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يف غإٔ إصدداز ايئ٥ةد١ ايدايًٝد١ يهًٝد١ ايصزااد١  اَند١ ا ٓضدٛز٠ )َس ًد١          2009 /7 /1( بتازٜخ 1485صدز قساز ٚشازٟ زقِ )

ٚذيدو يصٜدا ٠ عااًٝد١ اينًُٝد١ ايتنًُٝٝد١ ٚيضٛصدا شٜدا ٠ لددزٜك ايمتدئ  نُدا             ، ايبهايٛزٜٛع( بٓعاّ ايطدااا  ا نتُدد٠  

بدساَن عكدو ٚذيدو     8إىل  13ايتدصاٍ ادد  ايدجاَن َدٔ        ٚعٝٗدا لمتٜٛس ال٥ة١ ايه١ًٝ إىل ايئ٥ة١ ادتدٜد٠ بايطااا  ا نتُدد٠  

َٚٛانب١َ ا تٝا دا    ع٢ٚا نس ٢ا ايتمتٛز اينًُيًٛعا٤ مبتمتًبا  ايت١ُٝٓ االقتضا ١ٜ ٚاال تُاا١ٝ احمل١ًٝ َٓٗا ٚاإلق١ًُٝٝ ٚنر

  .ضٛم اينٌُ

  : أٚال :  ز ١ بهايٛزٜٛع اهلٓدض١ ايصزاا١ٝ يف

 اهلٓدض١ ايصزاا١ٝ ٚايٓعِ اذت١ٜٛٝ .1
ا٢ً ايثا١ْٜٛ اينا١َ غنب١ ايسٜاعٝا ، ٚلبدأ ايدزاض١ ب٘ ااتبازا َدٔ ا طدت٣ٛ    اذتاصًنيٜكبٌ بٗرا ايجْاَن ايمتئ  

 . األٍٚ

  :  ز ١ بهايٛزٜٛع اينًّٛ ايصزاا١ٝ ع٢ إ د٣ بساَن ايتخضط ايتاي١ٝثاْٝا : 

 اإلْتاج ايٓبالٞ .2

 اإلْتاج اذتٝٛاْٞ ٚايدا ٢ٓ ٚايطُهٞ .3

 ٚقا١ٜ ايٓبا  .4

 اًّٛ ٚلهٓٛيٛ ٝا األغر١ٜ .5

 ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ ايصزاا١ٝ .6

 ايصزاا١ٝ ٚاال تُاا١ٝ االقتضا ١ٜاينًّٛ  .7

 األزاعٞ ٚا ٝاٙ .8

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

ا كسزا  ا ؤ١ًٖ هلا ع٢ ايفضٌ ايدزاضٞ ايثاْٞ َدٔ   ا تٝاشا٢ً  ايدزاض١ بٗرٙ ايجاَن ااتبازا َٔ ا طت٣ٛ ايثايث بٓا٤

 .ا طت٣ٛ ايثاْٞ

بك١ ايرنس ا٢ً ايندٜد َٔ ا كسزا  االيتٝاز١ٜ ضٛا٤ َٔ  ايٌ ايتخضط ت٣ٛ ايجاَن ايدزاض١ٝ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ ضاحت

َٔ ياز ٘ مما جينٌ ايجاَن لتضف با سْٚد١ ٚلتدٝل يًمتايدك  سٜد١ ايتٝداز ا كدسزا  ا ٛانبد١ يتمتًنالد٘ عد٢ ضدٛم. نُدا             أٚ

ِ     حتت٣ٛ ايدجاَن ايدزاضد١ٝ بٓعداّ ايطدااا  ا نتُدد٠ اًد٢ ضد١ً َكدسزا  ايمتدئ  ا تفدٛقني ممدا ٜطدا             اد اًد٢ ثكدٌ َٗدازالٗ

 ٚ اُِٗ يًتُٝص ٚيًُٓاعط١ ع٢ ضٛم اينٌُ .

( ع٢ٗ بدساَن ااَد١ عد٢    8( ٚ)6ٜغِ نٌ بسْاَن َٔ ايجاَن ايثُا١ْٝ ايطابك١ ايتخضضا  ايفسا١ٝ ايتاي١ٝ ادا ايجاَن أزقاّ )

 .ايتخضط ا رنٛز نُا ٖٛ َٛعل بادتدٍٚ ايتاىل
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 ا  ا نتُد٠(بٝإ بايجاَن ارتاص١ بايه١ًٝ )ايطاا

 األقطاّ ايت٢ ٜتبنٗا ايجْاَن ايتخضضا  ايفسا١ٝ ايت٢ ٜغُٗا نٌ بسْاَن ايجْاَن

اهلٓدض١ ايصزاا١ٝ 

 ٚايٓعِ اذت١ٜٛٝ
ٖٓدض١   -ٖٓدض١ ايٓعِ اذت١ٜٛٝ   -آال  ٚق٣ٛ شزاا١ٝ 

 ايسٟ ٚايضسف اذتكًٞ
 اهلٓدض١ ايصزاا١ٝ

 ااّ == == ايبطالني احملاصٌٝ اإلْتاج ايٓبالٞ
 احملاصٌٝ -1

 ايفان١ٗ -2

 ارتغس ٚايص١ٜٓ -3

اإلْتاج اذتٝٛاْٞ 

 ٚايدا ٢ٓ ٚايطُهٞ
إْتاج 

 اذتٝٛإ
إْتاج 

 ايدٚا ٔ
إْتاج 

 األمساى
 ااّ ==

 إْتاج اذتٝٛإ -1

 إْتاج ايدٚا ٔ -2

 ٚقا١ٜ ايٓبا 
أَساض 

 ايٓبا 
 ااّ == ا بٝدا  اذتػسا 

 أَساض ايٓبا  -1

 اذتػسا  -2

 ا بٝدا  -3

ٚلهٓٛيٛ ٝا اًّٛ 

 األغر١ٜ

 األيبإ
ايضٓااا  

 ايػرا١ٝ٥
 ااّ == ==

 األيبإ -1

 ايضٓااا  ايػرا١ٝ٥ -2

ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ 

 ايصزاا١ٝ
 ااّ == == == ==

 ايٛزاث١ -1

 ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ -2

 ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٞ -3

 االقتضا ١ٜاينًّٛ 

 ٚاال تُاا١ٝ

 ايصزاا١ٝ

 االقتضا 

 ايصزااٞ

إ از٠ أاُاٍ 

 شزاا١ٝ

اإلزغا  

 ايصزااٞ

 اال تُاع

 ايسٜفٞ

 ااّ

 ايصزااٞ االقتضا  -1

 ايسٜفٞ ٚاجملتُ اإلزغا  ايصزاا٢  -2

 األزاعٞ ااّ == == == == األزاعٞ ٚا ٝاٙ

 

 

 

 

 

اهلٓدض١ ايصزاا١ٝ 

 ٚايٓعِ اذت١ٜٛٝ

 اإلْتاج ايٓبال٢

 ٢اإلْتاج اذتٝٛاْ

ٚايدا ٢ٓ 

 ٢ٚايطُه
 ٚقا١ٜ ايٓبا 

اًّٛ ٚلهٓٛيٛ ٝا 

 األغر١ٜ

اينًّٛ االقتضا ١ٜ 

ٚاال تُاا١ٝ 

 ايصزاا١ٝ

ايتك١ٝٓ اذت١ٜٛٝ 

 ايصزاا١ٝ

 األزاع٢ ٚا ٝاٙ
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 «التغذيت نظن» املتويش الربناهح

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

به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓضدٛز٠ مبطد٢ُ )ْعدِ ايتػرٜد١(  س ًد١ ايبهدايٛزٜٛع       

 .2017/2018ناّ ادتاَن٢ بايايدزاض١ بايجْاَن  ٚبدأ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠، 

أعغدٌ ايدجاَن األنا ةٝد١    زؤ١ٜ ايجْاَن : إٔ ٜهٕٛ بسْداَن ْعدِ ايتػرٜد١ َدٔ     

 .زتاٍ ايتػر١ٜ ع٢ ٢ا تُٝص٠ اًٞ ا طتٟٛ احملًٞ ٚاإلقًُٝ

زضاي١ ايجْاَن : ًٜتصّ بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ بتخسٜن أيضا٥ٝني قدا زٜٔ اًدٞ   

      ٛ لٓاعطدٞ َتُٝدص َدٔ     ٣لًب١ٝ ا تٝا دا  ضدٛم اينُدٌ احملًدٞ ٚاإلقًُٝدٞ مبطدت

بةددث اينًُددٞ رتدَدد١ اجملتُدد  يددئٍ لُٓٝدد١ َٗددازا  ايددتنًِ ايددرالٞ ا طددتُس ٚاي

 .ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 :أٖداف ايجْاَن

 ا نسع١ ايتمتبٝك١ٝ يًتكٓٝا  اذتدٜث١ يف لكِٝٝ اذتاي١ ايػرا١ٝ٥ يًُسعٞ، ٚايتنسف اًٞ أضاضٝا  اًِ ايتػر١ٜ. 
 ٢.نٝف١ٝ إادا  ٚلمتبٝل بساَن غرا١ٝ٥ ياص١ يًُسع، نٝف١ٝ ختمتٝو ايٛ با  ايػرا١ٝ٥ يف ايضة١ ٚا سض 
  ُِٝبساَن صة١ٝ يًُاتُ  يئزلكا٤ مبطتٟٛ ايضة١ اينا١َلض. 
 ٕلنعِٝ االضتفا ٠ بايػرا٤ يتةكٝل عٛا٥دٙ َٚطاُٖت٘ يف صة١ اإلْطا. 
   ل١ُٝٓ ايتفهري ايٓكدٟ ٚ ٌ ا ػهئ  ٚايتٛاصٌ ايفناٍ ٚاييت لطاادِٖ يف ايتػًك اًٞ ايندٜد َٔ ا ػانٌ ايتػرٜٚد١

 .ااا  ذا  ايض١ً بايتػر١ٜبايتنإٚ َ  ايفسٜل ايمتيب ٚغريٖا َٔ ايكمت

 لفنٌٝ ا ػازن١ يف ا ؤمتسا  ٚٚزش اينٌُ ٚأْػمت١ ايبةث اينًُٞ ذا  ايض١ً مبااٍ ايتػر١ٜ Dietetic  
 ايتنسف اًٞ ايتػر١ٜ ادتص١ٝ٦ٜ ٚنٝف١ٝ اضتخداَٗا يًةد َٔ األَساض ا ص١َٓ.  

 :ا ُاث١ً ٣أِٖ َا ةٝص بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ أ ايجاَن األيس

 ٖرا ايجْاَن بٓا٤ًا اًٞ ايتةًٌٝ ايب٦ٝٞ ٚحتدٜد ْكاط ايك٠ٛ ٚايغنف ٚايفسظ ٚايتٗدٜدا    إْػا٤. 
        ٌٜنتج بسْاَن ْعِ ايتػر١ٜ ايجْاَن األٚ د يف ايهًٝا  ٚا ناٖد ا ختض١ بنًدّٛ ايتػرٜد١ يف إقًدِٝ ايدديتا ممدا ٜنُد

 . اَن١ ا ٓضٛز٠-اًٞ يًل َٝص٠ لٓاعط١ٝ يه١ًٝ ايصزاا١ 
  ايجْاَن اًٞ َفداِٖٝ ايتػرٜد١ اذتدٜثد١ ا ُثًد١ عُٝدا ٜندسف بايتػرٜد١ ادتص٦ٜٝد١ ٚائقتٗدا بداألَساض           ٜنتُد ٖرا

 .ا ختًف١ اييت لضٝك اإلْطإ
  ْ٘ختتًف ا كسزا  ايدزاض١ٝ بجْاَن ْعِ ايتػر١ٜ َكاز١ْ مبكسزا  بساَن ايتػر١ٜ األيسٟ مبضس، مما ٜديٌ اًٞ أ

 . األيس٣يٝظ لهساز يًجاَن ايتػر١ٜ 
 زع  ٚلمتٜٛس ارتًف١ٝ ايمتب١ٝ يدٟ يسٜن ايجْاَن أ طسٜل لدزٜظ ا كسزا  ايمتب١ٝ األضاض١ٝ. 
  (.ايرتب١ٝ ايسٜاع١ٝ -اذتاضبا  ٚا نًَٛا   -ايضٝدي١  -ايمتك  -ٜػازى يف ٖرا ايجْاَن ايندٜد َٔ ايهًٝا  )ايصزاا١ 
 ٛز٠ مما ٜتٝل هلِ يج٠ ا١ًُٝ  كٝك١ٜٝتُهٔ طئ  ايجْاَن َٔ ايتدزٜك ا ٝداْٞ يف َطتػفٝا   اَن١ ا ٓض. 
 ٌُٜتِ لدزٜظ ايجْاَن بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ مما ٜنٌُ اًٞ لًب١ٝ ا تٝا ا  ضٛم اين. 

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

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

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

لٓطٝل اذتدا٥ل ٚا طدمتةا   ) اَن١ ا ٓضٛز٠ مبط٢ُ  - دٜد به١ًٝ ايصزاا١ 

بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ ٚاير٣ ةٓل  ز ١ ايبهايٛزٜٛع ع٢ اينًّٛ  (ارتغسا٤

 .2017/2018ايدزاض١ بٗرا ايجْاَن ااتبازا َٔ ايناّ ادتاَن٢  ٚبدأ ايصزاا١ٝ، 

ع٢ ظٌ ايتمتدٛز ايتهٓٛيدٛ ٢ لٗددف  اَند١ ا ٓضدٛز٠ إىل اضدتػئٍ ٚلمتدٜٛس        

ا طا ا  ع٢ ناع١ ا دٕ ٚايكس٣ ٚياص١ ع٢ ا دٕ ادتدٜد٠ ٚإْتاج َٓتن بأقدٌ  

 .لهايٝف ٜطٌٗ لطٜٛك٘ ٚحيكل اا٥دا اقتضا ٜا

ذتدا٥ل ٚا طمتةا  ارتغسا٤ بٓا٤  ا٢ً ا تمتًبدا   لضُِٝ بسْاَن لٓطٝل ا  

اذتاي١ٝ يطٛم اينٌُ ا٢ً ا طت٣ٛ احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ، ٖٚٛ بسْداَن َتفدس  عد٢    

 .ستاععا  ٚضو ٚغسم ٚغس  ايديتا ٚادتاَنا  ا تٛا د٠

١ ٚايضٓاا١، ٚيًل ٜٗدف ايجْاَن ايٓٛا٢ ع٢ لٓطٝل اذتدا٥ل ٚا طمتةا  ارتغسا٤ إىل يًل ٚلػاٝ  الضاٍ عناٍ بني ادتاَن

ٚل١ُٝٓ ثكاع١ اينٌُ نفسٜل َتهاٌَ حيت٣ٛ ا٢ً أنثس َٔ زتُٛا١ اٌُ ع٢ أنثس َٔ ختضط رتد١َ ب٦ٝد١ اينُدٌ عد٢ زتداٍ     

 .لٓطٝل اذتدا٥ل ٚا طمتةا  ارتغسا٤ ٚنٌ اجملاال  ايتمتبٝك١ٝ ضٛف لطاِٖ ع٢ عتل زتاال  ٖا١َ ع٢ ضٛم اينٌُ

َتُٝص٠ َٚسَٛقد١ بدني ايدجاَن ايٓٛاٝد١ بادتاَندا  ا ضدس١ٜ عد٢ لٓطدٝل اذتددا٥ل          ٜطن٢ ايجْاَن إىل حتكٝل َها١ْ ١: ايسؤٜ

 .ٚا طمتةا  ارتغسا٤ ٚلٛعري ب١٦ٝ َتُٝص٠ يًتنًِٝ ٚايتنًِ ايفناٍ ٚايبةث اين٢ًُ ا٢ً ا طتٜٛني احمل٢ً ٚاإلق٢ًُٝ

٤ّ َ  ْعِ َٚٛاز  ٚأيئقٝدا  اينًُٝد١   ا طا١ُٖ ع٢ االزلكا٤ مبطت٣ٛ  ٛ ٠ ايتنًِٝ ٚعكًا  ناٜري ق١َٝٛ لتطِ ٚلتئ:  ايسضاي١

ايتن١ًُٝٝ ٚايبةث اين٢ًُ ٚيد١َ اجملتُ  ٚل١ُٝٓ ايب١٦ٝ َٚٛانب١ ايتمتٛزا  اذتدٜث١ ع٢ زتاٍ لٓطدٝل اذتددا٥ل ٚا طدمتةا     

 .ارتغسا٤

 :أٖداف ايجْاَن

      اٍ لٓطدٝل  ضد ا تٝا ا  ضٛم اينٌُ ٚ ٌ َػهئ  اجملتُ  باضتخداّ األضًٛ  اين٢ًُ ذتدٌ ٖدرٙ ا ػدهئ  عد٢ زتد

 .اذتدا٥ل ٚا طمتةا  ارتغسا٤
              لمتٜٛس شتس دا  اينًُٝد١ ايتنًُٝٝد١ ٚايبةثٝد١ ٚاالزلكدا٤ بهفدا٠٤ ٚعنايٝد١ ارتددَا  اجملتُنٝد١ ٚلكددِٜ ا نًَٛدا

 .ايصزاا١ٝ ع٢ لٓطٝل اذتدا٥ل ٚا طمتةا  ارتغسا٤
       َنسعد١ يٝد  اجملداَٝ  ايٓبالٝد١     إنطا  يسٜن بسْاَن لٓطٝل اذتدا٥ل ٚا طدمتةا  ارتغدسا٤ ا ٗدازا  اينًُٝد١ عد٢

 .ا طتخد١َ ع٢ لٓطٝل اذتدا٥ل ٚا طمتةا  ارتغسا٤ ٚاال تٝا ا  ايب١ٝ٦ٝ ارتاص١ بٗا ٚبساَن صٝاْتٗا
      إنطا  ارتسٜن ا ٗاز٠ ع٢ لٓطٝل ٚإادا  غبها  ايس٣ اذتدٜث١ َثٌ ايسش، ايتٓكٝو َد   طدا  اال تٝا دا  ا ا٥ٝد١

 .يهٌ آضس َٔ اينٓاصس ايٓبال١ٝ
  اإلعا٠٤ ٚأَانٔ ادتًٛع -ايٓٛاعري -إنطا  ارتسٜن ا ٗاز٠ ع٢ لٓطٝل ا ػاٜا. 

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

 .ٚلٛعري َضدز  ا٥ِ يًُٓصٍ َٔ لًو ايٓبالا 
  )ّٚا طمتةا  ارتغسا٤ ا ختًف١ ٚاٌُ بساَن ايضٝا١ْ ارتاص١ بٗالٓطٝل ا ئاك ا ختًف١ )ادتٛيف ٚنس٠ ايكد . 
 ٌايٓددٛا ٣ ٚايكددس٣ ايطددٝا ١ٝ ٚا ػددالٌ ٚاضتضددئجل األزاعدد٢ ادتدٜددد٠ ٚإادددا  ارتددسٜن يًنُددٌ مبضددس : زتدداال  اينُدد

 .ٚارتازج ع٢ ايدٍٚ اينسب١ٝ
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اينًٝا، مبا ٜؤًِٖٗ يتػخٝط ا ػهئ  ايصزاا١ٝ ا تٓٛا١، ٚاينٌُ ا٢ً لٗدف ايه١ًٝ إىل االزلكا٤ مبطت٣ٛ طئ  ايدزاضا  

 ًٗا ، ٚإ دسا٤ ايبةدٛ  اينًُٝد١ عد٢ زتااللٗدا، ٚختمتدٝو َٚتابند١ لٓفٝدر ايطٝاضد١ ايصزااٝد١ عد٢ ْدٛا ٞ اإلْتداج ٚارتددَا                

٢ إقًُٝٗدا ٚلػدازى عد٢    ايصزاا١ٝ ٚيد١َ اجملتُ . ٚلكّٛ ايه١ًٝ بدٚز  ٖٛسٟ ع٢ ايتندسف اًد٢  ا دا  اجملتُد  ايصزاادٞ عد      

  .حتكٝل أٖداع٘ ٚاالزلكا٤ ب٘

ايضا ز٠ أ اهل٦ٝد١   -قاَت ايه١ًٝ بتمتٜٛس بساَن ايدزاضا  اينًٝا ع٢ إطاز ا ناٜري األنا ة١ٝ ايكٝاض١ٝ ا س ن١ٝ ا تبٓا٠ 

نًُٝدد١ ا ضددس١ٜ ، ٚاينُددٌ اًددٞ إجيددا  َهددإ يًهًٝدد١ اًدد٢ ارتسٜمتدد١ ايتٓاعطدد١ٝ اي   ٚاالاتُددا ايكَٛٝدد١ يغددُإ  ددٛ ٠ ايتنًددِٝ  

 .ٚاإلق١ًُٝٝ ، ٚمبكسزا   زاض١ٝ لتُاغٞ َ  لًو ايتةدٜا  ٚايتػريا  اينا ١ٝ ا تئ ك١

َٔ ٖٓا  ا٤  عهس٠ ايه١ًٝ ع٢ لمتٜٛس ال٥ةتٗا ايداي١ًٝ  س ١ً ايدزاضدا  اينًٝدا  تد٢ لًةدل بسندك ايتكددّ َدٔ يدئٍ         

عِ  اَنا  اينامل ، ٚقد لمتًك ذيو ايتمتٜٛس إعاع١ َكسزا  لمتٜٛس ايئ٥ة١ يتنٌُ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ ، ٚا متبل ع٢ َن

، ع٢ إطاز الفاق١ٝ بٛيْٛٝا ، َ  ٚ ٛ  لٓٛع ع٢  ز ا  ا ا طتري ندٞ لفدٞ با تٝا دا  ضدٛم اينُدٌ       ٚ ز ا  ا١ًُٝ  دٜد٠

 . ا٢ً ا طتٜٛني احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ

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

 ا ا طتري ايبةثٞ ٚ نتٛزاٙ ايفًطف١ يف اينًّٛ ايصزاا١ٝ -أ 

 ا ا طتري ا ٗين -  

  ز ١ ا ا طتري ع٢ اًّٛ ايبرٚز  -ج 

  ز ١ ا ا طتري ع٢ اإل از٠ ا تها١ًَ يألزاع٢ -  

  ز ١ ا ا طتري ع٢ اإل از٠ ا تها١ًَ يًُٝاٙ -ٙ 

  ز ١ ا ا طتري ع٢ اذتُا١ٜ ا طتدا١َ يًُةاصٌٝ -ٚ 

 ايٛزاث١ٝ اهلٓدض١ أْع١ُ ع٢ األ ٝا٤ َن٢ًُ متٝص» ا ٢ٓٗ ا ا طتري  ز ١ -ش 

 )أ( املاخستري البحثى ودكتىراه الفلسفت فى العلىم الشراعيت

 ايتخضضا  اييت متٓل عٝٗا  ز ا  ا ا طتري ايبةثٞ ٚ نتٛزاٙ ايفًطف١ يف اينًّٛ ايصزاا١ٝ

 اهلٓدض١ ايصزاا١ٝ  ٞايٓبا  ايصزاا 

 ٌٝاحملاص    ايصزااٞاالقتضا 

 ايٛزاث١  ٞاًّٛ األزاع 

 ايهُٝٝا٤ ايصزاا١ٝ  ٕاأليبا 

 ايضٓااا  ايػرا١ٝ٥   أَساض ايٓبا 

 ا ٝهسٚبٝٛيٛ ٝا ايصزاا١ٝ  إْتاج اذتٝٛإ ، إْتاج األمساى 

 ٔ إْتاج ايدٚا  ٞاإلزغا  ايصزااٞ ، اال تُاع ايسٜف 

 ايفان١ٗ  اًّٛ ارتغس ، اًّٛ ايص١ٜٓ 

   االقتضا ١ٜاذتػسا   ٕايصزااٞاذتٝٛا 

  ا بٝدا  
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 )ب( املاخستري املهنى فى العلىم الشراعيت

ٍٍ يػت٢ ا ٗٔ ع٢ اجملاال   اهلدف َٔ إْػا٤ ا ا طتري ا ٗين ٖٛ لصٜٚد ايمتئ  بدتأضٝظ اًُٞ ع٢ َطت٣ٛ أنا ةٞ ٚلمتبٝكٞ اا

ا ختًف١ ا سلبمت١ بايكمتاع ايصزااٞ ٚعكا  تمتًبا  ضٛم اينٌُ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ، مبا خيدّ ا ٗدٔ ا ختًفد١ عد٢ قمتداع ايصزااد١      

 ٥ُني اًٝٗا. ٚإْتاج ايػرا٤ ٚلدزٜك ايكا

 -:ايتخضضا  اييت متٓل عٝٗا  ز ١ ا ا طتري ا ٗين يف اينًّٛ ايصزاا١ٝ

 ٖٓدض١ اآلال  ٚايك٣ٛ ايصزاا١ٝ   ٖٓدض١ َناَئ  َا بند اذتضا 

 ٖٓدض١ َضاْ  األغر١ٜ  اضتصزاع األزاعٞ ادتدٜد٠ 

 ٞايتطٜٛل ايصزاا   ايتُٝص ايٛزاثٞ  نًُٞ األ ٝا٤ ع٢ ٖٓدض١ ادتٝٓا 

  اينغ١ٜٛايصزاا١  لدٜٚس شتًفا  ا صزا١ َٚضاْ  األغر١ٜ 

 ٕلهٓٛيٛ ٝا األيبا  ضئ١َ األغر١ٜ 

 ايتةايٌٝ ا ٝهسٚبٝٛيٛ ١ٝ  ْٞاإلْتاج اذتٝٛا 

 ٞاإلْتاج ايطُه  ايت١ُٝٓ ايسٜف١ٝ 

 إ از٠ َصازع ايفان١ٗ  إْتاج ارتغس ع٢ األزاعٞ ا طتضًة١ 

 لٓطٝل ايب١٦ٝ ٚاذتدا٥ل    ايصزاا١ٝ اذتػس١ٜاإل از٠ ا تها١ًَ يآلعا 

  لهٓٛيٛ ٝا ٚقا١ٜ ا صزٚاا  

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

ٜسنص َا طتري ايبرٚز أضاضًا ا٢ً نٝف١ٝ لمتٜٛس اإلْتاج ايصزااد٢ عد٢ يٗٛزٜد١ َضدس اينسبٝد١ َدٔ يدئٍ لهٓٛيٛ ٝدا         

 .ايٓٗٛض بايديٌ ايك٢َٛ بٗدفإْتاج ايتكا٣ٚ يًُةاصٌٝ االقتضا ١ٜ ٚائج األَساض ايٓبال١ٝ ا ضا ب١ يًبرٚز 

ٕ   ٜٚٗددف َا طدتري ايبددرٚز إىل    عد٢ زتدداٍ لهٓٛيٛ ٝدا إْتداج ايبددرٚز بػدسض اإل دداّ      زعد  نفددا٠٤ ارتدسجيني ايدرٜٔ ٜنًُددٛ

إنطددا  ايمتددئ  ايكدددز٠ اًدد٢ َطدداٜس٠ ايتمتددٛزا  عدد٢ زتدداٍ لهٓٛيٛ ٝددا إْتدداج ايتكددا٣ٚ ، ٚذا اجملدداٍھبايتكٓٝددا  اذتدٜثدد١ عدد٢ 

 َٔ يئٍ شٜا ٠ َندال  ايٓٛا ٢ اين١ًُٝ ٚايتمتبٝك١ٝ ٚايتدزٜب١ٝ آد  زاض١ ا كسزا  ا متٛز٠. ٚأَساعٗا

 ا ا طدتري هلدرٙ  االضتفا ٠ َٔ يجا  ادتاَنا  األٚزٚب١ٝ ا ػازن١ ع٢ لمتٜٛس ٚاضتةدا  َكسزا   دٜد٠ إىل نُا ٜٗدف 

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

 ظام الساعاث املعتوذة (بن اإلنجليشيت)د( هاخستري اإلدارة املتكاهلت لألراضى )باللغت 

زاع٢ ذا  أ١ُٖٝ ياص١ ع٢ ا ٓاطل ادتاع١ ٚغب٘ ادتاع١ َٔ بًدإ َٓاطل  دٛض ا تٛضدو ، َٚدٔ    األ إ از٠لنتج قغاٜا 

ا ٓمتك٢ إٔ اضتخداّ األزاع٢ بمتسٜك١ أنثس نفا٠٤ أقٌ لهًف١ َٔ اضتضئجل ادتدٜد ،  ٝث أْ٘ َٔ ا ُهٔ اقتضا ٜا شٜا ٠ نفا٠٤ 

 .اضتخداّ األزاع٢

زاع٢ ْتٝا١ الضتمتئع ا تٝا ا  ضدٛم اينُدٌ ٚذيدو  تد٢ ختددّ      ا تها١ًَ يأل اإل از٠ ز ١ َا طتري ع٢  إْػا٤ٚ ا٤ 

ٚلمتٜٛس لهٓٛيٛ ٝا َنسع١ٝ  دٜد٠  إْتاجيمت١ ايت١ُٝٓ يًدٚي١ ٚختًل عسظ يًنٌُ ٚحتطني َطت٣ٛ ايديٌ، نُا لطاِٖ ع٢ 

 .ع٢ زتاٍ ايكمتاع ايصزاا٢ 

 -٢ :ا تها١ًَ يألزاعأٖداف َا طتري اإل از٠ 

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

 زاع٢ ٚايتًٛ  ايب٢٦ٝ.األ بإ از٠ياص١ عُٝا ٜتنًل  اإلْتاجنفا٠٤ 
  ل١ُٝٓ ٚلمتدٜٛس ايسٜدف    الٝا١ٝاضرتَ  َتمتًبا  ضٛم اينٌُ ٚحيكل  ٜٚتئ٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ ارتسٜن قا زا ا٢ً

 ا ضس٣ َٚٓاطل االضتضئجل ٚاالضتصزاع ٚايتنُري ادتدٜد٠.
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 بنظام الساعاث املعتوذة ( اإلنجليشيت)هـ( هاخستري اإلدارة املتكاهلت للوياه )باللغت 

ا ٝاٙ ذا  أ١ُٖٝ ياص١ ع٢ ا ٓاطل ادتاع١ ٚغب٘ ادتاعد١ َدٔ بًددإ َٓداطل  دٛض ا تٛضدو ،  ٝدث         إ از٠لنتج قغاٜا 

% َٔ ا ضا ز ا ا١ٝ٥ َٚٔ ا ٓمتكد٢ إٔ اضدتخداّ ا ٝداٙ بمتسٜكد١ أنثدس نفدا٠٤ أقدٌ لهًفد١ َدٔ          80ٜطتًٗو ايكمتاع ايصزاا٢  ٛاىل 

 .ا شٜا ٠ نفا٠٤ اضتخداّ ا ٝاٙايبةث ٚلاَني َضا ز َا١ٝ٥  دٜد٠ ،  ٝث أْ٘ َٔ ا ُهٔ اقتضا ٜ

ا تها١ًَ يًُٝاٙ يت١ُٝٓ ايهٛا ز ايبػس١ٜ َٔ يئٍ بسْداَن  زاضد٢ ٜنتُدد اًٝد٘      اإل از٠ ز ١ َا طتري ع٢  إْػا٤ٚ ا٤ 

ايدديتا ايكدةد١ أٚ    أزاعد٢ ٚاحملاععد١ اًد٢ ايرتبد١ ضدٛا٤ عد٢       ٚإ ازلٗدا يرتغٝد ا ٝاٙ ٚ دٚي١ ايس٣ يصٜا ٠ نفدا٠٤ اضدتخداّ ا ٝداٙ    

 .زاع٢ ا طتضًة١ ادتدٜد٠األ

 -: أٖداف َا طتري اإل از٠ ا تها١ًَ يًُٝاٙ

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

 .ا ٝاٙ ٚايتًٛ  ايب٢٦ٝ بإ از٠ياص١ عُٝا ٜتنًل  اإلْتاجنفا٠٤ 
  ل١ُٝٓ ٚلمتدٜٛس ايسٜدف    اضرتالٝا١َٝ  َتمتًبا  ضٛم اينٌُ ٚحيكل  ٜٚتئ٤ّٜتٛانك  إٔإٔ ٜهٕٛ ارتسٜن قا زا ا٢ً

 .ا ضس٣ َٚٓاطل االضتضئجل ٚاالضتصزاع ٚايتنُري ادتدٜد٠
    ٌايدٓعِ اذتدٜثد١ يًدس٣ ٚايضدسف يًُةاععد١       إ از٠إٔ ٜهٕٛ ارتسٜن قا زا ا٢ً يد١َ زتاال  لمتبٝك١ٝ ادٜدد٠ َثد

 .ٚلٛعري ايمتاق١زاع٢ ايصزاا١ٝ ا٢ً ا ٝاٙ ٚ ٛ ٠ األ

 )و( هاخستري فى الحوايت املستذاهت للوحاصيل )بنظام الساعاث األوروبيت املعتوذة (

ٜٗدف َا طتري اذتُا١ٜ ا طتدا١َ يًُةاصٌٝ إيٞ ا ػازن١ يف لمتٜٛس ايتنًِٝ اينايٞ  ٛانب١ َتمتًبا  اذتُا١ٜ ا طتدا١َ 

ٚايمتًدك اًد٢ يسجيدٞ ٖدرا ايتخضدط يف ايطدٛم احملًدٞ ٚاإلقًُٝدٞ ،         يًُةاصٌٝ مبا ٜتُاغ٢ َ  ايتمتٛزا  ادتدٜد٠ يف ايندامل ،  

 .ٚٚعكا اللفاق١ٝ بٛيْٛٝا ٚا ناٜري ايدٚي١ٝ َٔ يئٍ ايتنإٚ َ  ادتاَنا  األٚزٚب١ٝ

ا ٓاٖن بٗرٙ ايدز ١ اين١ًُٝ لًيب اذتا د١ ا ًةد١ يًُٗٓدٝني ٚايتكددّ بٓاداجل  متدٛا  إىل األَداّ يف ايكمتاادا  ا تٓاَٝد١          

تػريا  ايصزااٝدد١. ٚضددٛف ٜطددِٗ ايجْدداَن يف متٝددص ايتنًددِٝ اينددايٞ ايصزااددٞ يف اًددّٛ أَددساض ايٓبددا ، ٚا هاعةدد١   ٚلٛانددك ا دد

 .ايبٝٛيٛ ١ٝ، اًِ اذتػسا  ، ايب١٦ٝ ايصزاا١ٝ ٚضئ١َ األغر١ٜ ٚايصزاا١ ٚايندٜد َٔ اينًّٛ األيس٣

بطٝاض١ ايصزاا١ ا طتدا١َ مبا ةهٔ ارتسٜن َدٔ   إْػا٤ ٚحتدٜث ا ٓاٖن ايدزاض١ٝ يف زتاٍ اًّٛ ٚقا١ٜ ايٓبا ٚلٗدف إىل 

اذتضٍٛ ا٢ً لنًِٝ غداٌَ َٚتنُدل يف زتداٍ ةاٜد١ احملاصدٌٝ اًد٢ َطدت٣ٛ أندا ةٞ ٚإ ٜهدٕٛ ارتدسٜن قدا ز اًد٢ حتًٝدٌ              

 . اينًُٝا  يف ٖرا اجملاٍ ، ٚاصفا إٜاٖا نُٝا ، ٚلهٕٛ ي٘ ايكدز٠ ا٢ً ا ػازن١ يف اًُٝا  صٓ  ايكساز

 الىراثيت الهنذست أنظوت فى األحياء هعلوى تويش» املهنى املاخستري درخت)س( 

متٝدص َنًُد٢ األ ٝدا٤ عد٢ أْعُد١      )بػإٔ إعاع١  ز ١ ا ا طتري ا ٗٓد٢   28/1/2020بتازٜخ  302صدز ايكساز ايٛشاز٣ زقِ 

( َدٔ ايئ٥ةد١   ٠1 با دا ٠ ) بٓعداّ ايطدااا  ا نتُدد٠ بكطدِ ايٛزاثد١، إىل ختضضدا   ز د١ ا ا طدتري ايدٛاز           (اهلٓدض١ ايٛزاثٝد١ 

 .ايداي١ًٝ  س ١ً ايدزاضا  اينًٝا به١ًٝ ايصزاا١  اَن١ ا ٓضٛز٠

ٚلٗدف  ز ١ ا ا طتري إىل االزلكا٤ با طت٣ٛ اين٢ًُ ٚا ٢ٓٗ  ن٢ًُ األ ٝا٤ ٚإنطابِٗ ا صٜد َٔ ا ٗدازا  بتأضدٝظ اًُد٢    

ث١ٝ ٚلكٓٝا  ايتمتٜٛ  ادت٢ٓٝ ع٢ ايها٥ٓا  اذت١ٝ ، مبدا خيددّ   ااٍ ع٢ َطت٣ٛ أنا ة٢ ٚلمتبٝك٢ يف زتاٍ أْع١ُ اهلٓدض١ ايٛزا

 .لمتٜٛس احملت٣ٛ اين٢ًُ  ٓاٖن اًِ األ ٝا٤ يف ايتنًِٝ َا قبٌ ادتاَن٢

اداَني   (متٝدص َنًُد٢ األ ٝدا٤ عد٢ أْعُد١ اهلٓدضد١ ايٛزاثٝد١       )ايدزاض١ يًةضدٍٛ اًد٢  ز د١ ا ا طدتري ا ٗٓد٢ يف زتداٍ       

 . زاض١ٝ بٓعاّ ايطااا  ا نتُد٠ أنا ةٝني َكطُني إىل أزبن١ عضٍٛ



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2020-2021 

 
15 

  

 أعضبء هيئة التدريص 

 الثقبفيةالعالقبت 
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 أعزار أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ايعاّ اجلاَع٢

2015 135 

2016 133 

2017 134 

2018 143 

2019 148 

2020 143 

2021 144 

 

  

 

 

 اإلمجاىل َزصؼ أ.َغاعز أعتاس ايبٝإ

 144 52 55 37 ايعزر ايه٢ً

 136 48 55 33 ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

 %94 %92 %100 %89 ْغب١ ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

  6=    2020/2021ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ؾ٢ أداطات ٚاعاصات% 
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 ١٦ٖٝ ايتزصٜػ َعا٢ْٚ أعزار ايعاّ اجلاَع٢

2015 50 

2016 53 

2017 54 

2018 44 

2019 44 

2020 43 

2021 55 

 

 

 

 

 

 اإلمجاىل َعٝز َزصؼ َغاعز ايبٝإ

 55 34 21 ايعزر ايه٢ً

 54 34 20 ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

 %98 %100 %95 ْغب١ ايكا٥ُني ع٢ً صأؼ ايعٌُ

 2=    2020/2021أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ ؾ٢ أداطات  ْغب١ َعا٢ْٚ% 
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 َتؿضؽ أعتاس ايعاّ

2015 133 

2016 131 

2017 131 

2018 127 

2019 124 

2020 123 

2021 199 

 

 

 ايعزر ايٛظٝؿ١

 199 َتؿضؽ أعتاس

 37 أعتاس

 55 َغاعز أعتاس

 52 َزصؼ

 21 َزصؼ َغاعز

 34 َعٝز
 

 

 ايبهايٛصٜٛؼ إىل طالب ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 )بزٕٚ املتؿضغني(

 ايبهايٛصٜٛؼ إىل طالب ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 )باألعنا٤ املتؿضغني(

1  :37 1  :15 

 ايزصاعات ايعًٝا إىل طالب ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 )بزٕٚ املتؿضغني(

 ايزصاعات ايعًٝا إىل طالب ْغب١ أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 )باألعنا٤ املتؿضغني(

1  :6 1  :3 
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 رؼُُُبد أػضبء هُئخ انزذرَس ويؼبوَُهى 

 ايعاّ اجلاَع٢

األعاتش٠ 

 املتؿضغٕٛ

 ايتزصٜػَعاْٚٛ ١٦ٖٝ  أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 اإلمجاىل َعٝز ّ.َغاعز اإلمجاىل َزصؼ أ.َغاعز أعتاس

2020/2021 1 2 6 3 12 1 3 4 

2019/2020 5 12 7 1 25 9 8 17 

 رسكني انحبصهني ػهً انهقت انؼهًً
 ٚظٝؿ١ أعتاس َغاعز ٚظٝؿ١ أعتاس ايعاّ اجلاَع٢

2020/2021 5 2 

2019/2020 - - 

 رؼُني قُبداد

 عُٝز ايه١ًٝ

 ٚنال٤ ايه١ًٝ

 صؤعا٤ األقغاّ

 ايب١٦ٝ تعًِٝ ٚطالب رصاعات عًٝا

--- -- -- --- 19 

 إَهبء انخذيخ
 ايٛؾا٠ اْكطاع االعتكاي١ املعاـ

2 -- -- 7 

 دظا٤ات

 ذلٛ دظا٤ات تٛقٝع دظا٤ات

-- -- 

 

 إساي١ إىل دلًػ ايتأرٜب

 ايتزصٜػَعاْٚٛ ١٦ٖٝ  أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

-- -- 

ايعاّ 

 اجلاَع٢

 بعجات ْٛع األداطات

 اإلمجاىل

 إؽضاف َؾرتى خاصد١ٝ راخ١ًٝ ١َُٗ ع١ًُٝ َضاؾل خاف١ إعاص٠

2020/2021 9 5 11 8 -- -- -- 33 

2019/2020 12 4 12 5 -- -- -- 35 
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 ايعزر اجل١ٗ

 14 اْتزاب راخًٞ 

 10 اْتزاب خاصدٞ 

 9 رصاعات عًٝا 

 2 أعُاٍ ايه١ًٝ 

 35 امجاىل
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ايبعجات 

 اخلاصد١ٝ

 ايبعجات

 ايزاخ١ًٝ

اإلؽضاف 

 املؾرتى

مجع َار٠  إداط٠ األداطات ايزصاع١ٝ

 ؽدق١َٝٓش١  بايزاخٌ أدٓب١ٝ َٓش١ ع١ًُٝ

0 0 0 1 1 4 0 

 ايكغِ

 تٓؿٝش املُٗات ايع١ًُٝ ايرتؽٝح ع٢ً َُٗات ع١ًُٝ

 ممٛي١ َٔ ايبعجات خاف١ ممٛي١ َٔ ايبعجات خاف١

     ايٓبات ايظصاع٢

     أَضاض ايٓبات

     املٝهضٚبٝٛيٛدٝا ايظصاع١ٝ

     االقتقار١ٜاحلؾضات 

     احلٝٛإ ايظصاع٢

     املبٝزات

     إْتاز احلٝٛإ

     إْتاز ايزٚادٔ

     اإلصؽار ايظصاع٢ ٚاجملتُع ايضٜؿ٢

     ايظصاع٢ االقتقار

     ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥

     األيبإ

     ايهُٝٝا٤ ايظصاع١ٝ

     األصام٢

     ايٛصاث١

     ايظصاع١ٝاهلٓزع١ 

  2   احملافٌٝ

     اخلنض ٚايظ١ٜٓ

     ايؿان١ٗ

 0 2 0 0 االمجاىل

  

 العالقبت الثقبفية
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 رٚصات تزصٜب١ٝ ٚصـ عٌُ ْزٚات َؤمتضات
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0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

1 0 0 4 0 

  ٚاخلاصز بايزاخٌ املٛؾزٜٔ ايتزصٜػ ١٦ٖٝ أعنا٤ ايغار٠ أعزار

 ايع١ًُٝ األقغاّ ع٢ً َٛطعني

 ايكغِ

 رٚصات تزصٜب١ٝ ٚصـ عٌُ ْزٚات َؤمتضات
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                      ايٓبات ايظصاع٢

                      أَضاض ايٓبات

                      املٝهضٚبٝٛيٛدٝا

احلؾضات 

                      االقتقار١ٜ

                      احلٝٛإ ايظصاع٢

                      املبٝزات

                      إْتاز احلٝٛإ

                      إْتاز ايزٚادٔ

                      اإلصؽار ايظصاع٢

 االقتقار

                      ايظصاع٢

ايقٓاعات 

  1                    ايػشا١ٝ٥

                      األيبإ

ايهُٝٝا٤ 

                      ايظصاع١ٝ

                      األصام٢

                      ايٛصاث١

اهلٓزع١ 

  1                    ايظصاع١ٝ

                      احملافٌٝ

     2          1       اخلنض ٚايظ١ٜٓ

                      ايؿان١ٗ

  االمجاىل
  

  
 

1 
  

 
     

 
2 

 
 

2  
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 اعِ ايربْاَر

 املضؽشني ع٢ً ايربْاَرعزر 

 استٝاط٢ أف٢ً

- - - 

 ايٛظٝؿ١ اجلٓغ١ٝ املتزصباعِ 

 د١ٗ ايتزصٜب

 )ايكغِ(

 ؾرت٠ ايتزصٜب

 إىل َٔ

- - - - - - 

 ايعزر ايبٝإ

 - عؿض أعاتش٠ َقضٜني طبكا يٓعاّ اإلؽضاف املؾرتى

 - اعتكزاّ  أعاتش٠ أداْب طبكا يٓعاّ اإلؽضاف املؾرتى

 ايعزر ايبٝإ ايعزر ايبٝإ

 1 َؤمتضات خاصد١ٝ 0 َؤمتضات راخ١ًٝ

 2 رٚصات تزصٜب١ٝ خاصد١ٝ 2 تزصٜب١ٝ راخ١ًٝرٚصات 

 0 طٜاصات ع١ًُٝ 2 َُٗات ع١ًُٝ

 0 بعجات خاصد١ٝ 0 بعجات راخ١ًٝ

 0 ٚصـ عٌُ باخلاصز 0 ٚصـ عٌُ بايزاخٌ

 0 إؽضاف َؾرتى 6 األداطات ايزصاع١ٝ

 0 َشنضات تؿاِٖ 0 بضاَر تٓؿٝش١ٜ

 0 َتزصبني َٔ اخلاصز 0 أداط٠ مجع َار٠ ع١ًُٝ

 0 ْزٚات خاصد١ٝ 0 ْزٚات راخ١ًٝ 
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 اجلهبز اإلداري 
 والعبملىن

 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2020-2021 

 
25 

اجملُٛع١ 

 اجملُٛع١ ايٓٛع١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ
ايزصد١  َزٜض عاّ

 األٚىل
ايزصد١ 

 ايجا١ْٝ
ايزصد١ 

 ايجايج١
ايزصد١ 

 ايضابع١
ايزصد١ 

 اخلاَغ١
ايزصد١ 

 ايغارع١
 اجملُٛع

 أ س أ س أ س أ س أ س أ س أ س

 94       19 18 13 14 15 10 1 4 دلُٛع ايتدقق١ٝ
 50      2 10 33  1 2 2   دلُٛع ايؿ١ٝٓ

 45     1  19 19 1  4 1   ُٛع املهتب١ٝدل
 8    1    6    1   ُٛع احلضؾ١ٝدل

 78  1 2 10 7 15 24 19       َات َعاْٚ٘خز

 275 0 1 2 11 8 17 72 95 14 15 21 14 1 4 اجملُٛع

 275 1 13 25 167 29 35 5 اجملُٛع ايه٢ً

 اجملُٛع اجملُٛع١ ايٛظٝؿ١ٝ

 94 ايتدقق١ٝ
 50 ايؿ١ٝٓ

 45 املهتب١ٝ
 8 احلضؾ١ٝ

 78 خزَات َعاْٚ٘
 275 اجملُٛع

 
 

 

 اجملُٛع ايزصد١ ايٛظٝؿ١ٝ

 5 َزٜض عاّ

 35 ايزصد١ األٚىل

 29 ايزصد١ ايجا١ْٝ

 167 ايزصد١ ايجايج١

 25 ايزصد١ ايضابع١

 13 ايزصد١ اخلاَغ١

 1 ايزصد١ ايغارع١

 275 اجملُٛع
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 ايعزر ايٓٛع

 157 سنض

 118 أْج٢

 275 اجملُٛع
 

 

 عُاٍ ٢َٓٗ َؤٌٖ َتٛعط َؤٌٖ ؾٛم َتٛعط عاٍَؤٌٖ 

- - - - 1 

 ايٛؾا٠ االْكطاع االعتكاي١ املعاـ ايعاّ اجلاَع٢

2020/2021 16 - - 1 

2019/2020 20 - - 2 

 ايعاّ اجلاَع٢

 ايه١ًٝعزر املٓتزبني إىل  عزر املٓتزبني َٔ ايه١ًٝ

 اْتزاب دظ٢٥ اْتزاب ن٢ً اْتزاب دظ٢٥ اْتزاب ن٢ً

2020/2021 9 - 4 - 

2019/2020 9 - 3 - 

 ايعزر ْٛع األداط٠

 3 صعا١ٜ ايطؿٌ

 6 صعا١ٜ األعض٠

 7 ايعٌُ باخلاصز

 1 َضاؾل

 1 ٚمع

 18 امجاىل
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 اجلظا٤ْٛع 

 ذلٛ دظا٤ات تٛقٝع دظا٤ات

 َؤقتني را٥ُني َؤقتني را٥ُني

 - 3 - 6 االْشاص

 -  - 1 خقِ َٔ االدض

 - 1 - 2 خقِ ّٜٛ َٔ االدض

 -  - 2 خقِ َٜٛإ َٔ االدض

 - 1 - 1 اٜاّ َٔ االدض 3خقِ 

 -  - 1 االٜكاف عٔ ايعٌُ

 - 5 - 13 امجاىل

 َهإ ايتٓؿٝش اعِ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ ّ

 عزر املتزصبني

 َؤقتني را٥ُني

 - 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ املٛاصر ايبؾض١ٜ 1

2 

ٚصؽ٘ عٌُ بت١ُٝٓ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ 

 ايتدظٜٔ ٚايبٝع ٚصقاب٘ املدظٕٚ ايغًع٢

 - 1 ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠اإلراص٠ 

3 

ايربْاَر ايتزصٜب٢ يتُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ 

 ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ

 - 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

 - 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ ايزصاعات ايعًٝا 4

5 

ايؿغار املاىل  تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ َهاؾش٘

 ٚاإلراصٟ

 - 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

6 

تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ أعنا٤ ٦ٖٝ٘ 

 ايتزصٜػ

 - 2 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

7 Toefl course 2 َضنظ ايًػات داَع٘ بٓٗا - 

 - 1 يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠اإلراص٠ ايعا١َ  تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ ايؾ٦ٕٛ املاي١ٝ 8

 - 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ ايؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ 9

 تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ إعزار ؾضٜل عٌُ 10

-اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠ 

 نًٝ٘ ايتذاص٠
1 - 

 - 2 ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠اإلراص٠  تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ املعاٌَ 11

12 

تُٓٝ٘ َٗاصات ايعاًَني ؾ٢ دلاٍ قإْٛ تٓعِٝ 

 ايتعاقزات

 - 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتٓعِٝ ٚاإلراص٠

  15 امجاىل
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 مرحلة البكبلىريىش
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 أعزار ايطالب ايعاّ اجلاَع٢

2014/2015 2250 

2015/2016 2658 

2016/2017 2914 

2017/2018 3278 

2018/2019 3694 

2019/2020 4123 

2020/2021 5380 

 

  

 ايعزر ايٓٛع

 1912 سنض

 3468 أْج٢

 

 

 ايعزر املغت٣ٛ

 2081 األٍٚ

 1267 ايجا٢ْ

 1057 ايجايح

 975 ايضابع
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 ايعزر املغت٣ٛ األٍٚ 

 1086 يعاّاايربْاَر 

 300 اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ ٚايٓعِ احل١ٜٛٝ

 661 ْعِ ايتػش١ٜ

 34 تٓغٝل احلزا٥ل ٚاملغطشات اخلنضا٤

 

 

 ايربْاَر ّ
 امجاىل صابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

االمجاىل 

 ايعاّ
 خ س خ س خ س خ س خ س

1 
اهلٓزع١ ايظصاع١ٝ ٚايٓعِ 

 احل١ٜٛٝ
227 73 138 64 96 66 --- --- 461 203 664 

 86 35 51 35 51 --- --- --- --- --- --- ٖٓزع١ ايٓعِ احل١ٜٛٝ 2

 120 45 75 45 75 --- --- --- --- --- --- ٖٓزع١ أالت ٚق٣ٛ طصاع١ٝ 3

 1818 1192 626 --- --- --- --- 481 251 711 375 ايعاّ 4

5 
ايعًّٛ اإلقتقار١ٜ 

 ٚاإلدتُاع١ٝ ايظصاع١ٝ
--- --- --- --- 20 18 4 12 23 30 54 

 308 267 41 122 24 145 17 --- --- --- --- عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا األغش١ٜ 6

 294 262 32 133 21 129 11 --- --- --- --- ايتك١ٝٓ احل١ٜٛٝ ايظصاع١ٝ 7

 130 81 49 38 23 43 26 --- --- --- --- ٚقا١ٜ ايٓبات 8

9 

اإلْتاز احلٝٛاْٞ ٚايزادين 

 ٚايغُهٞ
--- --- --- --- 71 75 96 46 167 121 288 

 115 53 62 27 26 26 36 --- --- --- --- اإلْتاز ايٓباتٞ 10

 102 84 18 44 12 40 6 --- --- --- --- األصامٞ ٚاملٝاٙ 11

 1327 1066 261 107 20 180 39 252 68 527 134 ْعِ ايتػش١ٜ 12

 74 29 45 7 7 5 8 4 9 13 21 تٓغٝل احلزا٥ل ٚاملغطشات 13

 امجاىل

757 1324 466 801 330 727 359 616 1912 3468 
5380 

2081 1267 1057 975 5380 

 

 

 البرنامج العام
52% 

الهندسة 
 الزراعية

 نظم التغذية 14%
32% 

 تنسيق الحدائق 
2% 
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 املكبٛيني بٝإ احلاي١

احلز األر٢ْ 

 يًكبٍٛ

 اإلمجاىل عزر ايطايبات عزر ايطالب ايٓغب١ امل١ٜٛ٦

 أ

 1086 721 365 %88.17 361.5 ثا١ْٜٛ عا١َ ع٢ًُ عًّٛ

 1705 1218 487 %78.41 321.5 ثا١ْٜٛ عا١َ ع٢ًُ صٜام١

 30 14 16 - - َؤٖالت أخض٣

 12 6 6 - - احملٛيٕٛ إىل ايه١ًٝ ب

 37 21 16 - - ايه١ًٝ احملٛيني َٔ ز

 2833 1959 874 - - فاؾ٢ املغتذزٜٔ *

 ز -= أ + ب  فاؾ٢ املغتذزٜٔ* 

 

 

 ايزٚي١

 إمجايٞ عاّ صابع١ ثايج١ ثا١ْٝ أٚىل

 إمجاىل

 طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب طايب١ طايب

 5 2 3 1 - 1 2 1 - - 1 عٛصٜا

 1 - 1 - - - - - - - 1 ايُٝٔ

 1 - 1 - - - - - - - 1 ايهٜٛت

 2 - 1 - - - - - - - 1 ايقَٛاٍ

 1 - 1 - - - - - 1 - - غاْا

 10 3 7 1 - 1 2 1 1 - 4 اإلمجايٞ

 10 1 3 2 4 اإلمجاىل ايعاّ

 

احملٛيٕٛ َٔ 

 ايه١ًٝ

احملٛيٕٛ إىل 

 ايه١ًٝ
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 واألنشطة الطالبية
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تعترب األْؾط١ ايطالب١ٝ سات أ١ُٖٝ بايػ١ ؾ٢ بٓا٤ ؽدق١ٝ ايطايب املتهاًَة١, نُةا تهغةب ايطايةب اخلةربات املتعةزر٠ َةٔ        

َٚٔ ٖشا املٓطًل حتضل ايهًٝة١   ,خالٍ املؾاصن١ باألْؾط١ املدتًؿ١ ؾ٢ٗ تقكٌ املٛاٖب ٚت٢ُٓ املٗاصات ٚايكزصات يز٣ ايطالب

  ع٢ً رعِ أبٓا٥ٗا ايطالب ٚحتؿٝظِٖ يًُؾاصن١ ؾ٢ األْؾط١ املدتًؿ١.

 ايتعاقز خالٍ َٔ املدتًؿ١ األْؾط١ ايطالب يًُُاصع١ اخلاف١ تغٗٝالت بإدضا٤ بٗا ايطالب صعا١ٜ خالٍ َٔ ايه١ًٝ تكّٛ

ّ  املٓقةٛص٠  ظاَعة١  األٚيُٝبٝة١  ايكض١ٜ َع  األْؾةط١  ملُاصعة١   األٚيُٝبٝة١  ٚبايكضٜة١  اجلاَعة١  إعةتار  ؾة٢  املالعةب  عذةظ  ؾتكةٛ

 اجلٛاي١. أْؾط١ ع٢ً ٚاإلؽضاف ايضٜام١ٝ

 -:ايتاي١ٝ باألْؾط١ بايه١ًٝ ايطالب صعا١ٜ تكّٛ نُا

 ايطالب بني َغابكات ٚعٌُ ايجكاؾ١ٝ األْؾط١ ع٢ً اإلؽضاف. 

 عا١َ خز١َ َٚعغهضات تزصٜبات يعٌُ املدِٝ ٚسذظ ٚاملضؽزات باجلٛاي١ اخلاف١ األْؾط١ ع٢ً اإلؽضاف. 

 اجلاَع١ نًٝات بني األْؾط١ تًو ؾٝٗا تٓؿش ايت٢ األَانٔ إىل ايطالب ٚتٛدٝ٘ ايع١ًُٝ األْؾط١ ع٢ً اإلؽضاف. 

 ٚايزٚصات املعغهضات ؾ٢ االؽرتاى. 

 ؾٝ٘ طٝب١ ْتا٥ر ٚحتكٝل اجلاَع١ نًٝات بني ايغ٣ٛٓ املغضس٢ املٗضدإ ؾ٢ االؽرتاى. 

 اجلاَعات َغت٣ٛ ع٢ً املكا١َ ايضٜام١ٝ ايزٚصات ؾ٢ االؽرتاى. 

 سٝةح  ايهًٝة١,  َبةا٢ْ  بةني  ملظاٚيتٗةا  نةبة٠  َغةاسات  إىل حتتاز ال ايت٢ ايطالب١ٝ األْؾط١ ملُاصع١ ايتغٗٝالت تكزِٜ ٜتِ

 نبة٠ مبغاسات فاالت بايه١ًٝ ٜتٛاؾض نُا.  ايؾطضْر يعب١ ملُاصع١ سذض٠ تٛدز ٚنشيو ايطاٚي١ تٓػ ملُاصع١ فاي١ ٜتٛاؾض

ِ  نُةا  , ايؿٓٝة١  ناملعةاصض  ايؿٓٝة١  األْؾةط١  ملُاصع١ ّ  ٜةت ِ  ؾة٢  املةؤمتضات  قاعة١  اعةتدزا ٔ  ايعزٜةز  تٓعةٝ  ايجكاؾٝة١  األْؾةط١  َة

 .املغضس١ٝ ٚايعضٚض
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 انُشبط انزَبضً

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 1 - 1 -     10/12 بطٛي١ اجلاَع١ ؾ٢ نُاٍ االدغاّ

 1 1 - 16/11 15/11 رٚص٣ تٓػ ايطاٚي١ باجلاَع١

 2 1 1 اإلمجاىل

 انُشبط انؼهًً وانزكُىنىجً 

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 3 3 - -     24/11 َغابك١ رٚص٣ املعًَٛات ايع١ًُٝ

 3 3 - اإلمجاىل

 انجىانخ وانخذيخ انؼبيخ 

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني ايتٓؿٝشَٛعز 

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 20 12 8 26/11 17/10 َعغهض تزصٜب٢ يعؾة٠ اجلٛاي١ ٚاملضؽزات

 2 - 2 - 25/11 َعغهض ايّٝٛ ايٛاسز )ايتعاٜؿ االَٔ َع االط١َ( بإعزار ايكار٠

 8 3 5 1/12 27/11 30ٚاالصؽار١ٜ  38ايزٚص٠ ايهؾؿ١ٝ 

 30 15 15 اإلمجاىل

 انُشبط االجزًبػً وانزحالد 

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 1750 850 900 22/10 17/10 يكا٤ ايعُٝز ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ بايطالب اجلزر

 5 - 5 26/11 21/11 َغابك١ ايؾطضْر باجلاَع١

 2 1 1 30/11 29/11 َغابك١ ايطايب ٚايطايب١ املجاي١ٝ

 20 9 11 - 11/4 االعهٓزص١ٜصس١ً 

 1777 860 917 اإلمجاىل
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 انُشبط انثقبفً

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 200 145 55 3/12 28/11 اعبٛع ع٢ًُ تضؾ٢ٗٝ )اعضف نًٝتو(

 6 - 6 - 7/12 ٚصؽ٘ عٌُ نٝؿ١ٝ نتاب١ ايٓك املغضس٢

 4 1 3 10/12 6/12 ٚاالسارٜح اي١َٜٚٛٓغابك١ ايكضإ ايهضِٜ 

 5 2 3 - 21/12 َغابك١ رٚص٣ املعًَٛات ايعا١َ 

 360 188 172 - 19/10 ْز٠ٚ)نٝؿ١ٝ ايتعاٜؿ َع ؾةٚؼ نضْٚا(

 304 198 106 - 8/11 ْز٠ٚ )اْتقاصات سضب انتٛبض(

 11 5 6 26/11 8/11 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ

 5 3 2 26/11 7/11 َغابك١ ؾ٢ ؽعض ايعا١َٝ ٚايؿقش٢

 3 1 2 26/11 7/11 َغابك١ ؾ٢ املكاٍ

 1 1 - 26/11 7/11 َغابك١ ايكق١ ايكقة٠

 3 1 2 26/11 7/11 َغابك١ ايبشٛخ)املؾاصٜع ايك١َٝٛ ؾ٢ َقض(

 1850 900 950 26/1 20/1 اعبٛع تعضٜؿ٢ ألقغاّ ٚايرباَر بايه١ًٝ

ْز٠ٚ)ايغًٛى ٚعالقت٘ بايتػش١ٜ ( بايتعإٚ َع ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 onlionٚايطؿٛي١ املبهض٠ 
27/1 - 34 52 86 

ْز٠ٚ)نٝـ تبز٤ َؾضٚعو ؾ٢ دلاٍ ايٓباتات ايطب١ٝ(بايتعإٚ َع 

 onlionفٝزي١ 
28/1 - 37 35 72 

 25 7 18 - 11/2 رٚصات)َبارص٠ طٛص ٚغة( ايتابع١ يٛطاص٠ ايؾباب

 4 1 3 - 8/4 ايكضإ ايهضِٜ باجلاَع١َغابك١ 

 2939 1540 1399 اإلمجاىل

 انُشبط انفًُ

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 4 3 1 24/11 22/11 َغابك١ اخٓٝاص االفٛات ٚايعاطؾني

 25 10 15 27/2 17/10 بضٚؾات ايعضض املغضس٢

 onlion 20/1 24/1 12 8 20َغابك١ ايؿٛتٛدضاؾض

 25 10 15 - 30/3 ايعضض املغضس٢)اخلضاتٝت( بٛطاص٠ ايؾباب

 3 3 - 27/5 5/5 َغابك١ ايؿٕٓٛ ايتؾه١ًٝٝ )املٛنب املًه٢(

 77 34 43 اإلمجاىل
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 َشبط األسز انطالثُخ 

 ايٓؾاط

 عزر املؾرتنني َٛعز ايتٓؿٝش

 إمجاىل طايب٘ طايب إىل َٔ

 14 8 6 - 1/12 بضْاَر املغابكات املتٓٛع١)قطاص االعض( به١ًٝ ايرتب١ٝ ٚايطؿٛي١

 9 - 9 25/11 23/11 رٚص٣ املعًَٛات ايعا١َ بني اعض نًٝات اجلاَع١

 11 3 8 - 29/11 بضْاَر املغابكات املتٓٛع١)قطاص االعض( به١ًٝ ايغٝاس١ ٚايؿٓارم

 3 1 2 10/5 10/4 َغابك١ ايتقٜٛض ايؿٛتٛغضاؾ١ٝ

 4 1 3 22/4 20/4 َغابك١ ايكضإ ايهضِٜ

 1 - 1 20/4 10/4 َغابك١ اؾنٌ ًَقل )عٝؾٗا ببغاط١(

 42 13 29 اإلمجاىل

 رُفُذهب رى انزٍ انطالثُخ ثبألَشطخ ثُبٌ

 ايٓؾاط ّ

عزر 

 ايرباَر

 عزر املغتؿٝزٜٔ
املبًؼ 

 املٓقضف

 د١ٗ ايقضف

 إمجايٞ طايب١ طايب

 - - 2 1 1 2 ايٓؾاط ايضٜامٞ 1

 اْؾط١ طالب١ٝ 29250 77 34 43 5 ايٓؾاط ايؿين 2

 - - 2939 1540 1399 16 ايٓؾاط ايجكايف 3

 - - 3 3 - 1 ايٓؾاط ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ 4

 - - 42 13 29 6 ْؾاط األعض ايطالب١ٝ 5

 اْؾط١ طالب١ٝ 8090 1777 890 917 4 ايٓؾاط االدتُاعٞ ٚايضسالت 6

 اْؾط١ طالب١ٝ 10300 30 15 15 3 ٚاخلز١َ ايعا١َْؾاط اجلٛاي١  7

 - 47640 4870 2496 2404 37 اإلمجاىل

 نهطالة قذيذ انزٍ وانؼُُُخ انُقذَخ ثبإلػبَبد ثُبٌ

 د١ٗ ايتٌُٜٛ املبًؼ امجاىل طايب١ طايب ايبٝإ ّ

 12495 21 12 9 ايزصاع١ٝ تتغزٜز املقضٚؾا 1

فٓزٚم تهاؾٌ 

 ادتُاع٢

 44625 75 54 21 ايزصاع١ٝ تغزٜز املقضؾات 2

 119000 200 130 70 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 3

 14280 24 11 13 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 4

 20825 35 20 15 تغزٜز املقضؾات ايزصاع١ٝ 5

 211225 355 227 128 االمجاىل
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 انطالثُخ األَشطخ فً انزراػخ كهُخ ػهُهب حصهذ انزً املزاكز

أعةةؿضت َؾةةاصن١ نًٝةة١ ايظصاعةة١ ؾةة٢ األْؾةةط١ ايطالبٝةة١ ٚاملغةةابكات ايتةة٢   

عٔ سقٍٛ ايه١ًٝ ع٢ً عز٠ َضانظ  2020/2021أقُٝت خالٍ ايعاّ اجلاَع٢ 

 َٔ خالٍ أبٓا٥ٗا ايطالب

 

 املضنظ دلاٍ املغابك١ ايٓؾاط املغت٣ٛ االعِ ّ

 ايضابع)ٖٓزع١ طصاع١ٝ ( باعِ ٜاعض ابٛ االععار 1

 صٜامٞ

 أٍٚ ايعاب ق٣ٛ

 ثايح تٓػ طاٚي١ ايجايح ٖزٜض سغٔ ايغٝز 2

 ثايح نُاٍ أدغاّ االٍٚ عُضٚ امحز ذلُٛر عبزاملكقٛر 3

 

 30ٚاالصؽار١ٜ  38االؽرتاى ؾ٢ ايزٚص٠ ايهؾؿ١ٝ 

 دٛاي١

 أٍٚ -

 ايضابع خايز ذلُز ايغٝز املهبات٢ 1

دٛاٍ َجاىل ع٢ً َغت٣ٛ 

 املٗضدإ ايهؾؿ٢

- 

 ايجايح َؤَٔ فؿٛت عبز ايًطٝـ 2

دٛاٍ َجاىل ع٢ً َغت٣ٛ 

 ايٛؾز

- 

 ايجايح ٖزٜض امحز ؽعبإ امحز 3

دٛاي٘ َجايٝ٘ ع٢ً َغت٣ٛ 

 ايٛؾز

- 

 ايجايح عبز ايعظٜظ  عكٌٝ عبز ايعظٜظ 4

دٛاٍ َجاىل خالٍ املٗضدإ 

االيهرت٢ْٚ االٍٚ جلٛاىل 

 ٚدٛالت اجلاَع١

- 

 

 ايضابع اال٤ بزٜض عطا اهلل بزٜض 1

 َعًَٛات ع١ًُٝ رٚص٣ ع٢ًُ

 صابع

 صابع ايضابع اميإ املؾضف ذلُز ؾ٢ُٗ 2

 صابع ايضابع عًٝا٤ عبز اهلل ع٢ً ايقٝار 3
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 انفؼبنُبد واألَشطخ انطالثُخ

 فؼبنُبد انُىو األول يٍ ثزَبيج اسزقجبل انطالة انجذد  

/ فاحل ععزٙ ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يؾة٦ٕٛ ايتعًةِٝ ٚايطةالب ٚايغةٝز       عكز ايغٝز أ.ر/ ذلُز عبزاجملٝز عُٝز ايه١ًٝ ٚايغٝز أ.ر

أ.ر/ أمئ ايػُضٟ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايزصاعةات ايعًٝةا ٚايبشةٛخ, يكةا٤ َةع اجملُٛعة١ األٚىل َةٔ ايطةالب اجلةزر بايهًٝة١ يًعةاّ            

 .2020/2021اجلاَع٢ 

مةُٔ بضْةاَر    17/10/2020يغةبت املٛاؾةل   ْعِ ايًكا٤ احتار طالب ن١ًٝ ايظصاع١ بايتعإٚ َع صعا١ٜ ايطالب ٚسيو ٜةّٛ ا 

 .العتكباٍ ايطالب اجلزر (االعبٛع ايتعضٜؿ٢)

 :مشٌ بضْاَر االعتكباٍ عز٠ يكا٤ات َع ايغار٠

  َٓغل بضْاَر تٓغٝل احلزا٥ل ٚاملغطشات اخلنضا٤ -أ.ّ.ر/ َٗٓز عبز ايباعط 

  َزٜض َهتب ايتأٌٖٝ ايٛظٝؿ٢ َٚتابع٘ اخلضجيني -أ.ّ.ر/ عُضٚ درب  

 َزٜض عاّ صعا١ٜ ايطالب  -اٍ عط١ٝ أ/ مج 

 َغ٦ٍٛ ايٓؾاط ايضٜامٞ بضعا١ٜ ايطالب -/ ذلُٛر عاطـ أ .  

 بضعا١ٜ ايطالب َغ٦ٛي١ ايٓؾاط االدتُاعٞ ٚاجلٛاي٘ -/ صؽا ايؾاٍ أ 

 .االحتارنُا حتزخ خالٍ ايًكا٤ نال َٔ ّ/ أمحز مسة ص٥ٝػ احتار ايطالب ايغابل ٚايطايب٘/ ْزٟ ععز ايكا٥ِ بأعُاٍ ص٥ٝػ 
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 «جىاىل وجىاالد كهُخ انزراػخ»ثًشبركخ  83واإلرشبدَخ  83فؼبنُبد انذورح انكشفُخ 

جلةٛايٞ ٚدةٛاالت نًٝةات اجلاَعة١ مبؾةاصن١ نًٝة١ ايظصاعة١, ٚاية           30ٚاإلصؽةار١ٜ   38اْطًكت ؾاعًٝات ايةزٚص٠ ايهؾةؿ١ٝ   

 .ايعا١َ يضعا١ٜ ايطالب باملدِٝ ايهؾؿٞ ايزا٥ِ يطالب اجلاَع١  تٓعُٗا اراص٠ اجلٛاي١ ٚاخلز١َ ايعا١َ باالراص٠

 

  انجبيؼخ وجىاالد نجىانٍ 83 واإلرشبدَخ 83 يزاكز فً خزبو انذورح انكشفُخ 4كهُخ انزراػخ رحصذ 

ٚدٛاالت ن١ًٝ ايظصاع١ املؾاصنني ؾة٢   اعتكبٌ ايغٝز أ.ر/ فاحل ايغٝز ععزٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب دٛاىل

جلٛايٞ ٚدٛاالت اجلاَع١ باملدِٝ ايهؾؿٞ, ٚايت٢ اعؿضت ْتا٥ذٗا عٔ سقٍٛ ن١ًٝ  30 ٚاإلصؽار١ٜ 38 ؾاعًٝات ايزٚص٠ ايهؾؿ١ٝ

 :ع٢ً املضانظ ايتاي١ٝ ايظصاع١ َٔ خالٍ ؾضٜل اجلٛاي١

  اجلٛاٍ املجاىل ع٢ً َغت٣ٛ ايٛؾز  حلقٛي١ ع٢ً -املغت٣ٛ ايجايح  -ايطايب / َؤَٔ فؿٛت عبز ايًطٝـ 

  ٕحلقٛهلا ع٢ً اجلٛاي١ املجاي١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ ايٛؾز -املغت٣ٛ ايجايح  -ايطايب١ / ٖزٜض امحز ؽعبا 

  حلقٛي٘ ع٢ً اجلٛاٍ املجايٞ ع٢ً َغت٣ٛ املٗضدإ ايهؾؿ٢  -املغت٣ٛ ايضابع  -ايطايب / خايز ذلُز ايغٝز املهبات٢ 

  ايؾاٍ ع٢ً رصع املؾضؾ١ املجاي١ٝنُا سقًت األعتاس/ صؽا ذلُز 
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 «حزة أكزىثز كزايخ شؼت»فؼبنُبد انُذوح انزثقُفُخ 

سةضب انتةٛبض نضاَة١    )ْعِ احتار طالب ن١ًٝ ايظصاع١ بايتعإٚ َع أعض٠ طالب َٔ أدٌ َقض ْةز٠ٚ تجكٝؿٝة١ بعٓةٛإ    

 . 8/11/2020أنتٛبض, األسز املٛاؾل  سامضٖا ايغٝز ايًٛا٤ طٝاص/ أمحز نُاٍ املٓقٛصٟ أسز أبطاٍ سضب , ٚايت٢(ؽعب

عنٛص ايغٝز أ.ر. ذلُز عبةز اجملٝةز عُٝةز ايهًٝة١ ٚايغةٝز أ.ر. أميةٔ ايػُةض٣ ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يًزصاعةات ايعًٝةا ٚايبشةٛخ             

ٚايغٝز أ.ر. ذلُز ؽطا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚايغٝز أ.ر. فاحل ععزٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ 

 .يطالبٚا

ٚرٚص ايكةةٛات اجلٜٛة١ ؾة٢ اينةضب١ األٚىل نُةةا     73اعةتعضض ايًةٛا٤ املٓقةٛص٣ ايبطةٛالت ايتةة٢ متةت خةالٍ سةضب أنتةٛبض         

اعتعضض ايبطٛالت خالٍ َعضن١ املٓقٛص٠ اجل١ٜٛ ٢ٖٚ أطٍٛ َعضن١ د١ٜٛ ؾ٢ ايتاصٜخ ٚأفبح تاصٜخ املعضنة١ عٝةزا يًكةٛات    

 .اجل١ٜٛ املقض١ٜ
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  و جزٌ ثجطىنخ انجبيؼخ ألنؼبة انقىي0033انطبنت ثكهُخ انزراػخ َحصذ املزكز األول فً يسبثقخ « ثبسى أثىاالسؼبد»

سقٌ ايطايب/ باعِ ٜاعض أبٛ االععار ايطايب به١ًٝ ايظصاع١ عًة٢ املضنةظ األٍٚ ؾة٢    

ّ دضٟ ببطٛي١ داَع١ املٓقٛص٠ أليعاب ايك٣ٛ ٚايتة٢ ْعُتٗةا اراص٠ ايٓؾةاط    1500َغابك١ 

 .راص٠ ايعا١َ يضعا١ٜ ايطالبايضٜامٞ باال

 

 

 

  يشبركخ طالة كهُخ انزراػخ فً احزفبنُخ جبيؼخ املُصىرح ثبنُىو انؼبملً ملحبرثخ انفسبد

استؿاي١ٝ تظآَا َع ؾعايٝات ايّٝٛ ايعةاملٞ ملهاؾشة١ ايؿغةار,     2020رٜغُرب  8داَع١ املٓقٛص٠ ّٜٛ ايجالثا٤ املٛاؾل  ْعُت

 .َٔ األعُاٍ ايؿ١ٝٓ خالٍ االستؿاي١ٝ ٚؽاصى طالب ن١ًٝ ايظصاع١ مبذُٛع١
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  ثكهُخ انزراػخ« األسجىع انؼهًً»ارحبد انطالة َُظى فؼبنُبد 

/ فاحل ععزٙ ٚنٝةٌ  أ.ريطالب ن١ًٝ ايظصاع١, ٚايش٣ اؾتتح ؾعايٝات٘ ايغٝز  (األعبٛع ايعًُٞ)ْعِ احتار ايطالب ؾعايٝات 

ايه١ًٝ يؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب بايرتسٝب بايطالب ٚقزّ عٝارت٘ تعضٜـ َبغةط باألقغةاّ ٚأُٖٝة١ نةٌ قغةِ بايهًٝة١ ْٚعةاّ        

ايتكِٝٝ ٚاالَتشاْات ٚأِٖ االدضا٤ات اي  تتبعٗا ايه١ًٝ يف ايعاّ اجلزٜز ٚايتعضٜـ بايرباَر ايزصاع١ٝ ٚايرباَر املُٝظ٠ ٚؾضل 

 .ٚخزَات ايه١ًٝ يف ايتأٌٖٝ يغٛم ايعٌُايعٌُ املتاس١ 

ٞ      /قاَت ايطايب١ سٝةح   ْزٟ ععز ايكا٥ِ بأعُاٍ ص٥ٝػ االحتار بتٓعِٝ ايًكا٤ات, نُةا تنةُٓت ايؿعايٝةات دةظ٤ تضؾٝٗة

 .ققا٥ز ايؾعض ٚأيك٢ ايطايب َقطؿ٢ فالح, قزّ ايطايب أمحز ذلُٛر ٚايطايب أمحز صادح ؾكض٠ غٓا٥ٝ٘

ٚتٓاٍٚ ايًكا٤  ٚايت٢ سامضٖا ايغٝز األعتاس ايزنتٛص/ ٚيٝز ايغعزٟ , ٠ ايقٛب ايظصاع١ٝمُت ؾعايٝات ايّٝٛ ايجا٢ْ ْزٚ

 .ايتعضٜـ بايقٛب ايظصاعٝ٘ ٚأُٖٝتٗا ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا ٚطضم تطٜٛض ايظصاعات احمل١ُٝ

ْتاز احلٝةٛاْٞ  ٚبزأ سزٜج٘ بايتعضٜـ بكغِ اال / عُضٚ درب ,أ.رْز٠ٚ عٔ االْتاز احلٝٛاْٞ ٚايت٢ سامضٖا ايغٝز  تًتٗا

 ز.ٚأُٖٝت٘ ٚدلاالت ايعٌُ املتٛؾض٠ يف ٖشا اجملاٍ بعز ايتدض ٚايزادين ٚايغُهٞ

بٓزٚتني يهال َٔ ايغٝز أ.ر. ذلُز ؽًب٢ مجع١ األعةتاس بكغةِ األيبةإ ٚايغةٝز٠ أ.ر.      (األعبٛع ايعًُٞ)اختتُت ؾعايٝات 

 .األعتاس٠ بكغِ ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ صاْٝا اجلُاٍ

سامضتٗا ر. صاْٝا, ٚتٓاٚيت ايتعضٜـ بايػةشا٤ ٚايتػشٜة١ ٚايعٓافةض ايػشا٥ٝة١      سٍٛ ايتػش١ٜ ٚفش١ اإلْغإ ايٓز٠ٚ األٚىل

 .ايقش١ األعاع١ٝ يف ايٛدبات ٚنٝؿ١ٝ احلؿاظ ع٢ً

ٚتٓاٚيت أُٖٝة١ َةظاصع األيبةإ ٚايتعضٜةـ مبقةارص األيبةإ ٚتضنٝبٗةا ٚؾٛا٥ةزٖا          ايٓز٠ٚ ايجا١ْٝ سامضٖا ر. ذلُز ؽًب٢

 .ٚؾٛا٥ز َٓتذاتٗا َٚز٣ تزاخٌ األيبإ يف َععِ األطعُ٘
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  0303/0300نهؼبو انجبيؼً « ارحبد طالة كهُخ انزراػخ»رشكُم 
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  ثإرحبد جبيؼخ املُصىرحػهً يُصت أيني يسبػذ انهجُخ انزَبضُخ « ثبسى َبسز»حصىل انطبنت 

ع٢ً َٓقب أَني َغةاعز ايًذٓة١ ايضٜامة١ٝ ايعًٝةا      يطايب باعِ ٜاعض أْٝػسقٍٛ ا

 .2020/2021يًعاّ اجلاَع٢  طالب داَع١ املٓقٛص٠ باحتار

 

 

 

  جبيؼخ املُصىرح انطبنت ثكهُخ انزراػخ َحصم ػهً انجىال املثبىل فً املخُى اإلنكرتوٍَ األول نجىاىل« ػجذ انؼزَز ػقُم»

ؾة٢ ختةاّ ؾعايٝةات املدةِٝ      (اجلةٛاٍ املجةاىل  )سقٍٛ ايطايب عبز ايعظٜةظ عكٝةٌ عًة٢    

 .اإليهرتْٚٞ األٍٚ جلٛايٞ ٚدٛاالت داَع١ املٓقٛص٠

 

 ثًهزجبٌ إثذاع املىسى انزبسغ« انخزارُذ»ػزض يسزحً يزًُز نكهُخ انزراػخ 

ٚطاص٠ ايؾباب ٚايضٜام١, حتهِٝ ؾعايٝات ايٝةّٛ ايجةاْٞ َةٔ َٗضدةإ إبةزاع يًُٛعةِ ايتاعةع يف دلةاٍ ايعةضٚض           إعتأْؿت

ٚ تهْٛت جل١ٓ حتهِٝ ايعةضٚض املغةضس١ٝ   , داَع١ 15ٜٚتٓاؾػ يف دلاٍ ايعضٚض املغضس١ٝ  دا٥ظ٠ ذلُٛر ٜاعني, -املغضس١ٝ

 .ح ايقضٜط٢َٔ ايؿٓا١ْ عٗة املضؽزٟ, املدضز عقاّ ايغٝز, ايؿٓإ عاَ

َٔ تأيٝـ يةة ٜٛدني ْٜٛغهٛ ٚإعزار ٚإخضاز ذلُز ( اخلضاتٝت)ه١ًٝ ايظصاع١ عضما حتت عٓٛإ يقزّ ايؿضٜل املغضسٞ 

 .ؾضز ,تٛثٝل أمحز ؾضسات, سٝح ٜزٚص عٝام ايعضض سٍٛ ؾهض٠ إْغٝام ايؾباب سلٛ إجتاٙ ٚاسز بزٕٚ تؿهة

اخلضاتٝت ايشٟ عرب عٔ صعاي١ دلتُع١ٝ بنضٚص٠ ايتؿهة اجلٝةز  يف سات ايغٝام أؽارت جل١ٓ ايتشهِٝ بايعضض املغضسٞ 

ٚايبعز عٔ اإلجتاٖةات ايهاسبة١, ايتةظاّ ايعةضض بايعٓافةض املتهاًَة١ َةٔ سٝةح َةز٠ ايعةضض ٚااليتةظاّ بايًػة١ ايعضبٝة١ سًكة١               

بةت جلٓة١ ايتشهةِٝ    ايتٛافٌ بني َتؿضز ايعضض ٚإصتباط١ بايعٓافض املض٥ٝة١ ٚاملغةُٛع١ )ناإلما٠٤,املٛعةٝكٞ,ايزٜهٛص( ٚاعض   

 .بتٛادز ايعٓقض ايٓغا٥ٞ املُٝظ بايعضض
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 طالة مرحلة
 الدراضبت العليب
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 ايعزر ايعاّ اجلاَع٢

2014/2015 623 

2015/2016 795 

2016/2017 803 

2017/2018 839 

2018/2019 882 

2019/2020 902 

2020/2021 916 

 

  

 

 ايعزر ايٓٛع

 476 سنض

 440 أْج٢

 916 امجاىل
 

 

 

 ايعزر ايزصد١

 604 َادغتة

 312 رنتٛصاٙ

 916 امجاىل
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 أعزار ايطالب ايعاّ اجلاَع٢
 ٚاؾزٕٚ 

 ضجيٕٛخ

2014/2015 111 1 

2015/2016 85 14 

2016/2017 101 36 

2017/2018 86 2 

2018/2019 109 5 

2019/2020 82 3 

2020/2021 111 5 

 

 

 

 

 ايعزر ايٓٛع

 52 سنض

 59 أْج٢

 111 امجاىل
 

 

 

 ايعزر ايزصد١

 56 َادغتة

 55 رنتٛصاٙ

 111 امجاىل
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 ايزٚي١

 َضس١ً ايزصاعات ايعًٝا

 إمجاىل عاّ

 رنتٛصاٙ َادغتة ربًّٛ اإلمجاىل

 أ س أ س أ س أ س

 4 1 3 - - 1 3 - - يٝبٝا

 4 - 4 - 2 - 2 - - ايعضام

 1 - 1 - - - 1 - - ايغٛرإ

 5 1 4 1 3 - 1 - - األصرٕ

 2 12 1 5 1 7 - - االمجاىل

14 

 14 6 8 - االمجاىل ايعاّ

 ايعزر ايعاّ اجلاَع٢

2016/2017 27 

2017/2018 28 

2018/2019 23 

2019/2020 12 

2020/2021 14 

 

 

 رنتٛصاٙ َادغتة

50 23 

73 

 

 

 رنتٛصاٙ َادغتة

50 40 

90 
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2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 َٔ اخلاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اخلاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اخلاصز َٔ ايزاخٌ
9 873 10 885 9 916 

 

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 َٔ اخلاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اخلاصز َٔ ايزاخٌ َٔ اخلاصز َٔ ايزاخٌ
10 76 6 60 11 105 
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 تطٛص عزر طالب ايزصاعات ايعًٝا َٔ ايزاخٌ ٚاخلاصز 

 املكٝزٕٚ َٔ اخلاصز املكٝزٕٚ َٔ ايزاخٌ

10 6 11 
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 تطٛص عزر احلافًني ع٢ً ايزصدات ايع١ًُٝ َٔ ايزاخٌ ٚاخلاصز 

 َٔ اخلاصز َٔ ايزاخٌ
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 رنتٛصاٙ َادغتة

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

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

380 329 385 340 390 339 190 169 192 170 195 169 

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

 َٛاعٝزٖاعزر ايشٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ صعا٥ًِٗ ؾ٢ **    ٖشا ايعاّ عزر املغذًني* 

 

 

 املزصعني املغاعزٜٔ املعٝزٜٔ

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

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

9 8 - - 7 6 7 7 10 9 7 6 

89% 0 86% 100% 90% 86% 

 عزر ايشٜٔ اْتٗٛا َِٓٗ َٔ صعا٥ًِٗ ؾ٢ َٛاعٝزٖا**   ٖشا ايعاّ عزر املغذًني* 
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 ْغب االْتٗا٤ َٔ ايضعا٥ٌ ؾ٢ َٛاعٝزٖا
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 ٌايعًُٝةتني  إزلةاح  ؾة٢  األعاعة١ٝ  ٚأراتٗةا  ايه١ًٝ قًب املهتب١ متج 

 .ٚايبشج١ٝ ايتع١ًُٝٝ

  ِإَةةزار املهتبةة١ باحلةةزٜح َةةٔ ايهتةةب ٚايةةزٚصٜات ايعضبٝةة١    ٜةةت

 .ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝٚاألدٓب١ٝ ؾ٢ اجملاالت 

  ايطالب راخٌ املهتب١ الطالعتٛؾة املٓاذ املٓاعب. 

 تغذٌٝ االعتعاصات ايزاخ١ًٝ ٚاخلاصد١ٝ. 

 تقٓٝـ ٚؾٗضع١ ايهتب ٚايزٚصٜات ٚايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ. 

      إرخاٍ املضادع ٚايهتب ٚاألعاخ املٛدةٛر٠ باملهتبة١ عًة٢ قاعةز٠

 .اإلْرتْتيطالب ٚايباسجني َٔ خالٍ بٝاْات َهتبات اجلاَع١ يتغٌٗٝ ع١ًُٝ ايبشح ع٢ً ا

املٝظا١ْٝ املدقق١ 

 (6/2يًُهتب١ )بٓز 

 املٓقضف َٔ بٓز أخض

املٓقضف ايؿع٢ً 

 ع٢ً ؽضا٤ ايهتب

 عزر ايهتب املؾرتاٙ

فٓزٚم خزَات 

 تع١ًُٝٝ

فٓزٚم عٛخ 

 ٚرصاعات

 األدٓب١ٝ ايعضب١ٝ أخض٣

17000 - - - 17000 57 17 

 ايٛعا٤

 ايهتب

ت
ا
ٜ
ص

ٚ
ز

ي
ا

 

 املٛار ايغُع١ٝ ٚايبقض١ٜ ايضعا٥ٌ ايع١ًُٝ

 ٖزاٜا أدٓب١ٝ عضب١ٝ

 رنتٛصاٙ َادغتة

C
D

 

D
is

ke
tt

es
 

Sl
id

es
 

V
id

eo
 

 ادتب٢ عضب٢ ادتب٢ عضب٢

ايعزر املناف 

2020/2021 

57 17 - - 4 47 3 44 - - - - 

ايعزر ايه٢ً 

 يًُقارص 

15932 9037 551 48 200 1849 144 1211 - - - - 

 ايتقٜٛض َتٛعط املغتعةٜٔ َتٛعط املرتررٜٔ املكاعز قاعات املطايع١ اخلز١َ

  0 )راخًٞ+خاصدٞ(33 75 92 2 ايعزر

 املٛعٛعات رٚا٥ض املعاصف ايكٛاَٝػ املغتدًقات ايهؾاؾات قٛا٥ِ بعٓاٜٚٔ ايهتب اخلز١َ

 4 - 141 - - 83 ايعزر
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 سضن١ االعتعاص٠ راخٌ املهتب١

 عزر املغتعةٜٔ ايؿ١٦

 0 ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 600 طالب

 150 رصاعات عًٝا

 850 َٔ اجلاَع١

 50 َٔ اخلاصز

 1650 امجاىل

 

 

  

 

 املهتب١سضن١ االعتعاص٠ خاصز 

 عزر املغتعةٜٔ ايؿ١٦

 25 ١٦ٖٝ ايتزصٜػ

 55 طالب

 69 رصاعات عًٝا

 124 امجاىل

 

 ايعزر املؤٌٖ

 2 عاىل

 3 َتٛعط

 2 خزَات َعا١ْٚ

 2 َٛظؿني َؤقتني )١َٜٝٛ(

 9 امجاىل

 

 

 ايتاصٜخ املهإ اعِ ايزٚص٠ ايتزصٜب١ٝ 

عزر املؾاصنني َٔ 

 ايعاًَني باملهتب١

تزصٜب عًٞ إْؾا٤ رلطط ايضعا٥ٌ 

 اجلاَع١ٝ تًكا٥ٝا

 3 26/3/2021س   24/3 املهتب١ املضنظ١ٜ
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 مؤقتون  خدمات معاونة متوسط عالى
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 لة العلى  السراعيةجم
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 .تقٓٝـ ٚتغذٌٝ ايبشٛخ املطًٛب ْؾضٖا باجمل١ً 

 يًغار٠ احملهُني ٚاعتكباٍ ْتٝذ١ ايتشهِٝ. إصعاٍ ايبشٛخ 

         َضادع١ ايبشٛخ ٚمةبط تٓغةٝل ايبشةٛخ تبعلةا يًُٛافةؿات املتؿةل عًٝٗةا

 يًُذ١ً ٚإصعاهلا يًُطبع١.

  حتقٌٝ تهايٝـ ْؾض نٌ عح ثِ تٛصٜزٖا ؾ٢ سغاب اجمل١ً بايبٓو األ٢ًٖ

 ؾضع اجلاَع١.

    ٌايهًٝة١ ٚخاصدٗةا َةٔ    ْؾض األعاخ ايع١ًُٝ املكز١َ َٔ ايباسجني َةٔ راخة

راخٌ ٚخاصز َقض يهٌ َةٔ طًبة١ املادغةتة ٚايةزنتٛصاٙ ٚايغةار٠ احلافةًني       

 ع٢ً ايزنتٛصاٙ يًرتق١ٝ يزصد١ أعتاس َغاعز أٚ أعتاس ٚايباسجني.

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

  نا١ًَ ع٢ً ؽبه١ املعًَٛات باجلاَع١.إرخاٍ ناؾ١ بٝاْات األعاخ 

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

 .تٛطٜع اجملًزات ع٢ً األقغاّ ايع١ًُٝ 

 .إصعاٍ ْغخ َٔ اجمل١ً يًُهتب١ ٚاملهتب١ املضنظ١ٜ يتهٕٛ َتاس١ يًغار٠ ايباسجني 

 ًُّذالت املقض١ٜ ٚاحمل١ًٝ باجملًػ األع٢ً يًذاَعات.العار٠ ايتكِٝٝ ياجملالت ايغبع جمل١ً ايعًّٛ ايظصاع١ٝ  تكز 
  ٍإيهرتْٚٝايًتشهِٝ  األعاخ ٚإصعاٍاعتكبا. 

 ٍَٛقع بٓو املعضؾ١ املقض٣عًٞ َٔ اجملالت ايغبع األعزار  إرخا. 

  سقٍٛ األعاخ املٓؾٛص٠ باجمل١ً ع٢ًDOI. 

  احلزٜج١ بقؿ١ ؽٗض١ٜ مبذضر االْتٗا٤ َٔ تٓغٝل ايعزر ناَال.صؾع األعزار 
 .ِٝتؿعٌٝ ْعاّ ايتهٜٛز يًُشهُني َٔ خاصز ن١ًٝ ايظصاع١ يغٗٛي١ سقٛهلِ ع٢ً َغتشكاتِٗ املار١ٜ َكابٌ ايتشه 

 ايٓبات ٚأَضاض ٚقا١ٜ دل١ً  https://jppp.journals.ekb.eg 

 احل١ٜٛٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايظصاع١ٝ ايهُٝٝا٤ دل١ً  https://jacb.journals.ekb.eg 

 االدتُاع١ٝ ٚايعًّٛ ايظصاعٞ االقتقار دل١ً  https://jaess.journals.ekb.eg 

 ٚايزٚادٔ احلٝٛاْٞ اإلْتاز دل١ً  https://jappmu.journals.ekb.eg 

 ٚاأليبإ األغش١ٜ عًّٛ دل١ً  https://jfds.journals.ekb.eg 

 ايٓباتٞ اإلْتاز دل١ً   https://jpp.journals.ekb.eg 

     ايظصاع١ٝ ٚاهلٓزع١ األصامٞ عًّٛ دل١ً  https://jssae.journals.ekb.eg/ 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2020-2021 

 
56 

 ايضقِ ايزٚىل صقِ اإلٜزاع اعِ اجمل١ً ّ

1 

J .of Agricultural  Chemistry and Biotechnology,  

Mansoura University 

 ايهُٝٝا٤ ايظصاع١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا احل١ٜٛٝ

18166 ISSN 2090-3626 

2 
J .of Agricultural Economics and Social Sciences , 

Mansoura University 

 االقتقار ايظصاعٞ ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ

18165 ISSN 2090-3634 

3 J .of Animal and Poultry Production , Mansoura University 

 اإلْتاز احلٝٛا٢ْ ٚايزٚادٔ

18164 ISSN 2090-3642 

4 J .of Food and Dairy Sciences , Mansoura University 

 ايقٓاعات ايػشا١ٝ٥ ٚاأليبإ

18163 ISSN 2090-3650 

5 J .of plant Protection and Pathology , Mansoura University 

 ٚقا١ٜ ٚأَضاض ايٓبات

18162 ISSN 2090-3677 

6 J .of plant Production, Mansoura University 

 اإلْتاز ايٓبات٢

18161 ISSN 2090-3669 

7 
J .of Soil Sciences and Agricultural Engineering ,  

Mansoura University 

 عًّٛ األصام٢ ٚاهلٓزع١ ايظصاع١ٝ

18160 ISSN 2090-3685 

 عزر األعاخ املٓؾٛص٠ ع١ٓ ايٓؾض

 األعاخ املٓؾٛص٠

 َٔ خاصز َقض َٔ راخٌ َقض

2017 698 691 7 

2018 665 656 9 

2019 617 597 20 

2020 744 733 11 

2021 274 267 7 

 .30/5/2021ست٢ تاصٜخ  2021** إسقا١ٝ٥ األعاخ املٓؾٛص٠ عاّ 
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 تطٛص عزر األعاخ املٓؾٛص٠ باجمل١ً
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اىغأأ الاحْةأأضٗلح أأندٌلاؾأأْوٗلّاحستأأْٓزلانيضأأسنزلحسدضأأللليأأدٛٗلا واٛلح  ٔأأ٘للل

احشراع٘لبدحيضب٘ل ىعنسَدلّبزافَدلّمبدلٓسيقلمعلرصدح٘لاح  ٔ٘لّأٍضافَدلانيع ي٘.ل

لذحكلالسضدبلثق٘لاجملسنعليفلخزجئَدلبيدٛالع ٙلآحٔدالتقْٓهلمعأف لبَأدلعدنئأدلللل

 .مًلخالللإطدرلعنللمضسقللّقدٓض

ؼقٔقلمضسْٖلمسنٔشلمًلا واٛليفلاحيدع ٔ٘لاحسع ٔنٔ٘لّاحبدثٔأ٘لل ::احْةضٗلرؤٓ٘

ّخضمأأ٘لاجملسنأأعلّتينٔأأ٘لاحبٔٝأأ٘لمأأعلانيعأأدٓولاحقٔدصأأٔ٘لؾأأْوٗلاحسع أأٔهلطبقأأدللللل

 .نيست بدالاهلٔٝ٘لاحقْمٔ٘لح ندٌلجْوٗلاحسع ٔهلّاالعسندو

٘ل ::رصدح٘لاحْةضٗ اجملسنأعلّتينٔأ٘لاحبٔٝأ٘لمأًلخأالللاحسقٔأٔهلانيضأسنزلللللللللاالرتقدٛلانيضسنزلبدحعن ٔ٘لاحسع ٔنٔ٘لّاحبدثٔ٘لّخضمأ

 .ّاحسػذٓ٘لاحزاجع٘لؾنٔعلا طزا لانيعئ٘لح ضبلثق٘لانيضسئضًٓلمًلاـضم٘ليفلإم دىٔدالخزجيٕلاح  ٔ٘

 األهذاف اإلسرتاتيجيخ نهىحذح

 ألللٍٔٝأ٘لاحسأضرٓطللتقٔٔهلاحعن ٔ٘لاحسع ٔنٔ٘لمًلخأالللئأدظلمرعأزاالا واٛلنيأضخالالّكزجأدالاحعن ٔأ٘لاحسع ٔنٔأ٘ل للللللل

 (.احعدم ٌْلألاحتالبلألاـزجيٌْ

 ٘ٔ  إىغدٛليدعضٗلمع ْمدالّم يدالمس دم ٘لؾنٔعلاحربامجلّانيقزراالاحضراصٔ٘لح للاحضرجدالاحع نٔ٘لاحيتلمتيدَدلاح. 

 تصأنٔهلّإعأأضاولجأأدستلاالصأأسبٔدىدالّتقأأضٓهلا وّاالاحالسمأأ٘لح سقٔأٔهلعٔأأللتس أأنًلؼقٔأأقلآحٔأأدالّمعأأدٓولاهلٔٝأأ٘للل

 .احقْمٔ٘لح ندٌلاؾْوٗلّاالعسندو

 ٘ىغزلثقدف٘لاؾْوٗلّاحْعٕلب ٍنٔ٘لتتبٔقلبزامجلاحسقٔٔهلح دف٘لاحعدم للبدح  ٔ٘لّأيضدمَدلانيدس ي. 

 اعالٛلئهلاحسنٔشلّؼئشلاحقضرٗلاحسيدفضٔ٘ليفللدف٘لاحسدصصأدالاحسدبعأ٘لح   ٔأ٘لحأضعهلعن ٔأ٘لاأندٌلاؾأْوٗلاحغأدم ٘للللللللل

 .ّاالعسندو

 ا يضدولاحع نٔ٘ليفلانيغدرل٘ليفلمجٔعلمست بدالاالعسندوتغجٔعللدف٘ل. 

 وعهلعن ٔدالاحسدضللانيضسنزلمًلخالللتْجُٔلاحقدٜنللع ٙلأىغت٘لاحستْٓزلانيدس ي٘لللليفلفدحُلنيْالب٘لمضأسْٓدالل

 .اؾْوٗلانيسػوٗ

 َأأض لاؿصأأْللع أأٙلإيدمأأ٘لعاليأأدالتبدوحٔأأ٘لمأأعلٍٔٝأأدالّميعنأأدالاأأندٌلاؾأأْوٗلع أإٔلانيضأأسْٖلا ي ٔنأإٔلّاحأأضّحٕلبل

 .االعسندو

 إعضاولّمسدبع٘لاحأربامجلاحسضرٓبٔأ٘لاحأيتلتضأَهليفلتتبٔأقلآحٔأدالاأندٌلاؾأْوٗلاحضاخ ٔأ٘لّاحينأْلانيَأةل ع أدٛلٍٔٝأ٘لللللللللللللل

احسضرٓطلّبصأي٘لخدةأ٘لبأزامجلاحسأضرٓبلاحأيتلتَأض لالصأس ندللم يأدالاحأربامجلّانيقأزراالاحضراصأٔ٘لّاحس يْحْجٔأدللللللللللللل

 .انيستْرٗليفلاحعن ٔ٘لاحسع ٔنٔ٘
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 -: تختص وحذح ضًبٌ انجىدح واالػتًبد ثبنكهيخ ثًب يهي

 احسعدٌّلمعلمزلشلاندٌلاؾْوٗلبدؾدمع٘لمًلأجللتقٔٔهلا واٛلّاأندٌلجأْوٗلاحسع أٔهلبدح  ٔأ٘ليفلاأْٛلاحي ضأي٘لاحأيتلللللللل

 .ةضوتَدلاهلٔٝ٘لاحقْمٔ٘لح ندٌلجْوٗلاحسع ٔهلّاالعسندو

 ٔهلع أٙلمضأسْٖلاح  ٔأ٘لّاحأيتلتغأنللاحزصأدح٘لّاحزؤٓأ٘لّاحػدٓأدالللللللللتتبٔقلاصفاتٔجٔ٘لاؾدمع٘لفٔندلخيسصلظْوٗلاحسع أل

 .ّا ٍضا لّمسدبع٘لاحبٔدىدالاحصدورٗلعًلمزلشلاندٌلاؾْوٗلبدؾدمع٘ليفلٍذالاحغ ٌ

 ٘ٔ  اىغدٛلىعدولمع ْمدالمس دمللحسقٔٔهلا واٛلّاندٌلجْوٗلاحسع ٔهلبدح. 

   ٔ٘لّتقضٓهلتقزٓزلصيْٖلاحٕلانيزلشلاحزٜٔطلبدؾدمع٘ؼ ٔللىسدٜجلأىغت٘لتقٔٔهلا واٛلّاندٌلجْوٗلاحسع ٔهلبدح. 

 تقضٓهلأوح٘لإرعدوٓ٘لّخضمدالاصسغدرٓ٘لحأليضدولاحع نٔ٘لّا واراالانيدس ي٘لبدح  ٔ٘لفٔندلٓسع قلب ندٌلجْوٗلاحسع ٔه. 

 اح  ٔ٘لمًلأجللاحعنللمعلّلالٛلاح  ٔ٘لّأع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓطلبد يضدولاحع نٔ٘لّاحعدم ٌْلبد واراالانيدس ي٘لع ٙلتَٔٝ٘ل

 .احملدفع٘لع ٙلاالعسندو

 إعضاولاحضراص٘لاحذاتٔ٘لأّلاحسقزٓزلاحضيْٖلتبعدلنيعدٓولاهلٔٝ٘لاحقْمٔأ٘لح أندٌلجأْوٗلاحسع أٔهلّاالعسنأدولّعزاأَدلع إٔلللللللل

 .احضٔضلا صسدسلاحضلسْرلعنٔضلاح  ٔ٘

 ٔ٘ت ٍٔللّتقضٓهلاحضعهلاحيةلحيزقلانيزاجع٘لاحضاخ ٔ٘لح قٔدولب عندللانيزاجع٘لاحضاخ . 

 ٗاحقٔدولبيغدطلإعالمٕلّاصعلواخللاح  ٔ٘لّاجملسنعلحفصٔخلميَْولتقٔٔهلا واٛلّاندٌلاؾْو. 

 0202/0202أَشطخ وحذح ضًبٌ انجىدح خالل انؼبو انجبيؼى 

ل

 عنللوعهلفيٙلْٓمٙلعأًللٔئأ٘لإصأسٔيدٛلاحْثأدٜقلّاحيقأدطللللللمتل

ع ٙلتقزٓزلؾي٘لاحأضعهلاحييأٙلمأًلللللاحسٙلؼسدتلإىللؼضللبيدًٛا

 .مزلشلاندٌلاؾْوٗلبدؾدمع٘لّسحكلؾنٔعلبزامجلاح  ٔ٘

 متلتأأْفولّثأأدٜقلانيعأأدٓولاـدةأأ٘لؾنٔأأعلاحأأربامجلانيدس يأأ٘لمأأًلل

 .خالللإوارٗلّةضٗلاندٌلاؾْوٗ

 متلتيعٔللىعدولا رعدولا لدوميٙلؾنٔعلبزامجلاح  ٔأ٘لبْاصأت٘للل

دلؾنٔأأعلاحأأربامجلحسيعٔ أأَدللإوارٗلّةأأضٗلاأأندٌلاؾأأْوٗلّإرصأأدهللل

 .للل2021/ل2020خالللاحيصللاحضراصٙلاحثدىٙلح عدولاؾدمعٙ

 متلا ىسَأأدٛلمأأًلبتديأأ٘لاحسضأأجٔللا لأأدوميٙلح تأأالبلحسيعٔ أأَدلللل

 .2020/2021خالللاحيصللاحضراصٙلاحثدىٙلح عدولاؾدمعٙ

 ل2020/2021متلإعدوٗلتغ ٔللاجمل طلاحسيئذٚلحْةضٗلاندٌلاؾْوٗلح عدولاؾدمعٙل. 

 2020/2021متلا ىسَدٛلمًلؼضٓللإصفاتٔجٔدالاحسع ٔهلّاحسع هلح   ٔ٘لح عدولاؾدمعٙل. 

 2020/2021متلا ىسَدٛلمًلؼضٓللإصفاتٔجٔدالاحسقْٓهللح   ٔ٘لح عدولاؾدمعٙل. 
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 اتٔجٔدالاحسع ٔهلّاحسع هلّاحسقْٓهلح   ٔ٘لمأعلمدتس أنيُلمأًلتْةأٔربلاحأربامجلّانيقأزراالللللللمتلإعسندولوحٔللتتدبقلإصف

 . صفاتٔجٔ٘لاحسع ٔهلّاحسع هلّاحسقْٓهلبدؾدمع٘

 متلّاعلآحٔ٘لح ن دف ٗلّاحسدئشلّانيضدٛح٘لّاحملدصب٘ل ع أدٛلٍٔٝأ٘للل

  .احسضرٓطلّمعدّىَٔهلفٙلاحربامجلاحسع ٔنٔ٘لانيدس ي٘

 ٔللاحتدحبلح   ٔ٘لّحبعضلاحأربامجلانيدس يأ٘لح عأدوللللمتلا ىسَدٛلمًلوح

 .2021/ل2020اؾدمعٙ

 متلتغأأ ٔللؾيأأ٘لح نزاجعأأ٘لاحضاخ ٔأأ٘لح   ٔأأ٘لّاحأأربامجلاحسع ٔنٔأأُل

 .2021/ل2020ح عدولاؾدمعٙل

 ل2020متلتغأأ ٔللفزٓأأقلاحضراصأأ٘لاحذاتٔأأ٘لح   ٔأأ٘للح عأأدولاؾأأدمعٙللل/

2021. 

 قلاؿضاٜلتيضٔقل-متلعنللوعهلفيٙلحربىدفٙ:لىعهلاحسػذٓ٘ل. 

  ل2020/2021متلّاعليْاعضلإحسددقلطالبلانيضسْٚلاحثدىٙلبربامجلاحسدصصلخالللاحيصللاحضراصٙلاحثدىٙلح عدولاؾدمعٙل

 .ّمضٓزٚلاحربامجلاحسع ٔنٔ٘لبدح  ٔ٘ بد عفاكلمعلاحضٔضلأ.و/ّلٔللاح  ٔ٘لحغٌْٝلاحسع ٔهلّاحتالب

  :٘ٔمتلؼضٓللاآلحٔدالّا وح٘لاحسدح 

 صٔدصدالاحسع ٔهلّاحسع هل 
 وعهلاحتالبلانيسنٔشًٓلوراصًٔدلّآحُٔلؼضٓضٍه 
 وعهلاحتالبلانيسعثزًٓلوراصًٔدلّآحُٔلؼضٓضٍه 
 ُاحتالبلسّٚلاالةسٔدجدالاـدة 
 احسػ بلع ٙلاح ثدفُلاحعضوُٓلح تالب 
 ُٔتقٔٔهلاحْريُلاالمسددى 

 ٙاح سدبلاؾدمع 
 ٙاحضعهلاحتالب 
 ٗوحٔللاحتدحبلح جْو 
 مجلاحسع ٔنٔ٘وحٔللاحربا 
 وحٔللاـزٓج 
 وحٔللاحسْةٔربلاحْظٔيٙل 
 ٕتيعٔللاحسع هلاحذات 
 ٙوحٔللاحسضرٓبلانئضاى 

 ٘ٔل.ّؼضٓللبٔدىدالانيْيعلا ح فّىٕلح   ٔ٘لمتلتيعٔللانيْايعلا ح فّىٔ٘لح ربامجلاحسع ٔن 

 ا جسندعٙلاحسْاةللمْايعلع ٙلاؾْوٗلاندٌلّّةضٗلاحسع ٔنٔ٘لح ربامجلةيددالإىغدٛلمت. 

 متلعنللىعدولخدصلؿيغلّتضاّللّاصسضعدٛلّثدٜقلاحربىدمج. 
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ل
ل

 َسجخ إستجبثخ انربايج انتؼهيًيخ ملتطهجبد انجىدح 
 25/5/2021ّةسٙلل2/12/2020خالللاحيفٗلمًل

ل

اهليضص٘ل احربىدمج

لاحشراعٔ٘

ّاحيعهل

 اؿْٔٓ٘

ا ىسدتل

 احيبدتٙ

ا ىسدتل

اؿْٔاىٙل

ّاحضاجيٙل

 ّاحضن ٙ

ّيدٓ٘ل

 احيبدا

لع ْو

ّت يْحْجٔدل

 ا غذٓ٘

احسقئ٘ل

اؿْٔٓ٘ل

 احشراعٔ٘

احع ْول

ا يسصدوٓ٘ل

ّا جسندعٔ٘ل

 احشراعٔ٘

ا رااٙل

لّانئدِ

 
 مست بدالاؾْوٗ

قدازلاح جدٌلاحيزعٔ٘ل

 ✓ ✓ x ✓ x ✓ ✓ x عَْرل3نيضٗلل

ىضب٘لؼضٓللانيْيعل

 %80 %88 %88 %92 %100 %23 %88 %53 ا ح فّىٙلح ربىدمج

تْةٔيدالؼضٓلل

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ انيقزراا

تقزٓزلانيزاجعلاـدرجٙل

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ح ربىدمج

وحٔللاوارٗلاؾْوٗلفٙل

 ✓ ✓ x ✓ x ✓ ✓ x احربىدمج

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ احسضرٓبلانئضاىٙ
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اهليضص٘ل احربىدمج

لاحشراعٔ٘

ّاحيعهل

 اؿْٔٓ٘

ا ىسدتل

 احيبدتٙ

ا ىسدتل

اؿْٔاىٙل

ّاحضاجيٙل

 ّاحضن ٙ

ّيدٓ٘ل

 احيبدا

لع ْو

ّت يْحْجٔدل

 ا غذٓ٘

احسقئ٘ل

اؿْٔٓ٘ل

 احشراعٔ٘

احع ْول

ا يسصدوٓ٘ل

ّا جسندعٔ٘ل

 احشراعٔ٘

ا رااٙل

لّانئدِ

 
 مست بدالاؾْوٗ

تتدبقلاصفاتٔجٔدال

 ✓ x ✓ x ✓ ✓ ✓ x احسع ٔهلّاحسع ه

تتدبقلاصفاتٔجٔدال

 ✓ x ✓ x ✓ ✓ ✓ x احسقْٓه

 x ✓ x ✓ x x ✓ x وحٔللاحتدحبلانيضسجض

تْةٔيدالبزامجل

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ احضراصدالاحع ٔد

ؾدٌلتقٔٔهلاحْري٘ل

 ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ x االمسددىٔ٘

 %90.9 %81.8 %63.6 %90.9 %100 %45.4 %100 %40.9 احيضب٘لاحعدم٘لحإلصسجدب٘

 نربَبيج وقبيخ انُجبد جخ إَجبس يؼبيري انذراسخ انذاتيخَس

 انيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 ّثدٜقلّأوح٘لانيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 لسدب٘لانيعٔدر
ا ىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘لاحذاتٔ٘ل

 لدم ٘

 100 95 رصدح٘لّأٍضا لاحربىدمج

متلاالىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘ل

لاحذاتٔ٘

ّمتلمزاجعسَدلمًلفزٓقلاحضعهل

احييٙلمًلمزلشلاندٌلاؾْوٗل

للللةٔللمتلإصسٔيدٛلبدؾدمعُ

 انيعدٓو

 

 100 100 ئدوٗلّتيعٔهلاحربىدمج

 100 98 انيْارولانيدحٔ٘لّاحسضَٔالالانيدوٓ٘لاحضاعن٘

 100 100 انيعدٓولا لدومئ٘لح ربىدمج

 100 100 تصنٔهلاحربىدمج

 100 100 احتالب

 100 100 أع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓط

 100 100 احسع ٔهلّاحسع ه

 100 100 تقْٓهلكزجدالاحسع ه

 100 95 احسعشٓشلّاحستْٓز

 100 95 مرعزااللدحلاحربىدمج
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 َسجخ إَجبس يؼبيري انذراسخ انذاتيخ نربَبيج اإلَتبج انُجبتى

 انيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 ّثدٜقلّأوح٘لانيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 لسدب٘لانيعٔدر
ا ىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘ل

 احذاتٔ٘للدم ٘

 100 96 رصدح٘لّأٍضا لاحربىدمج

متلاالىسَدٛلمًللسدب٘ل

لاحضراص٘لاحذاتٔ٘

 ّارصدللىضد٘
اؾْوٗلاندٌلحْةضٗل

 جزاٛل بدح  ٔ٘لمتَٔضال
 دانيزاجع٘لاحضاخ ٔ٘لهل

 100 100 ئدوٗلّتيعٔهلاحربىدمج

 100 95 انيْارولانيدحٔ٘لّاحسضَٔالالانيدوٓ٘لاحضاعن٘

 100 100 انيعدٓولا لدومئ٘لح ربىدمج

 100 100 تصنٔهلاحربىدمج

 100 100 احتالب

 100 100 أع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓط

 100 100 احسع ٔهلّاحسع ه

 100 100 تقْٓهلكزجدالاحسع ه

 100 95 احسعشٓشلّاحستْٓز

 100 95 مرعزااللدحلاحربىدمج

 َسجخ إَجبس يؼبيري انذراسخ انذاتيخ نربَبيج ػهىو وتكُىنىجيب االغذيخ

 انيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 ّثدٜقلّأوح٘لانيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 لسدب٘لانيعٔدر
ا ىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘ل

 احذاتٔ٘للدم ٘

 90 95 رصدح٘لّأٍضا لاحربىدمج

متلاالىسَدٛلمًللسدب٘ل

ّارصدللاحضراص٘للاحذاتٔ٘ل

لاحيضد٘لاـدة٘

اؾْوٗلاندٌلبَدلحْةضٗل

 جزاٛ بدح  ٔ٘لمتَٔضال
 دانيزاجع٘لاحضاخ ٔ٘لهل

 90 95 احربىدمجئدوٗلّتيعٔهل

 90 85 انيْارولانيدحٔ٘لّاحسضَٔالالانيدوٓ٘لاحضاعن٘

 90 85 انيعدٓولا لدومئ٘لح ربىدمج

 90 85 تصنٔهلاحربىدمج

 95 95 احتالب

 95 95 أع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓط

 90 90 احسع ٔهلّاحسع ه

 90 85 تقْٓهلكزجدالاحسع ه

 95 90 احسعشٓشلّاحستْٓز

 95 90 لدحلاحربىدمجمرعزاال
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 َسجخ إَجبس يؼبيري انذراسخ انذاتيخ نربَبيج األراضى

 انيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 ّثدٜقلّأوح٘لانيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 لسدب٘لانيعٔدر
ا ىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘ل

 احذاتٔ٘للدم ٘

 95 95 رصدح٘لّأٍضا لاحربىدمج

متلاالىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘لل

لاـدة٘لّارصدللاحيضد٘احذاتٔ٘ل

اؾْوٗلبدح  ٔ٘لاندٌلبَدلحْةضٗل

 جزاٛ متَٔضال
 دانيزاجع٘لاحضاخ ٔ٘لهل

 95 95 ئدوٗلّتيعٔهلاحربىدمج

 95 90 انيْارولانيدحٔ٘لّاحسضَٔالالانيدوٓ٘لاحضاعن٘

 95 95 انيعدٓولا لدومئ٘لح ربىدمج

 95 95 تصنٔهلاحربىدمج

 95 95 احتالب

 95 95 أع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓط

 95 95 احسع ٔهلّاحسع ه

 95 95 تقْٓهلكزجدالاحسع ه

 95 90 احسعشٓشلّاحستْٓز

 95 90 مرعزااللدحلاحربىدمج

 انؼهىو اإلقتصبديخ واإلجتًبػيخ انشراػيخ َسجخ إَجبس يؼبيري انذراسخ انذاتيخ نربَبيج

لىضب٘لإلدس انيعٔدر

 ّثدٜقلّأوح٘لانيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 لسدب٘لانيعٔدر
ا ىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘ل

 احذاتٔ٘للدم ٘

 100 100 رصدح٘لّأٍضا لاحربىدمج

متلا ىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘ل

احذاتٔ٘لّصْ لٓسهلإرصدهلدل

حْةضٗلاؾْوٗلبدح  ٔ٘لمتَٔضال

 جزاٛلانيزاجع٘لاحضاخ ٔ٘ل

 ح ربامج

 95 95 ئدوٗلّتيعٔهلاحربىدمج

 100 100 احضاعن٘انيْارولانيدحٔ٘لّاحسضَٔالالانيدوٓ٘ل

 95 95 انيعدٓولا لدومئ٘لح ربىدمج

 95 95 تصنٔهلاحربىدمج

 94 96 احتالب

 95 95 أع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓط

 95 95 احسع ٔهلّاحسع ه

 94 95 تقْٓهلكزجدالاحسع ه

 94 95 احسعشٓشلّاحستْٓز

 94 94 مرعزااللدحلاحربىدمج
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 انذاتيخ نربَبيج انتقُيخ انحيىيخ انشراػيخَسجخ إَجبس يؼبيري انذراسخ 

لىضب٘لإلدس انيعٔدر

 ّثدٜقلّأوح٘لانيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 لسدب٘لانيعٔدر
ا ىسَدٛلمًللسدب٘لاحضراص٘ل

 احذاتٔ٘للدم ٘

 %0.0 %95 رصدح٘لّأٍضا لاحربىدمج

اللْٓجضلتقضوليفللسدب٘ل

لاحضراص٘لاحذاتٔ٘

نيدلمتلإٓ دةُليفلاـتدبل

ا صسدسلانيْجُلح ضٔضل

 احضلسْرلعنٔضلاح  ٔ٘لبسدرٓخ
 2021/ل2/ل4

 %0.0 %80 ئدوٗلّتيعٔهلاحربىدمج

 %0.0 %80 انيْارولانيدحٔ٘لّاحسضَٔالالانيدوٓ٘لاحضاعن٘

 %0.0 %60 انيعدٓولا لدومئ٘لح ربىدمج

 %0.0 %40 تصنٔهلاحربىدمج

 ٪0.0 %85 احتالب
 %0.0 %90 أع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓط

 %100 ّاحسع هاحسع ٔهل

لاحضراصُللسدب٘ل٪٠١١

لمسبقٕلح نعٔدرلاحذاتُٔ

لاحيَدٜٔ٘لانيزاجع٘

 احضراص٘لمعلح ْثدٜق
 %0.0 %60 تقْٓهلكزجدالاحسع ه

 %0.0 %50 احسعشٓشلّاحستْٓز

 %0.0 %90 مرعزااللدحلاحربىدمج

 انهُذسخ انزاػيخ وانُظى انحيىيخ َسجخ إَجبس يؼبيري انذراسخ انذاتيخ نربَبيج

 انيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 ّثدٜقلّأوح٘لانيعٔدر
لىضب٘لإلدس

 لسدب٘لانيعٔدر

 --- %80 رصدح٘لّأٍضا لاحربىدمج

 --- %80 ئدوٗلّتيعٔهلاحربىدمج

 --- %80 انيْارولانيدحٔ٘لّاحسضَٔالالانيدوٓ٘لاحضاعن٘

 %40 %90 انيعدٓولا لدومئ٘لح ربىدمج

 %50 %90 تصنٔهلاحربىدمج

 %70 %90 احتالب

 %70 %90 أع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓط

 %70 %90 احسع ٔهلّاحسع ه

 %50 %90 تقْٓهلكزجدالاحسع ه

 %50 %70 احسعشٓشلّاحستْٓز

 --- %70 مرعزااللدحلاحربىدمج
ل
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لاحأسع هللكزجدالبللانيْاٜن٘لخالللمًلاحبتدح٘لمغ  ٘لمًلاؿضليفلانيضدٍن٘::للاني سبلرؤٓ٘

٘للطزٓأقللعًلاحعنللصْقلّمست بدا ًللانيع ْمأداللوراصأ لاحسْةأٔداللحسقأضٓهللاحعنألللصأْقللعأ

٘للاحربامجلّؼضللحستْٓزلاحبيدٛٗ ٘لليفلا لدومئأ لاحعنألللصأْقللمست بأداللمأعللحسسْافأقللاح  ٔأ

ل.ّا ي ٔنٕلاحمل ٕ

٘للمأعللمتغٔد::للاني سبلرصدح٘ ٘للرصأدح ٘للّلاح  ٔأ ٘للبسدأزٓجللاؾدمعأ ًللمأرٍ لللط بأ ٙلليأدورٓ لع أ

٘للكس أربللمًلانيدس ي٘لاالةسٔدجدالت بٔ٘ ٘للم سأبللَٓأسهل.لا ىغأت لبإجيأدوللاـأزجيلللمسدبعأ

 .ّاجملسنعلاح  ٔ٘لّبللّخزجئَدلاح  ٔ٘لبللّفعدحُليْٓ٘لعالي٘

 : إىل تهذف انفكزح انزئيسيخ يٍ إَشبء وحذح إداريخ ملتبثؼخ انخزيجني

 مضدعضٗلط ب٘لّخزجيٕلاح  ٔ٘ليفلاؿصْللع ٙلفزصلعنلل. 

 تقضٓهليدعضٗلبٔدىدالمسدصص٘لبدنيْارولاحبغزٓ٘لخدة٘لبدح  ٔأ٘لل

 .ّاؾدمع٘،لّأخزٚلؿدجدالصْقلاحعنللاحمل ٕلّا ي ٔنٕلّاحضّحٕ

 وراص٘لاحْاعلاحْظٔيٕلـزجيٕلاح  ٔ٘لّأمأدلًلعن أَهلّمْاٛمأ٘لللل

دللعًلاحْظٔي٘لمبأدللؽصصدتَهلحضْقلاحعنللّتتْرلمَدراالاحب

 .ٓضدٍهليفلتضْٓقلخزجيٕلاح  ٔ٘لّإجيدولاحْظٔي٘لانيالٜن٘لهله

 تقضٓهلانيع ْمدالح تالبلّؾيأ٘لاح أْاٜبلبدحسدصصأدالانيزغْبأ٘للللل

 .بضْقلاحعنللّاحزالضٗلعًلطزٓقلاحسػذٓ٘لاحزاجع٘لتعشٓشًالح نْاٛم٘لبللكزجدالاحسع هلّمست بدالصْقلاحعنل

م سأبلمسدبعأ٘للل ع ٙلمقفحلّةضٗلاأندٌلاؾأْوٗلبسعأضٓللمضأنٙلللللل15/4/2018ضسُلبسدرٓخلّافقلف طلل ٔ٘لاحشراع٘لظ 

مست بأأدالاهلٔٝأأ٘لاحقْمٔأأ٘لح أأندٌلجأأْوٗلاحسع أأٔهللالصأأسٔيدٛل(م سأأبلاحس ٍٔأأللاحأأْظٔيٙلّمسدبعأأ٘لاـأأزجيل إىللل(اـأأزجيل

سأبلفأٙلوعأهلتْجأُلرٓأدوٗلا عنأدللللللللّاالعسندولبدحيضب٘لح َٔ للاحسيعٔنٙ،لمأعلاحعنأللبأييطلاحالٜدأ٘لّاحفلٔأشلع أٙلوّرلاني لللللل

 ّخضمدالاحسْجُٔلّا رعدولاحْظٔيٙلّانيَيٙلحضٚلاحتالبلّاـزجيل.

 االسرتاتيجيخاألهذاف 

 انيضدعضٗليفلت مللفزصلعنللجشٜٔ٘لأّلمريس٘لأّلواٜن٘لح ت ب٘لبعضلاحسدزتلمبدلٓسْاٛولّؽصصدتَهلّمْٔهله. 

 اح  ٔأ٘لّصأْقلاحعنأللمأًلخأالللبيأدٛليدعأضٗلبٔدىأدالمسدصصأ٘لبأدنيْارولللللللللللبيدٛلىعدولمع ْمدالتينٔ٘لانيْارولاحبغأزٓ٘ليفلل

 .احبغزٓ٘لـزجيٕلاح  ٔ٘لّاؾدمع٘لّطالبَدلّجع َدلمسدة٘لح ت ب٘لّاـزجيللّطدحيبلاحعنل

 ٘بيدٛليدعضٗلبٔدىدالق ٔ٘لّإي ٔنٔ٘لّوّحٔ٘لمسدصص٘لعدجدالصْقلاحعنللّاحيزصلانيسدة٘لح دزجيللّاحت ب. 

 ٕلاح  ٔأ٘لاحْظٔئأ٘لمأًلخأالللمرعأزاالرينٔأ٘لّوراصأدالعثٔأ٘لتأضعهلانيْاٛمأ٘لبأللكزجأدالللللللللللللمسدبع٘لأّادعلخزجي

 .احسع ٔهلاحعدحٕلّمست بدالصْقلاحعنللمًلةٔللاحسدتٔطلّانيسدبع٘لّاحسقٔٔهلّاحسػذٓ٘لاحزاجع٘لحضْقلاحعنل

 ٗإعضاولوراصدالعًلاحسدصصدالانيت ْب٘لّانيغبع٘لّاحزالض. 
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 مأ٘لح ْظٔيأ٘لاحأيتلتسيدصأبلمأعلؽصصأدتَهلّمٔأْهلهلعأًلطزٓأقلإعأضاولوّراالتضرٓبٔأ٘للللللللللللإعتدٛلاحت بأ٘لانيَأدراالاحالسلل

 .مبْافق٘لاح  ٔ٘لانينث ٘لّاحْةضاالساالاحتدبعلاـدص

 ٘ٔ  احسيضٔقلمعلمرصضدالاجملسنعلانيضىٕلساالاحعالي٘لبضراصدالّتينٔ٘لانيْارولاحبغزٓ٘لّتْظٔربلّمسدبع٘لخزجيٕلاح. 

 اختصبصبد املكتت

 ٘لبللاـزٓجلّاح  ٔ٘لبصي٘لمضسنزٗلحسضعٔهلاىسندُٜلح   ٔ٘لّح جدمع٘إجيدولة ٘لّثٔق. 

 إتدة٘لاحيزة٘لح دزجيللحسجضٓضلمع ْمدتَهلّتتْٓزلمضسْاٍهلّمَدراتَهلاحع نٔ٘لبصي٘لمضسنزٗلعأًلطزٓأقلمأضٍهلللل

 -:بدؾضٓضليفلفدالالؽصصدتَهلّسحكلعًلطزٓقلاحْصدٜللاآلتٔ٘

 ٔ٘ل يدم٘لبزامجلّوّراالتضرٓبٔ٘لح دزجيلتيغٔطلبزامجلاحسع ٔهلانيضسنزلمًليبللاح  . 

 ْ٘ٓإةضارلف ٘لأّلىغزِلصيْٓ٘لأّلىصربلصي. 

 وعْٗلاـزجيلليفلميدصبدالاح  ٔ٘لّبزامجلىغدطدتَد . 

 إيدم٘لْٓولح دزجيللبصي٘لصيْٓ٘لّسحكلبػزضلربطلاـزٓجلبشمٔ ٘لاـزٓج. 

 مبضٍهلبدةسٔدجدالانيرصضدالّاهلٔٝدالح سدصصأداللمضدعضٗلاـزجيللاحذًٓلمللحيص ْالع ٙلّظدٜربلميدصب٘لّسحكل

 رب.انيدس ي٘لعًلطزٓقلفسبلييْاالبللاح  ٔ٘ل لمًلخالللاـزجيلل(لّمرصضدالاحسْظٔ

 

 0202-0202أَشطخ واَجبساد يكتت انتأهيم انىظيفى ويتبثؼخ انخزيجني نهؼبو انجبيؼى 

 0202/0202انتؼزيفى نهطالة انجذد نهؼبو انجبيؼى نقبء تؼزيفى ثأَشطخ املكتت خالل االسجىع ::  انهقبءاد

لاني دٌل:ليدع٘لانيرمتزاالاح ربٚلبدح  ٔ٘

 2020السْبزل22-17احسدرٓخل:ل

احسعأأز لع أأٙلاالىغأأت٘لانيدس يأأ٘لني سأأبلاحس ٍٔأألللللاح قأأدٛ:لاهلأأض لمأأً

لاحْظٔيٙلّمسدبع٘لاـزجيللّاـضمدالاح سٙلٓقضمَدللح تالب.

ل

ل

ل

ل
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 0202/0202َذوح ثؼُىاٌ ) أػزف قسًك ( خالل االسجىع انؼهًى نهؼبو انجبيؼى ::  انُذواد

لاني دٌل:ليدع٘لانيرمتزاالبقضهلاالرعدولاحشراعٙ

 2020ىْفنربلل30احسدرٓخل:ل

احسعز لع ٙلاٍنٔ٘لبزىأدمجلاالىسأدتلاؿٔأْاىٙلللللاحيضّٗ:اهلض لمًل

ٙل ّاحسعزٓأأأربلبدحربىأأأدمجلّىعأأأدولاحسقٔأأأٔهللللّاحأأأضاجيٙلّاحضأأأن 

ّاالمسددىأأدالّخأأضمدالم سأأبلت ٍٔأأللّمسدبعأأ٘لاـأأزجيللفأأٙلللل

 ت ٍٔللطدحبلاحربىدمجلحضْقلاحعنللّفزصلاحعنللانيسدة٘ل.

ل

ل

 نهتأهيم نسىق انؼًم :: ثزايج تذريجيخ

للمسضرب(ل22 لة ْرل:ل--ل2020:لىْفنربلاحسدرٓخ

 ال ٔشٓ٘مضربلحػ٘لل-أ.للأموٗلاؿيدّٚلانيضربل:ل

ل::لاحربىدمجلع ٙلمشل

ح ػ٘لاالل ٔشٓ٘لّتينٔ٘لمَأدراالللّاحيتقلاحض ٔهلأصدصٔدالاحصْتٔدا

ل اح ػ٘ل.

ل.٘لبدح ػ٘لاالل ٔشٓ٘لحضٚلاحغزلدالٔئ٘لاجسٔدسلانيقدب ٘لاحغدصٔ

للٔئ٘لاعضاولاحضوٗلاحذاتٔ٘لبدح ػ٘لاالل ٔشٓ٘ل.

ل

 

 :: املقبثهخ انشخصيخ ورش انؼًم

لمسضربلل22اؿ ْرل:لل--ل2020ىْفنربلل30احسدرٓخل:ل

 م سبلت ٍٔللّمسدبع٘لاـزجيل مضٓز ل-عنزلأمحضلجربللاحملدازل:لأ.و.و.

٘لللمش تلّرع٘لاحعنللع ٙل: مأعلللاحيعأدللّاحسْاةألللمَأدراالاحعأزضلللل-لبغأ للقأف لللCVعنألللل-ل.لٔربلػسدسلانيقدب أ٘لاحغدصأٔ

 ز لع ٙلمَدراالاحسْظٔربلّاحسضْٓق.احسعل-لاؾنَْر

ل
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 0202/0202اإلشزاف ػهى انتذريت نهؼبو انجبيؼى 

 ( طبنت يٍ ثزايج انكهيخ املختهفخ ػهى انُحى انتبىل:032تى االشزاف ػهى انتذريت امليذاَى انصيفى نؼذد ) -2

ل

 شزكخ ايتُبٌ نهصُبػبد انغذائيخ  يغ تى  انتىاصم -0

ل(لفزة٘لتضرٓبلحس ٍٔللاـزٓجلح عنللبدحغزل٘لل12(لخزٓجلّتْفول ل49ّتيضٔقلمقدب ُلعدصٔ٘لحعضول 
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 0202/0202نهؼبو انجبيؼى إػالَبد انتىظيف 

لمسدة٘لح سْظٔربللمًلكس ربلاحغزلدالّاحسدصصداللفزصل(177 متلاالعالٌلعًلعضول

ل:لاـدصلبدـزجيللع ٙلةيد٘لاح  ٔ٘لمبْيعلاؾدمع٘ا ح فّىٕلانيْيعلّسحكلع ٙل

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

لبْك:لمْيعلاحسْاةللاالجسندعٙلاـدصلبدني سبلع ٙلاحئطّ

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

ْٔمٙلفٙلاحصدربلاحزمسٔ٘لّانيْايعلا ح فّىٔ٘لعًلتْافزلفزصلعنللح دزجيللّّاأعللاحبدللاح

لبدني سب.ٍذِلا عالىدالع ٙلانيْايعلاـدة٘ل

 دراسخ يىائًخ يخزجبد انتؼهيى يغ يتطهجبد سىق انؼًم

مْاٜنأ٘لكزجأداللل(لمأًلانيرصضأدالاحشراعٔأ٘لانيدس يأ٘لحضراصأ٘لللللل121احسْاةللمأعلعأضول للمتل

ح تالبلّاـزجيللع ٙلةضبلؽصصأدتَهلّسحأكلمأًللللبدالصْقلاحعنللاحسع ٔهلمعلمست 

لخالللاحزابطلاالح فّىٙلاحسدىلل:

https://forms.gle/aTUVMbtN7urk6uXL6 

 

 

 ػًبل انجىدح املتؼهقخ ثبنخزيجنيأاملسبهًخ فى 

تقزٓأزلراٖلاؾَأدالّانيرصضأداليفلطأالبلّخزجيإٔلبأزامجلللللللاعضاول

للّخزٓج(طدحبل239جَ٘لحسقٔٔهلل121اح  ٔ٘ل 

https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/gra

duates-office/rep/03.pdf 

تقزٓأأزلبدمسأأدٛلبعأأضلاؾَأأدالّانيرصضأأدالانيضأأسئضلميَأأدلللاعأأضاول

طأأأالبلّخزجيأأإٔلاح  ٔأأأ٘لّاحأأأربامجلانيضأأأسئضِلميَأأأدلّعأأأضوللللللل

للانيضسئضًٓ

https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/graduates-office/rep/02.pdf 

لتقزٓزعًلتْظٔربلبعضلخزجيٕلاحربامجلّاؾَدالاحيتلمتلاحسْظٔربلبَدعضاولا

https://agrfac.mans.edu.eg/images/files/graduates-office/rep/hr1520.pdf 
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ىْعدلمًلأىْاعلاحيغدطلانيقصْولّانيدتطليفلأٖلمرصض٘،لةٔللٓعنللع إٔلللاحسضرٓب

لإلضدبلاحعدم للبَدلفنْع٘لمًلاـرباالبَض لؼضللأواٛللللميَهل.ل

ٍْلىغدطلكتأطلَٓأض لإحإٔلإةأضايلتػأٔوااليفلانيسأضربللمأًلىدةٔأ٘للللللللللفدحسضرٓب

واٛلأعنأدهلهللمع ْمدتَه،لّمعدرفَه،لّمَدراتَه،لّص ْلٔدتَهلمبدلجيع أَهلمسقأيلل لل

لب يدٓ٘لّاىسدجٔ٘لمزتيع٘.

ميَدلأٌلٓ ٌْلاحسضرٓبلٍدوفدلّٓسنٔشلبدالصسنزارٓ٘،للّح سضرٓبلفنْع٘لمًلانيبدوئ

ّاحغنْحٔ٘لعٔللٓغنللمجٔعلاجملنْعدالّانيضسْٓدالاحْظٔئ٘،لّمسنٔشالبدحسضرتليفلتقضٓهلانيدوٗلاحسضرٓبٔ٘،لّأٌلٓ ًلّايعٔد،ل

لانيدوٗلّا ص ْب.ّٓسنٔشلبدحستْٓزلانيضسنزليفل

ل.اح  ٔ٘لمًلانيضسَضفللنيدس ربلاحسضرٓبٔ٘لاحربامجلّتقٔٔهلتقضٓهليفلّاحزيٕلاحسنٔشل:احزؤٓ٘

٘للاطأدرللفٙل:احزصدح٘ ٘للرصأدح ٗللت سأشوللاح  ٔأ ٘للاحْةأض ٘للانيأْاروللبسينٔأ ًللانيضأسَضفلللنيدس أربللاحبغأزٓ ٘للمأ ًللاح  ٔأ ٘للخأاللللمأ لتػتٔأ

ل.انيدس ي٘لاحسضرٓبٔ٘لاحربامجلمًلاةسٔدجدتَه

 : انىحذح إىل تقذيى خذيبد انتذريت نهفئبد املستهذفخ يٍ خالل تهذف

 ٘ؼضٓضلاالةسٔدجدالاحسضرٓبٔ٘لح تالبلّاـزجيللمًلاح  ٔ٘لفٙلاجملدالالانيدس ي. 

 ٘ؼضٓضلاالةسٔدجدالاحسضرٓبٔ٘ل ع دٛلٍٔٝ٘لاحسضرٓطلّمعدّىَٔهلفٙلاجملدالالانيدس ي. 

 ّ٘ٓاحيئ٘لبدح  ٔ٘لفٙلاجملدالالانيدس ي٘لؼضٓضلاالةسٔدجدالاحسضرٓبٔ٘لح َٔٝ٘لا وار . 

 ٙتقضٓهلخت٘لتضرٓبٔ٘لمقفة٘لنيدس ربلاحيٝدالانيضسَضف٘لمًلاح  ٔ٘لمعلبضآ٘لاحعدولاحضراص . 

 احسيضٔقلّا عزا لّتقٔٔهلاحضّراالاحسضرٓبٔ٘لاحسٙلتقْولبَدلاح  ٔ٘لنيدس ربلانيضسَضفل. 

 ّانيغأزّعدالانيدس يأ٘لمأًلواخأللّخأدرتلاح  ٔأ٘لح ضأدوٗلأع أدٛللللللللللتْثٔقلّتقٔٔهلاحربامجلاحسضرٓبٔ٘لاحسٙلتقضمَدلاهلٔٝدا

 . ٍٔٝ٘لاحسضرٓطلّمعدّىَٔهلّاهلٔٝ٘لا وارٓ٘لّلذالاحتالب

 احسيضٔقلمعلإوارٗلعٌْٝلاحتالبلبدح  ٔ٘لفٙلؽتٔطلّتيئذلّمسدبع٘لعن ٔدالتضرٓبلاحتالبلمًلخالل :- 

 .احذاتٔ٘ةصزلاحتالبلانيرٍ للح سضرٓبلّػَٔشلبٔدىدتَهلّصوتَهل -

  . بيدٛليدعضٗلبٔدىدالاحسضرٓبلانئضاىٙ -

 (.ا عالٌلعًلفزصلاحسضرٓبلانيسدة٘ل بدحسيضٔقلمعلجَدالاحسضرٓب -

 . تيضٔقلتْسٓعلاحتالبلع ٙلجَدالاحسضرٓب -

 .تيضٔقلا عزا لّانيسدبع٘لانئضاىٔ٘ -

 .تقٔٔهلأواٛلاحتالبلّاحسضرٓب -

 احسعزٓربلغضمدالّإم دىٔدالاحْةضٗلانيدس ي٘إةضارلاحيغزاالّا وح٘لاحسٙلمًلعدىَدلأٌلتضدعضلع ٙل. 

 فٙلتعضٓللاح ْاٜبلاـدة٘لبسضرٓبلاحتالبلبدحسيضٔقلمعلإوارٗلعٌْٝلاحتالبلمبدلخيضولاحعن ٔ٘لاحسع ٔنٔ٘لاالعفاك . 
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 يهبو وحذح انتذريت ػُذ تُفيذ ثزَبيج تذريجى

 ٍٔٝأ٘لاحسأضرٓطلّمعأدّىَٔه،لا وارٓأٌْ،لللللّاعلخت٘لاحسضرٓبلاحضأيْٓ٘لح أربامجلاحسضرٓبٔأ٘لح يٝأدالانيضأسَضف٘ل أع أدٛللللللل

ًٛلع ٕلوراص٘لاالةسٔدجدالاحسضرٓبٔ٘لاحيتلتَض لإحٕلرفعلمضسْٖلّليدٛٗلاحيٝدالانيدس ي٘. لاحعدم ٌْلّاحتالبلبدح  ٔ٘(لبيد

 ؼضٓضلاحيفاالاحشمئ٘لانيالٜن٘لةضبلطبٔعأ٘لاحيٝأدالانيضأسَضف٘لللل

لح سضرٓبلّؼضٓضلم دٌلإيدم٘لاحربامجلاحسضرٓبٔ٘.

 ٘احيٝأأدالانيضأأسَضف٘لح ربىأأدمجلاحسأأضرٓيبلانيقأأفحل رصأأدللللللكدطبأأ

لاحفعٔددالانييدصب٘.

 مسدبعأأ٘لاحفعأأٔددالّاحس لأأضلمأأًلأٌلاحفعأأٔددالمالٜنأأ٘لهلأأض لللللل

احربىدمجلاحسضرٓيبلانيقأفحلحسدقٔأقلاالصأسيدوٗلاحقصأْٚلمأًلسحأكللللللل

لاحربىدمج.ل

 لاحس لضلمًلإعضاولانيدوٗلاحسضرٓبٔ٘لحسْسٓعَدلع ٕلانيسأضربلليفلاحٔأْولل

لا ّللح ربىدمج.

 مسدبع٘لتيئذلاحربىدمجلاحسضرٓيبلّاحعنللع إٔلةأللانيعْيأدالاحأيتللللل

لتعفضلصبللتيئذِلعًلطزٓقلميضقلاحربىدمج.

 .لمسدبع٘لإةضارلعَدواالاجسٔدسلبزامجلاحسضرٓب

 .لمسدبع٘لتقٔٔهلاحربامجلاحسضرٓبٔ٘لّإعضاولاحسقدرٓزلاـدة٘لبذحك

 ٛللل االاحسصأدٔدٔ٘لاحأيتلمأًلعأ ىَدلمزاعأدٗلمعْيأدالاحربىأدمجلاحأيتلمتلتيئأذِللللللللللتقْٓهلاحربامجلاحسضرٓبٔأ٘لّاؽأدسلا جأزا

 ّاحعنللع ٕلةللت كلانيعْيدالأّلاؿضلميَدلعيضلتيئذلاحربامجلانيضسقب ٔ٘.

 تصًيى انربايج انتذريجيخ

تعسربلعن ٔ٘لتصنٔهلاحربىدمجلاحسضرٓيبلعن ٔ٘لفئ٘لةٔللؽس ربلمًلميعهلآلخز،لةضبلورج٘لخربتُلّاحعأزّ لل

لٔت٘لبُل،لإاللأىُلمًلانين ًلّاعلبعضلا رعدواالاحعدم٘لحسصنٔهلّتقٔٔهلاحربىدمجلاحسضرٓيبلحٔغنللاـتْاالاحسدحٔ٘:لاحمل

لختْاالتصنٔهلاحربىدمجلاحسضرٓيب

ل8ل7ل6ل5ل4ل3ل2ل1

لانئشاىٔ٘لانيضربٌْلانيسضربٌْلاحشمدٌلّاني دٌلاحْصدٜللا صدحٔبلانيْاْعدالا ٍضا 

ل**لّٓعسربلؼضٓضلأٍضا لاحربىدمجلاـتْٗلا ّحٕلّا صدصٔ٘لعيضلتصنٔهلاحربامجلاحسضرٓبٔ٘.ل

ٓسهلؼضٓأضلانيْاأْعدالاحأيتلصٔس أنيَدلاحربىأدمجلأّلؼضٓأضلقسأْٖلاحربىأدمجليفلاأْٛلللللللللللؼضٓضلقسْٖلاحربىدمجلاحسضرٓبٙل::

ّمضسْٖلانيغدرلللفقضلتسغدبُلبعضلانيْاْعداللؼضٓضلأٍضا لاحربىدمجلّاحذٖلصٔسْيربلع ٕلؼ ٔللاالةسٔدجدالاحسضرٓبٔ٘

يفلبعضلاحربامجلّح ًلعيدةزللللميَدلخيس أربلمأًلبزىأدمجلآلخأز،للنأدلأٌلاحفلٔأشلع إٔلاؾدىأبلانيعأزيفلّاؾدىأبلاحستبٔقإٔلللللللللللل

لخيس ربلأٓ د.

ل
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تسعأأضولا صأأدحٔبلاحسضرٓبٔأأ٘لفنيَأأدلاحملداأأزاا،لّاحملداأأزٗلاحيقدعأأٔ٘،لّوراصأأ٘لاؿدحأأ٘،لّاحسنأأدرًٓ،لللللللا صأأدحٔبلاحسضرٓبٔأأ٘ل::ل

ّاالصسقصدٛاا،لّاحسع ٔهلانيربمج،لمتثٔللا وّار،لّانيبدرٓدا،لّاحشٓدراالانئضاىٔ٘...اخل،لّاللٓعةلتعضولا صأدحٔبلاحسضرٓبٔأ٘لأىَأدلللل

عْٔبَد،لّا ٍهلمًلسحكلأٌلح للميَدلفداللحالصسدضاولةضبلطبٔعأ٘لانيْاأْعلللبضاٜللحبع َدلاحبعض،لّح ًلح للميَدلمشآدٍدلّ

احذٖلتسهلمعدؾسُ،لّةضبلىْعٔ٘لاؾْاىبلانيت ْبأ٘لتشّٓأضلانيسأضربلبَأدلصأْاٛللدىأتليفلعأ للمعأدر لأّلمَأدراالأّلتػأٔوليفللللللللللل

لاالػدٍدالّاحض ْلٔدا.

لحالسم٘لحسػتٔ٘لمْاْعدالاحربىدمجلاحسضرٓيب.تس نًلإمجدحٕلاحضدعدالاحسضرٓبٔ٘لامضٗلاحربىدمجلاحسضرٓيبل::ل

ٓ ٌْلواخللانيرصض٘لىيضَد،لأّلخدرجَأدلبدحيضأب٘لح أربامجلاحأيتلتيعنَأدلمرصضأدالتضرٓبٔأ٘للللللللم دٌلاىعقدولاحربىدمجلاحسضرٓيبل::ل

لمسدصص٘.

انيضربللفنْع٘لمًللٓعسربلاحزلٔشٗلا صدصٔ٘لحيجدحلاحربىدمجلاحسضرٓيبلةٔللجيبلأٌلتسْفزليفاخسٔدرلانيضربللّانيسضربلل::ل

انيَدراالا صدصٔ٘للنَدرٗلاحعأزضلّاحقأضرٗلع إٔلاالتصأدللاحيعأدل،لّاحقأضرٗلع إٔلا ييأدع،لّحضٓأُلورجأ٘لعدحٔأ٘لمأًلاؿضدصأٔ٘لللللللللللللل

االجسندعٔ٘لمضرلدلنيغأدعزلانيسأضربللّيأدورلع إٔلؼئأشٍهلح نغأدرل٘...اخل.للنأدلجيأبلأٌلتزاعإٔلفنْعأ٘لمأًلاالعسبأدرااللللللللللللل

نيسأضربللميَأدلأٌلتسيدصأبلطبٔعأ٘لاحربىأدمجلمأعلاةسٔدجأدتَهلاحسضرٓبٔأ٘لّأٌلٓ أٌْلٍيأدكلػدىضأدليفللللللللللللا صدصٔ٘لعيضلاخسٔدرلا

لانيضسْٖلاحْظٔيٕلّانيرٍللاحع نٕلّأٌلٓ ٌْلعضولانيغدرلللميدصبدلحتبٔع٘لاحربىدمج.

ربللّا وّاالاح شمأ٘للجيبلؼضٓضلمٔشاىٔ٘لاحسضرٓبلاحالسم٘لح ربىدمجلاحسأضرٓيبلبضيأ٘لمأًلم دفأملالانيأضلللللمٔشاىٔ٘لاحسضرٓبلل::ل

لا وارٓ٘لا خزٚ.لربح للبزىدمجلتضرٓيب،لّت  ي٘لإعضاولانيدوٗلاحسضرٓبٔ٘،لّانيصدرٓ

ّيفلىَدٓ٘لاحربىدمجلاحسضرٓيبلتسهلعن ٔ٘لاحسقٔٔهلفَٕلعن ٔ٘لميعن٘لتَض لإحٕلؼضٓضلليأدٛٗلأّلئنأ٘لعإٔٛللللعن ٔ٘لاحسقٔٔهل::ل

ضرٓبلمْالبدلحألٍضا لا ة ٔ٘لاحيتلعقضلمًلأج َدلأولال،لّؼضٓأضلاحسدضأٔيدالللمد،لفدهلض لمًلت كلاحعن ٔ٘لؼضٓضلمدلإساللدٌلاحس

احأأيتلجيأأبلإوخدهلأأدلع أإٔلبأأزامجلاحسأأضرٓبلّفأأقلمأأدلتيسَأإٔلإحٔأأُلعن ٔأأ٘لاحسقٔأأٔه،لّاخسبأأدرلمأأضٖلّاأأْحلّمصأأضائ٘لا صأأٝ ٘لل

لّاالصسقصدٛاالّا وّاالّا صدحٔبلانيضسدضم٘ليفلاحيغدطلاحسضرٓيب.

ل

ل
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 0202/0202انتي  تى تُفيذهب  خالل انذوراد انتذريجيخ 

لففٗلاالىعقدولانيضربلأصهلاحضّرٗلو

لانيسضربٌْ

لاهلض 

لخزٓجلطدحب

ل1
االٓشّل/لاهلدصب/لانيعدمالال

احسصئعٔ٘لاؾٔضٗل/صالم٘ل

احسيسٔػلع ٕللاحػذاٛل/

لاالغذٓ٘

لأ.و/لّحٔضلاحغدرّو

لأ.و.و/لقنضلورّٓػ

ل52ل-ل22-23/1/2020
لاؾْوٗاحسعزٓربلبيعهل

يفلانيصدىعللانيضسدضم٘

حسدزٓجلمَيضظلسراعٕل

ٓعنلليفلفدللاالغذٓ٘لم هل

لبيعهلاؾْوٗليفلانيصدىع

ل19ل-ل2/3/2020-29/1,2ل2

ل59ل-ل19/2/2019ل3

ل4

تيضٔقلاؿضاٜقلبدصسدضاول

لاالّتْلدو

ل3ل7لو6/2/2020ل-ل28/1لأ.و.و/لقنْوليدصه

اةسٔدتلصْقلاحعنلل

نيَيضصللسراعٔلليفل

لتيضٔقلاؿضاٜقفدلل

ل5

لعب دالاحزٖ

لاٌّلالًٓلبدصسدضاولبزىدمج

zoomل

ل4ل8لو8/2020/ل27ل-ل13/8لو/للأمحضلجدوّ

ئ٘لتصنٔهلعب داللٔ

م ْىدالاحزٖلانيدس ي٘لّ

لاحغب ٘

ل6

وّرٗلتصنٔهلاىعن٘لطدي٘ل

لمشضٔ٘

لاٌّلالًٓلبدصسدضاولبزىدمج

zoom 

ل-ل5ل3/9/2020ل-ل13/8لو/للأمحضلجدوّ

طديُللٔئ٘لاىغدٛلاىعن٘ل

مشضُٔلـضم٘لاحبٔٝ٘ل

لّاىسدتلاح َزبدٛ

ل7

االٓشّل/لاهلدصبل/لانيعدمالال

احسصئعٔ٘لاؾٔضٗل/ل

/للا غذٓ٘احسيسٔػلع ٕل

(لمتلا غذٓ٘احضنْوليفل

لwebexاصسدضاولبزىدمجل

لأ.و/لّحٔضلاحغدرّو

 أ.و.و/لقنضلورّٓػ

/ل3ل-ل8/2020/ل20

ل9/2020

ل19ل-

لاؾْوٗاحسعزٓربلبيعهل

يفلانيصدىعللانيضسدضم٘

حسدزٓجلمَيضظلسراعٕل

لٓعنلليفلفدللاالغذٓ٘لم ه

لبيعهلاؾْوٗليفلانيصدىع

ل8

/ل1ل-ل9/2020/ل27

ل10/2020

ل10ل-

ل9

وّرٗلتصنٔهلاىعن٘لطدي٘ل

للمشضٔ٘

لاٌّلالًٓلبدصسدضاولبزىدمج

zoomل

ل-ل4ل31/10/2020ل-ل15/10لو/للأمحضلجدوّ

لٔئ٘لاىغدٛلاىعن٘لطديُل

مشضُٔلـضم٘لاحبٔٝ٘ل

لّاىسدتلاح َزبدٛ

ل10

لتػذٓ٘لمزإلاح بض

لwebexاٌّلالًٓلبربىدمجل

ل-ل25ل27/11/2020لأ.و.و/لقنضلورّٓػ

احسعز لع ٕللٔئ٘لتق ٔلل

ا ثدرلاؾدىبٔ٘لمًلأمزاضل

لاح بضلبد غذٓ٘

ل11

لتػذٓ٘لمزإلاحضزطدٌ

لwebexالًٓلبربىدمجللأٌّ

ل51ل2لو.12/1/2021لأ.و.و/لقنضلورّٓػ

تق ٔللاحسعز لع ٕللٔئ٘ل

ا ثدرلاؾدىبٔ٘لمًلأمزاضل

لاحضزطدٌلبد غذٓ٘

ل12

االٓشّل/لاهلدصبل/لانيعدمالال

 احسصئعٔ٘لاؾٔضٗ(
لwebexمتلاصسدضاولبزىدمجل

لأ.و.و/لقنضلورّٓػ

ل1/ل30ل-ل2021/ل1/ل24

ل2021/

ل-ل20

لاؾْوٗحسعزٓربلبيعهلا

يفلانيصدىعللانيضسدضم٘

حسدزٓجلمَيضظلسراعٕل

لٓعنلليفلفدللاالغذٓ٘لم ه

لبيعهلاؾْوٗليفلانيصدىع

ل13

Total Station, Surveying 

and Mapping 

لzoomمتلاصسدضاولبزىدمجل

لو/للأمحضلجدوّ

ل2/ل7ل-ل2021/ل2/ل2

ل2021/

ل-ل4

تع هللٔئ٘لرفعلانيضدة٘ل

لبدحتزلقلانيدس ي٘

ل14

لتػذٓ٘لاحزٓدأل

لwebexاٌّلالًٓللبربىدمجل

ل-ل35ل15/2/2021لورّٓػلقنض/لو.و.أ

احْجبداللٔئُلعنلل

لاحصدٔ٘لح زٓدأل

ل15

تػذٓ٘لوّاجًلّت ًْٓل

 عالٜقلاحضّاجً
 1 20 8/4/2021-7 أ.و/لخ ٔللاحغددا

لٔئ٘لت ًْٓلاحعالٜقل

انيدس ي٘لّلتػذُٓلاحضّاجًل

ليفلمزاةللاحعنزلانيدس ي٘
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لففٗلاالىعقدولانيضربلأصهلاحضّرٗلو

لانيسضربٌْ

لاهلض 

لخزٓجلطدحب

ل16

لتػذٓ٘لاطيدل

لzoomاٌّلالًٓللبربىدمجل

لقنْوأ.و.و/ل

لاحزفدعٕ

ل-ل26ل26/4/2021

تػذُٓلاالطيدللّاحيزقل

بللاحػذاٛلاحتبٔعٕل

ّاحصيدعٕلّلمزاةللتتْرل

لاحسػذٓ٘لخالللاحعنزل

ل17

 لاالٓشّل/لاهلدصبل/لانيعدمالال

 احسصئعٔ٘لاؾٔضٗ(
لwebexمتلاصسدضاولبزىدمجل

لورّٓػلقنض/لو.و.أ

ل5/ل27ل-ل2021/ل5/ل20

ل2021/

ل-ل13

لاؾْوٗاحسعزٓربلبيعهل

يفلانيصدىعللانيضسدضم٘

حسدزٓجلمَيضظلسراعٕل

ٓعنلليفلفدللاالغذٓ٘لم هل

لبيعهلاؾْوٗليفلانيصدىع

لميضقلاحضّراالاحسضرٓبٔ٘ل:لأ.و.و.لمَيضلعبضلاحبدصط**ل

 

 



 

 
 
 

 األنشطة البيئية 
 واجملتمعية
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  ثًحبفظخ أسيىط« 01جسىس انخري »يشبسكخ كهيخ انضساعخ فً قبفهخ 

مبحافظمٞ   10عاركت كوٚٞ اهشراعٞ فٟ ُغاط اهقافوٞ اهشراعٚٞ ٗاهتٟ كاُت فمٌّ فااهٚماا اهقافومٞ ااتلاًومٞ  ضم٘ر ارتم        

باهتاماْٗ ًمع    2020دٙضٌرب  17-13أصٚ٘ط، ٗاهتٟ ُظٌٔا قطاع خدًٞ اجملتٌع ٗتٌِٚٞ اهب٣ٚٞ جباًاٞ ااِؾ٘رٝ خالي اهفرتٝ ًّ 

 (.ااِدرٝ قبوٛ، عزب اهقدادٙح، األقادًٞ، عزب اهلالبااقز٠ )ر أصب٘ع ألٓاهٛ  اًاٞ أصٚ٘ط، ٗقد قدًت خدًاتٔا عوٟ ًدا

 ٝ ٞ    -أ.د/ ستضمّ فٌٔمٟ ستٌمد ًؾمطفٟ      :عارن فٟ فااهٚاا اهقافوٞ ًّ كوٚٞ اهشراعٞ كال ًّ اهضماد ، األصمتا  بقضمٍ اهفاكٔم

 .األصتا  ااضاعد بقضٍ األرافٟ - ستٌ٘د ً٘صٟ ستٌد عٌز /َ.د.أ

مشوت فااهٚاا اهقافوٞ اهشراعٚٞ عقد عددًا ًّ اهوقما١اا اهتققٚفٚمٞ ٗاهت٘ع٘ٙمٞ ًمع اامشارع   ٚمض ح ت٘فمٚح ًؾمادر         

اهتو٘ث اهػذا٢ٛ ٗطزق اه٘قاٙمٞ ًِمٕ، ٗكٚفٚمٞ اخصمت داَ الًمّ هوٌبٚمداا ٗشتاطزٓما، ٗكمذهم ح ًِاقغمٞ عمدد ًمّ ًغماكى             

هوتشٓ ، ٗطزق اهتطامٍٚ نُتماا اهغمتالا عمّ طزٙمع اهربعٌمٞ ارتوقٚمٞ أٗ        اهتشٓ  يف أعجار اااصت٘ ٗطزق دفع أعجار اااصت٘ 

 .اهرتكٚب باهغع اهقٌٛ

كٌا صآٌت اهقافوٞ اهشراعٚٞ يف تقدٍٙ اهِؾح ٗاهت٘ ٕٚ ٗانرعاد ًِٗاقغٞ عدد ًّ ااغماكى اهمت ت٘ا مٕ اامشارع  ًمع      

ٌٚممات٘دا يف أعممجار اهزًمماْ، ًٗلافحممٞ اذتغمما٢ػ يف طممزا اذتومم٘ي ااِاصممبٞ امما، كٌمما ح ًِاقغممٞ  ومم٘ي ًٗقرت مماا الافحممٞ اهِ

ستؾ٘ي اهقٌح، كمذهم تطمزق اهِقماؼ أس أصمباب تمدٓ٘ر األرافمٛ ُتٚجمٞ صم١٘ اخصمتػالي ااما٢ٛ ًمع ًِاقغمٞ ًغملوٞ ُقمؿ               

 .ًدخالا انُتاا ٗخاؽٞ األمسدٝ األ ادٙٞ ٗكٚفٚٞ رفع كفا١ٝ اصت داَ اهضٌاد

ُا٢ب ر٢ٚط  اًاٞ -ٗاهضٚدٝ أ.د/ ًٔا غامن ٗحبق٘ر اهضٚد أ.د/ عحاتٞ غزٙب ٗقد قاَ كى ًّ اهضٚد أ.د/ ستٌ٘د ااوٚجٛ، 

ًمدٙز ًزكمش اهدراصماا ٗاهبحم٘ث اهب٣ٚٚمٞ بتلمزٍٙ اهضمادٝ         -أصٚ٘ط هغ٣ْ٘ اهتاوٍٚ ٗاهطالب، ٗاهضمٚد أ.د/ اابمت عبمد اامِاٍ     

د عظٌٚٞ صآٌت يف اصتاا فااهٚماا  ااغارك  يف اهقافوٞ ًّ كى ًّ  اًاٞ ااِؾ٘رٝ ٗ اًاٞ اصٚ٘ط ُظزًا اا قدًٖ٘ ًّ  ٔ٘

 .اهقافوٞ مبحافظٞ أصٚ٘ط
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  يسبهى فً تجًيم حذائق يسبكٍ هيئخ انتذسيس« يشتم انضيُخ ثكهيخ انضساعخ»

فٟ أطار دٗر كوٚٞ اهشراعٞ يف خدًٞ اجملتٌع ٗخاؽٞ زتتٌع ادتاًاٞ تضآٍ اهلوٚٞ ًّ خالي ٗ دٝ ًغتى اهشِٙٞ بقطاع 

 .اهب٣ٚٞ يف جتٌٚى  دا٢ع ًضاكّ اهضادٝ أعقا١ ٣ٚٓٞ اهتدرٙطخدًٞ اجملتٌع ٗتٌِٚٞ 

 

 «يىاجهخ خطش اإلديبٌ ثبنجبيعخ»َذوح ثعُىاٌ 

 بز٢اصٞ اهدكت٘رٝ / صحز اهدكزٗر٠ (ً٘ا ٔٞ خطز اندًاْ بادتاًاٞ )باِ٘اْ ُدٗٝ  25/4/2021األ د اا٘افع  عقدا َٙ٘

أصتا  اهضٌَ٘ بلوٚٞ اهطب  اًاٞ ااِؾم٘رٝ ٗٗ مدٝ ًلافحمٞ اندًماْ باهدقٔوٚمٞ بز٢اصمٞ األصمتا / أصمالَ اهبغمال٠ٗ ٗأعمزا            

 األصتا / بالي عاباْ.

 («0) انتًُيخ جسىس» املتكبيهخ املُصىسح جبيعخ قبفهخ فً تشبسك انضساعخ كهيخ

ٗ زؽًا ًّ  اًاٞ ااِؾ٘رٝ عوٟ تاظٍٚ دٗرٓا اُاجتٌاٛ يف خدًمٞ اُاجتٌمع اُاحمٚه بٔما;      ( ٚاٝ كزميٞ)يف أطار ًبادرٝ 

 .هٛ قزٙٞ كفز اهرتعٞ مبزكش عزب هتقدٍٙ خدًاتٔا أس أٓا ((1 ض٘ر اهتٌِٚٞ ))اُطوقت قافوٞ  اًاٞ ااِؾ٘رٝ ااتلاًوٞ 

اهتدرٙط هتقدٍٙ ارتدًاا اخرعمادٙٞ ٗاخصتغمارٙٞ    عاركت كوٚٞ اهشراعٞ يف فااهٚاا اهقافوٞ ب٘فد ًّ اهضادٝ أعقا١ ٣ٚٓٞ

ستٌد عبد اهداٍٙ أصتا  اخقتؾاد اهشراعمٟ، أ.َ.د.   .هوٌشارع ، ٗفٍ اه٘فد كى ًّ اهضادٝ: أ.د. ستضّ فٌٔٛ أصتا  اهفاكٔٞ، أ.د

ِؾ٘رٝ، ٗ د. ستٌد ستٌ٘د ً٘صٛ أصتا  ًضاعد عوَ٘ األرافٛ ًٗدٙز ٗ دٝ األرافٛ ٗااٚاٖ مبزكش اهبح٘ث اهشراعٚٞ  اًاٞ اا

 .ًدرظ احملاؽٚى ًٗدٙز ٗ دٝ احملاؽٚى مبزكش اهبح٘ث اهشراعٚٞ  اًاٞ ااِؾ٘رٝ -ؽالا عتٜٚ٘ 

ؽا ب اهقافوٞ تِظٍٚ عدد ًّ األُغطٞ ارتاؽٞ بانرعاد اهشراعٛ ٗاهفحؿ اذتقوٛ  ٚض ح تِظمٍٚ عمدد ًمّ اهِمدٗاا     

غملالا اهمت ت٘ا مٕ اخُتماا اهشراعمٛ ٗأوماد  وم٘ي ًِاصمبٞ اما،          ٗاهوقا١اا اهت٘ع٘ٙٞ ًع اامشارع  باهقزٙمٞ هو٘قم٘  عومٟ اا    

بانفافٞ أس اذتدٙض عّ أٌٓٚٞ تزعٚد اصت داَ ااٚاٖ ٗرفع كفا١ٝ اهزٜ اهضطحٛ ٗبمزاً  اهتػذٙمٞ حملؾم٘ي اهبطاطما ٗأٌٓٚمٞ      

همذرٝ ٗكمذهم اختٚمار    اصت داَ اهضمٌاد ااامدُٛ ااِاصمب بماختال  احملؾم٘ي، ٗأٌٓٚمٞ ًقاًٗمٞ اذتغما٢ػ يف ستؾم٘هٛ األرس ٗا         

 .اهؾِف ااِاصب ٗفقا هلى ًِطقٞ
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  انضساعيخ وانجحىث انتجبسة يشكض

 قالبغ٘ ٗسٙاْ -بااِؾ٘رٝ  بلوٚٞ اهشراعٞ

ٞ  أطمار  فٟ::  اازكش رصاهٞ ٞ  رصماه ٞ  كوٚم ٞ  اهشراعم ٝ   اًام ٟ  ااِؾم٘ر ٞ  ٗاهبحم٘ث  اهتجمارب  ًزكمش  ٙضما  -)ااِؾم٘رٝ   اهشراعٚم

ٍ  بم   اهزبه زتاي فٟ بزصاهتٔا اهقٚاَ فٟ ادتاًاٞ ًااُٗٞ قالبغ٘ ٗسٙاْ( أس ٟ  اهتاومٚ ٞ  اجملتٌمع  ٗ ا ماا  ادتماًا  هتٌِٚم

 .ٗاذتٚ٘اُٟ اهِباتٟ بغقٕٚ اهشراعٟ انُتاا ٗتط٘ٙز

 أهداف املركز
 ااغمماكى  ممى أس ااادفممٞ ٗاهاوٌٚممٞ اهشراعٚممٞ ٗاهبحمم٘ث اهتجممارب أ ممزا١ 

 يف ٗاذتٚمم٘اُٛ اهِبمماتٛ اهشراعممٛ انُتمماا ُغمماط ٙ٘ا ٔٔمما اهممت اه٘اقاٚممٞ

 . احملوٟ اجملتٌع

 انُتاا تط٘ٙز  ٛ ٛ  اهشراعم ٛ  ٗاذتٚم٘اُ ٞ  باألصماهٚب  ٗاهضمٌل  اهمت  اهاوٌٚم

 . ٗحتضِٕٚ ٗتاددٖ انُتاا ٗفزٝ عوٚٔا ٙرتتب

 َاهاوٚما  ٗاهدراصاا اهبلاه٘رٙ٘ظ طالب تدرٙب يف انصٔا  ٟ َ  عوم  اصمت دا

ٝ  األصماهٚب  اضاٙزٝ اذتدٙقٞ ٗاهفِٚٞ اهاوٌٚٞ األصاهٚب  زتماي  يف ااتطم٘ر

  اهشراعٚٞ. ااازفٞ

 ٗاا٣ٚاا ادتاًااا ًع ٗاهاوٌٚٞ اهققافٚٞ اهزٗابه ت٘اٚع  ٞ ٟ  اهاوٌٚم  عوم

 . اهشراعٞ زتاي يف ٗاهاااٛ اهازبٛ اهؾاٚد

 ٌٞٓاهؾممٚاُٞ بأعٌمماي ٗاهقٚمماَ با تٚا مماتٍٔ ٗتشٗٙممدٓا ٗكوٚاتٔمما هوجاًاممٞ اهشراعٚممٞ ااغممزٗعاا تِفٚممذ يف ااضمما 

 . اختؾاؽاتٕ يف تدخى اهت ٗانؽال اا

 َاخصتغاراا ٗتقدٍٙ ٗاهضٌلٛ ٗاذتٚ٘اُٛ اهشراعٛ اجملاي يف انُتا ٚٞ باألعٌاي اهقٚا . 

 ًٍِٚٗتجاتٔا ٗاهضٌلٚٞ ٗاذتٚ٘اُٚٞ اهشراعٚٞ اجملاخا يف ٗاهااًو  اأِدص  كفا١ٝ هزفع تدرٙبٚٞ دٗراا تِظ . 
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 املركزوحداث 
   ٟ ٛ ٗ مدٝ اصتؾمالا    - ٗ مدٝ اهِحمى ٗاذتغمزاا    - ٗ مدٝ اا بم٘ساا    - ٗ دٝ اهتؾمِٚع اهػمذا٢ ٖ  األرافم ٗ مدٝ   - ٗااٚما

 أُتماا ٗ مدٝ    - ٗ مدٝ ااغمتى    - ٗ دٝ اهفاكٔٞ -األهباْ ٗ دٝ ًِتجاا   - اذتٚ٘اُٟ ٗاهضٌلٟ انُتااٗ دٝ  - احملاؽٚى

 االِٚٞ.ٗ دٝ  - ٗ دٝ ارتقز ٗاهشِٙٞ - اهدٗا ّ

 0202-0202خالل  املختلفت ووحداته الزراعيت والبحوث التجارب مركز أنشطت
 ًًٙ٘ٚا رغٚف 6000  ٘اس ب٘اقع اذتز ارتبش ًّ  ادتاًاٚٞ اادْ باض ا تٚا اا ت٘رٙد فٟ اهبد١    

 ًًٙ٘ٚا سباد٠ عوبٞ 1500  ٘اس ب٘اقع اهشباد٠ ًّ ادتاًاٚٞ اادْ ا تٚا اا ت٘رٙد يف اهبد١ 

 ًًٙ٘ٚا كٚو٘ا 40  ٘اس ب٘اقع اا والا ًّ ادتاًاٚٞ اادْ ا تٚا اا ت٘رٙد يف اهبد١ 

 ا تٚا اتٔما  هضمد  ًأما  اهتااقد ٗاهضابع ٗااضتغفٚاا ادتاًاٚٞ اادْ ا تٚا اا ت٘رٙد يف اخصتٌزار  ّ  صم٘ا١  ارتبمش  ًم

  اذتز أٗ اادعٍ

  ًًٙ٘ٚا رغٚف 2500 ب٘اقع اادعٍ ارتبش ًّ باهدقٔوٚٞ اهؾحٚٞ اهغ٣ْ٘ ا تٚا اا ت٘رٙد يف اخصتٌزار  

 بقالبغ٘ اهفاكٔٞ اشرعٞ اخصتػالي عق٘د أ زا١اا أُٔا١ 

 ٌٞٓااغتى ٗ دٝ خالي ًّ اهتدرٙط ٣ٚٓٞ أعقا١ اهضادٝ  دا٢ع جتٌٚى يف ااضا   

 ثبملجيذاد انجيئخ تهىث أثحبث يشكض

ٞ  أطمار  فٟ::  اازكش رصاهٞ ٞ  رصماه ٞ  كوٚم ٟ    اهشراعم ٞ  توم٘ث  أحبماث  ًزكمش   اًامٞ ااِؾم٘رٝ ٙضما ٍ  أس باابٚمداا  اهب٣ٚم  تقمدٙ

ٝ  اهتمأا اا  بدراصٞ ٗااضآٌٞ ، اا الًّ ٗاخصت داَ باابٚداا اهتو٘ث شتاطز فد احملٚه هوٌجتٌع ب٣ٚٚٞ خدًاا  اهقمار

 .ٗتداٗاا اصت دأًا عوٟ ٗاهتدرٙب ٗاهت٘عٚٞ  ، اا توفٞ هوٌبٚداا ٗالًِٞ

 أهداف املركـز

    اهضمماَ هوٌبٚممداا عوممٟ انُضمماْ ٗاذتٚمم٘اْ ٗكا٢ِمماا اهرتبٚممٞ     دراصممٞ اهتممأا

ٗاهِباتمماا اخقتؾممادٙٞ ًممّ احملاؽممٚى ٗغ ٓمما ٗتشٗٙممد ادتٔمماا اا تؾممٞ        

 مبقٌْ٘ ٓذٖ اهدراصٞ.

  ٞٙٗدراصٞ تأا  تداخى اابٚداا ًع خ٘اـ اهرتبٞ باهطزق اهطبٚاٚٞ ٗاهلٌٚا

 ٗاهبٚ٘ه٘ ٚٞ.

   باصممتبااد اازكبمماا األكقممز  دراصممٞ اهتممأا  اخختٚممار٠ هوٌبٚممداا ٗاهت٘عٚمم ٞ

 خط٘رٝ.

       ٝاافرتصماا اامتطفالا    -دراصٞ تأا  اابٚمداا عومٟ اهلا٢ِماا اذتٚمٞ اافٚمد- 

 اهِحى.

        ًٞمما١  -اامم٘ا١  -تقدٙز ًتبقٚاا اابٚداا عوٟ احملاؽٚى ٗارتقزاٗاا ٗاهفاكٔٞ ٗأٙقما فمٟ ًلُ٘ماا اهب٣ٚمٞ غم  اذتٚم- 

 ًٗمد٠ خط٘رتٕ.تمزبمٞ ٗ هم هوتاز  عوٟ در ٞ اهتو٘ث 

       ٞتِظٍٚ بزاً  تدرٙبٚٞ ٗأرعادٙٞ هوبا ق  ٗاهااًو  فٟ زتاي ؽِاعاا ٗتمداٗي اابٚمداا تتِماٗي اه٘صما٢ى اهاوٌٚم

 هتجِب أخطار اهتو٘ث باابٚداا.

 .تِظٍٚ ًؤمتزاا ٗعقد ُدٗاا ٗا تٌاعاا ٗ وقاا ُقاؼ  ٘ي ققاٙا تو٘ث اهب٣ٚٞ باابٚداا 

  دٗرٙٞ. أؽدار دٗراا ُٗغزاا دٗرٙٞ ٗغم 

 .تِفٚذ كى ًا ٙ٘كى أس اازكش ًّ أعٌاي فٟ زتاي اختؾاؽٕ ًّ ادتاًاٞ أٗ اا٣ٚاا ٗااؾاحل األخز٠ 



 

Faculty of Agriculture - Mansoura University  
Annual Report 2020-2021 

 
81 

 انذقيقخ انتحبنيم وحذح

ٟ ::  اه٘ دٝ رصاهٞ ٞ  أطمار  فم ٞ  رصماه ٞ  كوٚم ٟ  اهشراعم ٝ  تضما ٞ  اهتحاهٚمى  ٗ مد ٟ  باهبحمض  اخرتقما١  أس اهدقٚقم ٟ  اهاوٌم ٖ  فم  اجتما

ٞ  اهتحاهٚى ٟ  اهطمالب  ٗتمدرٙب  اهلٌٚٚا٢ٚم ٝ  اهتقِٚماا  أ مدث  عوم ٞ  ٗاأل ٔمش ٞ  اهاوٌٚم ٟ  ٗااضمآٌ ٞ  فم  اهاوٚما  اهدراصماا  خدًم

 اهب٣ٚٞ ٗتٌِٚٞ اجملتٌع ٗخدًٞ

 نشأة الوحدة

 30/4/1995 بتارٙخ 243 رقٍ ادتاًاٞ زتوط بقزار اهدقٚقٞ اهتحاهٚى ٗ دٝ أُغ٣ت  . 

 أهداف الوحدة

 ادتاًاٞ خارا أٗ داخى ًّ با ق  ًّ ااقدًٞ اا توفٞ هوٌ٘اد اهدقٚقٞ اهتحاهٚمى أ زا١ . 

 اهمت  ٗاهتطبٚقٛ األكادميمٛ اهطابمع  اا اهاوٌٚممٞ اهبحم٘ث أ زا١  َ ٞ  ختمد ٟ  ٗتاٌمى  اهب٣ٚم ٞ  ًغملالتٔا   مى  عوم  ب٘اصمط

 .  خار ٔا ًّ أٗ ادتاًاٞ داخى ًّ با ق 

 َخار ٔما  ًّ أٗ ادتاًاٞ داخى ًّ اهبح٘ث طالب ٗتاوٍٚ تدرٙب يف انصٔا  ٟ َ  عوم ٞ  األصماهٚب  اصمت دا ٞ  اهاوٌٚم  ٗاهفِٚم

 . اذتدٙقٞ

 ُٞٗٗحتضِٕٚ انُتاا ٗفزٝ عوٚٔا ٙرتتب  دٙدٝ أصاهٚب ٗخوع هتط٘ٙزٖ  اهاوٌٚمٞ باألصاهٚب انُتمما ٛ اهِغاط ًاا . 

 َانُتا ٚٞ. كفا١اتٍٔ ٗرفع ٗتاوٌٍٚٔ اذتدٙقٞ ٗاهفِٚٞ اهاوٌٚٞ األصاهٚب اصت داَ عوٟ اجملتٌع أفزاد تدرٙب يف انصٔا 

 انخذيخ انعبيخ نهخذيبد اإلسشبديخ واالستشبسيخ انضساعيخيشكض 

 انرعممادٙٞ ًزكممش ارتدًممٞ اهااًممٞ هو ممدًاا  ٙضمماٟ ااِؾمم٘رٝ  اًاممٞ اهشراعممٞ كوٚممٞ رصمماهٞ أطممار فممٟ::  اازكممش رصمماهٞ

 أس باهلوٚٞ اهتطبٚقٚٞ اهبح٘ث ُتا٢  خالاا ًّ ِٙقى ٗاجملتٌع اهلوٚٞ ب  أوابٚٞ عالقاا بِا١ أس اهشراعٚٞ ٗاخصتغارٙٞ

  .ًٗتطوباتٕ اجملتٌع مبغلالا اهلوٚٞ با قٟ ٗٙزبه ، ٙضت دًٔا ًّ

 نشأة املركز

  و دًاا انرعادٙٞ ٗاخصتغارٙٞ اهشراعٚٞ ك٘ مدٝ  اا طمابع   ارتدًٞ اهااًٞ هؽدر قزار زتوط ادتاًاٞ بإُغا١ ًزكش

 . 30/4/1990خاـ فٟ 

  2/6/1990ندارتٕ فٟ ٗمتت اا٘افقٞ عوٟ خ٢حتٕ اهداخوٚٞ ٗتغلٚى أٗي زتوط. 

 أهداف املركـز

  . ٚت٘ ٕٚ اهبح٘ث اهشراعٚٞ باهلوٚٞ رتدًٞ انُتاا اهشراعٟ ٗااِتج  اهشراع 

  .ٟتبضٚه ُتا٢  اهبح٘ث ٗتازٙف ااِتج  بٔا فٟ كافٞ زتاخا انُتاا اهشراع 

  .تقدٍٙ ارتدًاا انرعادٙمٞ ٗاخصتغاراا هألفزاد ٗاا٣ٚاا بادتاًاٞ ٗخار ٔا 

 داد األدهٞ اهتدرٙبٚٞ ٗأُتاا اا٘اد اهتاوٌٚٚٞ ًّ ُغمزاا ًٗوؾقاا ٗأفمالَ. أع 

 )ٟأ زا١ اهبحم٘ث ٗاهدراصماا ٗااغزٗعاا اهبحقٚمٞ )بٚت خربٝ سراع.  

  .ٟتِظٍٚ ٗعقد اهرباً  ٗاهدٗراا اهتدرٙبٚٞ اات ؾؾٞ مبجاخا انُتاا اهشراع 
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 اهتٟ قاَ بٔا قطاع خدًٞ اجملتٌع ٗتٌِٚٞ اهب٣ٚٞ باهلوٚٞ هوتااًى ًع  ا٢حٞ ك٘رُٗا

   ح ُغز دهٚى أ زا١اا اهتااٙػ ًع ف ٗظ ك٘رُٗا ٗاهذٜ أعدٖ قطاع ع٣ْ٘ خدًٞ اجملتٌع ٗتٌِٚٞ اهب٣ٚٞ عوٟ ً٘قمع

  2020ُٙ٘ٚ٘  1اهلوٚٞ بتارٙخ  

            ٟعقد هقا١ هوضٚد األصتا  اهدكت٘ر عٌٚد اهلوٚٞ ًمع اهضمادٝ راصما١ األقضماَ اندارٙمٞ باهلوٚمٞ ٗعمزل خطمٞ اهلوٚمٞ فم

 . اهتااًى ًع  ا٢حٞ ك٘رُٗا

 

              خطٞ اهلوٚٞ ًّ خمالي أ مزا١ عٌوٚماا اهتاقمٍٚ ٗاهمتطٔ  ٗحتدٙمد ًضماراا همدخ٘ي ٗخمزٗا اهطمالب ًمّ اهقاعماا

 ٗااااًى ٗهؾع انرعاداا ٗااوؾقاا هت٘عٚٞ اهطالب ٗاهِغز عوٟ ً٘قع اهلوٚٞ.

  ًّ ٝٗح خالي ت٘عٚمٞ   22/10/2020ٗ تٟ  17/10/2020انعالْ عّ األصب٘ع اهازٙفٛ هوطالب ٗاهذٜ عقد خالي اهفرت

 اهطالب بف ٗظ ك٘رُٗا ٗأٍٓ ان زا١اا اهتٟ وب أتباعٔا هوتااًى ًع اهف ٗظ .

 

  أكتم٘بز   23 – 22هوطوبٞ ٗاهتمٟ عقمدٓا ًزكمش تطم٘ٙز األدا١ ادتماًاٟ ٙمً٘ٛ         19اهدٗرٝ اهتدرٙبٚٞ اهتااٙػ ًع ك٘فٚد

  onlineاهضادصٞ ًضا١ًا  2020

  ُغز  ارتطٞ اهتِفٚذٙٞ هولوٚٞ هوتااٙػ ًت تداعٚاا ف ٗظ ك٘رُٗا 
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 ادتاًاٞ ا٘ا ٔٞ  ا٢حٞ ك٘رُٗا  ُغز عوٟ ً٘قع اهلوٚٞ اصتطالع رأٜ اهااًو  فٟ ان زا١اا اخ رتاسٙٞ اهتٟ اختذتٔا 

  ُٞغز صٚاصٞ  اًاٞ ااِؾ٘رٝ فٟ اهتااًى ًع  اخا اخعتباٖ أٗ انؽابٞ بف ٗظ ك٘رُا اِض٘بٟ ادتاًا 

 -تجهيض انكهيخ نعقذ االيتحبَبد يٍ خالل انعذيذ يٍ اإلجشاءاد االحرتاصيخ ويُهب :

 ٗكٌاًاا.  عقد ا تٌاع ًع اهضٚد أً  اهلوٚٞ ًٗدٙز اهت٘رٙداا باهلوٚٞ هتجٔٚش أدٗاا اهتاقٍٚ ًّ كح٘ي 

  .ًٍٚزا اٞ ب٘اباا اهتاقٍٚ ٗاهتأكد ًّ  آشٙتٔا ٗت٘ف  ً٘اد اهتاق 

  .عٌى ًضاراا تزاعٛ اهتباعد اخ تٌاعٟ ب  اهطالب هدخ٘ي ٗخزٗا اهطالب ًِٔا 

 . جتٔٚش اهقاعاا ٗاادر اا احملددٝ هاقد اخًتحاُاا ٗٗفع عالًاا ًٗوؾقاا هوطالب حتدد األبااد ب  اهطالب 

  دتِت  هواشي هوحاخا ااغتبٕ يف أؽابتٔا .جتٔٚش 

 . اهتاقٍٚ اهدٗر٠ هوقاعاا ٗاادر اا ٗاهلُ٘رتٗي 

         ًزٗر دٗر٠ عوٟ اهوجاْ ًٙ٘ٚا هوتأكد ًّ اخهتشاَ بتطبٚع ان مزا١اا ًمّ قبمى اهطمالب ٗااال ظم  ٗأعمداد تقزٙمز

 بض  اهاٌوٚٞ انًتحاُٚٞ. ًٟٙ٘ ٗأرصاهٕ أس ًلتب ًااس اهضٚد األصتا  اهدكت٘ر ُا٢ب ر٢ٚط ادتاًاٞ

      طباعٞ اهادٙد ًّ ااوؾقاا انهلرتُٗٚٞ ٗت٘سٙأا عوٟ اهادٙد ًّ األًاكّ باهلوٚٞ هت٘عٚمٞ اهطمالب بقمزٗرٝ تطبٚمع

 ان زا١اا  اخ رتاسٙٞ.   
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 أهذاف خطخ اإلخالء:
 ٞمحاٙٞ األرٗا ٗاااي اهااَ ٗااٌتولاا ارتاؽ 

   انعممداد اهِفضممٟ هغمماغوٟ اهلوٚممٞ عوممٟ ً٘ا ٔممٞ األسًمماا

 ٗاذتزٙع ٗاا٘اقف اهطار٢ٞ.

 .ًازفٞ شتارا اهِجاٝ أاِا١ األسًاا ٗاذتزٙع 

 .اهتدرٙب ادتاًاٟ هوتؾز  األًقى أاِا١ اهط٘ار٠ْ 

      سٙممادٝ أٗاؽممز اهتامماْٗ بمم  عمماغوٟ اابِممٟ ًممّ طممالب

 ٗأعقا١ ٣ٚٓٞ تدرٙط ٗعاًو 

 تِت  ُتٚجٞ اهفشع ُتٚجٞ عدَ  جتِب إٔٙ أاار صوبٚٞ قد

ًازفمٞ  مدٗد األسًممٞ ًٗما ِٙمت  عممّ بامض اهتؾممزفاا      

 ارتاط٣ٞ ًقى اهتدافع ٗدٓط الخزّٙ أاِا١ ارتزٗا.

 عُبصش خطخ اإلخالء:
ًتطوباا صتاا خطٞ ً٘ا ٔٞ األسًاا ٗاذتاخا اهطار٢مٞ تاتٌمد بغملى أصاصمٟ عومٟ فزٙمع أدارٝ األسًمٞ ًٗمد٠ تدرٙبمٕ عومٟ           

عزاا انُذار باألسًمٞ ٗاختما  ان مزا١اا اه٘قا٢ٚمٞ ٗاا٘ا ٔمٞ اهفاوٚمٞ ٗا تم٘ا١ اهقمزر ٗتاتٌمد أٙقما  عومٟ            كٚفٚٞ اكتغا  ًؤ

 .اه٘صا٢ى ٗاااداا اات٘فزٝ ٗدهٚى اهتاوٌٚاا اهتٟ تِظٍ أصو٘ب تِفٚذ ارتطٞ 
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 يستىيبد انطىاسئ انتً قذ تستىجت اإلخالء املجًُ وانكىد انهىًَ نهطىاسْي:
 ت٠٘ األٗي: در ٞ ارتط٘رٝ ًِ فقٞ اهل٘د اهوُٟ٘ ) أؽفز ( ٟٗٓ  اهمٞ خ تغملى خطم٘رٝ خمارا      اهٞ طار٢ٞ ًّ ااض

 ُطاق ًلاْ اذتادث ٗميلّ اهضٚطزٝ عوٟ اا٘قف متاًا  ب٘اصطٞ األفزاد اهااًو  باا٘قع.

      ٟتغملى خطمز    اهٞ ط٘ار٠ْ ًّ ااضت٠٘ اهقاُٟ : در ٞ ارتط٘رٝ ًت٘صطٞ اهل٘د اهوُٟ٘ ) بزتقماس ( ٗٓمٟ اذتاهمٞ اهتم

اختضاع ٗاخًتداد أٗ اخُتغار ٗعدَ أًلاُٚٞ اهضٚطزٝ اهف٘رٙٞ ٗتتطوب أعمالْ  اهمٞ اهطم٘ار٠ْ اهغماًوٞ ٗتمدخى فمزق       

 زتابٔٞ اهط٘ار٠ْ  ضب ارتطٞ اا٘ف٘عٞ ٗٙضت٘ ب  هم تغػٚى غزفمٞ عٌوٚماا اهطم٘ار٠ْ اصمتدعا١ كافمٞ ااضمؤٗه       

 ٗاألفزاد ااِ٘ط بٍٔ تِفٚذ ارتطٞ.

 ً ااضت٠٘ اهقاهض در ٞ ارتط٘رٝ ًزتفاٞ اهل٘د اهوُٟ٘ ) أمحمز (ٗٓمٟ ًما ٙطومع عوٚمٕ اهلارامٞ ٗاهتمٟ         اهٞ ط٘ار٠ْ ّ

ٙفقد فٚٔا اهضٚطزٝ عوٟ اا٘قف ٗتتطوب تدخى  ٔاا خار ٚٞ ًقى اهدفاع اادُٟ ٗاذتزٙع ٗاهغزكاا اجملاٗرٝ ٗرمبا 

 اهق٘اا ااضوحٞ. 

 يشاحم يىاجهخ انطىاسْي 
 اهتدرٙب ٗاه٘قاٙٞ (ًز وٞ اخصتاداد قبى األس ( ًٞ 

 ) ًٞز وٞ اا٘ا ٔٞ ٗاخصتجابٞ ٗاخ ت٘ا١ أاِا١ األسًٞ ) اا٘ا ٔٞ ٗاالافح 

ًز وٞ اصتاادٝ اهت٘ساْ ٗأعداد اهتقارٙز باد األسًٞ ) أعادٝ اهرتتٚب ٗأعداد اهتقارٙز(   

 َقبط انتجًع اآليٍ:
             االاْ األكقز أًاُا  أاِا١ اذتم٘ادث ادتضمٌٚٞ ٗاذتزا٢مع ٗاهتمٟ تلمْ٘ قزٙبمٞ بقمدر انًلماْ ًمّ ااتازفم  هو طمز ٟٓ

ٗحتممدد صمموفا  ب٘اصممطٞ ًت ؾؾمم  حبٚممض ٙلممْ٘ اات٘ا ممد بٔمما فممٟ أًمماْ كاًممى ًممّ اذتزٙممع أٗ ُ٘اجتممٕ أٗ األغممزال   

اهػاساا اهضماًٞ أٗ اذتمزارٝ. ٗقمد ح اختٚمار ُقماط اهتجٌمع        ااتضاقطٞ ٗاأل شا١ اأارٝ ًّ ااباُٟ أٗ أخطار اهلٔزبا١ أٗ

 الًّ باِاٙٞ أًاَ ب٘ابٞ اهلوٚٞ ، 

   كٌا ميلّ أْ تلْ٘ عٌوٚٞ انخال١  ش٢ٚٞ عّ طزٙع أخال١  ش١ ًّ اابِٟ أس  ش١ أخز فٟ ُفط اهطابع ًع اذتمزـ

 عوٟ عدَ انخال١ ألعوٟ حتضبا  هتق ٍ اذتزٙع ٗقطإ هضبٚى اهِجاٝ أًاَ األفزاد بادتش١ األعوٟ هوٌبِٟ. 

 واججبد ويسئىنيبد أعضبء غشفخ عًهيبد انطىاسْي ثبنكهيخ:
عقا١ غزفمٞ عٌوٚماا اهطم٘ار٠ْ ًمّ كمى ًضمت٘ٙاا اندارٝ اهاوٚما ٗاهفِٚمٞ ٗاندارٙمٞ هتاطمٟ اازُٗمٞ اهلافٚمٞ فمٟ اختما                ميقى أ

 اهقزاراا ا٘ا ٔٞ  اخا اهط٘ار٠ْ ًٗض٣٘هٚاا أعقا١ اهػزفٞ ٟٓ:

  ااتا ٞ باهقمدر  صزعٞ أختا  اهقزاراا ااِاصبٞ ه٘قف صزعٞ تدٓ٘ر أس ًا ٓ٘ أص٘أ ٗاهاٌى عوٟ تض   كافٞ انًلاُٚاا

 ٗاازُٗٞ اهلافٚٞ هوضٚطزٝ عوٟ اا٘قف.

    ٙت٘س ٓذا اهفزٙع أدارٝ كافٞ عٌوٚاا ًلافحٞ اذتادث ٗاهتقوٚى ًّ أاارٝ ٗتقٍٚٚ ٗحتدٙد ان زا١اا ااطوم٘ب اختا ٓما

 ٗاخ تٌاخا اات٘قاٞ.

  ُٞأٗ أُقما  أٗ أساهمٞ أٗ تطٔم   ضمب     اختا  اهقزاراا ٗان زا١اا اهالسًٞ هوٌ٘قف ًّ خدًاا فِٚٞ  أٗ ِٓدصٚٞ أٗ ؽٚا

 كى  اهٞ.
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   ٞتضمممجٚى كافمممٞ اهبٚاُممماا ٗاااوً٘ممماا ااتاوقممم

باذتادث ٗاهقزاراا اهتمٟ اختمذا هوحٚو٘همٞ دْٗ    

اًتداد تأا  اذتادث أٗ اه٘اقاٞ فٟ اهضمجى ااامد   

 هذهم.

     تممتٍ كافممٞ اختؾمماخا ارتار ٚممٞ فٌٚمما ٙتاوممع

باذتادث ًّ خالي غزفٞ اهط٘ار٠ْ ٗهوتأكمد ًمّ   

أعطما١ اااوً٘ماا ٗاهبٚاُماا اهؾمحٚحٞ أٗ طوممب     

 ًاُ٘ٞ خار ٚٞ تِاصب اه٘فع اذتاس.

      ٍباممد اخُتٔمما١ ًممّ اذتاهممٞ ٗتممأً  اا٘قممع ٙممت

اهتأكمممد ًمممّ تممم٘افز انًلاُٚممماا اخ تٚاطٚمممٞ   

 ا٘ا ٔٞ أ٠  اهٞ طار٢ٞ أخز٠.

    تغمملى اهوجمماْ ارتاؽممٞ بمماهتحقٚع فممٟ اذتممادث

ٗحبمممض أصمممبابٕ ٗتقمممدٙز ارتضممما٢ز ٗاألفمممزار   

هِامجٞ عّ اذتادث ٗأعٌاي اهؾٚاُٞ ٗرفع اا وفاا ٗأعادٝ اهتغػٚى ٗرفع اهتقارٙز ارتاؽٞ بٔذٖ اهوجاْ عوٟ )ادتٔماا  ا

 اا تؾٞ( اهوجِٞ اازكشٙٞ هوضالًٞ ٗاهؾحٞ اأِٚٞ ٗتأً  ب٣ٚٞ اهاٌى. 

 دوس وواججبد جهبص انساليخ وانصحخ املهُيخ ثبنكهيخ
  اازٗب ٗشتارا اهط٘ار٠ْ ُٗقاط اهتجٌع.أرعاد عاغوٟ اابِٟ أس طزٙع ًضاهم 

 .ٌُٞٚقى اه٘اا٢ع ٗاألعٚا١  اا اهق 

 .ٞتقدٍٙ انصاافاا األٗهٚٞ ٗرفع اهزٗا اااِ٘ٙٞ هغاغوٟ اابِٟ أاِا١ اا٘اقف اهطار٢ 

 . ًلافحٞ اذتزا٢ع ًٗضاعدٝ فزق انطفا١ ٗانُقا  ٗااضاف 

  كٌا ح تدرٙبٍٔ عوٟ كٚفٚٞ اهتؾز   ٚاي اذتزٙع 

 اذتزٙع أ  أًلّ باصت داَ أقزب طفاٙٞ مبا ٙتِاصب ًع ُ٘ع اذتزٙع.ًلافح ٞ 

 .اهتأكد بأْ االاْ اهذ٠ ٙقف فٕٚ خ ٙغلى خط٘رٝ عوٕٚ ٗإُٔ باصتطاعتٕ اازٗب أ ا اُتغز اذتزٙع 

 ا٢ى اهقٚاَ ًع اهفزق اات ؾؾٞ اهتاباٞ ندارٝ اهدفاع اادُٟ ٗاذتزٙع بإرعادٍٓ أس ً٘قع اذتزٙع ُٗ٘عٕ ٗأ ٔشٝ ٗٗص

انطفا١ اات٘فزٝ ٗأًدادٍٓ باااوً٘اا اهتٟ تفٚدٍٓ فٟ تِفٚذ ًٌٔتٍٔ ًمع اهفحمؿ اهٚمًٟ٘ أل ٔمشٝ انطفما١ ًٗضمم       

 صجالا اهضالًٞ ٗاهؾحٞ اأِٚٞ.

 واججبد سؤسبء األقسبو ويذيشي اإلداساد أثُبء انحبالد انطبسئخ:
  اا ارا اا ؾؾٞ هاٌوٚاا انخال١.اهتأكد ًّ غوع األب٘اب ٗاهِ٘افذ اهتاباٞ ندارتٕ فٌٚا عدا 

 ٟاهتأكد ًّ فؾى اهتٚار اهلٔزبا٢ 

 .ٕانعزا  عوٟ عٌوٚاا أخال١ اهااًو  اهتابا  ندارت 

  ُٟٗسارٝ اهؾحٞ ( -اهتأكد ًّ عٌوٚاا اختؾاي بادتٔاا اا تؾٞ ) اهفاع ااد 

 .اهتأكد ًّ ٗؽ٘ي اهفزق اات ؾؾٞ ندارٝ اهدفاع اادُٟ ٗاذتزٙع 

 س ُقطٞ اهتجٌع هوتأكد ًّ ٗ ٘د مجٚع اهااًو  ٗعدَ ختوف أ٠ ًٍِٔ داخى اابِٟ.اهت٘ ٕ أ 
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 يسئىنيبد ويهبو يذيشي اإلداساد وسؤسبء األقسبو أثُبء انحبالد انطبسئخ:
 اهتأكد ًّ أْ مجٚع عاغوٟ اابِٟ عوٟ دراٙٞ تاًٞ مبضاهم اازٗب ٗأْ تلْ٘ هدٍٙٔ األهفٞ عوٟ اصت دأًا 

       ٟاهتأكد ًّ أْ مجٚع األب٘اب اازكبٞ عوٟ شتارا اهط٘ار٠ْ ٗااٌزاا ااؤدٙٞ أهٚٔا ًفت٘ مٞ طٚومٞ فمرتاا اهمدٗاَ اهزمسم

 ٗأْ تلْ٘ صٔوٞ اهفتح هو ارا ) اجتاٖ اُدفاع األع اـ ( 

      نرعمادٙٞ  اهتأكد ًّ خو٘ ًضاهم اازٗب ًّ اها٘ا٢ع ٗأْ تلْ٘ ٗافحٞ متاًا  هغماغوٟ اابِمٟ ًٗقبمت عوٚٔما اهو٘ ماا ا

 اهداهٞ عوٚٔا.

 واججبد األيٍ انجبيعً أثُبء انحبالد انطبسئخ:
 َتأً  اابِٟ ٗ فظ اهِظا 

 ًِِٟع دخ٘ي أ٠ أفزاد غ  اا تؾ  داخى ااب 

  ًِٞع دخ٘ي أ د ًّ اهب٘ابٞ اهز٢ٚضٚٞ اباُٟ اندارٝ أس أْ تِتٟٔ عٌوٚاا انخال١ ٗاهضٚطزٝ عوٟ األسًٞ ٗاُتٔا١ اذتاه

 اهطار٢ٞ.

 ُتظار اهفزق اات ؾؾٞ ًّ ر اي اهدفاع اادُٟ ٗأرعادٍٓ ا٘قع اذتزٙع.ا 

 املسئىل عٍ إصذاس أيش اإلخالء انسيذ األستبر انذكتىس/ عًيذ انكهيخ
 ِٗٙ٘ب عِٕ فٟ  اهٕ عدَ ٗ ٘دٖ اهضٚد األصتا  اهدكت٘ر/ ٗكٚى اهلوٚٞ هغ٣ْ٘ خدًٞ اجملتٌع ٗتٌِٚٞ اهب٣ٚٞ 

 املششف عهً تُفيز خطخ انطىاسْي واإلخالء اآليٍ 
 ٞٚاهضٚد اهدكت٘ر/ ًدٙز ٗ دٝ أدارٝ األسًاا ٗاهل٘ارث باهلو 

 ٖاهضٚد األصتا  / أً  اهلوٚٞ  ِٗٙ٘ب عِٕ فٟ  اهٞ عدَ ٗ ٘د 

 ٞٚٗٙاإُٗ اهضٚد / ًض٣٘ي اهضالًٞ ٗاهؾحٞ اأِٚٞ باهلو 

 اَتهبء حبنخ انطىاسْياملسئىل عٍ إصذاس أيش انعىدح نهًجًُ ثعذ 
 ٓ٘ قا٢د ق٘اا اذتٌاٙٞ اادُٚٞ باهدقٔوٚٞ باد:

 ًًّز وٞ انخال١ ال 

 ًز وٞ ًلافحٞ اذتزٙع 

 ًز وٞ اهتربٙد باد اذتزٙع 

 ٍٔ ادتٔٞ اهفِٚٞ اه٘ ٚدٝ اا تؾٞٗخ ٙؾح أل د أخز أؽدار أًز اها٘دٝ هوٌبِٟ باد اذتزٙع أٗ األسًٞ ُظزا  هلُ٘
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 0202«انضساػخ»تصُُف انتبًَض نجبيؼخ املُصىسح 

أعًٔ ثؼٓٝـ ايجاميز ايربٜطا٢ْ ايعاملٞ عٔ ثؼٓٝـ ساَعة١ املٓؼةٛ ٠   

، طٝةر أهٗة خ   2021اؾاَعةاخ طشةة ايجصؼؼةاخ يعةاّ     يف ْجا٥ص ثؼٓٝـ 

ايٓجا٥ص ث ثٝة ساَع١ املٓؼٛ ٠ عاملًٝا ؾ٢ ؽؼؽ عًّٛ اؿٝاٙ )ايز اعة١   

  .800-601) ؾ٢ ايرتثٝة

َٚةةٔ املعةة ٚف إٔ ثؼةةٓٝـ ثةةاميز ايربٜطةةاْٞ ٜٗةةضف يجؼةةٓٝـ أؾـةةٌ   

اؾاَعاخ ايعامل١ٝ َٔ خالٍ ثطبٝل عةض٠ َعةاٜأ أُٖٗةا ايشةُع١ امينا ميٝة١      

ٚاإلَهاْاخ اييت ثٛؾ ٖةا اؾاَعة١ يطالاٗةا َٚةض٣ ث ٖٝةٌ خ لٝٗةا يشةٛم        

ايعٌُ ااإلؿاؾ١ إىل عةض  اميعةاز ايعًُٝة١ َٚعةضلخ ايٓظة  ايعًُةٞ ايةضٚيٞ        

ع١، سضٜ  اايذن  إٔ ٖذا ايجؼٓٝـ ٜؼض  عٔ فًص ايجاميز ايربٜطا١ْٝ ٜٚعض َٔ أا ز ايجؼةٓٝؿاخ ايعاملٝة١ َٛؿةٛع١ٝ    يًشاَ

 .ٚطؿاؾ١ٝ يف اؿهِ ع٢ً َشج٣ٛ اؾاَعاخ يف ايعامل
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 «انؼهىو انضساػُخ»تصُُف شُغهبي َذسج خبيؼخ املُصىسح ألول يشح يف تخصص 

ميؾـةٌ  ايجؼٓٝـ ايةضٚيٞ  )أعًٔ ثؼٓٝـ طٓػٗاٟ 

عةةةةٔ ث ثٝةةةةة اؾاَعةةةةاخ ٚؾكةةةةا   اؾاَعةةةةاخ عاملٝةةةةا

فةةاٍ ؾةة٢ ٚأهٗةة  ايجؼةةٓٝـ ، 2020يًجصؼؼةةاخ يًعةةاّ 

 ؾةة٢إ  اض ساَعةة١ املٓؼةةٛ ٠ ٚميٍٚ َةة ٠  عًةةّٛ اؿٝةةا٠

 .عًّٛ ايز اع١ٝايؽؼؽ 

 

 

 «املجبل انضساػٍ»َذسج خبيؼخ املُصىسح ألول يشح يف تخصص   QSتصُُف

نةةإ ؾاَعةة١ املٓؼةةٛ ٠ ْؼةةٝة يف ثةةٛيٞ َٓؼةةة   

طٝةةةر  QS جؼةةةٓٝـاعةةةايٞ يف ؽؼؼةةةاخ سضٜةةةض٠   

 .نز اي ااع يف اجملاٍ ايز اعٞطؼًح ع٢ً امل 

ٚاؾةةضٜ  اايةةذن  إٔ ٖةةذا ايٓدةةاّ ايةةضٚيٞ يجكٝةةِٝ  

اؾاَعاخ ٜعجُض ع٢ً سج١ َؤط اخ  ٥ٝشة١ٝ يًجكٝةِٝ   

%، 40ٚايكٝةةاض، ٚثظةةٌُ ايشةةُع١ امينا ميٝةة١ ٚثعطةة٢    

، ْٚشب١ ايطالت 10ٛهٝـ يًص ٜص ٚثعط٢ %ٚمسع١ ايج

 .%20 أعـا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص ٚثعط٢ إىل

ْٚشب١ اإلطا ٠ إىل عٛز ميعـةا٤ ٦ٖٝة١ ايجةض ٜص    

يف اجملالخ ايعامل١ٝ ٖٚذا ٜعجرب عٓؼ ا ٖاًَا، ٜٚظةأ إىل  

ٕ  )أ١ُٖٝ ايبظٛز عاملًٝا ٚاملة خٛة٠ َةٔ      ْدةاّ ثَٛشةٛ

 % يهٌ َُٓٗا.5%، ٚثبا ٍ امينا ميٝني ٚثبا ٍ ايطالت ٚثعط٢ ْشب١ 20ٚثعط٢ 

 وػبملًُب يذهًُب «انضساػُخ انؼهىو» تخصص فً املُصىسح خبيؼخ تشتُت َؼهٍ 0202 نؼبو شُغهبي تصُُف

 ساَعةة١ ْجةةا٥ص سةةا٤خ ٚقةةض ،2021 يعةةاّ ايؼةةٝي  طةةٓػٗاٟ) ثؼةةٓٝـ ْجةةا٥ص أعًٓةةح

 قًٝا ايذاير امل نز ؾ٢ Agricultural Sciences ايز اع١ٝ ايعًّٛ ؽؼؽ ؾ٢ املٓؼٛ ٠

 عاملًٝا. 500:  401 ٚامل نز

 ”ايعةامل  ؾاَعةاخ  امينا ميٞ ايجؼٓٝـ> اة يًشاَعاخ ايعاملٞ طٓػٗاٟ ثؼٓٝـ ٜٚع ف

(ARWU : ـ  َعةاٜأ  إ طٝةر . ايع١ًُٝ اايبظٛز ٜجعًل ؾُٝا امي ا٤ ع٢ً ٜعجُض  ايجؼةٓٝ

 ٚاميعةاز  ايض اسةاخ  اـة لني،  لةا   ْشةة  ْٛاةٌ،  سةٛا٥ز  عًة٢  اؿاػةًني  ع٢ً ثعجُض

 .امينا ميٞ امي ا٤ السجظٗا اخ، عض  ، Q1 فالخ يف املٓظٛ ٠
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  0202َفىص ثتًىَم يششوع ثذثً يٍ خبيؼخ املُصىسح نؼبو « انذغًُُ أثى انُجب»دكتىس 

يًض اساخ ايعًٝةا ٚايبظةٛز ٜةّٛ اميطةض      ْا٥ة  ٥ٝص ساَع١ املٓؼٛ ٠ -اعًٔ أ. / أط ف طاؾظ 

عٔ املظ ٚعاخ ايبظذ١ٝ ايجٓاؾش١ٝ ايؿا٥ز٠ اايجٌُٜٛ َٔ ػٓضٚم ايبظٛز يًعةاّ   12/7/2020املٛاؾل 

 .س3507500٘ٝٓمببًؼ ٚقض ٙ  2020

سٓٝٗا َٔ خالٍ َكرت  املظ ٚع ايبظذ٢ املكضّ  300000ٚقض ؾازخ ن١ًٝ ايز اع١ اجٌُٜٛ قض ٠ 

 -قشِ ايؼٓاعاخ ايػذا١ٝ٥ اه١ًٝ ايز اع١  -اؿش٢ٓٝ أمحض أمحض ع٢ً أاٛ ايٓشا َٔ ايشٝض ايضنجٛ / 

اْجاض َٓجشاخ ط١ٜٛٝ ةاخ قُٝ٘ اقجؼا ١ٜ عاي١ٝ َٔ املصًؿاخ ايزٜج١ٝ ااسجصضاّ عةزلخ  )اعٓٛإ 

  .اهرت١ٜ سضٜض٠

.
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  تمُُى املجالد انؼهًُخ ثجبيؼخ املُصىسح انصبدس يٍ املجهظ األػهً نهجبيؼبد

ع ايض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز ٚايعالقاخ ايذكاؾ١ٝ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ عٔ ثكٝةِٝ اجملةالخ ايعًُٝة١ ظاَعة١ املٓؼةٛ ٠      أعًٔ قطا

 .ايؼا   َٔ اجملًص اميع٢ً يًشاَعاخ َجـًُٓا فالخ ايعًّٛ ايز اع١ٝ ايج٢ ثؼض  عٔ ن١ًٝ ايز اع١

 

  0202نؼبو تىلُغ ػمذ املششوع انجذثً نكهُخ انضساػخ املًىل يٍ صُذوق انجذىث 

ْا٥ة  ٥ٝص ساَع١ املٓؼٛ ٠ يًض اسةاخ ايعًٝةا ٚايبظةٛز اجٛقٝةع عكةٛ  عةض         -قاّ ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ / أط ف طاؾظ 

 .، عـٛ  ايشا ٠ عُضا٤ ايهًٝاخ ٚايباطذني2020  َظ ٚع عذٞ ثٓاؾشٞ ٚايؿا٥ز٠ اايجٌُٜٛ َٔ ػٓضٚم ايبظٛز يًعاّ 13)

ض عبض اجملٝض  زم عُٝض ن١ًٝ ايز اع١ يًجٛقٝع ع٢ً عكض املظة ٚع ايبظذة٢ يهًٝة١    ٚقض طـ  ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ / قُ

اْجةاض َٓجشةاخ طٜٝٛة١    )اعٓةٛإ   -قشِ ايؼٓاعاخ ايػذا١ٝ٥  -ايز اع١ املكضّ َٔ ايشٝض ايضنجٛ / اؿش٢ٓٝ أمحض ع٢ً أاٛ ايٓشا 

 300000ٚايةذ٣ طؼةٌ عًة٢ لٜٛةٌ قةض ٙ        ةاخ قُٝ٘ اقجؼا ١ٜ عاي١ٝ َٔ املصًؿاخ ايزٜج١ٝ ااسجصضاّ عزلخ اهرت١ٜ سضٜةض٠ 

 .سٓٝٗا
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 ثكهُخ انضساػخ َصُف ضًٍ لبئًخ انجذىث األكثش اعتشهبدا« دكتىس أدًذ أثىانؼطب»ثذج 

 A" ٕاة اه١ًٝ ايز اع١ ٚاملٓظٛ  اعٓةٛا اميسج  -أمحض عًٞ أاٛ ايعطا َٛسٞ  / مت ثؼٓٝـ ايبظر اـاؾ ااميسجاة ايضنجٛ 

review of biochar as a low-cost adsorbent for aqueous heavy metal removal"    ُٔؿة

 Critical Reviews in Environmental)مبشًة١   (Most cited papers) ؾ٦ة١ ايبظةٛز امينذة  اسجظةٗا ا    

Science and Technology)   ٚاييت ثجبع  ا  ْظ  ْظ (Taylor & Francis).   ثكع ثًو اجمل١ً ؿُٔ قا٥ُة١ ٚ

  .اجملالخ )عشة َعاٌَ ايج دأ َٔ %1أؾـٌ 

ٙ     2/203طٝةر إٔ ث ثٝةة اجملًة١      .(Water Science and Technology) يف فةاٍ عًةّٛ ٚثهٓٛيٛسٝةا املٝةا

% ٜةجِ اإلعجُةا  عًٝة٘ يف اعة      1ٚاؾضٜ  اايذن  إٔ َعٝةا  عةض  اميعةاز اميعًةٞ اسجظةٗا ا يف اجملةالخ املؼةٓؿ١ يف ؾ٦ة١ أؾـةٌ          

 US.NEWS  ـثؼٓٝؿاخ اؾاَعاخ َذٌ ثؼٓٝ
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  طبنت يٍ كهُخ انضساػخ ػهً يُخ انىكبنخ األيشَكُخ نهتًُُخ انذونُخ نهذساعخ ثجبيؼخ املُصىسح 21دصىل 

ْا٥ة  ٥ٝص اؾاَع١ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت، اةايطالت اؿاػةًني    -ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ / قُض عط١ٝ ايبَٝٛٞ  إيجك٢

ِ   22ع٢ً َٓح يًض اس١ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ ٚاملكض١َ َٔ اؾاَع١ الَ ٜه١ٝ، ٚايطالت املكبٛيني ااملٓظ١ عةض ِٖ    13  طايةة َةٓٗ

عُٝةض نًٝة١ ايز اعة١، ٚايشةٝض٠ اميسةجاة       -ايةضنجٛ / قُةض عبةض اجملٝةض  زم     عـةٛ  ايشةٝض اميسةجاة    ، طاية َٔ ن١ًٝ ايز اعة١ 

 .َضٜ  ا ْاَص ْدِ ايجػذ١ٜ - ايضنجٛ / سٝٗإ غِٓٝ

ٚايةذٟ ثكةّٛ اؾاَعة١     (USAID) اؾةضٜ  اايةذن  إٔ ٖةذٙ املٓظة١ َكضَة١ َةٔ ايٛناية١ اميَ ٜهٝة١ يًجُٓٝة١ ايضٚيٝة١          

ا ٠ ايبهايٛ ٜٛض أٚ ايًٝشاْص يف عض  َةٔ اؾاَعةاخ املؼة ١ٜ اؿهَٛٝة١     الَ ٜه١ٝ اايكاٖ ٠ اجٓؿٝذٙ ٚةيو يًظؼٍٛ ع٢ً طٗ

٢ٖٚ ناًل َٔ املٓؼٛ ٠، ايكاٖ ٠، عةني سةص، اإلسةهٓض ١ٜ، أسةٝٛد َٚضٜٓة١ زٜٚةٌ يًعًةّٛ ٚايجهٓٛيٛسٝةا ااإلؿةاؾ١ يًشاَعة١           

 .اميَ ٜه١ٝ ٚةيو يًض اس١ ااميقشاّ ةاخ اي سّٛ ٚاـاػ١

ٚاإلسةٗاّ يف إسةرتاثٝش١ٝ ايجُٓٝة١ املشةجضا١َ يجًةو اي ؤٜة١ َةٔ خةالٍ ثكةضِٜ           2030ٜٗضف ايربْاَص إىل ثعزٜز  ؤ١ٜ َؼة   

ؾ ؾ ثعًِٝ ساَعٞ ث نز ع٢ً أسص املع ؾ١ ٚاإلاجهةا  ٚايبظةر ايعًُةٞ ٚثجشةِ اةايجُٝز، ايجعًةِٝ ايجشة ٜة،  ٜةا ٠ اميعُةاٍ          

  إلةااٞ ٚؾعةاٍ يهةٌ َةٔ ايطًبة١      ٚاإلعضا  اؾٝض يشةٛم ايعُةٌ َةع إثاطة١ ايؿة ؾ يًكٝةاّ ا عةاز عًُٝة١ َةٔ طة ْٗا خًةل أدة            

 .ٚاملؤسشاخ ايجع١ًُٝٝ املظا ن١ ٚاجملجُع املؼ ٟ نهٌ

 

   PLOS Biologyيٍ أعبتزح كهُخ انضساػخ ضًٍ لبئًخ يجهخ 0

أعًٔ قطاع ايض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز ظاَع١ املٓؼٛ ٠ عٔ اػةضا   

  اسة١ َةٔ قبةٌ اةاطذني َةٔ ساَعة١        PLOS Biology فًة١ 

طٝر لح ايض اس١ ، ميؾـٌ ايعًُا٤ ث دأا عًٞ َشجٟٛ ايعامل سجٓاؾٛ  

فاٍ، سًح ْجا٥ص ايعًُةا٤ اميعًةٞ ثة دأ َ سعةٞ      170 ٚي١ يف  149عًٞ 

 . عًٞ َشجٟٛ ايعامل

عةةامل َةةٔ ايعًُةةا٤ املؼةة ٜٔ     15ٚناْةةح ؾاَعةة١ املٓؼةةٛ ٠ عةةض     

، نُةا اطجًةح   2019عةامل يعةاّ    23املؤد ٜٔ عًٞ َشةجٟٛ ايعةامل ، ٚعةض     

اَع١ امل نةز اي ااةع يف ايعًُةا٤ اميعًة٢ ثة دأ َ سعة٢ عًةٞ َشةجٟٛ         اؾ

 .مجٗٛ ١ٜ َؼ  ايع ا١ٝ

ٚقةةض ؿةةُح ايكا٥ُةة١ ادةةٓني َةةٔ ايشةةا ٠ أعـةةا٤ ٦ٖٝةة١ ايجةةض ٜص    

 اايٓشب١ ؾُٗٛ ١ٜ َؼ  ايع ا١ٝ 2019ايشا ٠ عًُا٤ ساَع١ املٓؼٛ ٠ اميعًٞ ث دأ َ سعٞ يعاّ  ايز اع١ ؿُٔ اه١ًٝ

o اكشِ ايؿان١ٗ -عبضايًطٝـ ع ؾاخ  اميسجاة ايضنجٛ / يؤ٣ 

o  اكشِ اهلٓضس١ ايز اع١ٝ -اميسجاة ايضنجٛ / طاَض املٛاؾ٢ املظض 
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  ثربَبيح انتؼبوٌ انؼهًٍ يغ انصني« دكتىس يذًذ صجذً»فىص يمرتح يششوع ثذثٍ يمذو يٍ 

اؿٝا٠ َٚكرتطني عذةٝني  َكرتطاخ عذ١ٝ ؾ٢ فاٍ ايز اع١ ٚعًّٛ  5 أعًٓح أنا مي١ٝ ايبظر ايعًُٞ ٚايجهٓٛيٛسٝا ؾٛز

ؾ٢ فاٍ عًّٛ امي ض، ٚاييت طؼًح ع٢ً أع٢ً ايٓجا٥ص طٝر قاّ اؾاْبإ املؼ ٣ ٚايؼ٢ٓٝ خالٍ اسجُةاع عةٔ اعةض مبكا ْة١     

 .2021ْجا٥ص ايجكِٝٝ َٔ اؾاْبني لخجٝا  املكرتطاخ ايبظذ١ٝ ٚسٛف ٜجِ لًٜٛٗا اعجبا ا َٔ ٜٓاٜ  

اميَةة  طٝةةر مت قبةةٍٛ املكةةرت  ايبظذةةٞ ٚنةةإ ؾاَعةة١ املٓؼةةٛ ٠ ْؼةةٝة َةةٔ ٖةةذا 

ن١ًٝ ايز اع١ ظاَعة١   - ٥ٝص قشِ املبٝضاخ -اـاؾ اايشٝض أ. / قُض ػبظٞ محا ٠ 

ثؿشةةأ َٝهاْٝهٝةةاخ اؾز٦ٜٝةة١ ملكاَٚةة١ ؾطةة  اةةٛث اٜجص سةةٝٓا ٜا )املٓؼةٛ ٠ اعٓةةٛإ  

    Anilinopyrimidineيًُبٝضاخ ايؿط ١ٜ اييت ثٓجُٞ جملُٛع١ 

َٔ ؿُٔ عض  ٖا٥ٌ َٔ املكرتطاخ ايبظذ١ٝ ٚاييت مت ثكُٝٝٗةا  نإ املكرت  ايبظذ٢ 

اٛاسةةط١ ؾةةإ ؾٓٝةة١ َةةٔ أنا ميٝةة١ ايبظةةر ايعًُةة٢ ٚايجهٓٛيٛسٝةةا املؼةة ١ٜ ٚاملؤسشةة١  

ايٛط١ٝٓ يًعًّٛ ايطبٝع١ٝ ايؼ١ٝٓٝ، ٚمت اخجٝا  املظ ٚعاخ آةا٤ عًة٢ ْجةا٥ص ايجكٝةِٝ     

 .ايؿ٢ٓ َٔ ايط ؾني

 «0222-6022»األداء انجذثٍ نكهُخ انضساػخ يٍ 

أعًٔ قطاع ايض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز ٚايعالقاخ ايذكاؾ١ٝ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ عٔ امي ا٤ ايبظذٞ يهًٝة١ ايز اعة١ خةالٍ ايؿةرت٠     

 .ٚةيو ع٢ً ايٓظٛ املبني 2019ٚطج٢ عاّ  2016َٔ عاّ 
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  فً َذوح ػهًُخ ثجبيؼخ ثُتُغتٍ ، سويبَُب« ششَكًب دونًُب»اختُبس كهُخ انضساػخ نتكىٌ 

مت ثٛسٝ٘ ايضع٠ٛ يه١ًٝ ايز اع١ ساَع١ املٓؼةٛ ٠ يجهةٕٛ   

الػاٖاخ اؿايٝة١ يف  )ط ٜهًا  ٚيًٝا ؾ٢ ايٓض٠ٚ ايع١ًُٝ ايضٚي١ٝ 

آشصجٗا اي ااعة١ عظة ٠ ٚايجة٢ ثكةاّ خةالٍ        ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ

 .، ظاَع١ اٝجٝشيت،  َٚاْٝا2021َاٜٛ  30-28ايؿرت٠ َٔ 

عةض اا   2020عةاّ  اسجذاح ايٓض٠ٚ ؾ٢ ايٓشص١ اإليهرتْٚٝة١ ي 

نبأاا َٔ املظا نني املجصؼؼني يف فاٍ ايعًّٛ ايطبٝعٝة١ َةٔ   

 ٚيةة١، ٚأػةةبح ٖةةذا اؿةةضز ايعًُةةٞ ثكًٝةةضاا       11َؤسشةة١ ٚ  73

ٚؾ ػ١ س١ٜٛٓ يًكا٤ اميساثذ٠ ٚايبةاطذني يًُٓاقظةاخ ايعًُٝة١    

 .َجعض ٠ ايجصؼؼاخ

 أكبدًَُخ انجذج انؼهًٍنهًشح انثبنثخ .. كهُخ انضساػخ تفىص ثذػى يششوع تخشج يٍ 

أعًٔ ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ  خايض عبض ايػؿا ، ٚزٜ  ايجعًِٝ ايعاىل ٚايبظر ايع٢ًُ ْجا٥ص ا ْاَص  عِ َظ ٚعاخ ايجصة ض  

 .2020/2021 يًعاّ املاىل” َظ ٚع٢ اضاٜج٢>ا نامي١ٝ ايبظر ايع٢ًُ ٚايجهٓٛيٛسٝا 

َظ ٚع َطااك١ يًظ ٚد ثكضَٛا يًظؼٍٛ  850اّ َٔ امجاىل عض  َظ ٚع ؽ ض هلذا ايع 336ع٢ً  عِ امينا مي١ٝ ٚااؾكح 

 .ًَٕٝٛ سٓٝ٘ 25ع٢ً ايضعِ، ٚابًؼ إمجاىل ايضعِ ايذ٣ سجٛؾ ٙ امينا مي١ٝ يًُظ ٚعاخ املكبٛي١ طٛاىل 

اعٓةٛإ:: ثؼةُِٝ    َجـة١ُٓ َظة ٚع يطةالت نًٝة١ ايز اعة١      َظةا ٜع يًطًبة١   9ؾازخ ساَع١ املٓؼةٛ ٠ اةضعِ عةض     ٚقض 

 75000غاَاخ ق١ًٝ ايؼٓع، اجٌُٜٛ قض ٙ   اْجاض َهذـ)١ َؼػ ٠ لْجاض اميمساى اجك١ٝٓ اعا ٠ ثضٜٚ  املٝاٙ ٚطضاخ اْجاسٝ

 .سٓٝٗا

 املُصىسح خبيؼخ يٍ املمذيخ وانذكتىساِ املبخغتري ثًُخ انضساػخ كهُخ يٍ طالة 1 فىص

أعًٔ قطاع ايض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز ٚايعالقاخ ايذكاؾ١ٝ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ عٔ 

أمسا٤ ايطالت ايؿا٥زٜٔ مبٓح املاسشجأ ٚايضنجٛ اٙ، طٝر سبل ٚإٔ أعًٓح ساَعة١  

َٓظة١ َاسشةجأ ٚ نجةٛ اٙ عةض      60املٓؼٛ ٠ عٔ ؾجح اةات ايجكةضّ يجُٜٛةٌ عةض      

سٓٝة٘ َؼة ٟ   1.500.000ٌ ايةـ سٓٝة٘ يًُٓظة١ ايٛاطةض٠ ايمجةايٞ لٜٛة       25أقؼ٢ 

  .2030ٚةيو ٚؾكا إلسرتاثٝش١ٝ ايج١ُٝٓ املشجضا١َ  ؤ١ٜ َؼ  

  طاية مبكرتطةاخ ملظة ٚعاخ عذٝة١ َةٔ ايهًٝةاخ املصجًؿة١       187ٚثكضّ عض  )

ٚقض مت اخجٝا  املكرتطاخ ايؿا٥ز٠ اعض ايجكِٝٝ َةٔ قبةٌ ايًشةإ املظةه١ً ؾة٢ ناؾة١       

طشةةات ايبظةةٛز ظًشةةج٘ اجةةا ٜ     اجملةةالخ ٚلةةح َٛاؾكةة١ فًةةص ا ا ٠ ٚطةةض٠    

 .َكرت  عذ٢ 56ع٢ً لٌٜٛ عض   20/6/2021

 :طالت َٔ ن١ًٝ ايز اع١ ع٢ً لٌٜٛ ملكرتطاثِٗ ايبظذ١ٝ ؾ٢ فاٍ ايز اع١ ٚاي ٟ 3ٖذا ٚقض طؼٌ 

 ؿ٣ٛ ؾجظ٢ ااٛطاية عبض ايباق٢  

  ل٣ٛ عٛض عبضاي محٔ اه 

 ٞٚل٤ أمحض ايشٝض امل س 
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  يجالد انؼهىو انضساػُخ نهذصىل ػهً أػهً دسخخ نتمُُى املجالد انؼهًُخ ثجبيؼخ املُصىسحتكشَى أعشح 

عـٛ  نٌ َٔ ايشٝض أ. / قُةض عبةض اجملٝةض  زم ايكةا٥ِ اعُةٌ عُٝةض ايهًٝة١ ٚٚنٝةٌ ايهًٝة١ يظة٦ٕٛ ايجعًةِٝ ٚايطةالت             

ٚايعالقةاخ ايذكاؾٝة١ ٚايشةٝض أ. / ػةاس ايشةٝض      ٚايشٝض أ. / أمئ قُض ايػُ ٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايض اسةاخ ايعًٝةا ٚايبظةٛز    

سعضٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظة٦ٕٛ خضَة١ اجملجُةع ٚثُٓٝة١ ايب٦ٝة١، مت عكةض يكةا٤ َةع أسة ٠ فةالخ ايعًةّٛ ايز اعٝة١ اهًٝة١ ايز اعة١               

  يجكٝةِٝ اجملةالخ ايعًُٝة١ ظاَعة١     6.5يجه ميِٗ مبٓاسب١ طؼٍٛ مجٝع فةالخ ايعًةّٛ ايز اعٝة١ ايشةبع عًة٢ أعًة٢   سة١ )       

 :ٓؼٛ ٠ ٚايؼا   َٔ اجملًص اميع٢ً يًشاَعاخ ٢ٖٚامل

o Mansoura Journal of Plant Production. 

o Mansoura Journal of Agricultural Economics and Social Sciences. 

o Mansoura Journal of Plant Protection and Pathology. 

o Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering. 

o Mansoura Journal of Food and Dairy Sciences. 

o Mansoura Journal of Animal and Poultry Production. 

o Journal of Agricultural Chemistry and Biotechnology 
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  تكشَى دكتىس يذًذ انغشخبٍَ األعتبر املغبػذ ثكهُخ انضساػخ

/ أطةة ف عبةةض ايباسةة   ٥ةةٝص ساَعةة١     نةة ّ ايشةةٝض أ.  

املٓؼةةٛ ٠ ٚايشةةٝض أ. / أطةة ف طةةاؾظ ْا٥ةةة  ٥ةةٝص اؾاَعةة١   

يًض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز ٚايعالقاخ ايذكاؾ١ٝ، ايشٝض ايضنجٛ / 

قُةةض ايشةة ساْٞ اميسةةجاة املشةةاعض اكشةةِ املبٝةةضاخ اهًٝةة١       

ايز اعةة١، ْدةةأ فٗةةٛ اخ سةةٝا ث٘ خةةالٍ ؾةةرت٠ عًُةة٘ نُةةضٜ  

 .ي١ٝ ااؾاَع١ملهجة ايعالقاخ ايضٚ

 

 

  َبئت سئُظ انجبيؼخ َكشو دكتىس يذًذ ػجذاملجُذ

ؿةُٔ ؾعايٝةاخ السجُةاع ايظةٗ ٣ جملًةص طة٦ٕٛ ايجعًةِٝ        

ّ، 2020أنجةٛا    22ٚايطالت ظاَع١ املٓؼٛ ٠ ظًشةج٘ اجةا ٜ    

ن ّ ايشٝض أ. / قُةض عطٝة٘ ايبٝةَٛٞ ْا٥ةة  ٥ةٝص اؾاَعة١       

اجملٝةض  زم   يظة٦ٕٛ ايجعًةِٝ ٚايطةالت ايشةٝض أ. / قُةض عبةض      

ايز اعة١   لْجٗا٤ َض٠ ثعةٝني سةٝا ث٘ ؾة٢ َٓؼةة ٚنٝةٌ نًٝة١      

 .يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت

ٚمت ثٛسٝ٘ ايظه  يشةٝا ث٘ ثكةضٜ ا لسةٗاَاث٘ ؾة٢ الةاز      

كجًةةـ العُةةاٍ املجعًكةة١ اايض اسةة١ ٚالَجظاْةةاخ االؿةةاؾ١     

يعـةة١ٜٛ كجًةةـ ايًشةةإ اـاػةة١ اجٓدةةِٝ ايعُةةٌ مبصجًةةـ      

ابك١ٝ نًٝاخ اؾاَع١، نُا مت ثكةضِٜ ايج٦ٓٗة١ يًشةٝض     ايالٚا٥ح

 .أ. / ػاس ايشٝض سعضٙ يجعٝني سٝا ث٘ ٚنٝال يه١ًٝ ايز اع١

  ثًذبفظخ أعُىط« 22خغىس انخري »فً لبفهخ املشبسكني كهُخ انضساػخ ث تكشَى أػضبء هُئخ انتذسَظ

مبظاؾدة١   10عايٝةاخ ايكاؾًة١ املجهاًَة١ سشةٛ  اـةأ      اجهة ِٜ املظةا نني يف ؾ   ْا٥ة  ٥ٝص اؾاَع١ قاّ أ. / قُٛ  املًٝشٞ

 .أسٝٛد، ٚايج٢ ْدُٗا قطاع خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ اايجعإٚ َع ساَع١ أسٝٛد

 - أ. .ّ/ قُةٛ  َٛسة٢ قُةض عُة     ، اميسةجاة اكشةِ ايؿانٗة١    -أ. / قشٔ ؾ٢ُٗ قُةض َؼةطؿ٢    نال َٔطٝر مت ثه ِٜ 

 .اكشِ امي اؿ٢اميسجاة املشاعض 
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  تمذَشًا نجهىدهى« أيٍ انكهُخ»ػًُذ كهُخ انضساػخ َكشو 

، ايشٝض ايةضنجٛ /  16/12/2020ن ّ ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ  قُض عبض اجملٝض  زم عُٝض ن١ًٝ ايز اع١ ايّٝٛ امي اعا٤ املٛاؾل 

كةضٜ ًا يةضٚ ِٖ املٗةِ ؾة٢ اؿؿةاه عًة٢ أَةٔ        أمحض د ٚخ َضٜ  ٚطض٠ إ ا ٠ اميزَاخ ٚايهٛا ز، ٚمجٝع أؾة ا  اميَةٔ اايهًٝة١، ث   

 .ايه١ًٝ ٚفٗٛ اثِٗ ؾ٢ ث َني َٓظآثٗا َٚكض اثٗا

 

  0202ثبنكهُخ نشهش دَغًرب « املىظف وانؼبيم املثبنُنِي»ػًُذ انكهُخ َكشو 

قاّ ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ  قُض عبض اجملٝض  زم عُٝض ايه١ًٝ اجه ِٜ املٛهـ املذةايٞ ٚايعاَةٌ املذةايٞ اايهًٝة١ عةٔ طةٗ        

ٚؼؿٝةزِٖ عًة٢ اةذٍ     ٚةيو اْطالقا َٔ ط ؾ ا ا ٠ ن١ًٝ ايز اع١ ع٢ً ثكضٜ  سٗٛ  ايعاًَني ٚأ ا٥ِٗ املجُٝةز  2020 ٜشُرب 

 :  نال َٔٚقض مت اخجٝا. املزٜض َٔ اؾٗض ٚايعطا٤

o  َٔٛهؿا َذايٝا  - َضٜ  َهجة ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظؤٕٚ ايجعًِٝ ٚايطالت -اميسجاة٠/ سعا  قُٛ  قُض طش 

o عاَال َذايٝا - ايشٝض/ أمحض عًٞ قُض ايشٝض 
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  0202ثبنكهُخ نشهش َُبَش « املىظف وانؼبيم املثبنُنِي»ػًُذ انكهُخ َكشو 

اجهة ِٜ املٛهةـ املذةايٞ     15/2/2021اجملٝةض  زم عُٝةض ايهًٝة١ ايٝةّٛ اميطةض املٛاؾةل       قاّ ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ  قُض عبض 

، ٚةيو اْطالقا َٔ ط ؾ ا ا ٠ ن١ًٝ ايز اع١ ع٢ً ثكضٜ  سٗٛ  ايعةاًَني ٚأ ا٥ٗةِ   2021ٚايعاٌَ املذايٞ اايه١ًٝ عٔ طٗ  ٜٓاٜ  

 :َٔ ٚقض مت اخجٝا  نال .ٚؼؿٝزِٖ ع٢ً اذٍ املزٜض َٔ اؾٗض ٚايعطا٤ املجُٝز

o  َٞٛهؿا َذايٝا -اميسجاة/ أمحض َؼطؿٞ املٛس 

o  عاَال َذايٝا -ايشٝض٠/ سعا  قُض  طا 

  

  0202ثبنكهُخ نشهش فرباَش « املىظف وانؼبيم املثبنُنِي»ػًُذ انكهُخ َكشو 

املٛهةـ املذةايٞ   اجهة ِٜ   22/3/2021الدةٓني املٛاؾةل    قاّ ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ  قُض عبض اجملٝض  زم عُٝض ايه١ًٝ ايّٝٛ

، ٚةيو اْطالقا َٔ ط ؾ ا ا ٠ ن١ًٝ ايز اع١ ع٢ً ثكضٜ  سٗٛ  ايعاًَني ٚأ ا٥ِٗ 2021ؾرباٜ   ٚايعاٌَ املذايٞ اايه١ًٝ عٔ طٗ 

 :ٚقض مت اخجٝا  نال َٔ .ٚؼؿٝزِٖ ع٢ً اذٍ املزٜض َٔ اؾٗض ٚايعطا٤ املجُٝز

o /َٛهؿا َذايٝا - قُض قُض أمحض ايعش٢ُ اميسجاة 

o ٕعاَال َذايٝا - ايشٝض٠/ نٛد  ػاا  قُض ثػٝا 
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 0202 يبَى نشهش «املثبىل وانؼبيم املثبىل املىظف» َكشو انكهُخ ػًُذ 

ٌ  طةطا  قُض/ ايضنجٛ  اميسجاة ايشٝض ٚعـٛ  ايه١ًٝ عُٝض ايػُ ٣ امئ/ ايضنجٛ  اميسجاة ايشٝض قاّ ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة  يظة٦ٛ

 ٚايعاًَني ال ا ٜني ايشا ٠ َٔ فُٛع١ اجه ِٜ ايه١ًٝ، أَني إمساعٌٝ َضطح/ اميسجاة ٚايشٝض ايب١٦ٝ ٚث١ُٝٓ اجملجُع خض١َ

ٌ  املذايٞ املٛهـ) ع٢ً ؿؼٛهلِ اايه١ًٝ ٞ  ٚايعاَة ٔ  اايهًٝة١   املذةاي ٛ  طةٗ   عة ٔ  اْطالقةا  ٚةيةو  ،2021 َةاٜ  نًٝة١  ا ا ٠ طة ؾ  َة

 .ٚايعطا٤ اؾٗض َٔ املزٜض اذٍ ع٢ً ٚؼؿٝزِٖ املجُٝز ٚأ ا٥ِٗ ايعاًَني سٗٛ  ثكضٜ  ع٢ً ايز اع١

 :ايشا ٠ َٔ نٌ اخجٝا  مت ٚقض

 عط١ٝ سعض ايبا ٟ س٢ًُ/  أ 

 امل سٞ سعض ؾجظٞ عا ٍ/  أ 

 سعؿ  عًٞ ايًطٝـ عبض قُض/  أ 

 ايػٍٛ َؼطؿ٢ ْب١ٜٛ/  أ 

 ايضاِٜ عبض اه  قُض/  أ 
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 «ػشش انثبنثخ انذوسح» انؼهًُخ ثبنهجبٌ املذكًني لىائى ضًٍ انضساػخ كهُخ يٍ تذسَظ هُئخ ػضى 13 اختُبس

ـ  يظػٌ ايع٢ًُ اإلْجاض يؿظؽ احملهُني قٛا٥ِ ثظهٌٝ ٔ  ٚاميسةاثذ٠  اميسةاثذ٠  ٚهةا٥ -2019) عظة   ايذايذة١  ايةضٚ ٠  املشةاعضٜ

ٔ  38 اخجٝةا   مت ٚقةض ، يًشاَعاخ اميع٢ً اجملًص َٛاؾك١ اعض  2022  املٓؼةٛ ٠  ساَعة١  ايز اعة١  اهًٝة١  ثةض ٜص  ٦ٖٝة١  أعـةا٤  َة

 ايز اع١ٝ. ايض اساخ» ؾإ يعـ١ٜٛ

 

  َبئجب ملذَش يشكض ضًبٌ انجىدح ثجبيؼخ املُصىسح« أيري شؼالٌ»تؼُني دكتىس 

ّ، اجعةٝني ايشةٝض أ. / أَةأ قُةض     6/12/2020ػض  ق ا  ايشٝض أ. .  ٥ٝص ساَع١ املٓؼةٛ ٠ اجةا ٜ     

ْا٥بًا ملضٜ  َ نةز ؿةُإ اؾةٛ ٠ ٚثكٝةِٝ امي ا٤      -ايؿان١ٗ اه١ًٝ ايز اع١  اكشِاميسجاة  -ْاس٢ طعالٕ 

 .ظاَع١ املٓؼٛ ٠
 

 «سوعُب –املكتت انثمبيف املصشٌ ثًىعكى »اختُبس دكتىس يذًذ انغشخبٍَ نإلششاف ػهً 

قُةض  ّ آةضت ايةضنجٛ     1/3/2021اجةا ٜ    817أػض  ٚزٜ  ايجعًِٝ ايعايٞ ٚايبظةر ايعًُةٞ قة ا ا  قةِ     

ايش ساْٞ اميسجاة املشاعض اه١ًٝ ايز اع١ ساَع١ املٓؼٛ ٠ يإلط اف ع٢ً عٌُ املهجةة ايذكةايف املؼة ٟ    

 . ٚسٝا - مبٛسهٛ
 

 اختُبس دكتىس يذًذ دغٍ ثًجًىػخ ػًم نجهىسح اخشاءاد ػًهُخ فً يجبل انتكُىنىخُب انضساػُخ  

ض اكشِ ايٛ اد١ اه١ًٝ ايز اع١ ساَع١ اميسجاة املشاع -اخجأ ايشٝض ايضنجٛ / قُض طشٔ عبض ايعزٜز 

املٓؼٛ ٠ عـًٛا مبشُٛع١ ايعٌُ املظه١ً َٔ ايهٛا   ايع١ًُٝ ٚاملجصؼؼني ااؾاَعاخ ٚٚزا ث٢ املٛا   

املا١ٝ٥ ٚاي ٣ ٚ ايز اع١ ٚاسجؼال  امي اؿ٢، آا٤ا ع٢ً ثٛسٝٗاخ ايشٝض  ٥ٝص اؾُٗٛ ١ٜ ٚايؼا   اٗا 

 .ٚايبظر ايع٢ًُ ق ا  ايشٝض أ. . ٚزٜ  ايجعًِٝ ايعاىل
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  نمبء ػًُذ انكهُخ ثشؤعبء األلغبو اإلداسَخ

عكض ايشٝض أ. / قُض عبض اجملٝض  زم عُٝض ايه١ًٝ ٚٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت يكا٤ َع ايشا ٠  ؤسا٤ اميقشةاّ  

ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يظة٦ٕٛ ايض اسةاخ ايعًٝةا ٚايبظةٛز ٚايعالقةاخ ايذكاؾٝة١          أمئ قُض ايػُة ٣   /إل ا ١ٜ اايه١ًٝ، عـٛ  ايشٝض أ.ا

 .ٚايشٝض أ. / ػاس ايشٝض سعضٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ ٚايشٝض/ َضطح امساعٌٝ أَني ايه١ًٝ

اذيٛٙ َٔ سٗض خةالٍ   ؾ٢ َشجٌٗ ايًكا٤ قاّ  نجٛ  قُض اايرتطٝة اايشا ٠ اؿـٛ  ٚثكضِٜ ايظه  ٚايجكضٜ  هلِ ع٢ً َا

ايؿرت٠ املاؿ١ٝ، ٚاط٦ُٔ سٝا ث٘ ع٢ً سأ ايعٌُ ٚاْجداَ٘ ااميقشاّ اإل ا ١ٜ، ٚاملعٛقاخ ٚاملظهالخ ايجة٢ ثٛاسة٘ ايكةا٥ُني عًة٢     

 .ايعٌُ، نُا ؼضز سٝا ث٘ عٔ خط١ ايعٌُ اايه١ًٝ خالٍ ايؿرت٠ ايكا ١َ

 

  اعتؼذاداد انؼبو انذساعً انجذَذنمبء ػًُذ انكهُخ ثبنغبدح أػضبء هُئخ انتذسَظ نجذج 

عكض ايشٝض أ. . قُض عبض اجملٝض عُٝض ايه١ًٝ عـٛ  ايشةٝض أ. . أميةٔ ايػُة ٣ ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يًض اسةاخ ايعًٝةا ٚايبظةٛز         

ٚأ. . ػاس سعضٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يًجعًِٝ ٚايطالت، يكا٤ َع ايشا ٠  ؤسا٤ اميقشةاّ ايعًُٝة١ َٚةضٜ ٣ ايةرباَص ٚيؿٝةـ َةٔ ايشةا ٠        

 .ا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص اايه١ًٝأعـ

، 2020/2021ٚةيو لسجع اض خط١ قطاع ايجعًِٝ ٚايطالت ظاَع١ املٓؼٛ ٠ لسجكباٍ ايطةالت اايعةاّ ايض اسةٞ اؾضٜةض     

ٚآيٝاخ ثطبٝل خط١ ايجعًِٝ اهلشني ٚايةذ٣ سةٝجِ ثطبٝكة٘ َةع اضاٜة١ ايعةاّ ايض اسة٢ اؾضٜةض ثٓؿٝةذا يكة ا  اجملًةص اميعًة٢             

اَٞ ايجعًِٝ ٚس٘ يٛس٘ ٚايجعًِ عٔ اعض َٚٔ دِ ٜجِ ثكشِٝ  ؾعاخ ايطًبة١ إىل فُٛعةاخ ثض ٜشة١ٝ    يًشاَعاخ، ٖٚٛ  َص ْد

 .ػػأ٠ ٚثٓاٚت اؿـٛ  يًشاَع١ لنجشات املٗا اخ املطًٛا١ يٝظؼٌ ايطاية ع٢ً اؾاْة املع يف ٚاع  املٗا اخ

َةع   (live on line) عكةض عةض٠ يكةا٤اخ   نُا ثٓاٍٚ ايًكا٤ آيٝةاخ السةجعضا  يًعةاّ ايض اسةٞ اؾضٜةض ؾُٝةا ٜجـةُٓ٘ َةٔ         

ايطالت اؾض  يجع ٜؿِٗ ااؾاَع١ ٚخاػ١ ايه١ًٝ َٚٓظآثٗا َٚ انزٖا املصجًؿة١ ٚاـةضَاخ ايةيت ثكةضَٗا، ااإلؿةاؾ١ يجٛؿةٝح       

 .طبٝع١ ايض اس١ اايه١ًٝ
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  انهجُخ انؼهُب إلداسح انربايح انتؼهًُُخ ثكهُخ انضساػخ اختًبع

ايًشٓة١ ايعًٝةا إل ا ٠    اسجُعةح ا افٗةا ايجعًُٝٝة١ ايةيت ثكةضَٗا يطالاٗةا،       اعجُا يف اطا  ط ؾ إ ا ٠ ن١ًٝ ايز اع١ ع٢ً  

ايرباَص ايجع١ًُٝٝ اايه١ًٝ ا ٥اس١ أ. . قُةض عبةض اجملٝةض  زم عُٝةض ايهًٝة١ ٚأَاْة١ أ. .ّ/ أَةأ ْةاس٢ طةعالٕ َةضٜ  ٚطةض٠            

٤ ايه١ًٝ، َٓشل عاّ ايرباَص، َضٜ ٜٔ ايرباَص، أَني ايه١ًٝ َٚضٜ  ط٦ٕٛ ايض اس١ ؿُإ اؾٛ ٠، ٚعـ١ٜٛ نٌ َٔ ايشا ٠: ٚنال

 .ٚالَجظاْاخ

ايرباف٢  العجُا ايهاٌَ ملجطًباخ َعاٜأ  السجٝؿا٤ثٓاٍٚ السجُاع َٓاقظ١ سبٌ ثعزٜز املُا ساخ اييت َٔ ط ْٗا ؼكٝل 

ايربافة٢ َةٔ قبةٌ     يالعجُةا  ، طٝر ثشجعض ن١ًٝ ايز اع١ يًجكضّ  ٚالعجُاطبكًا يضيٌٝ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يـُإ سٛ ٠ ايجعًِٝ 

 .ؾ٢ ايرباَص ايجاي١ٝ ٚالعجُا اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يـُإ سٛ ٠ ايجعًِٝ 

 .ا ْاَص اهلٓضس١ ايز اع١ٝ ٚايٓدِ اؿ١ٜٛٝ .1

 .ا ْاَص اإلْجاض ايٓباث٢ .2

 .ا ْاَص اإلْجاض اؿٝٛا٢ْ ٚايضاس٢ٓ ٚايشُه٢ .3

 .ا ْاَص ٚقا١ٜ ايٓباخ .4

 .عًّٛ ٚثهٓٛيٛسٝا اميغذ١ٜا ْاَص  .5

 .ا ْاَص ايجك١ٝٓ اؿ١ٜٛٝ ايز اع١ٝ .6

 .ا ْاَص ايعًّٛ اإلقجؼا ١ٜ ٚاإلسجُاع١ٝ ايز اع١ٝ .7

 .ا ْاَص امي اؿ٢ ٚاملٝاٙ .8
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  ػًُذ انكهُخ َتفمذ اعتؼذاداد كهُخ انضساػخ نهؼبو انذساعً انجذَذ

قةاّ أ. / قُةض عبةض اجملٝةض عُٝةض ايهًٝة١        2020/2021ٜةض  يف إطا  اسجعضا اخ ن١ًٝ ايز اع١ لسةجكباٍ ايعةاّ ايض اسةٞ اؾض   

ظٛي١ ثؿكض١ٜ ٜ اؾك٘ أ. / قُض ططا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ خض١َ اجملجُع ٚثُٓٝة١ ايب٦ٝة١، أ.ّ. / امحةض دة ٚخ َةضٜ  ٚطةضٙ       

 .أَني ايه١ًٝ إمساعٌٝٚايهٛا ز، ايشٝض/ َضطح  اميزَاخ

سًح اؾٛي١ َباْٞ ايه١ًٝ املصجًؿ١ ٚقاعاخ ايجض ٜص ٚاملعاٌَ ملجااع١ َا مت اايٓشةب١ يإلسة ا٤اخ الطرتازٜة١ ٚايٛقا٥ٝة١،     

اٛااةاخ   ٚنؿةا٠٤ َٚشةاؾاخ ايجباعةض، ٚايج نةض َةٔ ثةٛاؾ  املشةجًزَاخ ايطبٝة١ ٚاملطٗة اخ          اإل طا ١ٜٚمت َجااع١ ٚؿع ايعالَاخ 

 .ـُٔ سال١َ ايطالتايج٢ ث اإلس ا٤اخايجعكِٝ ٚغأٖا َٔ 

 

  العتمجبل انؼبو انذساعً انجذَذ« كهُخ انضساػخ»َبئت سئُظ انجبيؼخ َتبثغ اعتؼذاداد 

قاّ ايشةٝض أ. / قُةض عطٝة٘ ايبٝةَٛٞ ْا٥ةة       2020/2021يف إطا  خط١ ساَع١ املٓؼٛ ٠ يالسجعضا  يًعاّ ايض اسٞ اؾضٜض 

 .١ ايز اع١ ملجااع١ اسجعضا اخ ايه١ًٝ لسجكباٍ ايطالت ٥ٝص اؾاَع١ يًجعًِٝ ٚايطالت ازٜا ٠ ثؿكض١ٜ يهًٝ

ضَة١ اجملجُةع ٚثُٓٝة١    ـاسجكبٌ سٝا ث٘ خالٍ ايزٜا ٠ أ. / قُض عبض اجملٝض عُٝض ايه١ًٝ، أ. / قُض ططا ٚنٌٝ ايه١ًٝ 

 .ٚايهٛا ز اميزَاخايب١٦ٝ، أ. / أمئ ايػُ ٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز، أ.ّ. / امحض د ٚخ َضٜ  ٚطضٙ 

قاّ سٝا ث٘ ظٛي١ ؾ٢ كجًـ َباْٞ ايه١ًٝ ملجااع١ َةا مت اايٓشةب١ يإلسة ا٤اخ الطرتازٜة١ نبٛااةاخ ايجعكةِٝ، ٚايعالَةاخ        

، ٚعالَاخ ايجباعض، ٚثٛاؾ  املشجًزَاخ ايطب١ٝ ٚاملطٗ اخ اايعٝا ٠ ايطب١ٝ، ٚايكاعةاخ املشةجصض١َ يف ايجةض ٜص، نُةا     اإل طا ١ٜ

 .  املض ساخ اييت ؽؼؼٗا ايه١ًٝ يف ٖذٙ ايؿرت٠ لسجكباٍ ايطالت اؾض  ميْٗا٤ إس ا٤اخ ايكٝض ٚايجششٌٝثؿكض سٝا ث٘ اع
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 «كشايخ شؼت -دشة اكتىثش »سئُظ خبيؼخ املُصىسح َغتمجم انهىاء طُبس املُصىسي ػهً هبيش َذوح 

، املٓؼٛ ٟ أطض أاطاٍ طة ت أنجةٛا    أمحض نُاٍ /اميسجاة ايضنجٛ  أط ف عبضايباس   ٥ٝص اؾاَع١ ايًٛا٤ طٝا  اسجكبٌ

ٚةيو لطٝا٤  ٚ    ن اَ٘ طعة -ط ت انجٛا  )ايز اع١ ساَع١ املٓؼٛ ٠ اعٓٛإ  ١ْدُجٗا نًٝ ايٓض٠ٚ ايج٢ ٚةيو ع٢ً ٖاَع

 .ايٓؼ  ٚار  ٚ  اي ؾع٘ ٚايه ا١َ اضاخٌ اآا٥ٓا ايطالت ٚايج٢ طاؿ ٖا ايًٛا٤ طٝا  امحض نُاٍ

ٌ      ،جٛ  قُض عبضاجملٝةض عُٝةض ايهًٝة١   نعـٛ  اميسجاة ايض ايهًٝة١ يًض اسةاخ ايعًٝةا     ٚاميسةجاة ايةضنجٛ  أميةٔ ايػُة ٣ ٚنٝة

 ١ٚ اميسةجاة ايةضنجٛ  قُةض طةطا ٚنٝةٌ ايهًٝة       ،ٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايجعًةِٝ ٚايطةالت  ٚاميسجاة ايضنجٛ  ػاس سعضٙ ٚن ،ٚايبظٛز

 .يضسٛقٞ َٓشل عاّ الْظط٘ ايطالا١ٝ اايه١ًٝيظ٦ٕٛ خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚاميسجاة ايضنجٛ  قُض ا

 

  ثؼهىو ديُهىس ملؼًم أيشاض انجزوس« دكتىس يذًذ املتىىل»صَبسح 

ٜةّٛ   / ٜاس  طباْ٘ َضٜ  َعٌُ أَ اض ايبذٚ  ٚز اع١ اميْشش١ ٚأسجاة أَ اض ايٓبةاخ املجؿة ؽ اايهًٝة١   أ. اسجكبٌ ايشٝض 

ساَعة١  َٓٗةٛ ، ٚةيةو     -/ قُةض فةض٣ املجةٛىل أسةجاة املٝه ٚاٝٛيةٛس٢ اهًٝة١ ايعًةّٛ        أ. ، ايشٝض 28/10/2020امي اعا٤ املٛاؾل 

 .يًجع ف ع٢ً املعٌُ ٚاـضَاخ اييت ٜكضَٗا يًباطذني ٚ  اس١ إَها١ْٝ ايجعإٚ ايع٢ًُ ٚايبظذ٢ َع املعٌُ

 .يكط  املؼ ٣سضٜ  اايذن  إٔ َعٌُ أَ اض ايبذٚ  ٚز اع١ اميْشش١ ٜكضّ خضَاث٘ يًباطذني ٚاملزا عني ؾ٢ ا
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  سئُظ خبيؼخ املُصىسح َُبلش يهف اػتًبد انربايح انتؼهًُُخ ثكهُخ انضساػخ

عكض أ. / أط ف عبض ايباس   ٥ٝص ساَع١ املٓؼٛ ٠ اسجُاعا ا عـا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص َش٦ٛيٞ العجُةا  اهًٝة١ ايز اعة١    

 .ملٓاقظ١ ًَـ اعجُا  ايرباَص ايجع١ًُٝٝ يًه١ًٝ

َةةضٜ  َ نةةز ؿةةُإ اؾةةٛ ٠ ٚالعجُةةا   -عُٝةةض نًٝةة١ ايز اعةة١، أ. / سةةٗاّ سةةا  اؿةةل   -/ قُةةض عبةةض اجملٝةةض عـةةٛ  أ. 

 .َضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ اايه١ًٝ - ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت، أ. / أَأ طعالٕ -ااؾاَع١، أ. / ػاس سعضٙ 

جكضِٜ ناؾ١ سبٌ ايضعِ يه١ًٝ ايز اع١ ملشةاعض٠ ايهًٝة١ عًة٢    ٚأنض  ٥ٝص اؾاَع١ خالٍ ايًكا٤ ع٢ً ط ؾ ا ا ٠ اؾاَع١ ي

اعجُا  ايرباَص ايجع١ًُٝٝ يًه١ًٝ، َظأا مي١ُٖٝ ػضٜض اعجُةا  ايهًٝة١ َةٔ اهل٦ٝة١ ايكَٛٝة١ يـةُإ سةٛ ٠ ايجعًةِٝ ٚالعجُةا           

 .ٚأ١ُٖٝ ايجظٍٛ َٔ العجُا  املؤسشٞ اىل العجُا  ايربافٞ

يه١ًٝ ثكض  سٗٛ  ناؾ١ ايكطاعاخ ؾ٢ سبٌٝ اعجُا  ايرباَص ايجعًُٝٝة١ ؾة٢ هةٌ خطة١     ٚأؿاف أ. / قُض عبض اجملٝض، إٔ ا

 .اؾاَع١ يالعجُا  املؤسشٞ

ٚاسجع ض أ. / أَأ طعالٕ، َا الزث٘ ايه١ًٝ ؾ٢ ًَـ العجُا  ايربافٞ َجـُٓا ْظ  ايٛع٢ جملجُع ايه١ًٝ عٔ العجُةا   

 .امينا ميٞ َٚعاٜأٙ ٚثطبٝل مما ساث٘ املصجًؿ١

 

  ػًُذ كهُخ انضساػخ َغتمجم وفذ االَشاعًىط

ٚؾةضا عًُٝةا    ،14/11/2020اسجكبٌ ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ  قُض عبض اجملٝض  زم عُٝض ن١ًٝ ايز اع١ ايٝةّٛ ايشةبح املٛاؾةل    

 :شا ٙيًعًّٛ ايز اع١ٝ ٚايطة ايبٝط ٟ مبض١ٜٓ ثُٝظٛا ا اضٚي١  َٚاْٝا ٚايذ٣ ٜـِ اي Banat  ؾٝع املشج٣ٛ َٔ ساَع١

 اسجاة ثهٓٛيٛسٝا اميغذ١ٜ ظاَع١ ايعًّٛ ايز اع١ٝ ٚايبٝط ١ٜ اضٚي١  َٚاْٝا -أ. . ثٝٛ ٚ  يٛإ ث اسها 

 اسجاة ظاَع١ ايعًّٛ ايز اع١ٝ ٚايبٝط ا١ اضٍٚ  َٚاْٝا -أ. . يٛاْا َٝظٌٝ االٕ 

 امسةٛض ليكةا٤ قاؿة اخ ملٓجشةب٢     ؾ٢ إطا  ا ْاَص الؼا  اميٚ ٚاٞ إٜ ٚةيو ع٢ً ٖاَع زٜا ٠ ايٛؾض ؾاَع١ املٓؼٛ ٠

 .ْٛؾُرب 16-15اؾاَع١ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

 اؾل ايٛؾض  / قُض اي ؾاع٢ َضٜ  َهجة ايعالقاخ ايضٚي١ٝ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ ٚايشٝض أ. / قُةض عبةض اأ أسةجاة أَة اض     

 .ايٓباخ املجؿ ؽ اايه١ًٝ َٚٓشل ا ْاَص إٜ امسٛض االض ظاَع١ املٓؼٛ ٠
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ٜاس  طباْ٘ َةضٜ  َعُةٌ أَة اض ايبةذٚ  ٚز اعة١ اميْشةش١ ايٛؾةض يًجعة ف عًة٢ املعُةٌ ٚعًة٢ اإلَهاْٝةاخ             نُا  اؾل أ. / 

يًعًةّٛ ايز اعٝة١    Banat ايبظذ١ٝ ٚاـض١َٝ اييت ٜكضَٗا يًباطذني َٔ أسٌ ثعُٝل ايجعةإٚ اةني ساَعة١ املٓؼةٛ ٠ ٚساَعة١     

 .ٚايطة ايبٝط ٟ ا َٚاْٝا

 

  يذَش إداسح انرتثُخ انؼغكشَخ« خبنذ ػبدل املمذو»ػًُذ كهُخ انضساػخ َغتمجم 

اسجكبٌ ايشةٝض اميسةجاة ايةضنجٛ  قُةض عبةض اجملٝةض  زم عُٝةض نًٝة١ ايز اعة١          

، املكةةضّ خايةةض عةةا ٍ َةةضٜ  إ ا ٠ ايرتاٝةة١     16/11/2020املٛاؾةةل  ايٝةةّٛ الدةةٓني 

ايعشه ١ٜ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ ٚةيو يبظةر فةالخ ايجعةإٚ املظةرتى اةني ايهًٝة١       

ايطالا١ٝ  اميْظط١عـٛ  اميسجاة ايضنجٛ  قُض ايضسٛقٞ َٓشل عاّ ، ٚاإل ا ٠

 .اايه١ًٝ

 

 «اإلػذاد نالػتًبد انربايجً»سئُظ خبيؼخ املُصىسح َرتأط اختًبع 

/ أط ف عبض ايباس   ٥ٝص اؾاَع١ اسجُاعا ؾ٢ ؿٝاؾ١ ن١ًٝ اهلٓضس١ غؼٛؾ أعُاٍ اؾةٛ ٠ ٚاإلعةضا    ث أض ايشٝض أ. 

 .لعجُا  ايرباَص ٚػضٜض العجُا ، ٚةيو اضع٠ٛ َٔ ايشٝض أ. / قُض عبضايعدِٝ عُٝض ن١ًٝ اهلٓضس١

ٕ َضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾةٛ ٠ ٚايشةا ٙ   عـٛ  ايشٝض أ. / قُض عبضاجملٝض  زم عُٝض ن١ًٝ ايز اع١، ايشٝض أ. / أَأ طعال

 .َضٜ ٣ ايرباَص اايه١ًٝ
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 «يجهظ شئىٌ انتؼهُى وانطالة ثجبيؼخ املُصىسح»كهُخ انضساػخ تغتضُف 

ااسجـةاؾ١ اسجُةاع فًةص طة٦ٕٛ ايجعًةِٝ       2020 ْةٛؾُرب  24 ط ؾح ن١ًٝ ايز اع١ ساَع١ املٓؼٛ ٠ ايّٝٛ ايذالدا٤ املٛاؾةل 

 .قُض عط١ٝ ايبَٝٛٞ ْا٥ة  ٥ٝص اؾاَع١ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت أ. .ٚايطالت ااؾاَع١ ا ٥اس١ َعايٞ ايشٝض 

ا٥ة  ٥ٝص اؾاَع١ اميسبل يظة٦ٕٛ ايجعًةِٝ ٚايطةالت، ٚايشةٝض     ٚعـٛ  ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ / قُض سًِٜٛ ايبشْٝٛٞ ْ

 .اميسجاة ايضنجٛ / قُض عبض اجملٝض  زم عُٝض ن١ًٝ ايز اع١ ٚايشا ٠ ٚنال٤ نًٝاخ ساَع١ املٓؼٛ ٠ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت

 

  فً اطبس اعتؼذاداد انكهُخ نهتمذو نالػتًبد انربايجً« صَبسح انذػى انفًُ نكهُخ انضساػخ»

قُض عبض اجملٝض عُٝض ايه١ًٝ ؾ ٜل زٜا ٠ ايضعِ ايؿٓة٢ )ؾٓة١ احملانةاٙ  يهًٝة١ ايز اعة١ ٚايجة٢ لةح خةالٍ          أ. .سجكبٌ ا

 .، يؿظؽ اسجعضا اخ ايه١ًٝ يًجكضّ يالعجُا  ايرباف2020ٞ ٜشُرب  16 -15ايؿرت٠ َٔ 

أسةجاة   -أسجاة اطة ايزقازٜل ٚعـ١ٜٛ نٌ َٔ ايشا ٠ أ. / عا ٍ عٝض قؿٛه  - ؾ ٜل ايزٜا ٠ ا ٥اس١ أ. / َضحي١ ٚاػـ

أسجاة َٚضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ اطة املٓؼةٛ ٠، ٚ أ. /   -َٚضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ از اع١ ايزقازٜل، ٚ أ. / ْش ٜٔ طًة 

 .أسجاة َٚضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ اٗٓضس١ املٓؼٛ ٠ -اا اِٖٝ اض إ 

اؿظؽ ايٛدا٥ل اـاػ١ اهٌ ا ْاَص َٔ ايرباَص ايذُا١ْٝ ٚايجع ف ع٢ً َٛا   ايةرباَص، ٚعكةضخ عةضٙ    قاّ أعـا٤ ايؿ ٜل 

عُٝض ايه١ًٝ )نُا عكض اسجُاع َع ايكٝا اخ امينا مي١ٝ ، يكا٤اخ َع أعـا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص ٚاهل١٦ٝ املعا١ْٚ ٚال ا ٜني ٚايطالت

  .قشاّ ايع١ًُٝ َٚضٜ ٣ ايٛطضاخ ٚامل انز ايج٢ ؽضّ ايرباَصٚايٛنال٤ َٚضٜ  ٚطض٠ اؾٛ ٠ َٚضٜ ٣ ايرباَص ٚ ؤسا٤ امي
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 «ملُغمً يؼبَري انذساعخ انزاتُخ نهربايح انتؼهًُُخ»فؼبنُبد انذوسح انتذسَجُخ 

عكضخ ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ اهًٝة١ ايز اعة١  ٚ ٠ ثض ٜبٝة١ ملٓشةكٞ َعةاٜأ ايض اسة١ ايذاثٝة١ يًةرباَص ايجعًُٝٝة١ اايهًٝة١           

 .فًص ايه١ًٝ اكاع١ اسجُاعاخ 24/12/2020-22َٔ  خالٍ ايؿرت٠

قضّ ايشٝض أ. / عا ٍ طشٔ عبضايشالّ َضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ ط   ناٌَ عٔ نٝؿ١ٝ اسجٝؿا٤ ٚدا٥ل املعةاٜأ يًض اسة١   

 .ايذاث١ٝ يًرباَص ٚنجاا١ ايض اس١ ايذاث١ٝ

 

 انزاتُخ انذساعخ كتبثخ يٍ االَتهبء آنُخ نجذج انربايح ثًذساء َجتًغ انكهُخ ػًُذ

 29/12/2020عكض ايشٝض أ. . قُض عبض اجملٝض عُٝض ايه١ًٝ ٚايشٝض أ. . عا ٍ طشٔ َضٜ  ٚطةض٠ ؿةُإ اؾةٛ ٠ ايذالدةا٤     

 .اسجُاعا َع ايشا ٠ َض ا٤ ايرباَص اايه١ًٝ يبظر آي١ٝ الْجٗا٤ َٔ نجاا١ ايض اس١ ايذاث١ٝ لٗٝضا يًجكضّ يالعجُا  ايربافٞ

أمئ قُض ايػُ ٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز، ٚايشٝض أ. . ػاس ايشٝض سعضٙ ٚنٝةٌ  عـٛ  ايشٝض أ. . 

 .ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت، ٚايشٝض أ. . قُض ع٢ً ططا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ

 

  انضساػخَبئت سئُظ خبيؼخ املُصىسح َتفمذ عري االيتذبَبد ثكهُخ  

ثؿكض أ. / أط ف طاؾظ ْا٥ة  ٥ٝص اؾاَع١ يًض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز ؾإ اَجظاْاخ ن١ًٝ ايز اع١ مب اؾكة١ أ. / قُةض   

ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ عبض اجملٝض عُٝض ايه١ًٝ، أ. / أمئ ايػُ ٣ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايض اساخ ايعًٝا ٚايبظٛز، أ. / ػاس سعضٙ ٚنٌٝ 

 .َضطح امساعٌٝ أَني ايه١ًٝ /ُض ططا ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ، ٚايشٝضق/  .أ ايجعًِٝ ٚايطالت،

طٝر اطُ ٕ ع٢ً اؽاة ناؾ١ ايجضااأ الطرتاز١ٜ ٚايٛقا١ٝ٥  اخٌ ايًشإ ااإلؿاؾ١ إىل ايجزاّ ايطالت اايجعًُٝةاخ ايٛقا٥ٝة١   

اسجهُال ؾٛلخ سٝا ث٘ ايَٝٛٝة١ ملجااعة١ سةأ أعُةاٍ اَجظاْةاخ      ٚعضّ ٚسٛ  أ٣ َظهالخ أدٓا٤ ث  ١ٜ الَجظاْاخ، ٜٚ ث٢ ةيو 

 .ٚس  إس ا٤اخ ٚقا١ٝ٥ َظض ٠  اخٌ ايًشإ ملٛاس١ٗ ثضاعٝاخ سا٥ظ١ نٛ ْٚا 2020/2021ايؿؼٌ ايض اس٢ اميٍٚ يًعاّ اؾاَع٢ 
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  اختًبع يذَش ودذح ضًبٌ انجىدح يغ يُغمً انذساعخ انزاتُخ نهكهُخ

عا ٍ طشٔ عبض ايشالّ َضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ اسجُاعا َع ايشةا ٠ َٓشةك٢ ايض اسة١ ايذاثٝة١ يًهًٝة١،      عكض ايشٝض أ. . 

   ٞ ايشةاع١   30/3/2021 ٚةيةو ايٝةّٛ ايذالدةا٤   ، ملٓاقظ١ نٝؿ١ٝ إعضا  ايض اس١ ايذاث١ٝ يًه١ًٝ يالسجعضا  يًجكةضّ يالعجُةا  املؤسشة

 .اؿا ١ٜ عظ  ػباطًا اكاع١ فًص ايه١ًٝ

 

  ذَش ودذح ضًبٌ انجىدح يغ يذَشٌ ويُغمٍ انربايح انُىػُخ ثبنكهُخاختًبع ي

عكض ايشٝض أ. . عا ٍ طشٔ عبض ايشالّ َةضٜ  ٚطةض٠ ؿةُإ اؾةٛ ٠ اسجُاعةا      

اسةجهُاٍ ايض اسة١ ايذاثٝة١    َضٜ ٟ َٚٓشكٞ ايةرباَص ايٓٛعٝة١ اايهًٝة١ ملٓاقظة١      َع

يإلعجُةةا  ايربافةةٞ ْدةةِ ايجػذٜة١ ٚثٓشةةٝل اؿةضا٥ل، لٗٝةةضًا يًجكةضّ     ف٢ :يربْةا 

 .ؾُٝع ايرباَص ايجع١ًُٝٝ اايه١ًٝ

  صَبسح ثبدثني يٍ ػذح خبيؼبد ملؼًم أيشاض انجزوس وصساػخ األَغجخ

ٜاس  طباْ٘ عض ا َٔ ايباطذني َٔ ساَعاخ سٓٛت ايٛا ٣ ٚعني سص ٚنؿ  ايظٝ  ٚاميزٖ  ٚ َٝاد   .اسجكبٌ ايشٝض أ.

ايبةةذٚ  ٚز اعةة١ اميْشةش١ يًجعةة ف عًةة٢ إَهاْٝةةاخ املعُةةٌ ٚاميسٗةةز٠ املجاطةة١ اةة٘  ٚاملٓؼةٛ ٠ ؾةة٢ زٜةةا ٠ سةة ٜع١ ملعُةةٌ أَةة اض  

 .ٚايجظايٌٝ املصجًؿ١ ايج٢ ٜكضَٗا يًباطذني إلَها١ْٝ السجؿا ٠ اٗا عٓض اؿاس١
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  سئُظ خبيؼخ املُصىسح َتبثغ اعتؼذاداد كهُخ انضساػخ نهتمذو نهذصىل ػهً تجذَذ االػتًبد انربايجً واملؤعغً

 ٥ٝص ساَع١ املٓؼٛ ٠ َع ايشةا ٠ أعـةا٤ ٦ٖٝة١ ايجةض ٜص َٚعةاِْٚٝٗ اهًٝة١ ايز اعة١         -/ أط ف عبض ايباس  أ. اسجُع 

 .ملٓاقظ١ اسجعضا اخ ايه١ًٝ يًجكضّ يًظؼٍٛ ع٢ً ػضٜض العجُا  َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يالعجُا  ٚاؾٛ ٠

عُٝةض نًٝة١    -/ قُةض عبةض اجملٝةض    أ. ؼٛ ٠ ، َضٜ  َ نز ؿُإ اؾٛ ٠ ظاَع١ املٓ -/ سٗاّ سا  اؿل أ. عـٛ  نٌ َٔ 

َضٜ  ٚطض٠ ؿُإ اؾةٛ ٠ اايهًٝة١،    -/ عا ٍ عبضايشالّ أ. ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت،  -/ ػاس سعضٙ أ. ايز اع١، 

 .ايه١ًٝايشا ٠ ٚنال٤ ايه١ًٝ ٚ ؤٚسا٤ اميقشاّ َٚضٜ ٣ َٚٓشك٢ ايرباَص ايٓٛع١ٝ اايه١ًٝ، عض  َٔ أعـا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص ا

أطا  أ. / أط ف عبض ايباس  اايجطٛ  ايذ٣ ثظٗضٙ ايرباَص ايٓٛع١ٝ اه١ًٝ ايز اع١ ٚظٗض ايشةا ٠ أعـةا٤ ٦ٖٝة١ ايجةض ٜص     

 .َٚعاِْٚٝٗ اٗا ؾ٢ ثطٜٛ  ايع١ًُٝ ايجع١ًُٝٝ ٚايبظر ايع٢ًُ ٚؾ٢ ايشع٢ يًجكضّ يًظؼٍٛ ع٢ً ػضٜض العجُا 

ـا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص َٚعةاِْٚٝٗ اهًٝة١ ايز اعة١ ٚاملجعًكة١ اهاؾة١ ْةٛاط٢       ٚاسجُع إىل أس١ً٦ َٚكرتطاخ عض  َٔ ايشا ٠ أع

 .ال ثكا٤ اايه١ًٝ ٚل سُٝا ايجكضّ يًظؼٍٛ ع٢ً ػضٜض العجُا 

ٚأطا خ أ. / سٗاّ سا  اؿل اضعِ إ ا ٠ ساَع١ املٓؼٛ ٠ ٚن١ًٝ ايز اع١ يٛطض٠ ؿُإ اؾةٛ ٠ اايهًٝة١ ممةا سةاعضٖا ؾة٢      

١ ٚاسجهُاٍ ايض اساخ ايذاث١ٝ سٝجشضٜض اعجُا  ايه١ًٝ، ْٚا خ اـ ٚ ٠ ثطٜٛ  ايب١ٝٓ ايجهٓٛيٛإلاز َعدِ َجطًباخ ايجكضّ ي

 .طج٢ ثؼبح ايه١ًٝ ساٖز٠ يزٜا ٠ ٚؾض اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يالعجُا  ٚاؾٛ ٠ يًظؼٍٛ ع٢ً ػضٜض العجُا 

أخة  اسةجعضا اخ نًٝة١     ٚأع ت أ. / قُض عبض اجملٝض عةٔ سةعا ث٘ عة ؾ ايشةٝض  ٥ةٝص اؾاَعة١ املشةجُ  عًة٢ َجااعة١         

ايز اع١ يًجكضّ يًظؼٍٛ ع٢ً ػضٜض العجُا  ، ٚأدٓة٢ عًة٢ طة ؾ سةٝا ث٘ عًة٢ ايجٛاػةٌ أملباطة  َةع ايشةا ٠ أعـةا٤ ٦ٖٝة١            

ايجض ٜص َٚعةاِْٚٝٗ يًجعة ف عًة٢ َكرتطةاثِٗ يجطةٜٛ  ايعًُٝة١ ايجعًُٝٝة١ ٚايبظةر ايعًُة٢ ٚاؾاْةة ايعًُة٢ ااإلؿةاؾ١ إىل             

 .جكضّ يًظؼٍٛ ع٢ً ػضٜض العجُا اطجٝاساثِٗ يالْجٗا٤ َٔ اي

ٚأطا  أ. / عا ٍ طشٔ إىل إٔ ْشة إلاز املًؿاخ اـاػ١ اجكضّ ن١ًٝ ايز اع١ يًظؼٍٛ ع٢ً ػضٜض العجُا  ا ثؿعح خالٍ 

، ْٚٛٙ اايعٌُ ع٢ً زٜا ٠ ايٛع٢ مبجطًباخ العجُةا  َةٔ خةالٍ     %90إىل  % 40-10إىل إا ٌٜ اؾا ٣ َٔ ) 2020ايؿرت٠ َٔ  ٜشُرب 

 .ِٗ ع٢ً نٝؿ١ٝ اسجٝؿا٤ ٚدا٥ل ايض اساخ ايذاث١ٝب٢ ايرباَص ايٓٛع١ٝ اايه١ًٝ يجض ٜإعضا   ٚ ٠ يهاؾ١ َٓشك

ٚأؿةةاف إ إ ا ٠ اؾةةٛ ٠ اهًٝةة١ ايز اعةة١ ٚؾةة خ ٚدةةا٥ل املعةةاٜأ اـاػةة١ ؾُٝةةع ايةةرباَص املصجًؿةة١ ٚؾعًةةح ل٥ظةة١ اإل طةةا   

ٚمت ؼضٜر امييٝاخ ايجاي١ٝ: سٝاساخ ايجعًِٝ ، ايؿؼٌ ايض اس٢ ايذا٢ْ امينا مي٢ ٚأ سًجٗا ؾُٝع ايرباَص ٚقاَح اجؿعًٝٗا خالٍ

ٚايجعًِ ، عِ ايطالت املجُٝزٜٔ ٚة٣ٚ الطجٝاساخ اـاػ١، ايجػًة ع٢ً ايهذاؾ١ ايعض ١ٜ يًطالت ، ثكِٝٝ ايٛ ق١ الَجظاْٝة١  

 .ع١ٝااإلؿاؾ١ إىل ثؿعٌٝ املٛاقع اإليٝهرت١ْٝٚ ٚػؿظاخ ايجٛاػٌ السجُاع٢ يًرباَص ايٓٛ
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  ثًذبفظخ أعُىط« 22خغىس انخري »يشبسكخ كهُخ انضساػخ فً لبفهخ 

مبظاؾدة١   10طا نح ن١ًٝ ايز اع١ ؾ٢ ْظاد ايكاؾ١ً ايز اع١ٝ ٚايج٢ ناْح ؿةُٔ ؾعايٝةاخ ايكاؾًة١ املجهاًَة١ سشةٛ  اـةأ       

اايجعةإٚ َةع    2020 ٜشُرب  17-13أسٝٛد، ٚايج٢ ْدُٗا قطاع خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ ظاَع١ املٓؼٛ ٠ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

  .املٓض ٠ قبًٞ، ع ت ايكضا ٜح، اميقا ١َ، ع ت ايهالااخق ٣ )  أسبٛع ميٖايٞ ساَع١ أسٝٛد، ٚقض قضَح خضَاثٗا ع٢ً َضا

 ٥ةٝص   - ٥ٝص ساَع١ املٓؼٛ ٠، ٚايشةٝض أ. / طةا م عبةض اأ اؾُةاٍ      -ؼح  عا١ٜ ايشٝض أ. / أط ف قُض عبض ايباس  

قا٥ةض   -/ خايةض يبٝةة عبةض اية محٔ     قةاؾظ أسةٝٛد، ٚايشةٝض ايًةٛا٤ أ.      -ساَع١ أسٝٛد، ٚايشٝض ايًٛا٤/ عؼاّ سةعض إاة اِٖٝ   

ْا٥ة  ٥ٝص اؾاَع١ يظ٦ٕٛ خض١َ اجملجُع، ٚايشٝض٠  -املٓطك١ اؾٓٛا١ٝ ايعشه ١ٜ، ٚا ٥اس١ ايشٝض أ. / قُٛ  قُض املًٝشٞ 

 .ْا٥ة  ٥ٝص ساَع١ أسٝٛد يظ٦ٕٛ خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ -أ. / َٗا ناٌَ غامن 

، اميسةجاة اكشةِ ايؿانٗة١    -أ. / قشةٔ ؾُٗة٢ قُةض َؼةطؿ٢      :اع١ نال َٔ ايشةا ٠ طا ى ؾ٢ ؾعايٝاخ ايكاؾ١ً َٔ ن١ًٝ ايز 

 .اميسجاة املشاعض اكشِ امي اؿ٢ - قُٛ  َٛس٢ قُض عُ  /ّ. .أ

سًح ؾعايٝاخ ايكاؾ١ً ايز اع١ٝ عكض عض ًا َٔ ايًكةا٤اخ ايجذكٝؿٝة١ ٚايجٛعٜٛة١ َةع املةزا عني طٝةر مت ثٛؿةٝح َؼةا           

اٜة١ َٓة٘، ٚنٝؿٝة١ السةجصضاّ الَةٔ يًُبٝةضاخ ٚكاط ٖةا، ٚنةذيو مت َٓاقظة١ عةض  َةٔ َظةانٌ             ايجًٛز ايػذا٥ٞ ٚط م ايٛق

ايجزٖأ يف أطشا  املالٛ ٚط م  ؾع أطشا  املالٛ يًجزٖأ، ٚط م ايجطعةِٝ إلْجةاض ايظةجالخ عةٔ ط ٜةل ايربعُة١ اـًكٝة١ أٚ        

 .ايرتنٝة اايظل ايكُٞ

ايجٛسٝ٘ ٚاإل طا  َٚٓاقظ١ عض  َٔ املظةانٌ ايةيت ثٛاسة٘ املةزا عني َةع      نُا ساُٖح ايكاؾ١ً ايز اع١ٝ يف ثكضِٜ ايٓؼح ٚ

طةة   اؿًةةٍٛ املٓاسةةب١ هلةةا، نُةةا مت َٓاقظةة١ طًةةٍٛ َٚكرتطةةاخ ملهاؾظةة١ ايُٓٝةةاثٛ ا يف أطةةشا  اي َةةإ، َٚهاؾظةة١ اؿظةةا٥ع يف  

َٓاقظة١ َظةه١ً ْكةؽ    قؼٍٛ ايكُح، نةذيو ثطة م ايٓكةاغ إىل أسةبات ثةضٖٛ  امي اؿةٞ ْجٝشة١ سة٤ٛ السةجػالٍ املةا٥ٞ َةع            

 .َضخالخ اإلْجاض ٚخاػ١ اميمسض٠ اميطا ١ٜ ٚنٝؿ١ٝ  ؾع نؿا٠٤ اسجصضاّ ايشُا 

ْا٥ة  ٥ٝص ساَع١ -ٚقض قاّ نٌ َٔ ايشٝض أ. / قُٛ  املًٝشٞ، ٚايشٝض٠ أ. / َٗا غامن ٚعـٛ  ايشٝض أ. / طظاث١ غ ٜة 

ضٜ  َ نةز ايض اسةاخ ٚايبظةٛز ايب٦ٝٝة١ اجهة ِٜ ايشةا ٠       َة  -أسٝٛد يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚايطالت، ٚايشةٝض أ. / دااةح عبةض املةٓعِ     

املظا نني يف ايكاؾ١ً َٔ نٌ َٔ ساَع١ املٓؼٛ ٠ ٚساَع١ اسٝٛد ْد ًا ملا قضَٛٙ َٔ سٗٛ  عد١ُٝ ساُٖح يف الا  ؾعايٝةاخ  

 .ايكاؾ١ً مبظاؾد١ أسٝٛد
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  انتذسَظَغبهى فً تجًُم دذائك يغبكٍ هُئخ « يشتم انضَُخ ثكهُخ انضساػخ»

ؾ٢ إطا   ٚ  ن١ًٝ ايز اع١ يف خض١َ اجملجُع ٚخاػ١ فجُع اؾاَع١ ثشاِٖ ايه١ًٝ َٔ خالٍ ٚطض٠ َظجٌ ايز١ٜٓ اكطاع 

 .خض١َ اجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب١٦ٝ يف ػٌُٝ طضا٥ل َشانٔ ايشا ٠ أعـا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص

 

  اػخثًشبسكخ كهُخ انضس« أَشطخ يُظًخ "انفبو" املىخهخ نهشجبة»عًُُُبس 

أْظط١ َٓد١ُ اميغذ١ٜ ٚايز اع١ يألَِ املجظض٠ )ايؿاٚ  املٛس١ٗ يًظبات ؾ٢ َؼة  ٚايظة م اميٚسة     )عكض سُٝٝٓا  طٍٛ 

 .ّ اجك١ٝٓ ايؿٝضٜٛ نْٛؿ اْص2021إا ٌٜ  11اميطض املٛاؾل   ٚساٍ إؾ ٜكٝا

ممذةةٌ َٓدُةة١  -/ ْؼةة  ايةةضٜٔ طةةاض اميَةةني أ. مبظةةا ن١ 

/ قُةض عبةض   أ. اميغذ١ٜ ٚايز اع١ ظُٗٛ ١ٜ َؼ  ايع اٝة١ ،  

/  طٝض س اض  عُٝض ن١ًٝ ايز اع١ ساَع١ املٓؼٛ ٠ ،  -اجملٝض 

َةةضٜ  املبةةا  ٠ اإلقًُٝٝةة١ يًز اعةةاخ اميسةة ١ٜ ةاخ اؿٝةةازاخ    -

 ايؼةػأ٠ ٚممذةٌ املهجةة اإلقًُٝةٞ ملٓدُة١ اميغذٜة١ ٚايز اعةة١      

املش٦ٍٛ  -/  ايٝا أاٛ ايؿجٛ   اايظ م اميٚس  ٚساٍ إؾ ٜكٝا ، 

 -/ قُةض َٛسة٢    ايز اعٞ َٚٓشل أْظط١ ايظبات ااملٓدُة١ ،  

/  املش٦ٍٛ اإلعالَٞ اؿ ع املٓد١ُ ظُٗٛ ١ٜ َؼ  ايع اٝة١ ،  

/ عةال   اسجظةا ٟ اإل طةا  ايز اعةٞ ااملٓدُة١،      -عا ٍ زقٝةزم  

 .ت ن١ًٝ ايز اع١ ساَع١ ايكاٖ ٠ ٥ٝص ؾاٚ َٛ ٌٜ يطال -عبض اي ؤٚف 

، اطة اى ايظةبات ٚلهٝةِٓٗ َةٔ أسةٌ ؼٜٛةٌ ايةٓدِ          املؿٝةض يف اميغذٜة١ ٚايز اعة١   )شةُٝٝٓا  ايجطبٝةل اي قُة٢    ايْاقع 

 .ّ 2021ايػذا١ٝ٥ يف َٓطك١ ايظ م امي ٢ْ ٚساٍ أؾ ٜكٝا، َشااك١ َظ ٚع اميعُاٍ ايز اع١ٝ ، ايعاّ ايضٚىل يًؿٛان٘ ٚاــ ٚاخ 
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 واألَغجخ انجزوس أيشاض يؼًم إىل ثشويبَُب انجُطشي وانطت انضساػُخ نهؼهىو َبثىكب-كهىج ثجبيؼخ ثبدثخ صَبسح

ٍ  اةالض  إٜ امسةٛض  اميٚ ٚاة٢  الؼا  ا ْاَص إطا  ؾ٢ ٌ  اميسةاثذ٠،  يجبةا  ٌ  َةضٜ   ٜاسة  / أ.  اسةجكب  ايبةذٚ   أَة اض  َعُة

ّ  اإليهرتْٚة٢  املٝه ٚسةهٛت  ٚطةض٠  َٚةضٜ   ايز اعة١  اهًٝة١  اميْشةش١  ٚز اع١   ْٝشةا /   ايشةٝض٠  18/5/2021 املٛاؾةل  ايذالدةا٤  ٜةٛ

 . َٚاْٝا اضٚي١ نًٛض مبض١ٜٓ ايبٝط ٣ ٚايطة ايز اع١ٝ يًعًّٛ ْااٛنا نًٛض ظاَع١ ايجض ٜص ١٦ٖٝ ٚعـٛ ايباطذ١ سٛنإ

 ٚاـض١َٝ ايبظذ١ٝ اإلَهاْٝاخ ٚع٢ً املعٌُ ع٢ً ٚايجع ف يًجض ٜة اميْشش١ ٚز اع١ ايبذٚ  أَ اض ملعٌُ زٜا ٠ ؾ٢ ٚةيو

 .ا َٚاْٝا - ايز اع١ٝ يًعًّٛ ْااٛنإ نًٛز ٚساَع١ املٓؼٛ ٠ ساَع١ اني ايجعإٚ ثعُٝل أسٌ َٔ يًباطذني ٜكضَٗا اييت

ِ  قُةٛ   ملٝةا٤ ./ ٚ  اايه١ًٝ ايضٚي١ٝ ايعالقاخ َٓشل سرب أمحض عُ ٚ./   ايشٝض سٝا ثٗا  اؾل ٚقض  اايهًٝة١  ايؿانٗة١  اكشة

 .ايز اع١ اه١ًٝ ايبهايٛ ٜٛض َٚ ط١ً ايعًٝا ايض اساخ طالت َٔ ٚعض 

 

 (و) ثًجًُ االَشبءاد أػًبل َتفمذ انكهُخ ػًُذ

ٟ  أمئ/  ايضنجٛ  اميسجاة ثؿكض ّ  ايز اعة١  نًٝة١  عُٝةض  - ايػُة  ٛ  11 ايٝةٛ  اهًٝة١  اإلْظةا٤اخ  ؾٓة١  أعـةا٤  مب اؾكة١  2021 َةاٜ

 . ايز اع١ اه١ًٝ  ٚ) مببي  ٚ ٜٔ يجع١ًٝ الْظا١ٝ٥ اميعُاٍ سأ اهلٓضس١
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 (و) يجًُ تؼهُخ أػًبل ملتبثؼخ انهُذعُخ انهجُخ يغ انكهُخ ػًُذ اختًبع

ٌ  - طةطا  قُةض / ايةضنجٛ   اميسةجاة  ٚايشةٝض  ايز اع١ ن١ًٝ عُٝض - ايػُ ٟ أمئ/ ايضنجٛ  اميسجاة ايشٝض إسجُاع  ايهًٝة١  ٚنٝة

 ايشةا ٠  َةع  ٚايطالت ايجعًِٝ يظ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ - سعضٙ ػاس/ ايضنجٛ  اميسجاة ٚايشٝض ايب١٦ٝ ٚث١ُٝٓ اجملجُع خض١َ يظ٦ٕٛ

 .ايز اع١ اه١ًٝ  ٚ) َبي ثع١ًٝ أعُاٍ ملجااع١ اهلٓضس١ٝ ايًش١ٓ أعـا٤

 

 انتشكُم ثتجذَذ انجبيؼخ سئُظ لشاس صذوس ثؼذ انضساػُخ وانجذىث انتجبسة يشكض إداسح ملجهظ األول االختًبع

ٛ  29 املٛاؾل ايشبح ّٜٛ ايز اع١ اه١ًٝ ايز اع١ٝ ٚايبظٛز ايجشا ت َ نز إ ا ٠ فًص اسجُع .  .أ ايشةٝض  ا ٥اسة١  2021 َةاٜ

ٕ  ايهًٝة١  ٚنٌٝ ططا قُض.  .أ ٚايشٝض اجملًص ٚ ٥ٝص ايه١ًٝ عُٝض ايػُ ٣ أمئ  ْا٥ةة  ايب٦ٝة١  ٚثُٓٝة١  اجملجُةع  خضَة١  يظة٦ٛ

 .ايه١ًٝ أَني امساعٌٝ َضطح/ ٚايشٝض ٚايطالت ايجعًِٝ يظ٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ سعضٙ ػاس.  .أ ايشٝض ٚعـٛ  اي ٥ٝص،

ِ  عًة٢  ااجملًص ايشااكني اميعـا٤ يًشا ٠ ٚايجكضٜ  ايظه  اجٛسٝ٘ ايه١ًٝ عُٝض.  .أ ايشٝض قاّ  يًٓٗةٛض  املصًؼة١  سٗةٛ ٖ

 ايشااك١. ايؿرت٠ خالٍ الْجاس١ٝ اايٛطضاخ امي ا٤ مبشج٣ٛ

ِ  مت ٚقةض ، ٚايٓشةا   ايجٛؾٝل يشٝا ثِٗ َجُٓٝا اؾض  ااميعـا٤ اايرتطٝة سٝا ث٘ قاّ نُا   اٝةع  ممةضٚ  .  .أ ايشةٝض  ثهة ٜ

 .ااجملًص ايشااكني ايعـٜٛٔ -سرب َٗٓض.  ..أّ ٚايشٝض عبضايضاِٜ أمحض قُض.  .أ ايشٝض َٔ ٚنال يًُ نز ايشاال املضٜ 
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 (و) ثًجًُ اإلَشبءاد أػًبل َتفمذ انكهُخ ػًُذ

أَةني ايهًٝة١ ٚأعـةا٤     -عُٝض ايه١ًٝ ٜ اؾك٘ ايشٝض اميسجاة/ َضطح إمساعٌٝ  -ايػُ ٟ ثؿكض ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ / أمئ 

 .ايًش١ٓ اهلٓضس١ٝ اميعُاٍ اؾا ١ٜ يجع١ًٝ  ٚ ٜٔ مببي )ٚ  اه١ًٝ ايز اع١

 

 انؼهُب انذساعبد ايتذبَبد عري َتفمذ انكهُخ ػًُذ

َةضطح إمساعٝةٌ أَةني ايهًٝة١، ؾةإ       /عُٝةض ايهًٝة١ مب اؾكة١ ايشةٝض اميسةجاة      ثؿكض ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ  أميةٔ ايػُة ٣  

اَجظاْاخ ايض اساخ ايعًٝا اايه١ًٝ طٝر اطُ ٕ ع٢ً اؽاة ناؾ١ ايجضااأ الطرتاز١ٜ ٚايٛقا١ٝ٥  اخٌ ايًشإ ااإلؿاؾ١ إىل ايجةزاّ  

 .ايطالت اايجعًُٝاخ ايٛقا١ٝ٥ ٚعضّ ٚسٛ  أ٣ َظهالخ أدٓا٤ ث  ١ٜ الَجظاْاخ
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 انربايجٍ اإلػتًبد يهف ملتبثؼخ اختًبػًب َؼمذ انكهُخ ػًُذ

َةضٜ    -ايكا٥ِ اعٌُ عُٝض ن١ًٝ ايز اعة١ ٚاميسةجاة ايةضنجٛ / عةا ٍ طشةٔ       - إسجُاع ايشٝض اميسجاة ايضنجٛ / أمئ ايػُ ٟ

ٚطض٠ ؿُإ اؾٛ ٠ اايه١ًٝ َع فُٛع١ َةٔ ايشةا ٠ أعـةا٤ ٦ٖٝة١ ايجةض ٜص ملجااعة١ ًَةـ ثكةضّ ايهًٝة١ يإلعجُةا  ايربافةٞ            

 .ٚايجع ف ع٢ً إطجٝاساخ ايه١ًٝ خالٍ امل ط١ً ايكا ١َ

 

 انثبًَ انذساعٍ انفصم ايتذبَبد َتبثغ انكهُخ ػًُذ

يف إطا  املجااع١ اي١َٝٛٝ لَجظاْاخ ايؿؼٌ ايض اسٞ ايذاْٞ اهًٝة١ ايز اعة١، ثؿكةض ايشةٝض أ. . أميةٔ ايػُة ٣ عُٝةض ايهًٝة١         

ٜ اؾك٘ ايشٝض أ. . ػاس سعضٙ ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يظة٦ٕٛ ايجعًةِٝ ٚايطةالت ٚايشةٝض أ. . قُةض طةطا ٚنٝةٌ ايهًٝة١ يظة٦ٕٛ خضَة١             

 .١٦ٝ، ؾإ الَجظاْاخاجملجُع ٚث١ُٝٓ ايب

اؾضٜ  اايذن  أْ٘ ثشجُ  ع١ًُٝ اَجظاْاخ ايؿؼةٌ ايض اسةٞ ايذةاْٞ اايهًٝة١ يف هةٌ ثطبٝةل إسة ا٤اخ اطرتازٜة١ َظةض ٠          

 .ٚةيو طؿاهًا ع٢ً ػظ١ ٚسال١َ اؾُٝع
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 («2) انتًُُخ خغىس» املتكبيهخ املُصىسح خبيؼخ لبفهخ فً تشبسن انضساػخ كهُخ

"طٝا٠ ن مي١" ٚط ػًا َٔ ساَع١ املٓؼٛ ٠ ع٢ً ثعدِٝ  ٚ ٖا امُلشجُعٞ يف خض١َ امُلشجُع امُلظٝ  اٗا; يف إطا  َبا  ٠ 

 .يٞ ق ١ٜ نؿ  ايرتع١ مب نز ط اني " يجكضِٜ خضَاثٗا إىل أٖا1اْطًكح قاؾ١ً ساَع١ املٓؼٛ ٠ املجها١ًَ "سشٛ  ايج١ُٝٓ )

طا نح ن١ًٝ ايز اع١ يف ؾعايٝاخ ايكاؾ١ً اٛؾض َٔ ايشا ٠ أعـا٤ ١٦ٖٝ ايجض ٜص يجكضِٜ اـضَاخ ال طةا ١ٜ ٚالسجظةا ١ٜ   

قُض عبض ايضاِٜ أسجاة القجؼا  ايز اعة٢، أ.ّ. .   .يًُزا عني، ٚؿِ ايٛؾض نٌ َٔ ايشا ٠: أ. . قشٔ ؾُٗٞ أسجاة ايؿان١ٗ، أ. 

 اؿٞ َٚضٜ  ٚطض٠ امي اؿٞ ٚاملٝاٙ مب نز ايبظٛز ايز اع١ٝ ساَع١ املٓؼٛ ٠، ٚ  . قُض قُٛ  َٛسٞ أسجاة َشاعض عًّٛ امي

 .َض ض احملاػٌٝ َٚضٜ  ٚطض٠ احملاػٌٝ مب نز ايبظٛز ايز اع١ٝ ساَع١ املٓؼٛ ٠ -ػال  طجٟٝٛ 

ٔ ايٓةضٚاخ  ػاطة ايكاؾ١ً ثٓدِٝ عض  َٔ اميْظط١ اـاػ١ ااإل طا  ايز اعٞ ٚايؿظؽ اؿكًٞ طٝر مت ثٓدةِٝ عةض  َة   

ٚايًكا٤اخ ايجٛع١ٜٛ َع املةزا عني اايك ٜة١ يًٛقةٛف عًة٢ املظةهالخ ايةيت ثٛاسة٘ الْجةاض ايز اعةٞ ٚإلةا  طًةٍٛ َٓاسةب١ هلةا،              

ااإلؿاؾ١ إىل اؿضٜر عٔ أ١ُٖٝ ث طٝض اسجصضاّ املٝاٙ ٚ ؾع نؿا٠٤ اي ٟ ايشطظٞ ٚاة اَص ايجػذٜة١ حملؼةٍٛ ايبطاطةا ٚأُٖٝة١      

ٓاسةة اةاخجالف احملؼةٍٛ، ٚأُٖٝة١ َكاَٚة١ اؿظةا٥ع يف قؼةٛيٞ امي ز ٚايةذ ٠ ٚنةذيو اخجٝةا            اسجصضاّ ايشةُا  املعةضْٞ امل  

 .ايؼٓـ املٓاسة ٚؾكا يهٌ َٓطك١

 

 انشلًً انتذىل اطبس فً انذبعت أخهضح تىصَغ خطخ ملُبلشخ انتمُُخ يشكض يذَش َغتمجم انكهُخ ػًُذ

عُٝض ن١ًٝ ايز اع١ ايشٝض أ. . طة ٜـ نظةو َةضٜ  َ نةز ثكٓٝة١ اإلثؼةالخ ٚاملعًَٛةاخ         اسجكبٌ ايشٝض أ. . أمئ ايػُ ٣

ٚاملٗٓضض اٛل سا٢َ ملجااع١ خط١ ثٛزٜع أسٗز٠ اؿاسة اميىل املظرتاٙ طضٜذا اايه١ًٝ مبا ٜجٓاسةة َةع خطة١ اؾاَعة١ يًجظةٍٛ      

 .اي ق٢ُ

يطالت ٚايشٝض أ. َضطح إمساعٌٝ أَني ايه١ًٝ ٚايشٝض ٚةيو عـٛ  ايشٝض أ. . ػاس سعضٙ ٚنٌٝ ايه١ًٝ يظ٦ٕٛ ايجعًِٝ ٚا

 .أ.قُض  ؿا  ٥ٝص قشِ املٛاز١ْ ٚاؿشاااخ

 

 


