت إغساف ايدنتٛز ٚا٥ٌ أةد ي14/12/2019ًٌٝيطبت ا ٛاؾل ا
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 اٌٍج١ٕخ املٕزجبد رىٌٕٛٛع١ب ِمشس ػٍٝ املٛثب٠ً ثبعزخذاَ اإلٌىرتٚٔٝ االخزجبس ٔظبَ رغج١ك

 ٍ(ا دٛ  ٢ْ اًد٢ ْعداّ إ از٠ ايدتنًِ )   طبكت ٚ دد٠ ايتنًدِٝ اإليهذلْٚدٞ بهًٝد١ ايصزااد١ ايٝدّٛ االيتبداز اإليهذلْٚد٢ ايثدا         

باضتخداّ ا ٛباٌٜ,  كسز لهٓٛيٛ ٝا ا ٓتاا  ايًبٓٝد١ اـاؾد١ يمتدئ  ا طدت٣ٛ ايسابد  بسْداَن اًدّٛ ٚلهٓٛيٛ ٝدا األغرٜد١,          

 .ا ا ٠ أضتاذطايبا ؼت إغساف ايدنتٛز قُد زلرل  زٜٚؼ,  215ٚغازى ؾٝ٘ 

أل ٗدص٠ ضدٝذللك اًٝد٘ االيتؿداز يف ايٛقدت      ٚقاٍ ايدنتٛز قُد زلرل  زٜٚؼ, إٕ ايتمتدٛز ا درٌٖ يف األْعُد١ ايرنٝد١ ٚا    

ٚيؿض ايتهًؿ١ ٚقُإ ؼكٝل َسْٚ٘ أنثس نؿا٠٤ يف اين١ًُٝ ايتن١ًُٝٝ مما ٜنٌُ اًٞ الطاع ْمتام ايتمتٜٛس ٚايتػرل مبندال  

 .غرل َطبٛق١ لكُٔ اضتُساز١ٜ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ يف  ا٥س٠ ا ٓاؾط١

إٔ جيدس٣   2022- 2017زاا١  سؾت آدد اُدٌ اـمتد١ االضدذلالٝا١ٝ     ٚأند ايدنتٛز ْاظِ غًيب, اُٝد ايه١ًٝ, إٔ ن١ًٝ ايص

ؼدٜد اٛا٥ل ايتهاٌَ ايسقُٞ ينٌُ يمت١ ؼطني غا١ًَ يكُإ  ؾد  ااًد١ ايتمتدٜٛس إىل ا طداز ا ٓػدٛ , ٚمتثدٌ االيتبدازا         

 .اإليهذل١ْٝٚ أ د األْػمت١ ٚا ُازضا  ايتٓؿٝر١ٜ ـمت١ لمتٜٛس ايتةٍٛ ايسقُٞ

از ذيددو ضددنٞ نًٝدد١ ايصزاادد١ ظاَندد١ ا ٓؿددٛز٠ بتٛظٝددـ االضددذلالٝاٝا  ٚايمتددسم ٚايٛضددا٥ٌ     ددا٤  االيتبددازا  يف إطدد

ايتن١ًُٝٝ اؿدٜث١ يًٓٗدٛض باينًُٝد١ ايتنًُٝٝد١ يف ظدٌ لمتدٛز لهٓٛيٛ ٝدا ا نًَٛدا  ٚااللؿداال , يتؿنٝدٌ اضدتخداّ أْعُد١            

ايتددزٜظ يًنُدٌ اًٝٗدا, مبدا ًٜديب ا تٝا دا         اإل از٠ اإليهذل١ْٝٚ ا ُث١ً يف لمتبٝل ْعاّ َٛ ٍ َٔ يئٍ لدزٜك أاكا٤ ١٦ٖٝ

ايمتايك يف اضتٝنا  أندل قدز َٔ اينًّٛ ٚا نازف ٚاالضدتؿا ٠ َٓد٘ يف لؿنٝدٌ ايدتنًِ ايدرالٞ ٚشٜدا ٠ َنددال  ايتٛاؾدٌ, يًسقدٞ          

ا  ايرن١ٝ بني باين١ًُٝ ايتن١ًُٝٝ ٚقانا٠ أْع١ُ ايتنًِٝ اينايٞ اينا ١ٝ مبا ٜكُٔ لٓاؾظ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ يف ضباقا  اؾاَن

 .اؾاَنا  ا ؿس١ٜ

 

 9102 ٌؼبَ اٌذٌٚخ ٌجٛائض اٌضساػخ و١ٍخ ِٓ أعزبر٠ٓ رششخ املٕصٛسح عبِؼخ

ا٢ً  560ٚاؾل فًظ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ا ٛقس ظًطت٘ زقِ 

ايتدددزٜظ باؾاَندد١ ؾددٛا٥ص   لسغددٝةا  ايطددا ٠ أاكددا٤ ٦ٖٝدد١  

 -ايتؿددٛم   -ايتػدداٝن١ٝ  -ايدٚيدد١ ايتكدٜسٜدد١   -ايٓٝددٌ  ) ايدٚيدد١

 .ّ 2019ايسٚا ( ٚايت٢ متٓةٗا أنا  ١ٝ ايبةث اين٢ًُ يناّ 

ٚاؾدددٜس بايددرنس إٔ فًددظ  اَندد١ ا ٓؿددٛز٠ ا ددٛقس قددد   

 -ٚاؾل ا٢ً لسغٝل نئ َٔ ايطٝد أ. / ضا٢َ ابد اؿُٝد ةا  

ؾدا٥ص٠ ايدٚيد١    -األضتاذ ا تؿسؽ بكطِ األزاقد٢ بهًٝد١ ايصزااد١   

, ٚايطٝد أ. / حي٢ٝ ا٢ً شٖدسإ  ايتكدٜس١ٜ ؾسع اينًّٛ ايصزاا١ٝ

ؾدا٥ص٠   -ايصزاا٢ به١ًٝ ايصزاا١  اإلزغا األضتاذ ا تؿسؽ بكطِ  -

 .ايدٚي١ يًسٚا  ؾسع اينًّٛ ايصزاا١ٝ
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ االِزذبٔبد عري ٠زفمذ املٕصٛسح عبِؼخ سئ١ظ

اَتةاْدا  ايؿؿدٌ    2020ٜٓداٜس   12 لؿكد األضتاذ ايدنتٛز أغسف ابد ايباضو ز٥ٝظ  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ ٜدّٛ األ دد ا ٛاؾدل     

زاؾل ضٝا ل٘ يئٍ اؾٛي١ األضتاذ ايددنتٛز ْداظِ غدًب٢ اُٝدد ايهًٝد١, األضدتاذ ايددنتٛز        , ايدزاضٞ األٍٚ يمتئ  ن١ًٝ ايصزاا١

 .قُد ابداجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ 

ا٥ٌ ايسا ١ يًمتئ  أثٓدا٤ أ ا٤ االَتةاْدا , ٚاطًد     نُا لؿكد ز٥ٝظ اؾاَن١ يئٍ اؾٛي١ ايًاإ ٚايٛزق١ االَتةاْٝ٘ ٚٚض

 .ا٢ً أزا٤ ايمتئ   ٍٛ ؾنٛب١ االَتةاْا  ٚاد  األض١ً٦ َٚد٣ َٓاضبتٗا يٛقت االَتةإ

 

 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ ص٠بسح فٝ د١ِبط عبِؼخ سئ١ظ ٔبئت

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غدباْ٘ َددٜس َنُدٌ أَدساض ايبدرٚز      

, 15/1/2020ٚشزاا١ األْطا١ به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ّٜٛ األزبندا٤ ا ٛاؾدل   

ْا٥ك ز٥ٝظ  اَن١  َٝداط يػد٦ٕٛ    -ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ابد اؿُٝد يكس 

يد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ, ٚذيدو يًتندسف اًد٢ ا نُدٌ ٚايٛ دد٠ ٚاـددَا        

 .اين٢ًُ ٚايبةث٢ َ  ا نٌُاييت لكدَٗا يًبا ثني ٚ زاض١ إَها١ْٝ ايتنإٚ 

ٚقددد اضددتنسض  / ٜاضددس غددباْ٘ يددو إْتدداج ا بٝددد اؿٝدد٣ٛ شلددايٛى ايؿددٍٛ  

ٚطسٜكد١ إْتداج ا بٝدد اؿٝد٣ٛ, ٜدرنس إٔ ا بٝدد اؿٝد٣ٛ احملبدك قدد   ايتبددازٙ          

 . كًٝا بٓااجل ؾ٢ ا ٛضِ ا اق٢ ٚ از٣ ػسٜب٘  ايٝا يًُٛضِ ايثا٢ْ

زاادد١ األْطددا١ ٜكدددّ يدَالدد٘  دددٜس بايددرنس إٔ َنُددٌ أَددساض ايبددرٚز ٚش

 .يًبا ثني ؾ٢ ايكمتس ا ؿس٣ ٚا ٓمتك١ اينسب١ٝ

 اٌذ٠ٛ١خ ٚع١ب ٌٍزىٕٛي اٌم١ِٛخ اٌشجىخ إعالق دفً فٝ «املٕصٛسح صساػخ» ِٓ أعبرزح ِشبسوخ

أطًل  . قُٛ  ؾكس, ز٥ٝظ أنا  ١ٝ ايبةث اينًُٞ ٚايتهٓٛيٛ ٝا 

ايكَٛٝددد١ ـددددلا٤ ايتهٓٛيٛ ٝدددا اؿٜٝٛددد١ قدددُٔ بسْددداَن  ايػدددبه١

ايػبها  اين١ًُٝ ايكَٛٝد١ ا تخؿؿد١, عكدٛز  .ادا ٍ ايبًتدا ٞ,      

ٚشٜددس ايصزاادد١ األضددبل ٚ .إزلااٝددٌ ضددساج ايدددٜٔ, ا دددٜس األضددبل    

ٚ .  طني َٓؿٛز, ز٥دٝظ فًدظ إ از٠ اشل٦ٝد١     اإلضهٓدز١ٜ هتب١ 

ا ػددسف اًدد٢ بسْدداَن  ايكَٛٝدد١ يطددئ١َ ايػددرا٤, ٚ . ٝٓددا ايؿكدد٢,  

ايػددبها  اينًُٝدد١, ٚاددد  َددٔ ايطددا ٠ زؤضددا٤ اؾاَنددا  ٚا سانددص      

ايبةثٝدد١ ا ػددازن١ بايػددبه١ ٚنددرا ايطددا ٠ اـدددلا٤ ٚا ٗددتُني مبادداٍ 

 .ايتهٓٛيٛ ٝا اؿ١ٜٛٝ
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 :ايطا ٠ٖرا ٚقد غازى ٚؾد َٔ ايطا ٠ أاكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ يف ؾنايٝا  االؾتتاجل ِٖٚ 

  ز٥ٝظ قطِ ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٝا -أ. / إ إ  طني ااغٛز ٜٛضـ 

  ز٥ٝظ قطِ ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ -أ.ّ. / أ ٔ حي٢ٝ  طاْني اـمتٝك 

  اكٛ فًظ إ از٠ ايػبه١ َٚدٜس ايدلْاَن ايتن٢ًُٝ يدلْاَن ايتك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ  -أ.ّ. / قُد  طٔ ابد اينصٜص

 ايصزاا١ٝ

 ٗد١ ٖٚدِ  اَندا  ايكداٖس٠ ٚ اَند١       14ٜٚبًؼ اد  اؾٗا  ا ػازن١ يف ايػبه١ ايك١َٝٛ ألعدا  ايتهٓٛيٛ ٝدا اؿٜٝٛد١    

, MSA" , أنتدٛبس يًنًدّٛ اؿدٜثد١ ٚاآل ا    ”MUST“اإلضهٓدز١ٜ,  َٓٗٛز, ب٢ٓ ضٜٛـ, ا ٓؿٛز٠, َؿس يًنًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝدا 

يك٢َٛ يًبةٛ ,  ٗاش غ٦ٕٛ ايب١٦ٝ,  اَن١ اينًّٛ ٚايتهٓٛيٛ ٝدا مبدٜٓد١ شٜٚدٌ,    ا نٗد ايك٢َٛ ينًّٛ ايبةاز ٚا ؿاٜد, ا سنص ا

 . َنٗد عٛ  اشلٓدض١ ايٛزاث١ٝ ايصزاا١ٝ مبسنص ايبةٛ  ايصزاا١ٝ, َٚد١ٜٓ األعا  اين١ًُٝ ٚايتمتبٝكا  ايتهٓٛيٛ ١ٝ

 اٌضساػخ ثى١ٍخ «وٛسٚٔب فريٚط ِٓ اٌزٛػ١خ دٍّخ» فؼب١ٌبد

اضتُسازا يؿنايٝا  ة١ً ايتٛا١ٝ بؿدرلٚع نٛزْٚدا ا طدتاد    

ظاَندد١ ا ٓؿددٛز٠ ْعُددت اإل از٠ ايناَدد١ يًُػددسٚاا  ايب٦ٝٝددد١      

بكمتاع يدَد١ ا جاتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١ ٚؾسٜدل طدئ  احملسٚضد١        

ّ ؾنايٝا  ة١ً 2020ؾدلاٜس  11ـد١َ اجملتُ  ّٜٛ ايثئثا٤ ا ٛاؾل 

, ٚذيددو ؾدد٢ نًٝدد١ ايصزاادد١ ايتٛاٝدد١ َددٔ ؾددرلٚع نٛزْٚددا ا طددتاد

ٚعكددٛز أ. / قُددد ابددد اجملٝددد ٚنٝددٌ ايهًٝدد١ يػدد٦ٕٛ ايتنًددِٝ   

ٚايمتددئ  ٚيؿٝؿددًا َددٔ ايمتددئ  ٚايطددا ٠ أاكددا٤ ٦ٖٝدد١ ايتدددزٜظ    

 .ٚايناًَني بايه١ًٝ

ٚذيددو قددُٔ ةًدد١ ايتٛاٝدد١ َددٔ ايؿددرلٚع بهاؾدد١ نًٝددا       

ٓؿٝر شٜازا  يند  َٔ ا تخؿؿني يًتٛا١ٝ مبخاطس اؾاَن١ َٚطتػؿٝالٗا ٚبايتنإٚ َ  نًٝيت ايمتك ٚايتُسٜض َٔ يئٍ ل

 .ايؿرلٚع ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٓ٘

أضتاذ ايتُسٜض به١ًٝ ايتُسٜض,  / ْاْطٞ ابد ا ٓنِ ا دزع به١ًٝ  -ٚقاّ بإيكا٤ احملاقسا  نًئ َٔ أ. / نس ١ ايػاَٞ 

 .بٓصال  ايدل  ٚاألْؿًْٛصا اإلؾاب١بايؿرلٚع ٢ٖٚ غبٝٗ٘ ألاساض  اإلؾاب١ أاساضايمتك. ٚقدَت َنًَٛا  أ 

اينمتدظ,   أٚايهةد١   أثٓدا٤ نُا   اسض طسم اْتكاٍ ايؿرلٚع أ ايمتسٜل ا باغس َٔ يئٍ ايسشاش ا تمتداٜس َدٔ ا دسٜض    

 .ا ص ة١ األَانٔا ًٛث١,  األضمتل, األٜدٟ ٕٚ غطٌٝ  األْـ أٚٚااللؿاٍ ايػرل َباغس,  ظ ايؿِ 

بايؿرلٚع ٢ٖٚ: غطٌٝ األٜدٟ, اضدتخداّ ا ٓا ٜدٌ    اإلؾاب١ٚقدَت طسم ايٛقا١ٜ ايؿةٝة١ ٚايٛا ك البااٗا يًٛقا١ٜ َٔ 

االش  اّ ٚايتاُنا , ػٓك االقذلا  َٔ غدخـ لعٗدس اًٝد٘     أَانٔآد ايطناٍ, ايّٓٛ اد  ضااا  ناؾ١ٝ, يبظ ايهُاَا  ؾ٢ 

 .باضتُساز, ايٓعاؾ١ اينا١َ  ٝاٙاايتٓؿط١ٝ لٓاٍٚ ايطٛا٥ٌ ٚ  األَساض أاساض أٟ

 اٌضساػخ ثى١ٍخ «اٌصذٝ اٌٛػٝ أعجٛع» فؼب١ٌبد أغالق

بكاا١ ا ؤمتسا  به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ؾنايٝا  أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢  2020ؾدلاٜس  16اْمتًكت ّٜٛ األ د ا ٛاؾل 

/ أغسف ابد ايباضو ز٥ٝظ اؾاَن١ ٚزٜا ٠ أ. / ْاظِ غًب٢ اُٝد ايه١ًٝ يئٍ ايؿذل٠ َٔ اير٣ لٓعُ٘ ايه١ًٝ ؼت زاا١ٜ أ. 

 .2020ؾدلاٜس  20- 16

ايتد٢ أقُٝدت بكااد١ ا دؤمتسا  بهًٝد١       (ؾدرلٚع نٛزْٚدا: األادساض ٚطدسم االْتكداٍ ٚايٛقاٜد١      )ٚبددأ  ايؿنايٝدا  بٓدد٠ٚ    

ٝك باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بايهًٝد١ عكدٛز ندٌ َدٔ أ. / قُدد ابدد       ز ا  حي٢ٝ ايمتب /ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ , ٚ اقس  ؾٝٗا  
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اجملٝد ٚنٌٝ ايه١ًٝ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ  ,  / ايصٖسا٤ َمتاٚع َدزع اًّٛ ايتػر١ٜ بايه١ًٝ ٚاكٛ ؾ١ٓ ايتٛاؾٌ ايمتئبد٢  

د٣ غداٖني أضدتاذ   باؾاَن١ َٚكذلجل ؾهس٠ أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢ ,أ. / اُسٚ  دل َٓطدل األْػدمت١ ايمتئبٝد١ بايهًٝد١, ا. / ةد     

 .ٚز٥ٝظ قطِ ايًػ١ اإللًٝص١ٜ به١ًٝ اآل ا  , اد  َٔ طئ  ن١ًٝ ايصزاا١

أغا  ا. / قُد ابد اجملٝد ٚنٝدٌ نًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ يػد٦ٕٛ ايتنًدِٝ ٚايمتدئ  باؾٗدد ا بدرٍٚ َدٔ ناؾد١             

ؿدة١ ٚايتػرٜد١ ايطد١ًُٝ ٚ ٗدإ ينًُد١ ٚا دد٠       ايكا٥ُني ا٢ً لٓعِٝ أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢ َنتدلا إٜداٙ َؿٝددا يًمتدئ  ألٕ اي   

 .َٚتُٓٝا  كٛز ايمتئ  يؿنايٝا  ٖرا األضبٛع يتةكٝل اقؿ٢ اضتؿا ٠ َٓ٘

ٚأثٓت  / ايصٖسا٤ َمتاٚع َدزع اًّٛ ايتػر١ٜ به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿٛز٠ َٚكذلجل ؾهس٠ أضبٛع ايٛا٢ ايؿة٢ ا٢ً 

 . اِ إ ازل٢ اؾاَن١ ٚايه١ًٝ إلقا١َ ٖرا األضبٛع

ْٖٚٛت بإ سا٤ طئ  ايه١ًٝ يئٍ ايّٝٛ ايثا٢ْ مبةانا٠ باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بايه١ًٝ يمتسم ايكٝداّ باإلضدناؾا  األٚيٝد١ آدد     

لنسض ايمتئ  يإلغُا٤ ٚاالغتباٙ ؾ٢ إؾابتِٗ ببنض األَساض, ٚأغاز  إىل إقا١َ ٚزغ١ اٌُ يدئٍ ايٝدَٛني ايثايدث ٚايسابد      

بايهًٝد١ , ٚإىل إقاَد١    Eat Right ١ُ يمتئ  اؾاَن١ مبػازن١ طئ  ايه١ًٝ ٚؾسٜدل َٔ األضبٛع ياؾ١ بايتػر١ٜ ايؿة١ٝ ايطًٝ

 .طئب١ٝ لٛا١ٜٛ بايؿة١ ايط١ًُٝ يئٍ ايّٝٛ اـاَظ ٚاأليرل َٔ األضبٛع أْػمت١

ٚأند   / ز ا  حي٢ٝ ايمتبٝب١ باينٝا ٠ ايمتب١ٝ بهًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ اًد٢ يمتدٛز٠ ؾدرلٚع نٛزْٚدا ْعدسا          

ؾرلٚضدا  فُند١ ٚمتهدٔ يمتٛزلد٘ ؾد٢ إٔ       6ا ؿابني بد٘ يدئٍ األٜداّ األيدرل٠ ٚأقداؾت إٔ ايؿدرلٚع ابداز٠ ادٔ          يهثس٠ اد 

 16ايؿدرلٚع ؾد٢    تػداز ْاايؿرلٚضا  لمتٛز َٔ غهًٗا  ٗاا١ ا كا ا  شلا مما ٜؿنك َٔ ايػؿا٤ َٓٗا ٖٚرا َا الكل َٔ يدئٍ  

 .  ٚي١ َٓر بدا١ٜ ظٗٛزٙ ؾ٢ َكاطن١ ٖٚٚإ ايؿ١ٝٓٝ

ب٘ ٚا تُث١ً ؾد٢ اؿُد٢ ٚايطدناٍ ٚقدٝل ايتدٓؿظ ٚا تكدإ األْدـ ٚايؿدِ ٚاإلضدٗاٍ ٚؾػدٌ            اإلؾاب١تنسقت أاساض ٚاض

ايتددٓؿظ َٖٚٓٛدد١ بندددّ ٚ ددٛ  يكدداجل يدد٘ ٚادددّ ٚ ددٛ  اكدداز قددد   هاؾةتدد٘ َدد  االقتؿدداز اًدد٢ لٓدداٍٚ يدداؾض اؿددساز٠       

 .ٚايؿٝتاَٝٓا  ٚلٓاٍٚ ايطٛا٥ٌ

طسم ْكٌ ايند٣ٚ بايؿرلٚع لتُثٌ ؾ٢ االيتئط ا باغس با ؿدابني بد٘ , ايدسذاذ ا تمتداٜس َدٔ ا دسٜض        ٚغد   ا٢ً إ

يئٍ اينمتظ ٚايطناٍ ,  ظ األْـ ٚايؿِ ٚاينني بند  ظ أ ٚا  ا سٜض اٚ األضدمتل ا ًٛثد١ بدايؿرلٚع , االلؿداٍ باؿٝٛاْدا       

 . ٚياؾ١ اإلبٌ

اع َا ٢ًٜ : غطٌ ايٝدٜٔ با ا٤ ٚايؿابٕٛ ٚا دٛا  ا متٗدس٠ ياؾد١ بندد اينمتدظ      ٚطايبت اؿكٛز يًٛقا١ٜ َٔ ايؿرلٚع بالب

ٚقبٌ لٓاٍٚ ايمتناّ ٚبندٙ, غطٌ اـكسٚا  ٚايؿان١ٗ  ٝدا , ػٓك االيتئط با ؿدابني   ا ٝاٙٚايطناٍ ٚبند اضتخداّ  ٚزا  

  ادّ  ظ األضدمتل ايدايًٝد١ شلدا , اؿؿداظ     ضااا  ؾكو َ 3ٚيبظ ايهُاَا  آد ايتناٌَ َنِٗ , ازلدا٤ ايهُا١َ ايٛا د٠  د٠ 

 .ا٢ً ايٓعاؾ١ اينا١َ , االيتصاّ بايسٜاق١ ٚاؿؿاظ ا٢ً قٛاّ اؾطِ
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 «اٌذ١بح ٌؼٍَٛ اعز١ٔٛب عبِؼخ» ِٓ ٚفذ رغزمجً اٌضساػخ و١ٍخ

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ َٚددٜس ٚ دد٠ ا ٝهسٚضدهٛ       

, ٚؾدا أنا  ٝا َٔ  اَند١ اضدتْٛٝا ينًدّٛ اؿٝداٙ بدٚيد١ اضدتْٛٝا       16/2/2020اإليهذل٢ْٚ ٚايتؿٜٛس اؾص٢٦ٜ ّٜٛ األ د ا ٛاؾل 

, ٚذيدو ؾد٢   ١ايدٚيٝد َطد٦ٍٛ اينئقدا     -يٝص َٛيدو  ايدنتٛز زاؤٍٚ اٌَٚٝ ٚايدنتٛز٠ ٚا هٕٛ َٔ األضتاذ ايدنتٛز  ٜؿٝد أز٢ْ ٚ

 .١٦ٖٝ ايتدزٜظ أاكا٤بسْاَن األٜسازلٛع يتبا ٍ  أْػمت٘إطاز 

ٚقاّ أ. ./ ٜاضس غباْ٘ ٚايطا ٠ أيؿا٥ٞ ا نٌُ بايتنسٜـ بأْػمت١ ا نٌُ اين١ًُٝ ٚايبةث١ٝ ٚا ػازٜ  ايبةث١ٝ اؾاز١ٜ ب٘ 

 ٚندريو اـددَا  ايديت ٜكددَٗا يًبدا ثني باؾاَندا  ٚا ساندص ايبةثٝد١ بدايكمتس ا ؿدس٣ ٚا ٓمتكد١ اينسبٝد١             ؾ٢ ايٛقت اؿاىل

 . ٚ زاض١ إَها١ْٝ ايتنإٚ ا ػذلى َ  ا نٌُ

 

 اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ ص٠بسح فٝ ثأٚوشا١ٔب ررئٛث١ً عبِؼخ ِٓ ٚفذ

اضتكبٌ ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزااد١ األْطدا١ َٚددٜس ٚ دد٠ ا ٝهسٚضدهٛ       

, 16/2/2020اإليهذل٢ْٚ ٚايتؿٜٛس اؾص٢٦ٜ ٚز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبا  بهًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ ٜدّٛ األ دد ا ٛاؾدل        

هٕٛ َٔ األضدتاذ٠ ايددنتٛز٠/ أٚنطداْا غدٝؿهٛى ٚاألضدتاذ٠ ايددنتٛز٠/ أٚيٝٓدا        ٚؾدا أنا  ٝا َٔ  اَن١ لرلْٛبٌٝ بأٚنساْٝا ٚا 

ٚذيو ؾ٢ إطاز لمتبٝدل الؿاقٝد١ ايتندإٚ     بٛنسٜػهٛ ٚاألضتاذ٠ ايدنتٛز٠/ يًٝٝا يٛ ٜٛدا ٚاألضتاذ٠ ايدنتٛز٠/ أٚيٝٓا بٛنٛلًٝٛ.

 .َ  ن١ًٝ ايؿٝدي١ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠

ا نٌُ بايتنسٜـ بأْػمت١ ا نٌُ اين١ًُٝ ٚايبةث١ٝ ٚا ػازٜ  ايبةث١ٝ اؾازٜد١ بد٘    أيؿا٥ٞقاّ أ. ./ ٜاضس غباْ٘ ٚايطا ٠ 

ؾ٢ ايٛقت اؿاىل ٚندريو اـددَا  ايديت ٜكددَٗا يًبدا ثني باؾاَندا  ٚا ساندص ايبةثٝد١ بدايكمتس ا ؿدس٣ ٚا ٓمتكد١ اينسبٝد١             

 .ٚ زاض١ إَها١ْٝ ايتنإٚ اين٢ًُ ٚايبةث٢ َ  ا نٌُ
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 املٕٛف١خ عبِؼخ ِٓ عالثٝ ٚفذ غزمجًر اٌضساػخ و١ٍخ

ؾد٢ إطدداز بسْدداَن ايتبددا ٍ ايمتئبد٢ بددني اؾاَنددا  ا ؿددس١ٜ اضددتكبٌ   

ايطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ٜاضس غباْ٘ َدٜس ٚ د٠ ا ٝهسٚضدهٛ  اإليهذلْٚد٢   

ٚايتؿٜٛس اؾص٢٦ٜ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ َٚدٜس َنٌُ أَساض ايبدرٚز ٚشزااد١   

ٚؾدددا طئبٝددا َددٔ نًٝدد١ ايمتددك  ,20/2/2020األْطددا١ ٜددّٛ اـُددٝظ ا ٛاؾددل 

 اَنددد١ ا ٓٛؾٝددد١, ؾددد٢  ٛيددد١ لنسٜؿٝددد١ ضدددسٜن١ بٛ دددد٠ ا ٝهسٚضدددهٛ   

اإليهذلْٚد٢ يًتندسف اًدد٢ أ ٗدص٠ ايٛ ددد٠ ٚاضدتخداَالٗا ؾدد٢ اجملداٍ ايمتبدد٢      

ٚاجملاال  ايبةث١ٝ األيس٣ ٚنريو أْػمت١ ايٛ د٠ اين١ًُٝ ٚايبةث١ٝ ٚندريو  

اَنددا  ٚا سانددص ايبةثٝدد١ بددايكمتس   اـدددَا  ايدديت لكدددَٗا يًبددا ثني باؾ  

 .ا ؿس٣ ٚا ٓمتك١ اينسب١ٝ

نُا شاز ايٛؾد َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ ٚلنسف ا٢ً أْػمت١ ا نٌُ ٚا ػازٜ  ايبةث١ٝ اؾاز١ٜ ب٘ ؾد٢ ايٛقدت   

 .أةد اؿًؿا٣ٚ ٚإضسا٤  ااج ٚزِٜ اا ٍ ٚضٓدزٜئ ابد ايٓاؾس :اؿاىل, ٚلهٕٛ ايٛؾد َٔ ايمتئ 

 اٌضساػخ ثى١ٍخ «األٔغجخ ٚصساػخ اٌجزٚس أِشاض» ِؼًّ اػزّبد اساعزّش

 ؿٌ َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚاألْطدا١ بهًٝد١ ايصزااد١ اًد٢ اضدتُساز االاتُدا  َدٔ اجملًدظ ايدٛط٢ٓ يئاتُدا  )اجيداى(            

 . اـاؾ١ باجملًظٚا تمتًبا   ISO/IEC 17025 : 2017 بٛشاز٠ ايتااز٠ ٚايؿٓاا١ , ٚ  لكُٝٝ٘ طبكًا يًُٛاؾؿا  ايدٚي١ٝ

 دٜس بايرنس إٔ ا نٌُ أ د ا ػسٚاا  ايت٢  ؿدًت اًٝٗدا نًٝد١ ايصزااد١ قدُٔ َػدسٚاا  ااتُدا  ا ناَدٌ مبؤضطدا           

 ادِ ايهًٝدا  اؾاَنٝد١ يتٓؿٝدر َػدسٚاا  ايتمتدٜٛس        إىلؾ٢ ايدٚز٠ ايطابن١, ٚلٗدف َػسٚاا  ااتُا  ا ناَدٌ   ايتنًِٝ ايناىل

لٗدف إىل ْػس ثكاؾ١  ٛ ٠ ا ناٌَ ٚزؾ  ايكدزا  ا ؤضط١ٝ ٚ قددزا  ايهدٛا ز ايؿٓٝد١ إىل  اْدك      ا طتُس ٚايتأٌٖ يئاتُا  نُا

 .نٕٛ َػسٚع االاتُا  ايدٚىل يًُناٌَ أ د َدايٌ لمتٜٛس ايبةث اين٢ًُ ٚاـد١َ اجملتُن١ٝ  ايٌ َؤضطا  ايتنًِٝ ايناىل

 ٌٍجبِؼبد األػٍٝ ثبملجٍظ ٚاملذ١ٍخ املصش٠خ املجالد ضّٓ رم١١ُ اػٍٝ صبٟٔ ػٍٝ اٌضساػخ ثى١ٍخ ِجالد 7 دصٛي

 ؿًت اجملئ  اين١ًُٝ اييت لؿدزٖا ن١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓؿدٛز٠  

ٚاد ٖا ضبن١ فئ  ا٢ً ثاْٞ اا٢ً لكِٝٝ قُٔ لكِٝٝ اجملئ  اين١ًُٝ 

يًااَنددا  يف قمتدداع ايدزاضددا    األاًدد٢ٚاحملًٝدد١ يًاددإ ايذلقٝددا  بدداجملًظ  

 .ايصزاا١ٝ

نددسّ ايطددٝد أ. / اغددسف طددازم  دداؾغ ْا٥ددك ز٥ددٝظ   ٚيف ٖددرا االطدداز

 اَن١ ا ٓؿٛز٠ يًدزاضا  اينًٝا ٚايبةٛ  أ. / ْاظِ ابدد ايدسةٔ غدًب٢    

اُٝددد نًٝدد١ ايصزاادد١ ٚز٥ددٝظ ؼسٜددس اجملددئ  , أ. / ا ددٔ ايػُددسٟ ٚنٝددٌ  

ايه١ًٝ يًدزاضا  اينًٝا ْٚا٥ك ز٥ٝظ ؼسٜس اجملئ  ا٢ً فٗدٛ الِٗ ايتد٢   

هاْ٘ ايبةث اينًُٞ ظاَن١ ا ٓؿٛز٠ ٚزؾ  َهاْد٘  قدَٖٛا ٚبريٖٛا يسؾ  َ

 .اجملئ  اين١ًُٝ ايت٢ لؿدزٖا  اَن١ ا ٓؿٛز٠ , ٚذيو عكٛز أ. / اةد َٛض٢ ابٛ اينمتا ز٥ٝظ قطِ األزاقٞ بايه١ًٝ
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 9102/9191 ٌٍؼبَ اٌزشج١ؼ١خ اٌجبِؼخ عبئضح ػٍٝ ٠ذصً اٌجٕب ِصغفٝ دوزٛس

ا ُٓٛ د١ يًطدا ٠ أاكدا٤     2020/2019 دٛا٥ص اؾاَند١ يًنداّ    أً فًظ  اَن١ ا ٓؿدٛز٠ ادٔ ْتدا٥ن    أ

األضدتاذ ا طدااد بكطدِ     -ٚقدد  ؿدٌ ايطدٝد أ.ّ. . َؿدمتؿ٢ ؾدؤا  َؿدمتؿ٢ ٜٛضدـ ايبٓدا         ,١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 .2019/2020ايٓبا  ايصزااٞ به١ًٝ ايصزاا١ ا٢ً  ا٥ص٠ اؾاَن١ ايتػاٝن١ٝ يًناّ 

 ٌٍّشزً رفمذ٠خ ص٠بسح فٝ اٌى١ٍخ ػ١ّذ ػجذاملج١ذ ِذّذ دوزٛس

أ. / قُد ابد اجملٝد اُٝد ن١ًٝ ايصزاا١ يف شٜاز٠ لؿكد١ٜ  ػتٌ ايه١ًٝ ٜساؾكد٘ أ. /  

َٗٓدد ابدد ايباضدو     /ؾاحل ضندٙ ٚنٌٝ ايهًٝد١ يػد٦ٕٛ يدَد١ اجملتُد  ٚلُٓٝد١ ايب٦ٝد١,        

 .أضتاذ َطااد اـكس ٚايص١ٜٓ بايه١ًٝ َٚدٜس ا ػتٌ , ّ/ ٚؾا٤ أةد أَني

از  سف إ از٠ ايه١ًٝ ا٢ً َتابن١ أْػمت١ ٚيددَا  ايٛ ددا  ذا    لأل٢ ايصٜاز٠ يف اط

ٚذيو يًٛقٛف ا٢ً ايٛقد  اؿداىل يًُػدتٌ ٚاـددَا  ايتد٢ ٜكددَٗا ٚأٚ د٘        ايمتاب  اـاف 

  .ايتمتٜٛس ٚايتةطني

 

 

 ٚاألٔغجخ اٌجزٚس أِشاض ملؼًّ ص٠بسح فٝ إٌجبربد أِشاض ثّؼٙذ ٚاملذبص١ً اٌزسح أِشاض ثذٛس لغُ سئ١ظ

ٜاضس غباْ٘ َدٜس َنٌُ أَساض ايبرٚز ٚشزاا١ األْطا١ ٚز٥ٝظ قطِ أَساض ايٓبا  بايه١ًٝ, ايطدٝد   .ضتكبٌ ايطٝد أ. ا

ابد ايٓاؾس ايطٝد ز٥ٝظ قطِ عٛ  أَساض ايرز٠ ٚاحملاؾدٌٝ ايطدهس١ٜ مبنٗدد عدٛ  أَدساض ايٓبالدا  مبسندص ايبةدٛ           .أ. 

ٚذيو اًد٢ ٖداَؼ    إَها١ْٝ ايتنإٚ اين٢ًُ ٚايبةث٢,يًتنسف ا٢ً ا نٌُ ٚاـدَا  اييت ٜكدَٗا يًبا ثني ٚ زاض١  ايصزاا١ٝ, 

 .شٜاز٠ ضٝا ل٘ يًه١ًٝ  ٓاقػ١ زضاي١ ايدنتٛزاٙ اـاؾ١ بايبا ث/ يايد ؾتة٢ غٛق٢ ا طاٌ يًدنتٛزاٙ بكطِ أَساض ايٓبا 

 

 9102 ٌؼبَ األعبع١خ اٌؼٍَٛ ِجبي فٝ ثبٌجبِؼخ ػٍّٝ لغُ أفضً ثجبئضح ٠فٛص «إٌجبد أِشاض لغُ»

, ٚايتد٢  2019أأً فًظ  اَن١ ا ٓؿٛز٠ ْتٝا١  ا٥ص٠ أؾكٌ قطِ اًُٞ باؾاَن١ ينداّ  

يتةؿٝص األقطاّ اين١ًُٝ اًٞ االزلكا٤ بأْػمت١ ايبةث اين٢ًُ ٚاينبٛز إيدٞ آؾدام    آٗا اإلائٕ  

 .تؿٓٝـ اينا ١ٝايتُٝص اييت لؤًٖٗا يًُٓاؾط١ يف َطتٜٛا  اي

 2019أؾكٌ قطِ اًُٞ باؾاَن١ ينداّ   قطِ أَساض ايٓبا  به١ًٝ ايصزاا١ ظا٥ص٠ ٚقد ؾاش

 .ؾ٢ فاٍ اينًّٛ األضاض١ٝ
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 اٌضساػخ ثى١ٍخ اٌضبٔٝ اٌذساعٝ اٌفصً اخزجبساد آ١ٌبد ٠زبثغ اٌجبِؼخ سئ١ظ ٔبئت

اال ذلاش١ٜ ا تخر٠ به١ًٝ  اإل سا٤ا / قُد امتٝ٘ ْا٥ك ز٥ٝظ اؾاَن١ يػ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ  لمتبٝل لؿكد ايطٝد أ. 

 .2019/2020يثاْٞ بايناّ اؾاَنٞ ايصزاا١ ٚذيو أثٓا٤ ؾذل٠ ايتبازا  ايؿسم ايٓٗا١ٝ٥ بايؿؿٌ ايدزاضٞ ا

ّ  ٝث غٗد لسلٝبا   يٍٛ ايمتئ  بدا١ٜ َٔ اؾمتؿاؾِٗ باْتعاّ ا٢ً َديٌ ايه١ًٝ يكٝاع  ز ١ اؿدساز٠ َد      االيتدصا

 .ا٢ً األزض ثِ ايديٍٛ اىل ؾإ االَتةاْا  اإلزغا ١ٜباينئَا  

األشَدا    زاؾل ضٝا ل٘ يئٍ ايصٜاز٠ ايطٝد أ. / قُد ابدد اجملٝدد اُٝدد ايهًٝد١, ٚايطدٝد  / أةدد ثدسٚ  َددٜس ٚ دد٠         

 .ٚايهٛاز , ٚايطٝد  / قُد َٓؿٛز َدٜس غ٦ٕٛ ايتنًِٝ ٚايمتئ 

 

 9191 ٌؼبَ املٕصٛسح عبِؼخ ِٓ ثذضٝ ِششٚع ثز٠ًّٛ ٠فٛص «إٌجب أثٛ اٌذغ١ٕٝ» دوزٛس

ْا٥دك ز٥دٝظ  اَند١ ا ٓؿدٛز٠ يًدزاضدا  اينًٝدا ٚايبةدٛ  ٜدّٛ          -/ أغسف  داؾغ  اأً أ. 

ادٔ ا ػدسٚاا  ايبةثٝد١ ايتٓاؾطد١ٝ ايؿدا٥ص٠ بايتُٜٛدٌ َدٔ ؾدٓدٚم          12/7/2020األ د ا ٛاؾدل  

 . 3507500٘ٝٓمببًؼ ٚقدزٙ  2020ايبةٛ  يًناّ 

 ٓٝٗا َدٔ يدئٍ َكدذلجل ا ػدسٚع ايبةثد٢       300000ٚقد ؾاش  ن١ًٝ ايصزاا١ بتٌُٜٛ قدز٠ 

قطِ ايؿٓااا  ايػرا١ٝ٥ به١ًٝ  -ا كدّ َٔ ايطٝد ايدنتٛز/ اؿط٢ٓٝ أةد أةد ا٢ً أبٛ ايٓاا 

 .ايصزاا١ 

َٓتاا   ١ٜٛٝ ذا  قُٝ٘ اقتؿا ١ٜ ااي١ٝ َٔ ا خًؿدا    إْتاج( بنٓٛإٚا ػسٚع ايبةث٢ 

 (.ت١ٝ باضتخداّ اصال  بهذل١ٜ  دٜد٠ايصٜ


