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زراعةةة مهةة:هت ظ  ةةنمر مةةى حت ع"حةةن سةةىل راعهن  ةةة اع راع ةةة 

 و ح يات اعىطنر

جامعتتتاي نيتتتايتعا اتتتاليي–نظمتتتلية اتتتاية بمةتتتتاي م تتت يمي
ة متتتر ممية ع تتتماعي  جمعاتتتاية مدتتتمااي  ين  تتتاية بمةتاتتتاي
 حليتنوةعي"ية ين  اية بمةتاايو حت االية تو"ع"يوك ت ي
 حتتتليمتااتتتاية تتت ة وميت تتتري تتتممية تتت اعيم تتتاميجامعتتتاي

اي تتتوية عانتتتاعينا تتتجيم تتتامية جامعتتتاي  تتت وعية  مة تتتالية ع اتتتأ نيتتتايوة تتت ة وميى تتتا ي
ي.وة  ة وميمحمو يتمةقريتما ية ة اا

يي

عية اتاية بمةتتتايأوتترية م تويأةت ية ت ة وميى تا ية توية عانتتاعينا تجيم تامية جامعتاي ت
ح فا اتتاي  جامعتتاي منا تت ايمتتموميإمتتعيأتتتممية متت ةممية بمةتاتتايو تتومياتت  ي نظتتا ي

 تتتنوةليتتتتعية نفدتتتا يتتتتعيي01تتتتا يت تتتريإن تتتازية اتتتاية بمتتتتاي م تتت يميوي011
ي.جامعاية بقابام

يي

ي"ويخ"توةلياا  تايتتريمخ  تمية مجتايليم تامة يعيجامعاي نياي خأ وقا يأ وة عاناعي
جامعتاليتتريتت  ية ة اتالية مع مت  يحات ي ت يي7ة جامعتايأدت حليمتعيأت ت يعيأ 

ت متتا يإة اتتاليوىتت ية "تتجية  ا"تتمييوة  متتمابيوة "تتجية   تتمييوجتتامييي3ةت متتا ي
ي.جب ري ة االية بمةتايوىن  اي  مةيوة ع و 

يي

ي01  م موتالية  حااتاي عت  يية مة عا"المية ممح ايإنوي قمميأى ا ي ية ية  ة ومأوي
 أنويقت ي نظتا يوم تايتمت ي جماتاية  تاحااعييم موعي ة االية جامعاية مخ  فايم امة ي

ة فا باعي ا م موتالية  حااايوةك  ية كاعي ق موةيو  ياقايت اي ية خ اتامي  و تا ي
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ى يأة ايتةم ية  ق  ي يكهية م موتالي  جيالية عا مااية ممو اي  م امااية  حااايو مي
ي.ة عق الية  ريحا لي وعيحدو ي يت ريم موتا ي ية ع ماايوة  حااا

يي

عية اتايأوم امية متر ممي تيمعيجان ويقا ية  ة وميمحمو يتمةقريتما ية ااية بمةتا
و يتتتاي تتتاما ي"واتت يتتتت ي ختتتمافي"تتالجيم ماتتتباعيتتتت يي0100ة بمةتتتاي أ  تتتليتتتا ي

ة  نااية  ح ااي  معام ية "ال ااينويق ي  ي "واميأ يمخ  مية مجايلية بمةتاايم امة ي
ي.ن ازيمجماي  معام ية  حاااي خ ماي  اجية  احااعإوة  حاااي ا ة ااي

يي

وأ امية عما ي انويق ي  يت  ي مةمفيت ماايم ماب ي    اايم "  الي ومية عم يحات ي
 تتمةمفيج اتت  ي تت ممي ا  جتتاية نج اباتتايتتت يمجتتا ية  قناتتاية حاواتتاية بمةتاتتايي3اوجتت ي
 الماية جكةزيوة  ةم يةيتما ية بمةتاايت اليتعية حدتو يت تريمتن ي مجتايوأمعيوي

ة ماج تت اميتتت ية جتتكةزي ا  عتتاوعيمتتاية جامعتتالية  ما"اناتتايوةتتك  يتقتت ية ع اتت يمتتعي
ي.ةي فاقاالية مح اايوة  و اايمايمنظماية عم ية  و ااي    ماجيت ريماا  يةألتما 

يي

ة جمعاتاية مدتمااي  ين  تاية بمةتاتاين ا ية عو تريم تامييية ية  ة وميمحم أتاماي
ىتت ية  حتت االية  تترياوةجييتتاية تتو"عيتتت ية مجتتايلية بمةتاتتايأعية متتر مميانتتاق يأ تت

نناينعانريمعيأ  خ ةمالية ما ريوة م   ةماي موةم ية مااهيوة "اقايخادايويومنياية 
مح و اتتاي  تت ية متتوةم يمتتاية حاجتتاية م حتتاي م "  تتالية  تتةاعية م بةاتت  يمتتعية جتتكةزي

ي.ن اجية بمةترة ة ازيوة وي
يي

 ت خ ة يةييليوة معت ةلية ة تميي  نفاتكية م تموتاليإ امية عو ترية تري تموم يأوي
ة بمةتاتتتاية  تتتري ختتت  ي حتتت االية  ا تتتايوة "اقتتتاية م جتتت   يو قناتتتالية   تتتواميوممةتتتتا ي

ي.م "  اليةي  يال 
يي
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ة حاواتايمعيجان ويقا ية  ة وميتا  ي ين اوييم تاميق ت يىن  تاية تنظ ية بمةتاتايوي
ومقتتممية متتر ممي تتاعيمحتتاومية متتر ممي مةتتبليتتت يىن  تتاية تتنظ ية حاواتتايوة  دتتنااي
ة جكة ريوة مييوة دتمميوىن  تاية بمةتتايةي اتايوة  قاقتايم تامةي تاعية متر ممي تام ي
تاويت  ية اميمعيأ ا ك ية بمةتايوة  احااعيمعيمخ  مية جامعاليوة ممةةبية  حاااي

ي.ااي مخ  مية مجايلية ع ماا حاايت مي85وة بمةتاايوناق ي
يي

ح مية مر ممية  ة وميماىميح جية ن ريم   تاميم تامية جامعتاي   حت ية ع متري
وة تتتت ة وميت تتتت ة جنرية جنتتتت ييتماتتتت ية اتتتتاية بمةتتتتتايةي تتتت مي جامعتتتتايتتتتتاعي تتتتممي
وة تتتت ة ومينادتتتتمية جاتتتتبةوييمتتتت امية  وة تتتتاية  ة موناتتتتاي جامعتتتتاي نيتتتتايووةتتتتالزية اتتتتاي

ي. ا ك يو  اجية  احااعيت يمخ  مية مجايلية بمةتااة بمةتايوة ع ا يمعيةي
ي


