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  ثسوبمح اإلوزبج انصزاػٓ نهزصدٔس التعليم المفتوح:             :انمسبصٕم                قسم 

 انصمه: سبػزبن          (222انمسزُِ انثبوٓ فصم دزاسٓ ثبوٓ       انمبدح: إوزبج مسبصٕم )

 3/5/2105ربزٔخ اإلمزسبن:  2105دَز مبُٔ  انثبوٓانىٍبئٓ نهفصم اندزاسٓ  انىظسْإمزسبن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخت ػه األسئهخ انزبنٕخ:

 ثالثُن دزخخ ػشسح دزخبد نكم وقطً    أخت ػه ثالثخ وقبط فقط ممب ٔبرٓ  انسؤال األَل:

ؼهف فٓ مصس َكٕف ٔمكه ػالج ٌرح انمشكهخ ػسف مسبصٕم انؼهف ثم ػددٌب ٌَم ٌىبك مشكهخ نىقص ان .0

 .مه َخً وظسك

 ٔؼزجس انجسسٕم انسدبشْ مه أٌم وجبربد انؼهف ألسجبة كثٕسح أذكسٌب َنمبذا ال ٔصزع فٓ انُادْ َاندنزب. .2

  األٌمٕخ اإلقزصبدٔخ نمسبصٕم انصٔذ مه زٕث انمسبزخ انمىصزػخ َوسجخ انصٔذ.  -أ              .3

 وقص انصٔذ فٓ مصس َكٕف ٔمكه ػالج ٌرح انمشكهخ مه َخً وظسك. ٌم ٌىبك مشكهخ فٓ -ة  

مبٌٓ مجسزاد شٔبدح مسبزخ ثىدس انسكس فٓ مصس ـ َكٕف ٔمكه انىٍُض ثئوزبخٕخ ثىدس انسكس مه زٕث  .4

انطسٔقخ انمىبسجخ نهصزاػخ ـ أٌم األصىبف ـ كمٕخ مٕبي انسْ ـ كمٕخ انمسصُل ـ  –)انمٕؼبد انمىبست نهصزاػخ 

 انمىزح مه انفدان( كمٕخ انسكس

 ثالثُن دزخخ ػشسح دزخبد نكم وقطً   أخت ػه ثالثخ وقبط فقط ممب ٔبرٓ  :انثبوٓانسؤال 

 ركهم ثئخزصبز ػه كٕفٕخ انىٍُض ثمسصُل انرزح انشبمٕخ فٓ مصس. .0

)أـ( ػدد األسجبة انزٓ أدد انّ رىبقص مسبزخ انؼدض فٓ انسىُاد انسبنٕخ َكٕفٕخ انزغهت ػهّ ٌرح     .2

 ة ـ   )ة ـ( ممٕصاد َػُٕة طسٔقزٓ انصزاػخ انشزم َانجداز نمسصُل األزش.األسجب

اكزت فٓ خدَل مٕؼبد انصزاػخ ـ طسٔقخ انصزاػخ ـ كمٕخ انزقبَْ ـ انسْ ـ انزسمٕد ـ كمٕخ انمسصُل نكم  .3

 (.انفُل انجهدْ – مه)انقمر

قبَْ ـ انسْ ـ انزسمٕد( نمسصُنٓ ركهم ػه )انمٕؼبد انمىبست نهصزاػخ ـ انطسٔقخ انمثهّ نهصزاػخ ـ كمٕخ انز .4

 انقطه َانكزبن

 

 مغ أطٕت انزمىٕبد ثبنىدبذ انجبٌس

 انممزسىُن

 أ.د/ فبضم طهجخ شٔىٍم انشٕخ

 د/ انسؼٕد مسمد مسمُد انددَْ
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 هزصدٔسن ثسوبمح اإلوزبج انصزاػٓ التعليم المفتوح:   :انمسبصٕم                قسم 

 3/5/2105ربزٔخ اإلمزسبن:                 انمسزُِ انثبوٓ فصم دزاسٓ ثبوٓ 

  2105دَز مبُٔ  انثبوٓنهفصم اندزاسٓ   (222إمزسبن إوزبج مسبصٕم )ومُذج أخبثخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     انسؤال األَل:إخبثخ 

 .ثم ػددٌب ٌَم ٌىبك مشكهخ نىقص انؼهف فٓ مصس َكٕف ٔمكه ػالج ٌرح انمشكهخ مه َخً وظسكػسف مسبصٕم انؼهف 

تستخدم فى تغذية الحيوانات وتحش وىى خضراء لتغذية الحيوانات أو ترعاىا الحيوانات فى الحقل التي محاصيل ىي ال
حفظ وىى خضراء طازجة لعمل مباشرة وفى حالة زيادة انتاجيا فانيا قد تحش وتجفف لعمل الدريس أو تحش وت

 السيالج.

فدان  8350091تعتبر مصر دولة مستوردة لمغذاء. ورغم زيادة المساحة المنزرعة بالبرسيم المصرى والتى بمغت 
األ انو ال يتوفر القدر  4559فدان من البرسيم التحريش وذلك فى عام  089315من البرسيم المستديم وحوالى 
اد الحيوانات بغذائيا لسد حاجة الحيوانات الزراعية وسد العجز فى انتاج المحوم الكافى من مواد العمف المد
 وااللبان والدواجن والبيض. 

 :وتنحصر مشكمة تغذية الحيوان فى مصر فى نقطتين
 نقص كمية االعالف الصالحة عن حاجة الحيوان.  -8
 سوء استيالك االعالف الخضراء.  -4

تجة ال تكفى االحتياجات الغذائية لمحيوانات كما أن البرسيم وىو فالمشاىد أن كمية االعالف النا 
محصول العمف االخضر الرئيسى يستيمك طازجًا فى تغذية الحيوانات خالل فصل الشتاء الذى ال يتجاوز خمسة 
شيور بينما تعانى الحيوانات نقصًا فى مواد العمف األخضر خالل أشير الصيف حيث يضطر الفالح الىتغذية 

وانات عمى مواد قميمة القيمة الغذائية كالتبن باالضافة الى نباتات الذرة الناتجة من الخف والذرة المنزرعة الحي
دراوه حيث تقدم كعمف أخضر خالل موسم الصيف الذى تصبح الحيوانات فيو ىزيمة لنقص االعالف الخضراء 

 وقمة ما يقدم ليا من العالئق المركزة المرتفعة الثمن. 
 حاولة حل مشكمة تغذية الحيوان فى مصر فانو من الواجب أن تؤخذ النقاط التالية فى االعتبار:ومن أجل م

تنظيم استيالك البرسيم عمى مدار العام وذلك بتوفير جزء منو وتحويمو الى دريس الستخدامو فى التغذية   -8
 صيفًا. 

نتخاب اصناف جديدة ذات كفاءة انتاجية العمل عمى رفع انتاجية الفدان من البرسيم عن طريق استنباط وا  -4
 عالية، مع االىتمام بالمعامالت الزراعية واالىتمام بتسميد البرسيم. 

اتباع الطرق الحديثة لتجفيف البرسيم بصناعة الدريس واالىتمام بعمل سيالج جديد من البرسيم وذلك عن   -9
 طريق حفظو عمى حالة خضراء فى صوامع أو فى حفر خاصة. 

مط البرسيم بالنجيميات حيث يعمل ذلك عمى جعل العمف الناتج أكثر اتزانًا من الناحية الغذائية الحتوائو خ  -9
 عمى قدر مناسب من البروتين والنشا باالضافة الى زيادة كمية المحصول الناتج. 

رًا فى وجود الذرة التبكير فى زراعة البرسيم لزيادة عدد الحشات وفى ىذة الحالة يمكن زراعة البرسيم مبك  -0
أو القطن او األرز حيث تبذر تقاوى البرسيم عند آخر رية لمذرة أو تحت القطن قبل تقطيع الحطب حتى 

 ال يتأخر موعد الزراعة. 
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سم  1-1سم ويكون الحش عمى أرتفاع  95حش البرسيم عمى ارتفاع مناسب عندما يبمغ ارتفاع النباتات   -5
 % أو أكثر. 85ى زيادة المحصول الناتج بحوالى من سطح األرض حيث يؤدى ذلك ال

 اتباع الدورة الزراعية المناسبة وىى الدورة الثالثية والتى يشغل فييا البرسيم المستديم ثمث المساحة.   -1
تشجيع زراعة محاصيل العمف األخضر الصيفية مثل االصناف المختمفة من سورجوم العمف ومنيا   -1

سكرية والسوردان وغيرىا وىى تعطى عدة حشات. باالضافة الى ادخال حشيشة السودان والذرة ال
 محاصيل عمف جديدة وفيرة االنتاج واختيار المناسب منيا فى األراضى الجديدة. 

االىتمام بالمراعى الطبيعية فى المناطق المناسبة مثل الساحل الشمالى الغربى والمناطق الساحمية من   -3
نباتات كثيرة فى صورة برية. وتؤدى العناية بيذة النباتات الى المساىمة فى  شبو جزيرة سيناء حيث تنمو

 حل مشكمة تغذية الحيوان فى مصر حيث انيا تمثل أرخص مواد العمف. 
زراعة محاصيل العمف المعمرة ذات االنتاج العالى فى المناطق حديثة االصالح مثل البرسيم الحجازى  -85

 بيرة فى منطقة النوبارية ومنطقة الصالحية ومديرية التحرير وغيرىا. حيث يزرع حاليًا فى مساحات ك
االستفادة من المخمفات النباتية من محاصيل الحقل مثل قمم نباتات قصب السكر )الزعازيع( وأوراق بنجر  -88

السكر )العروش( وبقايا استخالص السكر من جذور البنجر واالستفادة من حطب الذرة بتحويمو الى 
 . سيالج

 التوسع فى استخدام االعالف الصناعية المركزة مثل الكسب.   -84
 التوسع فى استصالح األراضى الصحراوية والتى يمكن استغالليا فى زراعة محاصيل العمف والمراعى.   -89
تحميل محاصيل الحقل الرئيسية بمحاصيل العمف حيث يمكن تحميل فول الصويا عمى الذرة الشامية أو   -89

 ن، وبذلك يزداد انتاج محاصيل العمف دون زيادة المساحة المخصصة النتاجيا. القط
محاولة أقممة نباتات أخرى جديدة من محاصيل العمف مثل لفت العمف وبنجر العمف والتى تصمح   -80

لمزراعة فى مناطق ال تجود فييا المحاصيل المصرية التقميدية، وأدخال أصناف تتحمل الجفاف والمموحة 
محاصيل العمف واستنباط اصناف من الذرة التى تظل خضراء بعد نضج حبوبيا لالستفادة منيا من 

 كنباتات عمف. 
 ٔؼزجس انجسسٕم انسدبشْ مه أٌم وجبربد انؼهف ألسجبة كثٕسح أذكسٌب َنمبذا ال ٔصزع فٓ انُادْ َاندنزب.

 موحة والقموية الى حد كبير. تحممو لمظروف البيئية السيئة حيث يقاوم الجفاف والبرودة ويتحمل الم .8
 يعطى البرسيم الحجازى محصواًل أعمى من أى محصول عمف أخر.  .4
ارتفاع قيمتو الغذائية حيث يحتوى عمى نسبة عالية من البروتين وكذلك من العناصر المعدنية فضاًل  .9

 عن احتوائو عمى نسبة عالية من الفيتامينات والكاروتين.
 م صيفًا وشتاًء.يوفر محصول عمف أخضر طول العا .9
 تستسيغة الحيوانات بدرجة كبيرة.  .0
 يمكن تحويمو الى دريس أو سيالج مع االحتفاظ بدرجة االستساغة والقيمة الغذائية. .5
يعتبر من المحاصيل اليامة المكونة لمخاليط االعالف مع النجيميات حيث يرفع القيمة الغذائية  .1

  لممحاصيل المصاحبة لو ويزيد من درجة استساغتيا.
 كجم( لمفدان.  15الى  45يثبت البرسيم الحجازى كمية كبيرة من االزوت الجوى )من  .1
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ورغم أىمية البرسيم الحجازى واعتباره ممكًا لالعالف اال أن ىناك عقبات تحول دون زراعة مساحات واسعة فى 
 مصر وتعوق زراعتو بالدلتا أىميا:

ت واىميا دودة ورق القطن وبالتالى يمكن أن يكون يعتببر البرسيم الحجازى بيئة صالحة النتشار االفا .8
 مصدرًا الصابة القطن والمحاصيل االخرى بيا باستمرار. 

صعوبة منافسة المحاصيل النقدية المربحة االخرى مثل القطن واالرز وخاصة وانو يشغل االرض فترة  .4
 طويمة )لعدة سنوات(. 

يحتاج الى كمية كبيرة من العناصر الغذائية  كثرة احتياجو لمماء أثناء فصل الصيف عالوة عمى انو .9
 مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم. 

نظرًا النو محصول معمر يبقى باالرض فترة تصل الى سبع سنوات فانو يخل بالدورة الزراعية المصرية  .9
 التى يزرع بيا محاصيل حولية شتوية وصيفية بالتبادل. 

مبٌٓ مجسزاد شٔبدح مسبزخ ثىدس انسكس فٓ مصس ـ َكٕف ٔمكه انىٍُض ثئوزبخٕخ ثىدس انسكس مه زٕث )انمٕؼبد 

انطسٔقخ انمىبسجخ نهصزاػخ ـ أٌم األصىبف ـ كمٕخ مٕبي انسْ ـ كمٕخ انمسصُل ـ كمٕخ انسكس  –انمىبست نهصزاػخ 

 انمىزح مه انفدان(

 اٌّثشساخ:

 أسامٟ جذ٠ذج( -فٛد٠ح –ج١ش٠ح  –ٍِذ١ح  –١ٍِح ٠ضسع فٟ ج١ّغ أٔٛاع ا٤سامٟ )س -1

 ٠رذًّ اٌؼ١ٛب اٌى١ّ١ائ١ح ٌٍرشتح -2

 اٌّجّٛع اٌخنشٞ ٠غرخذَ وؼٍف ٌٍذ١ٛاْ -3

 ٠ٛفش فٟ و١ّح ا١ٌّاٖ -4

 ٔغثح اٌغىش ف١ٗ أػٍٝ ِٓ لقة اٌغىش -5

 ١ِؼاد اٌضساػح: فٟ ػشٚاخ ِٓ ؽٙش عثرّثش درٟ ؽٙش ٔٛفّثش 

  ع22ٍُٝ تؼذ ق فٟ جٛس ػ2خو /13هش٠مح اٌضساػح: ػٍٝ خطٛه 

  تاالط  –فٍٛسٔغا  –أُ٘ ا٤فٕاف: فٍٛس٠ذا 

  :ٞ2522و١ّح ١ِاٖ اٌش َ
3
 فٟ اٌّٛعُ 

  :هٓ ػشػ 5هٓ/فذاْ +  25-11اٌّذقٛي 

  :هٓ عىش /فذاْ 3و١ّح اٌغىش 

    :انثبوٓانسؤال إخبثخ 

 ركهم ثئخزصبز ػه كٕفٕخ انىٍُض ثمسصُل انرزح انشبمٕخ فٓ مصس.

خالي ؽٙش ِا٠ٛ فٝ داٌح اٌضساػح تؼذ فٛي أٚ تشع١ُ أٚ خنش ٚذغرّش  ذرُ اٌضساػح -١ِؼاد اٌضساػح: .1

درٝ ِٕرقف ١ٔٛ٠ح ػٍٝ االوصش فٝ داٌح اٌضساػح تؼذ لّخ ٚاٌرثى١ش ٠ؤدٜ إٌٝ ّٔٛ إٌثاذاخ ج١ذاً 

 ٚاٌٙشٚب ِٓ ا٦فاتح تاٌصالثاخ.

تضساػح ٘جٓ ذٕرجٙا صساػح اٌٙجٓ اٌفشد٠ح أٚ اٌٙجٓ اٌصالش١ح. )٠غّخ أ٠ناً  -ا٤فٕاف اٌّٛفٝ صساػرٙا: .2

 ؽشوح ت١ٔٛ١ش(.

 و١ٍٛجشاَ ٌٍمذاْ. 15-12 -ِؼذي اٌرماٜٚ: .3

٠ٕقخ تاٌضساػح فٝ ا٤سك اٌخقثح اٌج١ذج اٌقشف ٚاٌر٠ٛٙح ٚفٝ ا٤سامٝ اٌط١١ّح أٚ  -ا٤سك إٌّاعثح: .4

 اٌط١ٕ١ح اٌط١١ّح.

فٝ داٌح ػذَ ذٛفش غث١و ٌٍفذاْ ٚ 322-٠222ٕصش اٌغّاد اٌثٍذٜ فٝ ا٤سك تّؼذي  -إػذاد ا٤سك ٌٍضساػح: .5

وجُ ٌٍفذاْ شُ ذذشز ا٤سك ِشذ١ٓ ِرؼاِذذ١ٓ  222اٌغّاد اٌثٍذٜ ٠ناف اٌغٛتش فٛعفاخ ٔصشاً تّؼذي 

عُ ت١ٓ اٌخطٛه( شُ ذمغُ إٌٝ فشد تاٌمٕٝ  02خطٛه فٝ اٌمقثر١ٓ ) 12ٚذضدف ٚذخطو تّؼذي 

 ِرش ٠ٚؾًّ اٌذٛاي عثؼح خطٛه. 0ٚاٌثرْٛ ٠ٚىْٛ هٛي اٌخو 

ذفنً اٌضساػح اٌؼف١ش ٚف١ٙا ذضسع اٌذثٛب تؼذ ِغخ اٌخطٛه فٝ جٛس ػٍٝ س٠ؾح ٚادذج  -هش٠مح اٌضساػح: .6

عُ  5-4عُ ٚذرُ اٌضساػح تّؼذي دثح ذرثادي ِغ دثر١ٓ ػٍٝ ػّك  32-25فٝ اٌصٍس ا٤عفً ػٍٝ ِغافح 

ٚذغطٝ ترشاب ٔاػُ شُ ذشٜٚ ا٤سك ػٍٝ اٌثاسد. ٚفٝ داٌح إعرخذاَ ِث١ذاخ اٌذؾائؼ ٠رُ اٌشػ لثً 

 اٌضساػح ِثاؽشج.س٠ح 
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٠ِٛاً ِٓ اٌضساػح د١س  ٠11رُ اٌؼض٠ك ِشذ١ٓ ا٤ٌٚٝ )خشتؾح( لثً س٠ح اٌّذا٠اٖ أٜ تؼذ دٛاٌٝ  -اٌؼض٠ك: .0

ذضاي اٌذؾائؼ ٚذغذ اٌؾمٛق، ٚاٌؼضلح اٌصا١ٔح خشهاً لثً اٌش٠ح اٌصا١ٔح ٚذقثخ ف١ٙا إٌثاذاخ ٚعو اٌخو. 

 فمو )خشه( لثً اٌش٠ح اٌصا١ٔح.ٚفٝ داٌح إعرخذاَ ِث١ذاخ دؾائؼ ٠ىرفٝ تؼضلح ٚادذج  

٠رُ ِشج ٚادذج تذ١س ٠رشن ٔثاخ ٚادذ تاٌجٛسج ٚرٌه تؼذ ذّاَ اٌؼضلح ا٤ٌٚٝ ٚلثً س٠ح اٌّذا٠اج  -اٌخف: .1

ِثاؽشج، ٚفٝ داٌح غ١اب تؼل اٌجٛس ٠رشن ٔثاذاْ تاٌجٛسج اٌّجاٚسج ٌرؼ٠ٛل اٌفمذ درٝ ال ٠مً ػذد 

 أٌف ٔثاخ. 24-22إٌثاخ تاٌفذاْ ػٓ 

وجُ أصٚخ ٌٍفذاْ ذٛمغ ذىث١ؾاً أعفً إٌثاذاخ ٚػٍٝ تؼذ ل١ًٍ ِٕٙا ػٍٝ دفؼر١ٓ  ٠122ناف  -اٌرغ١ّذ: .2

٠ناف  ٚلذ ِرغا٠ٚر١ٓ ا٤ٌٚٝ تؼذ اٌخف ٚلثً اٌّذا٠اج ٚاٌصا١ٔح تؼذ اٌؼضلح اٌصا١ٔح ٚاِاَ اٌش٠ح اٌصا١ٔح.

ٚفٝ داٌح  اٌش٠ح اٌصا١ٔح.دفؼاخ ِرغا٠ٚح ا٤ٌٚٝ ػٕذ اٌضساػح شُ لثً اٌّذا٠اج ٚاالخ١شج لثً  3ٌغّاد ػٍٝ ا

 وجُ أصٚخ ٌٍفذاْ. 22اٌضساػح تؼذ تمٛي أٚ تطاهظ ٠ىرفٝ تاعرخذاَ 

 3-٠2ِٛاً ٠ٚٛلف لثً اٌذقاد تذٛاٌٝ  15-12أعات١غ شُ ٠ٕظُ اٌشٜ وً  3ذؼطٝ اٌش٠ح ا٤ٌٚٝ تؼذ  -اٌشٜ: .12

 أعات١غ. ٠ٚشاػٝ اٌشٜ تاٌذٛاي هٛاي اٌّٛعُ ِغ ػذَ ذغش٠ك أٚ ذؼط١ؼ إٌثاذاخ.

 %.٠25ِٛاً ِٓ اٌضساػح درٝ ذٕخفل ٔغثح اٌشهٛتح تاٌذثٛب إٌٝ  122-٠112رُ تؼذ  -د:اٌذقا .11

ٚأْ ٠رُ ِشج ٚادذج لثً اٌّذا٠اج، ِٕٚغ اٌرٛس٠ك ٚاٌرط٠ٛؼ ٠ّٚىٓ  -٠شاػٝ ػذَ إجشاء اٌخف اٌّرىشس:  .12

( ِٓ ا٤ػالف اٌق١ف١ح )عٛسجُ اٌؼٍف( ِصً اٌغٛسداْ 1/12ٌٍّضاسع أْ ٠ضسع ل١شاه١ٓ تىً فذاْ )

 رغز٠ح اٌّاؽ١ح.ٌ

 ٚذنغ اٌذٍّح أعظ اٌّماِٚح اٌرٝ ٠ؾشف ػ١ٍٙا إخقائ١ٛ اٌذؾشاخ ٚا٤ِشاك. -ِىافذح ا٢فاخ اٌذؾش٠ح: .13

 )أـ( ػدد األسجبة انزٓ أدد انّ رىبقص مسبزخ انؼدض فٓ انسىُاد انسبنٕخ َكٕفٕخ انزغهت ػهّ ٌرح األسجبة 

 ا٤عثاب اٌرٟ أدخ اٌٝ ذٕالـ ِغادح اٌؼذط

 ش٠ح اٌرٝ جؼٍد ِٓ ٘زا اٌّذقٛي ال ٠ٕافظ غ١شٖ ِٓ اٌّذاف١ً اٌؾر٠ٛح ا٤خشٜ اٌغ١اعاخ اٌغؼ

ٚاٌّذاف١ً اٌجذ٠ذج ِصً إٌثاذاخ اٌطث١ح ٚاٌؼطش٠ح اٌرٝ أرؾشخ صساػرٙا فٟ ِذافظح أع١ٛه، ٚلذ 

 صادخ ِغادح اٌذّـ فٟ ٔفظ اٌّذافظح ػٍٝ دغاب ِغادح اٌؼذط.

 ذد ٔظاَ اٌشٜ اٌّغرذ٠ُ ٌؼذَ دسا٠رُٙ تشٜ ػذَ ذؼٛد صساع اٌؼذط ػٍٝ صساػح ٘زا اٌّذقٛي ذ

 اٌّذقٛي ٚرٌه تؼذ ذذ٠ًٛ اسامٝ اٌذ١اك إٌٝ ٔظاَ اٌشٜ اٌّغرذ٠ُ تؼذ ذٕف١ز اٌغذ اٌؼاٌٝ.

 .ٜػذَ اعرٛاء عطخ ا٤سك فٟ تؼل إٌّاهك ّ٘ا عثة فؼٛتح إجشاء ػ١ٍّاخ اٌش 

 ِٚح ٤سذفاع أجٛس اٌؼّاي.ِٕافغح اٌذؾائؼ ٌّذقٛي اٌؼذط ٚػذَ ٚجٛد ِث١ذ ٌٍذؾائؼ فؼاي فٟ اٌّما 

  ٌٍشٜ. 2دغاع١ح فٕف ج١ضج 

  غ١اب ا٤سؽاد اٌضساػٝ فٟ ِذافظرٝ أع١ٛه ٚلٕا ٚوزٌه فٟ اٌّذافظاخ اٌرٝ ذضسع اٌؼذط دذ٠صا

 تاٌذٌرا.

 ٌٍٕٚٙٛك تٙزا اٌّذقٛي ا٤٘رّاَ تاٌٛعائً ا٢ذ١ح:

  ٜ2ِٓ فٕف ج١ضج  ذذغ١ٓ ا٤فٕاف: اذجٙد جٙٛد خثشاء اٌرشت١ح ٠٦جاد أفٕاف أوصش ذذّال ٌٍش 

ٚاٌزٞ ٠ضسع دا١ٌا فٟ اٌٛجٗ اٌثذشٜ  302اٌزٞ ٠غطٝ ِؼظُ اٌّغادح فأِىٓ اعرٕثاه فٕف ج١ضج 

 . 5، ج١ضج 4، ج١ضج 1ٚجاسٜ اعرٕثاه افٕاف جذ٠ذج ِثؾشج ِصً ع١ٕاء 

  ٟاِىٓ اعرخذاَ ِث١ذاخ فؼاٌح فٟ ِماِٚح اٌذؾائؼ ِصً ج١غاجاسد تّؼذي و١ٍٛ جشاَ ٌٍفذاْ ذزاب ف

 ِاء ٚذشػ لثً س٠ح اٌضساػح.ٌرش  322

 .ٜٚاٌرٛف١ح تاٌّؼاِالخ اٌضساػ١ح اٌغ١ٍّح ِصً اٌشٜ ٚػذَ االعشاف فٟ اعرخذاَ اٌرما 

  صساػح ِذقٛي اٌؼذط فٟ ِٕاهك جذ٠ذج تاٌٛجٗ اٌثذشٜ ِصً ِذافظرٝ اٌؾشل١ح ٚوفش اٌؾ١خ، ٚلذ

 ٔجذد صساػح اٌؼذط فٟ اٌٛجٗ اٌثذشٜ ٚوزٌه فٟ ؽثٗ جض٠شج ع١ٕاء.

  اٌؼذط ذؾج١ؼا ٌٍضساع ػٍٝ صساػرٗ ِغ ذذم١ك ػائذ ِجضٜ.سفغ أعؼاس 

 )ة ـ( ممٕصاد َػُٕة طسٔقزٓ انصزاػخ انشزم َانجداز نمسصُل األزش.

 ٌٍضساػح ؽرال ِضا٠ا ػذ٠ذج ذرٍخـ فٟ إٌماه اال١ٌح:

  ًاعرغالي ا٤سك اعرغالالً الرقاد٠ا د١س ٠ّىٓ صساػح ا٤سص تؼذ اٌّذاف١ً اٌؾر٠ٛح اٌّرأخشج ِص

 ٚاٌثشع١ُ اٌّغرذ٠ُ تؼذ أخز ذما٠ٚٗ دْٚ أْ ٠رأخش ١ِؼاد اٌضساػح.اٌمّخ 

  ًذؼطٝ ٌٍضساع فشؿ ه٠ٍٛح ٌخذِح ا٤سك ج١ذاً تؼذ دقاد اٌؾرٜٛ ِغ ذؼش٠نٙا ٌٍّؤششاخ اٌج٠ٛح لث

 غّش٘ا تاٌّاء.

  فٟ داٌح ا٤سك اٌّذر٠ٛح ػٍٝ أِالح ٠ّىٓ غّش٘ا تاٌّاء ِٓ اتش٠ً درٝ أٚائً ١ٔٛ٠ٛ ٦راتح جضء وث١ش

 ٙا لثً اٌؾرً.ِٕ
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  ٛاٌّاء اٌالصَ تغشك أْ  ٠0/1ِٛاً ٠مذس تٕذٛ  45-25ذٛف١ش ِمذاس وث١ش ِٓ اٌّاء ِذج اٌّؾرً ٚ٘ٝ ٔذ

( اٌّغادح اٌى١ٍح ٥ٌسص ٚخافح أْ ٘زا اٌٛلد ٠ر١ّض تمٍح اٌّاء، ٚتؼذ اٌؾرً ذىصش 1/1ِغادح اٌّؾرً )

 ا١ٌّاج.

 اٌثذاس ٌىثش٘ا ِغ ٚفشج ا١ٌّاج. اٌؾرٍح أوصشِماِٚح ٣ٌِالح ػٓ ا٤سص اٌقغ١ش فٟ داٌح 

  و١ٍح فٟ اٌثذاس. 6-5و١ٍح تذال ِٓ  3.5-3% د١س ٠ىفٝ اٌفذاْ 32ذٛف١ش اٌرماٚٞ تّمذاس 

 .َعٌٙٛح ذشت١ح إٌثاذاخ ٚاٌؼٕا٠ح تٙا فٟ اٌّؾرً ٌقغش اٌّغادح ٚلٍح اٌّاء اٌالص 

 شج وّا ذٕمٝ اٌذؾائؼ ِماِٚح اٌذؾائؼ تذ١س ذّٕٛ إٌثاذاخ وث١شج تؼذ اٌؾرً فرظًٍ اٌذؾائؼ اٌقغ١

أشٕاء ذم١ٍغ اٌؾرالخ أٚ أشٕاء اٌؾرً تا٦مافح إٌٝ صساػح ا٤سص فٟ ففٛف ٠ّىٓ ِؼٙا ٔماٚج اٌذؾائؼ 

 اس.ذتغٌٙٛح تؼذ اٌؾرً وً رٌه ال ٠رٛفش فٟ اٌضساػح اٌث

 .ذىْٛ ا٤سك تؼذ اٌؾرً أعًٙ دششا ػٕٙا تؼذ اٌثذاس د١س ذىْٛ ففٛف خا١ٌح ِٓ إٌثاذاخ 

   أوصش ِالئّح ٌضساػح اٌثشع١ُ تؼذ ا٤سص اٌؾرً.ذىْٛ ا٤سك 

  اٌذثٛب إٌاذجح ِٓ اٌّؾرً ذىْٛ أٔظف ِٓ ا٤سص اٌّضسٚع تذاساً ٤ْ ٔثاذاخ اٌؾرً ذىْٛ شاترح اٌجزٚس

 فال ذمرٍغ ػٕذ اٌنُ ٚذذًّ ه١ٕا ٠خرٍو تاٌذثٛب.

 ٔجذ أْ اٌشذثح اٌرجاس٠ح  اٌذثٛب إٌاذجح ذىْٛ أوثش ٌؼذَ ذضادُ إٌثاذاْ وص١شا ٌٚطٛي فرشج إٌّٛ ٌٚزٌه

 ٥ٌسص اٌّؾرٛي أػٍٝ ِٓ اٌثذاس.

  ٌٟ31% ٚلذ ذقً اٌض٠ادج إٌٝ ٠22رفٛق ِذقٛي اٌؾرً ػٓ اٌثذاس تّمذاس ٠ثٍغ دٛا.% 

  .إٌثاذاخ ذىْٛ ل٠ٛح ٚذماَٚ اٌشلاد 

 -ػ١ٛب هش٠مح اٌؾرً:

 .وصشج إٌفماخ 

  ٌٝمٍغ ٚٔمً ٚصساػح اٌؾرالخ فٟ ٚلد لذ ٌٚذا ٌ 36-32ذذراض إٌٝ أ٠ذٜ ػاٍِح وص١شج إر ٠ذراض اٌفذاْ إ

ال ٠رٛفش ف١ٗ ٘زا اٌؼذد ٌّٛافمح ٚلد اٌؾرً ٌّٛعُ ٔماٚج ٌطغ دٚدج اٌمطٓ، ٌٚىٓ ٠ؼٛك اٌّقاس٠ف 

 اٌضائذج فٟ اٌؾرً ص٠ادج اٌّذقٛي ٚاسذفاع شّٕٗ ٦سذفاع سذثرٗ ػٓ اٌضساػح تاٌثذاس.

 ِضا٠ا اٌضساػح اٌثذاس:

 .عٌٙٛح اٌضساػح 

 ص١ِٓ ٌٍضساػح.لٍح ػذد اٌؼّاي اٌال 

 -٠ٚؤخز ػٍٝ هش٠مح اٌثذاس ِا ٠ٍٟ:

 .ٜٚوصشج و١ّح اٌرما 

 .ٜوصشج و١ّح ١ِاج اٌش 

 .فؼٛتح ِماِٚح اٌذؾائؼ 

 .ٔمـ و١ّح اٌّذقٛي 

 – اكزت فٓ خدَل مٕؼبد انصزاػخ ـ طسٔقخ انصزاػخ ـ كمٕخ انزقبَْ ـ انسْ ـ انزسمٕد ـ كمٕخ انمسصُل نكم مه)انقمر

 (.انفُل انجهدْ

 ٛي اٌثٍذٞاٌف اٌمّخ 

 اورٛتش ٔٛفّثش ١ِؼاد اٌضساػح

ق فٟ 2خو / 14-13خطٛه ) ذغط١ش هش٠مح اٌضساػح

 22جٛس ػٍٝ اٌش٠ؾر١ٓ ػٍٝ ِغافح 

 عُ(

 وجُ 122-12 وجُ 62-52 و١ّح اٌرماٚٞ

 س٠اخ( 4-3س٠ٗ وً ؽٙش ) س٠اخ( 5-4س٠ٗ وً ؽٙش ) اٌشٞ

وجُ عٛتش فٛعفاخ  152-122 اٌرغ١ّذ

 اٌىاٌغ١َٛ /فذاْ

 ْ /فذاْ وجُ 05

وجُ عٛتش فٛعفاخ  152-222

 اٌىاٌغ١َٛ /فذاْ

 اٌرٍم١خ اٌثىر١شٞ 

 وجُ ْ /فذاْ   12-15

 152أسدب )ا٤سدب  24-11 و١ّح اٌّذقٛي

 وجُ(

 دًّ ذثٓ 12-15

 وجُ( 155أسدب )ا٤سدب  5-12

 دًّ ذثٓ 5-12

 


