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عزيزى طالب برنامج المحاصيل
لست وحدك… ..نحن معك
يطيب لنا ويسعدنا أن نستقبلك بكل الود والحب فأهال
ومرحبا بك عضوا من أعضاء أسرة برنامج امراض النبات بكلية
الزراعة بمشتهر وهنيئا للبرنامج بإنضمامك إلية.
ويسعدنا أن نقدم لك هذا الدليل لكى يكون بين يديك يوضح
لك ماقد يكون غامضا عليك وينير لك الطريق ويرشدك إلى مايجب
إتباعه ،فعلى صفحاته ستجد الصديق الذى يصحبك فى جولة بين
أرجاء كليتك الحبيبه ،ونسأل هللا أن يوفقك ويوفقنا لمافيه خير
الوطن.
وهللا ولى التوفيق

مع تحيات
اسرة برنامج امراض النبات
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انًضتٕ٘
أْداف انجسَبيذ
انُتبئذ انتعهًٛٛخ انًعتٓدفخ
انًقسزاد اندزاظٛخ
أظبنٛت تقٛٛى انطهجخ
قٕاعد ٔعاليبد انُزبس
االعتراز عٍ دخٕل االيتضبٌ
انتدزٚت انصٛفٙ
نٕائش انتقدو ٔاكًبل انجسَبيذ
أعضبء ْٛئخ انتدزٚط
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أ٘ذاف اٌجشٔبِظ
* ٙ٠ذف اٌجشٔبِظ إٌ ٝإػطبء اٌطبٌت اٌّٙبساد األوبد١ّ٠خ ٚاٌّ١ٕٙخ ٌزشخ١ص ِٚمبِٚخ
األِشاض
إٌجبر١خ ِٚغججبرٙب ِضً اٌفطش٠بد ٚاٌف١شٚعبد ٚاٌجىزش٠ب .
* ٠ى ْٛاٌخش٠ظ ٌٗ اٌمذسح ػٍ ٝاٌزؼٍُ اٌزارٚ ٟاٌزٛاصً ِغ األثؾبس اٌؼٍّ١خ ٠ٚىٌ ْٛذِٙ ٗ٠بساد
ِؼشف١خ ثٕغت ع١ذح ٚوزٌه ِٙبساد ػٍّ١خ ػٓ ِٛسفٌٛٛع١ب ٚفغٌٛٛ١ع١ب ٚرمغ ُ١إٌجبد
ٚاٌّ١ىشٚثبد ٚػاللزٙب ثخصٛثخ اٌزشثخ ٚاألِشاض إٌجبر١خ .
٠ ى ْٛاٌخش٠ظ ٌذ ٗ٠اٌمذسح ػٍ ٝإداسح ٚؽً ِشىالد أِشاض إٌجبد ٌض٠بدح اإلٔزبط اٌضساػٝ
.
إٌزبئظ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّغزٙذفخ ٌٍجشٔبِظ:
أ -اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ
أ٠ -1-زؼشف ػٍ ٝاٌىبئٕبد اٌؾ١خ اإلٔزمبٌ١خ ف ٝاٌٍّّىخ إٌجبر١خ ٚاٌؾٛ١أ١خ .
أ٠ -2-ف ُٙرشو١ت اٌزسح ٚأٔٛاع اٌشٚاثظ اٌى١ّ١بئ١خ ث ٓ١اٌّشوجبد اٌؾ٠ٛ١خ اٌّخزٍفخ .
أ ٍُ٠ -3-ثبٌّؼبسف اٌّخزٍفخ اٌّشرجطخ ثزطٛس اٌضساػخ .
أ٠ -4-ف ُٙاٌشىً اٌّٛسفٌٛٛعٌٍٕ ٟجبد ٚػاللزٗ ثبٌزطٛس .
أ٠ -5-ف ُٙاٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌّؤصشح ػٍ ٝإٔزبع١خ اٌؾبصالد اٌجغزبٔ١خ ٚاٌؾمٍ١خ .
أ٠ -6-ف ُٙاٌزشو١ت اٌزشش٠ؾ ٟألػضبء إٌجبد اٌّخزٍفخ .
أ٠ -7-ف ُٙأعظ اٌصٕبػبد اٌغزائ١خ ٚاألٌجبْ .
أ ٍُ٠ -8-ثبٌزشو١ت ٚاٌٛظ١فخ ٌخال٠ب اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مٗ .
أ ٍُ٠ -9-ثبٌؼاللخ ث ٓ١األِشاض إٌجبر١خ ٚإٔؼىبط رٌه ػٍ ٝاإلٔزبع١خ اٌؾذ٠ضخ .
أ٠ -10-ف ُٙاٌؼاللخ ث ٓ١اٌزشو١ت اٌخٍٚ ٞٛاٌّغبِ١غ اٌزمغ١ّ١خ ٌٍٕجبد .
أ٠ -11-ؼشف اٌؼٍّ١بد اٌفغٌٛٛ١ع١خ ف ٝإٌجبد ٚأٔٙب اٌغجت اٌّجبشش ٌٍؾ١بح ػٍٝ
األسض.
أ٠ -12-ف ُٙػٍّ١خ اٌجٕبء اٌضٛئٚ ٟاألػضبء اٌز ٟرزُ فٙ١ب ٚوزٌه اٌؼٛاًِ اٌّخزٍفخ
اٌّؤصشح ػٍٙ١ب .
أ٠ -13-صف إٌبرظ إٌٙبئٌ ٟؼٍّ١خ اٌجٕبء اٌضٛئٚ ٟو١ف ٠ؼظُ رأص١ش رٌه .
أ٠ -14-زؼشف ػٍ١ِ ٝىبٔ١ى١بد اٌزٕفظ ف ٝاٌىبئٕبد اٌؾ١خ .
أ٠ -15-زؼشف ػٍ ٝاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍ ٝػٍّ١خ اٌزٕفظ .
أ٠ -16 -زؼشف ػٍ ٝػاللخ ّٔ ٛإٌجبد ثبٌظشٚف اٌج١ئ١خ .
أ٠ -17-فِ ُٙغًّ اٌؼٍّ١بد اٌفغٌٛٛ١ع١خ ٚػاللزٙب ثبألِشاض إٌجبر١خ .
أ٠ -18-ف ُٙاٌذٚس اٌفغٌٛٛ١عٌٍ ٟؼٕبصش ٚػاللزٗ ثبألِشاض إٌجبر١خ .
أ٠ -19-ف ُٙاٌؼاللخ ث ٓ١اٌٙشِٔٛبد ٚاألِشاض إٌجبر١خ .
أ٠ -20-صف اٌؼاللخ ث ٓ١اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ٚأِشاض إٌجبد .
أ٠ -21-زؼشف ػٍ ٝاٌّ١ىشٚثبد اٌّخزٍفخ ِٓ ؽ١ش األّ٘١خ ٚاٌزصٕ١ف .
أ٠-22-ف ُٙاٌظشٚف اٌّضٌٍ ٟزّٕ١خ اٌّ١ىشٚثبد .
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أ٠ -23-صف اٌذٚساد اٌّخزٍفخ ٌؼٍّ١خ اٌزّض ً١اٌغزائ ٟف ٝإٌجبد ٚاٌىبئٕبد اٌؾٗ١
اٌذل١مخ.
أ٠ -24-صف اٌؼاللخ ث ٓ١اٌّ١ىشٚثبد ٚخصٛثخ اٌزشثخ .
أ ٍُ٠ -25-ثبٌؼاللخ ث ٓ١اٌّ١ىشٚثبد اٌّخزٍفخ ٚاألغز٠خ .
أ٠ -26-زؼشف ػٍ ٝو١ف١خ رؼظ ُ١األعزفبدح ِٓ اٌّ١ىشٚثبد .
أ٠ -27-زؼشف ػٍ ٝاٌّغججبد اٌّخزٍفخ ٌألِشاض إٌجبر١خ .
أ٠ -28-زؼشف ػٍ ٝاألػشاض اٌّّ١ضح ٌألِشاض إٌجبر١خ اٌّخزٍفخ .
أ ٍُ٠ -29-ثى١ف١خ رّٕ١خ ٚرىبصش اٌفطش٠بد .
أ٠ -30-زؼشف ػٍ ٝطشق اٌؾفع اٌؾذ٠ضخ ٌ١ؾذ ِٓ أزشبس األِشاض .
أ ٍُ٠ -31-ثبٌّؼبِالد األِٕخ ٌزخضٚ ٓ٠ؽفع اٌّؾبص ً١ثؼذ اٌؾصبد .
أ ٍُ٠ -32-ثبٌطشق اٌؾذ٠ضخ إلٔزبط ٔجبربد ِمبِٚخ ٌألِشاض .
أ٠ -33-ف ُٙرصٕ١ف األِشاض إٌجبر١خ ٚالزصبد٠زٙب .
أ٠ -34-زؼشف ػٍ ٝأّ٘١خ ٚأزشبس ٚاوزشبف اٌف١شٚعبد إٌجبر١خ .
أ٠ -35-ؾ١ظ ثأٔٛاع اٌّمبِٚخ داخً إٌٛع إٌجبر ٟاٌٛاؽذ .
أ٠ -36-ف ُٙفغٌٛٛ١ع١ب ٚٚساصخ اٌّمبِٚخ ٌألِشاض إٌجبر١خ
أ٠ -37-ف ُٙاٌّ١ىبٔ١ى١بد اٌّخزٍفخ إلعزؾضبس إٌجبربد ٌٍّمبِٚخ .
أ٠ -38-زؼشف ػٍ ٝأعظ اٌّمبِٚخ اٌجٌٛٛ١ع١خ ٌألِشاض إٌجبر١خ .
أ٠ -39-ف٠ٚ ُٙزؼشف ػٍ ٝاٌغٕ١بد اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌّمبِٚخ ف ٝإٌجبد .
أ ٍُ٠-40-ثبألعظ اٌؼبِخ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌضساػخ اٌؼض٠ٛخ .
أ٠ -41-ف ُٙو١ف١خ اعزخذاَ األعّذح ٚاٌّج١ذاد اٌؾ٠ٛ١خ .
أ ٍُ٠ -42-ثبإلداسح اٌّزىبٍِخ ٌّىبفؾخ أِشاض إٌجبد اٌفطش٠خ .
أ٠ -43-ف ُٙرىٕ١ه صساػخ األٔغغخ ٚاألػضبء إٌجبر١خ .
أ ٍُ٠ -44-ثبإلداسح اٌّزىبٍِخ ٌّىبفؾخ أِشاض إٌجبد اٌؾشش٠خ .
ة -اٌّٙبساد اٌزٕ٘١خ
ة٠ -1-ؾذد اٌٛصف اٌذل١ك ٌٍٕجبد .
ة٠ -2-ؾذد األٔٛاع إٌجبر١خ ٚاٌؾٛ١أ١خ ِٓ خالي اٌشىً اٌظب٘ش.ٞ
ة١ّ٠ -3-ض ث ٓ١األٔٛاع إٌجبر١خ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي اٌشىً اٌظب٘ش. ٜ
ة٠ -4-فشق ث ٓ١األػضبء إٌجبر١خ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي اٌزشو١ت اٌذاخٍٚ ٟػاللزٗ
ثبٌزطٛس اٌّشض. ٝ
ة٠ -5-مبسْ ث ٓ١أٔٛاع اٌغى ْٛاٌّخزٍفخ ٚإٔجبد اٌجزٚس .
ة٠ -6-ذسن طج١ؼخ رأص١ش اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ػٍ ّٛٔ ٝاٌغزٚس ٚاٌّغّٛع اٌخضشٞ
ٚػاللخ رٌه ثبٌزشو١ت اٌذاخٍ. ٟ
ة١ّ٠ -7-ض ث ٓ١اٌّغبِ١غ اٌزمغ١ّ١خ اٌّخزٍفخ ٌٍٕجبد ٚػاللخ رٌه ثبٌزطٛس فٝ
اٌٍّّىٗ إٌجبر١خ
ة٠ -8-ىزشف ِّشضبد إٌجبد اٌؾذ٠ضخ ِٚذ ٞؽذرٙب اٌّشض١خ .
ة٠ -9 -م ُ١وفبءح ثشاِظ ِىبفؾخ أِشاض إٌجبد اٌّخزٍفخ .
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ةٕ٠ -10-بلش طج١ؼخ اٌؼاللخ ث ٓ١إٌّٚ ٛاٌؼٕبصش اٌغزائ١خ ٚاٌٙشِٔٛبد إٌجبر١خ .
ة٠ -11-فغش اٌؼٍّ١بد ٚاٌظٛا٘ش اٌفغٌٛٛ١ع١خ اٌز ٟرؾذس خالي ِشاؽً ّٔ ٛإٌجبد
اٌّخزٍفخ .
ة٠ -12-فغش ٠ٚؾذد اٌزشاو١ت اٌّظٙش٠خ ٚاٌذاخٍ١خ ٌّٕٚ ٛرطٛس إٌجبد.
ة٠ -13-فغش اٌؼاللخ ث ٓ١اٌخش٠طخ اٌٙشِ١ٔٛخ ٚصؾخ إٌجبد .
ة٠ -14-م ُ١األِشاض اٌفغٌٛٛ١ع١خ ػٍ ٝأعبط األػشاض اٌّشض١خ .
ة٠ -15-ؾذد أفضً اٌطشق ٌؾذٚس رىبصش إٌجبربد .
ة١ّ٠ -16-ض ث ٓ١األشىبي اٌّخزٍفخ ٌٍىبئٕبد اٌذل١مخ .
ة٠ -17-ؾذد أفضً األٔٛاع إٌجبر١خ اٌالصِٗ ٌٍزشث١خ .
ة٠ -18-خزبس ٚثض٠ذ ِٓ اعزخذاِبرٗ ٌٍىبئٕبد اٌّف١ذح ٚاٌزٌٙ ٟب ػاللخ ثزغز٠خ
اإلٔغبْ .
ة٠ -19-ضغ اٌؾٍٛي إٌّطم١خ ٚاٌزٌٙ ٟب ػاللخ ثّٕ ٛاٌىبئٕبد اٌذل١مخ .
ة٠ -20-فغش إٌزبئظ اٌؼىغ١خ ٚاٌّشرجطخ ثبٌظشٚف اٌج١ئ١خ ٚوزٌه ٔز١غخ العزخذاَ
ِج١ذاد اٌؾشبئش ٚاٌّج١ذاد اٌفطش٠خ  ٚاٌؾشش٠خ .
ة٠ -21-فشق ث ٓ١األصبثبد اٌّخزٍفخ ف ٝأِشاض إٌجبد .
ة١ّ٠ -22-ض ث ٓ١األِشاض اٌطف١ٍ١خ ٚاٌغ١ش طف١ٍ١خ ػٍ ٝإٌجبربد .
ة٠ -23-خزبس أفضً اٌطشق ٌّمبِٚخ أِشاض إٌجبد .
ة٠ -24-خزبس اٌّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ ٌّىبفؾخ أِشاض إٌجبد .
ة٠ -25-ضغ اٌؾٍٛي إٌّطم١خ العزجؼبد أِشاض إٌجبد اٌّخزٍفخ ِؼزّذا ػٍٔ ٝزبئظ
األسصبد.
ة٠ -26-فغش أزشبس األِشاض ٚاٌؼٛاًِ اٌّؾذدح ٌٙب ِٓ وبئٕبد ِضبدح ٚاعزؾضبس
رار ٟف ٝإٌجبد .
ة٠ -27-خزبس اٌطشق إٌّبعجخ ٌؾفع ٚرخض ٓ٠اٌّؾبصٌ ً١ؾّب٠زٙب ِٓ أِشاض
اٌّخضْ .
ة٠ -28-ؾذد اٌطشق إٌّبعجخ العزجؼبد ؽذٚس اٌّشض .
ة٠ -29-فبضً ث ٓ١اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌٍزخضٚ ٓ٠اٌز ٟرّٕغ أزشبس األِشاض .
ة٠ -30-خزبس اٌطشق إٌّبعجخ إلٔزبط ٔجبربد أوضش رؾّالً ٌألِشاض ٚغ١ش٘ب .
ة٠ -31-ؾذد اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّخزٍفخ ٚاٌز ٟرأصش ػٍٚ ّٛٔ ٝرىبصش اٌفطش٠بد .
ة٠ -32ؾذد ٠ٚمغُ ِغججبد أِشاض إٌجبد اٌّخزٍفخ .
ة٠ -33-ضغ اٌؾٍٛي إٌّطم١خ ٌٍذٚساد اٌضساػ١خ رؾذ ظشٚف اٌؾمً ِٓ
اٌّؾبصً١
اٌجغزبٔ١خ اٌّخزٍفخ ٌزغٕت األِشاض.
ة٠ -34-ؾذد ٍِٛصبد اٌج١ئخ ٚإٌبرغخ ِٓ إعشاف اعزخذاَ ِج١ذاد اٌؾشبئش
ٚاٌفطش٠بد .
ة٠ -35-ضغ اٌؾٍٛي إٌّطم١خ ٚاٌّزؼٍمخ ثٛثبئ١خ أِشاض إٌجبد .
ة٠ -36-ضغ اٌجشاِظ اٌغٍّ١خ ٌٛلب٠خ إٌجبد ِٓ األِشاض .

دٌ ً١ثشٔبِظ ثىبٌٛسٛ٠ط اِشاض إٌجبد6 2010/2009

ة٠ -37-فغش ٔزبئظ ِذخالد ِٚخشعبد اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌّشض رؾذ أٔظّخ
اٌؾبعت ا.ٌٟ٢
ة١ّ٠ -38 -ض ث ٓ١اٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ ثزٍٛس اٌّٛاد ثبٌّ١ىشٚثبد .
ة٠ -39-خزبس ٠ٚغزخذَ اٌجٛ١رىٌٕٛٛع ٟف ٝإٔزبط ٔجبربد خبٌ١خ ِٓ األِشاض.
ة٠ -40-فغش إٌزبئظ ٠ٚؾٍٍٙب ِٓ خالي ثشاِظ اٌؾبعت ا. ٌٟ٢
ة٠ -41 -غزخذَ ٔظُ اٌزغز٠خ اٌؾذ٠ضخ ػٍ ٝإٌجبربد .
د -اٌّٙبساد اٌّ١ٕٙخ ٚاٌؼٍّ١خ
د -1-رؾض١ش اٌج١ئبد اٌخبصخ ثئٔجبد اٌجزٚس.
د٠ -2-ؼًّ ٠ٚفؾص اٌمطبػبد اٌزشش٠ؾ١خ ٌّخزٍف األعضاء إٌجبر١خ .
د٠ -3-مغُ إٌجبربد ٚاٌفطش٠بد رجؼب ً ٌزطٛس٘ب .
د٠ -4 -ضغ خطخ ٌالؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٚاٌغزائ١خ ٌٍٕجبربد االلزصبد٠خ .
د٠ -5-غزخذَ اٌزشو١ضاد اٌّضٍِ ِٓ ٟضجطبد ِٚشغؼبد إٌّ ٛف ٝإٌجبد .
د٠ -6-غزط١غ رٛص١ف ٚرشخص األِشاض اٌفغٌٛٛ١ع١خ ِٚغججبرٙب .
دٕ٠ -7-غض االخز١بساد اٌخبصخ ثبٌزفشلخ ث ٓ١األِشاض اٌّشض١خ إٌبرغخ ػٓ
اٌّغججبد اٌّشض١خ ٚرأص١ش اٌٙشِٔٛبد .
د٠ -8-غّغ اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ ِٓ خالي اٌّغالد اٌذٚس٠خ ٚاٌّٛالغ
اإلٌىزش١ٔٚخ.
د٠ -9-ؼضي ٕ٠ٚم٠ٚ ٟؼشف اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ .
د٠ -10-غش ٞاٌؾغبثبد اٌٙبِخ ػٍ ٝاٌم١بعبد اٌؼٍّ١خ أصٕبء اعزخذاَ اٌّ١ىشٚثبد
إِ٢خ ػٍ ٝاٌج١ئخ .
د٠ -11-غزخذَ اٌىّجٛ١رش ف ٝرؾٍ ً١اٌزغبسة .
د٠ -12-غش ٞاخزجبساد اٌمذسح اٌّشض١خ .
د٠ -13-ؼضي اٌّغججبد اٌّشض١خ ٌٍٕجبد .
د٠ -14-زؼشف ػٍ ٟاألشىبي اٌّخزٍفخ ِٓ اٌّغججبد اٌّشض١خ .
د٠ -15-غزخذَ اٌطشق اٌؾذ٠ضخ ِٓ اٌّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ ألِشاض إٌجبد رؾذ ظشٚف
اٌؾمً .
د٠ -16-ؾذد األِشاض اٌز ٟرؾذس ثؼذ اٌؾصبد ٌىً ِؾصٛي ٚوزٌه طشق ِمبِٚزٙب .
د٠ -17-غزخذَ رىٕ١ه صساػخ األٔغغخ ف ٝاٌؾصٛي ػٍ ٝثزٚس ٚشزالد خبٌ١خ ِٓ
األِشاض.
د٠ -18 -ؾذد ٠ٚغزخذَ اٌطشق إٌّبعجخ فِ ٝمبِٚخ ٚؽفع إٌجبربد ثؼذ اٌؾصبد .
دٕ٠ -19-غض اٌزذس٠جبد اٌخبصخ ثبٌم١بعبد اٌّشض١خ ػٕذ اعزخذاَ اٌطشق اٌّخزٍفخ
ٌّمبِٚخ أِشاض إٌجبد.
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د٠ -20-ؾذد ٠ٚؼضي اٌغٕ١بد اٌخبصخ ثبٌّمبِٚخ ألِشاض إٌجبد .
د٠ -21-غزخذَ اٌؼٍّ١بد اٌز ِٓ ٟدٚس٘ب ص٠بدح ِمبِٚخ إٌجبد ٌألِشاض .
د٠ -22 -غزخذَ اٌّمبِٚخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌزغّ١ذ اٌؾٌ ٞٛ١ض٠بدح إٔزبع١خ إٌجبربد .
د٠ -23 -غزخذَ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٍّ١بد اٌضساػ١خ ٚاٌز ِٓ ٟشأٔٙب رمٍ ً١شذح اٌّشض
رؾذ اٌظشٚف اٌؾمٍ١خ.
د٠ -24 -فؾص ٕ٠ٚغض ػٕذ اعزؼّبي األعٙضح اٌؾذ٠ضخ ِؼٍّ١ب ً .
د٠ -25-ؾذد اٌؼّش األِضً ٌٍّؾصٛي ٚاٌٛلذ األِضً ٌٛعٛدٖ ف ٝاألعٛاق .
د٠ -26-ضمف ػّبي اٌّضسػخ ٠ٚؼٍّ ُٙثبعزجؼبد األعضاء اٌّصبثخ ِٚمبِٚزٙب .
د٠ -27-مب َٚاٌّشض رؾذ ظشٚف ِذ ٞاٌؼٛائً اٌٛاعغ " إصاٌخ اٌؼٛائً اٌجذٍ٠خ".
س -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌمبثٍخ ٌٍٕمً
فٙٔ ٟب٠خ ٘زا اٌجشٔبِظ ٠ى ْٛاٌخش٠ظ لبدس ػٍ ٟأْ :
س ٍُ٠ .1ثبٌّٛاصفبد اٌم١بع١خ ٌٍّٕزغبد اٌز ٟرصذس إٌ ٟاٌخبسط.
س٠ .2غزخذَ ِٛاصفبد اٌغٛدح اٌم١بع١خ اٌالصِخ ٌالعزٙالن.
س٠ .3زصً ثبٌّٕزغٚ ٓ١اٌّغزٍٙىٌ ٓ١زمذ٠ش أػٍ ٟاٌّخشعبد .
س٠ .4م َٛثىزبثخ اٌزمبس٠ش اٌخبصخ ثبٌّششٚػبد األلزصبد٠خ إٌّزغخ فِ ٟغبي إٌجبد
اٌضساػ. ٟ
س٠.5زصً ثبٌّخزصٚ ٓ١اٌّؾطبد اٌضساػ١خ ٌٍزٕجؤ ثبألِشاض إٌجبر١خ ِٚؼشفخ دسعخ
أزشبس٘ب.
س ّٟٕ٠..6سٚػ اٌؼًّ اٌغّبػ. ٟ
س٠ .7زؼبًِ ِغ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد اٌؾذ٠ضخ .
س٠ .8م َٛثغّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ شذح األِشاض رؾذ ظشٚف اٌؾمً .
س٠ .9م َٛثئِذاد اٌّضاسػ ٓ١ثبٌّؼٍِٛبد اٌزغش٠ج١خ اٌّخزٍفخ ٌزمذ٠ش شذح اٌّشض رؾذ
ظشٚف اٌؾمً .
س٠ .10م َٛثزغّ١غ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ِٓ اٌّىزجبد اٌّخزٍفخ
ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد.
س٠ .11م َٛثبالرصبي ثفبػٍ١خ ِغ اٌمبئّ ٓ١ثبٌّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ ألِشاض إٌجبد .
س٠ .12م َٛثٕمً اٌّؼشفخ ٌٍشاغج ٓ١فِ ٟغبي أِشاض إٌجبد ٚاٌّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ
ألِشاض إٌجبد .
س٠ .13زؼبِ ْٚغ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّغبي اٌضساػ ٌٗٚ ٟاٌمذسح ػٍ ٟاإلداسح اٌغ١ذح
ٚألٕبػ ُٙثّؼٍِٛبرٗ اٌؼٍّ١خ اٌصؾ١ؾخ.
س٠ .14ى ْٛلبدس ػٍ ٟرصّ ُ١اٌؼٍّ١بد اٌضساػ١خ اٌ١ِٛ١خ فِ ٟغبي اٌّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ
ألِشاض إٌجبد.
سٕ٠ .15بلش اٌزمبس٠ش اٌؼٍّ١خ ٌٍؼٍّ١بد اٌضساػ١خ .
س٠ .16غزخذَ إِىبٔ١بد اٌؾبعت اٚ ٌٟ٢األعٙضح اٌؼٍّ١خ اٌّشرجطخ ثٗ ثىفبءح .
س٠ .17زصً ثبٌّضاسػ ٓ١ثصٛسح دائّخ إلطالػ ُٙدائّب ثّب ٘ ٛعذ٠ذ فِ ٟغبي إٌزبط
اٌضساػٚ ٟأِشاض إٌجبد.
س ٍُ٠ .18ثبٌجشاِظ ِخزٍفخ ٌٍّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ ألِشاض إٌجبد .
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سّ٠ .19ذ اٌّضاسػ ٓ١ثى١ف١خ ؽذٚس اإلِشاض إٌجبر١خ ٚارجبع اعبع١بد اٌّمبِٚخ
اٌّزىبٍِخ ألِشاض إٌجبد ِٓ رؾغ ٓ١اٌؼٍّ١بد اٌضساػ١خ ٚاٌّمبِٚخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚػٍّ١بد
اٌخذِخ ٌزمٍ ً١اعزخذاَ اٌّج١ذاد اٌىّ١بئ١خ .
س٠ .20زبثغ األثؾبس اٌؼٍّ١خ اٌغذ٠ذح ٚوً ِب ٘ ٛعذ٠ذ فِ ٟغبي ِىبفؾخ اِشاض إٌجبد.
س ٍُ٠ .21ثٍغخ األثؾبس اٌؼٍّ١خ ٚإٌششاد االسشبد٠خ .
س٠.22ىزت رمبس٠ش ػٍّ١خ ػٓ األِشاض إٌّزششح ِٚغججبد رٍه األِشاض ٚطشق
اٌّمبِٚخ اٌّزىبٍِخ ٌزٍه االِشاض .
س٠ .23ىزت رمبس٠ش اٌّزبثؼخ اٌؼٍّ١خ ٌٍؼٍّ١بد اٌضساػ١خ اٌ١ِٛ١خ .
س٠ .24ششذ اٌّضاسػ ٓ١ثأعبٌ١ت رىٌٕٛٛع١ب اٌضساػٗ اٌؾذ٠ضخ .
س٠ .25غزخذَ أعٙضح اٌؼشض اٌؾذ٠ضخ ِضً اٌؼشض االفم)Data Show) ٟ
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ا ا حصل علً ةدٌر زعٌف او زعٌف دا فً ثالـ

اإلع ار ع عدـ د ول االم حا
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أ) اذا صدث نهطبنت عرز ًُٚعّ ينٍ أداء اميتضنبٌ فعهٛنّ أٌ  ٚطنس
انكهٛخ ثرنك ٔٚسفن ثطهجنّ انًعنتُداد انتنٗ تصٚند عنرزِ قجنم ثندء
اميتضبَبد أٔ فٗ أحُبئٓب .
ة) ٚسارنننل انطبننننت أٔ ٔننننٗ ائينننس قعنننى لنننئٌٕ انطنننالة ثبنكهٛنننخ
نًعسفخ يب تى فٗ طهجّ .
د) ٔفٗ صبنخ انعرز انًسضٗ عهٗ انطبنت أٌ ٚتقدو نإلدازح انطجٛنّ
انعهٛب ثبنزبيعخ ٔٚطهت تٕقٛل انكشف انطجٗ عهٚٔ ّٛعدد انسظٕو
انًقسزح ٔقدزِ  6رُٓٛب ث الف انديغبد ًُٔٚش انشٓبدح انًعتًدح
ٔٚقديٓب نهكهٛنخ صٛنج ال تقجنم أٖ لنٓبداد اٛنس انًُنٕذد انًٕصند
انصبدز يٍ امدازح انطج ّٛثبنزبيعخ .
د) اذا كبٌ انت هف عنٍ دخنٕل اميتضنبٌ ثعنرز قٓنسٖ ٚقجهنّ يزهنط
انكهٛننخ فننال ٚضعننت اٛبثننّ زظننٕثب ثشننسط أال ٚصٚنند عننٍ فس ننتٍٛ
يتتبنٛت ٍٛأٔ يتفسقت ٍٛخالل ظُٕاد اندزاظخ ثبنكهٛخ ٚٔ .زٕش فٗ
صبنخ انضسٔزح يُش فس خ حبنخخ ثقساز يٍ يزهط انزبيعخ .
 الٚزٕش نهطبنت أٌ ٚجقٗ ثبنفسقٗ أكخس يٍ ظنُتٚٔ ٍٛزنٕش نًزهنط
انكهٛخ انتسصٛص نهطالة انر ٍٚقضٕا ثفسقٓى ظُت ٍٛفٗ انتقدو إنٗ
اميتضبٌ يٍ ان بزد فٗ انعُخ انتبنٛخ فنٗ انًقنسزاد انتنٗ زظنجٕا
فٓٛب ٔذنك فًٛنب عندا طنالة انفسقنخ امعدادٚنخ ٔانفسقنخ ائٔننٗ فنٗ
انكهٛبد انتٗ نٛط ثٓب فسقخ اعدادٚخ.
ٚٔ زننٕش نًزهننط انكهٛننخ عننالٔح عهننٗ يننب تقنندو انتننسخٛص نطننالة
انفسقخ قجم انُٓبئٛخ ٔانفسقخ انُٓبئٛخ ثفس ت ٍٛاضبفٛت ٍٛنهتقدو إنٗ
اميتضبٌ يٍ ان بزد ٔثبنُعجخ إنٗ انهكهٛبد انتٗ تٌٕ يدح اندزاظخ
ثٓب خًط ظُٕاد عهٗ ائقم ٚعبيم طالة انفسقخ انخبَٛخ ثبنكهٛنبد
انتٗ ثٓب فسقخ اعدادٚخ ٔكرنك طنالة انفسقنخ انخبنخنخ ثبنكهٛنبد انتنٗ
نٛط ثٓنب فسقنخ اعدادٚنخ يعبيهنخ طنالة انفنسا انُٓبئٛنخ ٔاذا زظنت
طبنت انفسقخ انُٓبئٛخ فًٛب الٚصٚند عهنٗ َصنف عندد يقنسزاد ْنرِ
انفسقنخ أٔ فننٗ انًقنسز انٕاصنند فننٗ انكهٛنبد انتننٗ تندزض ثٓننب يقننسز
ٔاصنند فننٗ انعننُخ انُٓبئٛننخ ٔذنننك ثصننسف انُاننس عننٍ انًقننسزاد
انًت هفخ يٍ فسا ظبثقخ زخص نّ فٗ اميتضبٌ صتٗ ٚتى َزبصّ .
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ٔ اذا ت هف انطبنت عٍ دخٕل اميتضبٌ ثعرز قٓسٖ ٚقجهنّ يزهنط
انكهٛننخ فننال ٚضعننت اٛبثننّ ظننُٕٚب ثشننسط أَننال ٚصٚنند انت هننف عننٍ
فس نننت ٍٛيتتنننبنٛت ٍٛأٔ يتفنننسقت ٍٛخنننالل ظنننُٗ اندزاظنننخ ثبنكهٛنننخ
ٔٚزٕش فٗ صبنخ انضسٔزح ثقساز يٍ يزهط انزبيعخ يُش فس نخ
حبنخخ نهطبنت .
ٔٚعتجس انطبنت انًتغٛت عٍ اميتضبٌ ثغٛس عرز يقجنٕل زاظنجب
ثتقدٚس ضعٛف ردا .

اٌزذس٠ت اٌص١ف:ٟ
ٚقٕو طبنت انفسقخ انخبنخنخ ثبنتندزٚت انضقهن ٙفن ٙيصزعنخ انكهٛنخ
ٔانصنننٕة انصزاعٛنننخ ٔصقنننٕل انشنننسكبد انصزاعٛنننخ ٔيساكنننص
انجضننٕث انصزاعٛننخ ٔٚتنندزة عهنن ٙاظننت داو االرٓننصح انعهًٛننخ
ٔتُفٛنننر انتضهنننٛالد انًعًهٛنننخ انً تهفنننخ عهننن ٙاٌ ٚقننندو انطبننننت
تقسٚسا ٔافٛب عٍ يب تالقبح يٍ تدزٚت ثعد اَتٓنبء فتنسح انتندزٚت
ٔٚعتجس صضٕز انتدزٚت ثُعجخ  % 100يٍ يتطهجبد انت سد.
يٕعد انتدزٚت:
لٓس ااعطط
ٌٛائؼ اٌزمذَ ٚإوّبي اٌجشٔبِظ:
حبنج ظُخ:
-1انًٕاظجننّ عهننٗ يتبثعنننخ انًضبضننساد ٔ اننندزٔض انعًهٛنننخ
عهنٗ اال تقنم َعنجخ انضضنٕز عنٍ  %75ينٍ كنم يقنسز عهنٗ
صدح ٔ ال ٚعًش نهطبنت ثأداء أيتضنبٌ َٓبٚنخ انفصنم اندزاظنٗ
 ٖٜيٍ انًقسزاد اندزاظٛخ أذا شادد َعجخ اٛبٚخ عنٍ %25
يٍ يزًٕع ظبعبد اندزاظخ نٓرا انًقسز.
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ُٚ-2قم انطبنت يٍ انعُخ انًقٛند ثٓنب اننٗ انعنُخ انتبنٛنخ اذا َزنش
فٗ رًٛل يقسزاد انفسقخ انًقٛد ثٓب أٔ كنبٌ زاظنجب فنٗ ينبدح أ
يبدت ٍٛعهٗ اٜكخس يٍ فسقتخ أ فسقخ أدَٗ.
 -3ارتٛبش اختجبز ICDL
زاثل ظُخ:
-1انًٕاظجننّ عهننٗ يتبثعنننخ انًضبضننساد ٔ اننندزٔض انعًهٛنننخ
عهنٗ اال تقنم َعنجخ انضضنٕز عنٍ  %75ينٍ كنم يقنسز عهنٗ
صدح ٔ ال ٚعًش نهطبنت ثأداء أيتضنبٌ َٓبٚنخ انفصنم اندزاظنٗ
 ٖٜيٍ انًقسزاد اندزاظٛخ أذا شادد َعجخ اٛبٚخ عنٍ %25
يٍ يزًٕع ظبعبد اندزاظخ نٓرا انًقسز.
ٚ-2زت أٌ ُٚزش انطبنت فٗ رًٛل يقسزاد انفسقخ انًقٛد
ثٓب أٔ فسقخ أدَٗ .
يُع انجسَبيش:
أ.د /فتض ٙربد يضًد
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اػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼب ْٛٔٚثبٌجشٔبِظ:
ـ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

اإلس

ـ

يييييييييييييييي دى
أ 0د /عبييييييييييييييييدـ م ييييييييييييييييدى محمييييييييييييييييد م
أ 0د /سييييييييييييييييعٌد علييييييييييييييييى الدسييييييييييييييييوقى الع يييييييييييييييي بد
يييييييييييييييييييييي ٌد
أ 0د /محمييييييييييييييييييييييد فييييييييييييييييييييييو ى عبدالحم
ييييييييييييييييييييي ٌـ عبيييييييييييييييييييييدالع ٌ نوٌ ييييييييييييييييييييي ى
أ 0د /نس
أ 0د /نيييييييييييوال عبيييييييييييد المييييييييييينعـ حس ييييييييييي عٌسيييييييييييى
يييييييييييييييييييييي ٌنى
أ 0د /لعييييييييييييييييييييييت محمييييييييييييييييييييييد الحس
أ 0د /ـحس يييييييييييييييي ا أحمييييييييييييييييد علييييييييييييييييى حنف يييييييييييييييي ى
أ 0د /عبييييييييييييدالمنعـ ـبييييييييييييرا ٌـ ـسماع يييييييييييي ٌل الفةييييييييييييى
أ 0د/حسييييييييييييييينى محميييييييييييييييد محميييييييييييييييد عبدالداٌ ييييييييييييييي ـ
أ0د /محميييييييييييييد يييييييييييييا رو عبدالم ٌيييييييييييييد نص ييييييييييييي ر
يييييييييييييييييييييييييييييييييي و ى
أ 0د /رؤوف ن ٌيييييييييييييييييييييييييييييييييي ف
أ0د /را يييييييييييييد عبيييييييييييييدالف اح محميييييييييييييد غل ييييييييييييي ول
أ0د /يييييييييياد محمييييييييييد محمييييييييييد دسييييييييييوقى ال يييييييييي باـ
ييييييييييييي ر
أ0د /ةرٌيييييييييييييا محميييييييييييييد عبيييييييييييييدالحلٌـ ز
يييييييييييييي واد
أ0د /ف حييييييييييييييى يييييييييييييياد محمييييييييييييييد عبدال
يييييييييييييييييي ٌ ٌييييييييييييييييييونـ
د .يييييييييييييييييي عبييييييييييييييييييدـ وف
د .أمٌيييييييييييييرـ عبدالف ييييييييييييي اح عبيييييييييييييد النبيييييييييييييراوى
يييييييييييييييي د
د .حامييييييييييييييييد السييييييييييييييييٌد أبييييييييييييييييوعلى محم
ييييييييييييييي ٌل
د .فيييييييييييييييا حسييييييييييييييي محميييييييييييييييود ـسماع
يييييييييييييييييييييي ٌف
د .فييييييييييييييييييييييا محمييييييييييييييييييييييود عبدالل
ييييييييييييييييي ٌـ
د .محميييييييييييييييييد السيييييييييييييييييٌد حيييييييييييييييييافظ سل
يييييييييييييييييييييييييي ى
د .محمييييييييييييييييييييييييييد أحمييييييييييييييييييييييييييد ماز
ييييييييييييي ٌد
السيييييييييييييٌد /اليييييييييييييد السيييييييييييييٌد عٌيييييييييييييد الس
السيييييييييٌدـ /مدٌحييييييييي محميييييييييد عبدالحمٌيييييييييد عبدالنب ييييييييي ى
يييييييييييي با
السيييييييييييٌد /محمييييييييييييد حامييييييييييييد محمييييييييييييود ال
السيييييييييٌد /ـبيييييييييرا ٌـ ع بيييييييييدالمنعـ ـبرا ييييييييي ٌـ الفةيييييييييى
يييييييييييييييييي
آنسيييييييييييييييييي  /ـٌمييييييييييييييييييا عثمييييييييييييييييييا حس
السيييييييييييٌد /محميييييييييييد محميييييييييييد محميييييييييييود عبدالع ييييييييييي ال
السييييييييييٌد /ييييييييييانى محميييييييييييد أحمييييييييييد عبدالرحم ييييييييييي
السيييييييييييٌد /أحميييييييييييد عبيييييييييييدال ال سيييييييييييالـ ناٌ ييييييييييي ل
ييييييييييييييييي ور أحميييييييييييييييييد
السيييييييييييييييييٌد /ميييييييييييييييييال عا
آنسيييييييييييي  /ـٌمييييييييييييا يييييييييييي وا مح يييييييييييي الييييييييييييدٌ
السييييييييييييييييٌد /أحمييييييييييييييييد عبييييييييييييييييدال ادى عبييييييييييييييييدال ادى
السييييييييٌد /رزييييييييا محمييييييييد محمييييييييد ٌوسييييييييف وٌ يييييييي ل
األنسيييييييييييي  /ر يييييييييييي ا محمييييييييييييد مصيييييييييييي فى المٌ ييييييييييييى
ا نسيييييييييي  /رانٌييييييييييا سييييييييييعٌد معييييييييييوض محمييييييييييد عٌييييييييييد
أنسييييييييي  /بييييييييي علٌيييييييييوـ أحميييييييييد محميييييييييد أبوالم يييييييييد
انسة /ن ً محمد م ار الع ري
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مالحظات

أس ا ووةٌل الةلٌة للبٌئة
أس ا ورئٌـ الةسـ
أس ا غٌر م فرغ
أس ا غٌرم فرغ
أس ا م فرغ
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أس ا م فرغ
أس ا م فرغ
أس ا
أس ا
أس ا م فرغ
أس ا
أس ا
أس ا
أس ا
أس ا مساعد أ ا ـ
أس ا مساعد معارـ
أس ا مساعد
أس ا مساعد
أس ا مساعد
أس ا مساعد
مدرـ
مدرـ
مدرـ مساعد أ ا ـ
مدرـ مساعد بعث
مدرـ مساعد بعث
مدرـ مساعد
مدرـ مساعد
مدرـ مساعد بعث
مدرـ مساعد بعث
مدرـ مساعد بعث
مدرـ مساعد
مدرـ مساعد
مدرـ مساعد
مدرسمساعد
معٌدـ
معٌدـ
معٌدة
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