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ٙ ٔانجحش انؼهًٙ  ٔصاسح انزؼهٛى انؼبن

 

 ْٛئخ انزؼهٛى انزمُٙ

 

ٙ / انشطشح  انًؼٓذ انزمُ

 

 لغى االَزبط انُجبرٙ

 

 انًشحهخ االٔنٗ

 

 

 

 انحمٛجخ انزؼهًٛٛخ
 نًبدح االالد ٔانًؼذاد

 

 انفصم انشثٛؼٙ –نطهجخ انًشحهخ االٔنٗ 

 

 

 يذسط انًبدح 

 غبنت ػجذ انكبظى

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 
 
 

 
 

 انمغـى : االَزـــبط انُجبرـــــٙ                                   ٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙٔصاسح انزؼه
               انفـشع :                                                                ْٛئـخ انزؼهٛـى انزمُـٙ

              
 

 
 
 

 انزـخصـصـبد : انـضساػـٛـخ     
 

 
                                                                       

 
 انـًـفـشداد انذساعـٛـــخ

 

اعى 

انًـبد
 ح

 انـغـُـخ االد ٔيــؼــذاد ثبنهغـخ انؼشثٛـخ

 انذساعٛـخ

 ػــذد انغـبػــبد االعـجـٕػــٛــخ

 Equipments ثبنهغخ االَكهٛضٚـخ
and Tools 

 ػذد انًجًٕع ػًهٛخ َظشٚخ
انٕحذا

 د

  4 4 3 1 االٔنٗ انؼشثٛـــــخ نـغـخ انزـذسٚـظ نهًـبدح

 

 اْذاف انًـبدح :           
ٓدذف انؼددـبو  :          ٚزؼدشف انطبنددت ػهدٗ االالد ٔانًؼددذاد انًغدزخذيخ رددٙ رحةدٛش انزشثددخ  ان

 ٔصساػزٓب ٔخذيزٓب ٔرذسٚجّ ػهٗ رشغٛهٓب ٔصٛبَزٓب .
 بنت لبدس ػهٗ :عٛكٌٕ انط انٓذف انخبص :         

اعزخذاو انًؼذاد انضساػٛخ ٔحغبة انمٕٖ انًؤصشح اصُبء انؼًم  -1
. 

 انزؼبيم يغ االنخ ٔانغبحجخ ٔاعزخذايٓب رٙ انزشة انًُبعجخ .  -2
 رحذٚذ االػطبل ٔاجشاء انصٛبَخ نالالد ٔانًؼذاد . -3
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 انـًـفــــــشداد انـُظــــشٚـــــخ      

االعجـــٕ

 ع

 ـًـفـشدادرـفـبصـٛــــم ان

 انحشاصخ ، اًْٛخ انحشاصخ ، صفبد انحشاصخ انجٛذح . األٔل

انًحبسٚش انمالثخ ، طجٛؼخ ػًم ْزِ انًحبسٚش ، اعزخذاو ْزِ انًحبسٚش . اجضائٓب ، صٛبَزٓب ،  انضبَٙ
 طشق انحشاصخ .

 انًحبسٚش انحفبسح ٔانذٔساَٛخ ٔرحذ انزشثخ ، طجٛؼخ ػًم ْزِ انًحبسٚش . انضبنش

 اعزخذايٓب ، اجضائٓب ، رشغٛهٓب . كٛفٛخ ضجط ْزِ انًحبسٚش ، صٛبَزٓب . انشاثغ

يؼذاد رُؼٛى انزشثخ ) االيشبط ، انًٓبٔط ( ، طجٛؼخ ػًم االالد ، اعزخذايٓب ، إَاػٓب ،  انخبيظ
 اجضائٓب ، رشغٛهٓب . 

ٛهٓب ، انًؼبٚٛش انًخزجشٚخ انضساػخ االنٛخ ، اًْٛزٓب ، انخ َضش انغًبد ، انجبرسح ، اجضائٓب ، رشغ انغبدط
 ٔانحمهٛخ نٓزِ االالد ، صٛبَخ ْزِ االالد .

االالد انضساػخ رٙ خطٕط ، طجٛؼخ ػًهٓب ، يكَٕبد اجضائٓب انًؼبٚشح انًخزجشٚخ ٔانحمهٛخ ،  انغبثغ
 انصٛبَخ .

 صٛبَخ .انخ صساػخ انجطبطب ، طجٛؼخ ػًهٛٓب ، إَاػٓب ، اجضائٓب ٔرشغٛهٓب ، انًؼبٚشح  ، ان انضبيٍ

 االد انؼضق ٔانزغًٛذ ، إَاػٓب ، اجضائٓب ، انزشغٛم رٙ انحمم ، انصٛبَخ  انزبعغ

 يؼذاد انًكبرحخ ، إَاػٓب ، اجضائٓب ، انزشغٛم رٙ انحمم ، انصٛبَخ . انؼبشش

انحبد٘ 
 ػشش

ب رٙ االالد خذيخ انًحصٕل ) انًحشخ انزشددٚخ ، انٛذٔٚخ ، انذٔساَٛخ ، طجٛؼخ ػًهٓب ، اعزخذايٓ
 انحمم ، انصٛبَخ ( .

انضبَٙ 
 ػشش

 االد لطغ انؼهف االخةش ٔانخ كجظ انجبالد ، طجٛؼخ ػًهٓب ٔرشغٛهٓب ، صٛبَزٓب .

انضبنش 
 ػشش

انحبصذح ، رصُٛفٓب ، انٓٛكم انخبسجٙ ، حبصذاد االساضٙ انًغزٕٚخ ٔانًُحذسح ) يجًٕػخ 
 ، انزشغٛم ( . انمطغ ٔانزغزٚخ ، عكُٛخ انمطغ ، يةشة انجشًٚخ ، انجشًٚخ

انشاثغ 
 ػشش

انحبصذح ، يجًٕػخ انذاسعخ ، انُظشٚبد انزٙ رؼًم ػهٛٓب اجضائٓب ، إَاع اعطٕاَبد انذاسعخ ، 
انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ يجًٕػخ انذاسعخ ، رمذ ٔرهف انًحصٕل ، يجًٕػخ انظم ٔانزصُٛف ، 

 رمذاٌ انغشاثٛم ، عشػخ انًشٔحخ .

انخبيظ 
 ػشش

انحشكخ انٗ يجبيٛغ انحبصذح ، انجٓبص انٓٛذسٔنٛكٙ . صٛبَخ انحبصذح ،  انحبصذح ، طشٚمخ َمم
 رحذٚذ االػطبل ٔػالجٓب .
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 انـًــفــــــشداد انـؼــًــهــٛــــــــخ 

 رـفـبصـٛــــم انـًـفـشداد االعجــــٕع

 االالد ٔانًؼذاد انًٕجٕدح رٙ انمغى األٔل

حٛخ ٔانمشصٛخ ( ـ انزؼشف ػهٗ اجضاءْب ، شجك انًحبسٚش انمالثخ) انًطش انضبَٙ

انًحبسٚش ٔانةجط االرمٙ ٔانشأعٙ ، اجشاء انحشاصخ انحمهٛخ ثطشق 
 انحشاصخ انًخزهفخ 

االد رٓٛئخ يشلذ انجزسح ) انًحشاس انحفبس ، انًحشاس انذٔساَٙ ،يحشاس  انضبنش
ـ اجضاءْب شجكٓب ٌ ضجطٓب ، انحشاصخ ثبنحمم ثبعزخذاو ْزِ  رحذ انزشثخ ( 

 انًحبسٚش ، اجشاء انصٛبَخ ثؼذ انحشاصخ

 االد رُؼٛى يشلذ انجزسح ، اعزخذايٓب ، صٛبَزٓب  انشاثغ

ِ االالد ، انؼًم  انخبيظ ٙ ، اجشاء انشجك نٓز االد انزغٕٚخ ٔانزخطٛط ٔشك انغٕال
 رٙ انحمم ، صٛبَزٓب

خ ، انًؼبٚشح االد انضساػخ ) انُضش ٔانجزاس ( ، رك االنخ ، شجكٓب ثبنغبحج انغبدط

 انًخزجشٚخ ٔانحمهٛخ

االد انضساػخ رٙ خطٕط ، رك االنخ ، انزؼشف ػهٗ اجٓضح انزهمٛى رٙ  انغبثغ

 انٕسشخ ، انًؼبٚشح انًخزجشٚخ ٔانحمهٛخ ٔانًمبسَخ ثًُٛٓب ، اجشاء انصٛبَـخ 

االد انضساػخ ) انخ صساػخ انجطبطب ( ـ إَاػٓب ، اجشاء انًؼبٚشح ، صٛبَخ  انضبيٍ

 خ ثؼذ انزشغٛماالن

َؼذاد انؼضق ٔانزغًٛذ ـ إَاػٓب ، كٛفٛخ انؼًم رٙ انحمم ، صٛبَزٓب ثؼذ  انزبعغ

 انؼًم انحمهٙ 

يؼذاد انًكبرحخ ـ إَاػٓب ، اجشاء ػًهٛخ انشػ ثؼذ يؼبٚشح انًششخ ،  انؼـبشش

 صٛبَخ انًؼذاد ثؼذ انؼًم

انحبد٘ 

 ػشش

نًؼبٚشح ، صٛبَزٓب ثؼذ انؼًم انًحشخ انزشددٚخ ٔانذٔساَٛخ  شجكٓب ، اجشاء ا

 انحمهٙ 

انضبَٙ 
 ػشش

انخ لطغ انؼهف االخةش ٔكجظ انجبالد ـ اجضاءْب ، رشغٛهٓب ، ػًم ْزِ 
 االالد رٙ انحمم

انضبنش 
 ػشش

انحبصذح ـ انزذسٚت ػهٗ لٛبدح انحبصذح ػهٗ جًٛغ انغشع االيبيٛخ 
 ٔانخهفٛخ

انشاثغ 
 ػشش

 ػـالِانزذسٚت ػهٗ لٛبدح االالد ٔانًؼذاد ا

انخبيظ 
 ػشش

 انزذسٚت ػهٗ لٛبدح االالد ٔانًؼذاد اػــالِ
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 -: الحراثة

وػلمسؿؾقةمادادقةميفماسدادمعرضدماظؾذرةمحقثمتعؿؾمايراثةمسؾكمتػؽقؽموتػؿقتمويفم

احقانمطـريةمضؾبماظطؾؼةماظلطققةمعـماظرتبةمووريمػذهماظعؿؾقةمبادؿكداممحمارؼثثمم

عـمسؿؾقةمايراثةمظؾقصثق مسؾثكماغؿثاجموصثريمعثـممممممخمؿؾػةمحلبمغقعماظرتبةمواظغرضم

ماياصؾمباضؾمجفدم.

م

 -ومن أهم أهداف الحراثة هي :

ؾمحمؾثبمظؾرتبثةمعم ثؿمظـؿثقممممم:محقثمانمسؿؾقةمايراثةمتعطلمذثؽمصػاتماظرتبةممهلني .1

سـمررؼؼماظؿػؽقؽمواظؿػؿقثتمواثثثارةمواظؼؾثبماظثذيمدثدثمداخثؾماظرتبثةموباظؿثاظلممممممممممتاظـؾا

ظؾؿاءمواهلقاءمواٌقادماظغذا قةمبشؽؾمعؿفاغسمباثضثاصةما مطثؾمكظثؽمصثانممممممؼؽقنمػـاكمتقزؼع

 حاظةماظرتبةمتؿقلـمصقزؼاوؼا.

انممنقماثدشا مععماحملصق مؼمديما معؼاوعةماثدشا موايشراتمواآلصاتماثخرىم:م .2

مضعػماثغؿاجمغؿقفةماظؿـاصسمسؾكماٌادةماظغذا قةمظذظؽمصانمسؿؾقةمايراثثةمتثمديما ماظؼضثاءممم

سؾكمػذهماظـؾاتاتماظغريمعرشقبمصقفاموطؿامتلاسدمسؾثكمػثمكمايشثراتماٌكؿؾؽثةميفمبثارـمممممم

 اثرضموكظؽمبؿعرؼضفامثذعةماظشؿس.

وؼؿؿمكظؽمسـمررؼؼمععداتمتفقؽةمدصـموعزجماظؾؼاؼاماظـؾاتقةمواثمسدةماظؽقؿقاوؼةم:م .3

 ظرتبةم.اظرتبمبشؽؾماومباخرمحقثمانمػذهماٌقادمممؽـمانمتمديما مهلنيمخقاصما

 اظؿؼؾقؾمعـمخطرماظؿعرؼةماهلقا قةمواٌا قةماظيتمتؿعرضماظقفاماظرتبةم. .4

بادؿكداممايراثةمميؽـمانمغثؿكؾصمعثـماثراضثلماٌؿؿقجثةمممممتلقؼةموختطقطماثراضلم:م .5

)اظغريمعلؿقؼة(موعـمثثؿمتلثقؼؿفاموتؼلثقؿفامما ماظثقاحماواحثقاضمحلثبمغثقعماحملصثق ممممممممم

 واظغرضمعـمزراسةم.
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اهمداخؾماظرتبةمواجيادمرؾؼةمعػؽؽةميفماظرتبةمتػثق ماوتؿكؾثؾمممتلفقؾمحرطةماٌق .6

تؾكرماٌاءمعـمدطحماظرتبةمبلثؾبماضثعاصفامضثقةماًاصثقةماظشثعرؼةمواىثذبممممممم

 اظلطقل.

وؼؿثقصرمصقثفمسثدةمسقاعثؾمر قلثقةمممممماجيادمعرضدمصاحلمثغؾاتماظؾذورمومنقماظـؾاتاتم) .7

ماٌـادؾة(.اػؿفاموصرةماٌاءمواثوطلفنيمواظغذاءماىقدمودرجةمايرار  ة

م

   عمليات تحضير االرض الزراعية :
تلقؼةماظرتبة/مانماثرضماظيتمتؽـرمصقفامايػرمواظردممؼصعبمسؾكماحملثراثماظثدخق مصقفثامممم .1

ظذظؽمظزمماثعرمسؿؾمتلقؼةموعقؾمعـادبمظؾكدعةماظزراسقةمواظريموتثؿؿمسثادةمعثعمطثؾمعقدثؿمممممم

 زراسةم.

اصثقؾمعثـماجثؾمتػؿقثتماظرتبثةموضؾؾفثثاممممممحراثثةماظرتبثةم/موػثلمحاظثةمثبثدمعـفثامٌعظثؿماحملممممممم .2

معم ؿةمظـؿقماظـؾات.  وجعؾفا

اظؿؿشقطم/مميؽـمهلذهماظعؿؾقةمانمتؿؿميفمثمثمحاثتمماياظةماثو م:ميؽثـمادثؿكداعفامضؾثؾمممم .3

سؿؾقةمايراثةظغرضماظؼضاءمسؾكماثدشثا موايشثا شماظغثريمعرشثقبمصقفثاموطثذظؽمظؿػؽقثؽمممممممم

بعثدمسؿؾقثةمايراثثةمظغثرضمتؽلثريموتـعثقؿموطثؾسمممممممموتلقؼةماظرتبةم.اياظةماظـاغقثة:موتثؿؿممم

اظرتبةمحؿكمتؽقنمعم ؿةمثغؾاتماظؾذورم.مواياظةماظـاظـثة:مؼلثؿكدعفاماظػمحثنيميفمتغطقثةممممم

 اظؾذورمبعدمزراسةماظؾذورمغـرًا.

اظؿكطقطم/موػذهماظعؿؾقةمختدمماظـؾثاتمبقضثعفميفماٌؽثانماٌـادثبمعثـمحقثثمتػؽقثؽماظرتبثةممممممممم .4

مباث مضاصةما متـظقؿماٌلاصةمبنيمغؾاتمواخرمممواظررقبةموايرارة

 

 صفات الحراثة الجيدة :  
 اظؽؿؾماظرتابقةماظـاوةمسـمايراثةممدفؾةماظؿػؿت. .1

 تؽقنمخطقطمايراثةمعؿقازؼةموعؿؼاربةممضدرماثعؽان. .2

 ايدمعـموجقدمعلاصاتمعرتوطةمبدونمحراثةمبنيمدمحمواخر. .3

 عقؿمواظؿعدؼؾ.حؼةمعـؾماظؿـمدفقظةماجراءمطاصةماظعؿؾقاتماظ .4

 انمتؽقنمخطقطماظذػابمواثؼابمعؿداخؾةمضدرماثعؽان. .5
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 شريمعؿؼطعة.ومسؿؼمايراثةمعؿفاغسمىؿقعمخطقطمايراثةموتؽقنمعؿصؾ .6

م

م  المحاريث القالبة :م

اثطـثثرمادثثؿعؿاثميفمطاصثثةمسؿؾقثثاتمايراثثثةموشاظؾثثامممهرروحرراث المررحرري القررال :مال

(دؿموتلؿكدممػثذةمم25-20مبةمتـز ميفماظرتبةمبعؿؼم)واحملارؼثماظؼمادؾقة(م3-2عاؼؿؽقنمعـم)

احملارؼثمظؾعؿؾمسؾكمحراثةماظعدؼدمعـماغقاعماظطر موتعؿؾمسؾثكمتػؿقثتماظرتبثةموضؾؾفثامسؾثكمغػلثفاممممممم

مممامؼـؿجمسـمدصـماثدشا مواثسشابموبؼاؼاماحملاصقؾمهتمدطحماظرتبةموؼؿؽقنمعـ

سؾثكماثجثزاءماظثيتمتؼثقممبؼطثعماظرتبثةمممممممؿعثؾريمموػقماىزءماظػعا ميفماحملراثم)وؼطؾثؼمػثذاماظمم:ماظؾدن

مشثثريمذثثغاظةواجثزاءممماظلثؽةمواٌطرحثثةموتشثثؿؾمماجثثزاءمذثغاظةموررحفثامظؽثثؾمخثطمضطثثع(مموتؼلثؿما مممم

م.اظلؽنيمواظؼاذطةوضدمؼؾقؼماظؾدنماجزاءماخرىمتشؿؾمماٌلـدمواظرباطمواظلا وتشؿؾمم)علاسدة(

ماثجزاءماظشغاظة//م

اصؼقاموصصؾماىزءماظعؾقيمعـفامبشثؽؾمذثرا حمسثـمعـطؼثةمهثتمممممموتؼقمماظلؽةمبؼطعماظرتبةمم:ماظلؽة

اظرتبثثةوموإسطثثاءماغثثػماظلثثؽةمعقمغثثامضؾثثقممدمثثقماثدثثػؾموعقمغثثامضؾثثقممدمثثقمجفثثةماثرضممممممممممممم

؟موكظثثؽمظزؼثثادةمتلثثفقؾماخثثرتا ماظرتبثثةموانمادثثؿفمكماظلثثؽةمؼعثث مممم)تؼعرمجثثاغ (احملروثثثةشري

ظلؽةمعـمضطعةمواحدماوضطعؿنيماوثثمثموسـثدػاممموترتطبما. باظدرجةماثو مضؿقرمبروزماغػماظلؽةم

طؿامانمبعضماظلثؽؽمتصثـعمثقثثممممتعرفماجزا فاماغػماظلؽةموجـاحماظلؽةموصدرماظلؽةم)اظشػرة(م

 ؼؽقنماىزءماظلػؾلمعـفامصؾؾامجدامثسطاءمخاصقةماظشقذماظذاتلموموسادتامتصـعمعـماظػقثك.

سؾثكماظشثردةماظثيتمضطعثتمضؾؾثفاممممممم:موتؼقممبطثرحمذثرا حماظرتبثةماٌؼطقسثةمجاغؾثامممممماٌطرحةم (1

 وتلؿكمظقحماظؼؾبم.واظقاضعةمجاغؾام.

ظقحةمضؾبماظرتبةم:وػقممجزءمعـمدمحماحملراثماظذيمؼلتلمبعدمظقحةماظؼطعموػثقماىثزءماظثذيممممم

ؼلؿؼؾؾماظرتبةماٌؼطقسةمبقادطةمظقحةماظؼطعموؼؼؾؾفثامرأدثامسؾثكمسؼثبمظؿؽلثريمذثردةماظرتبثةمممممممم

مجفامسؾكماظؾقحم.اٌؼطقسةموتـعقؿفاماثـاءمتدحر

م

م)اٌلاسدة(//م ماثجزاءماظغريماظشغاظة
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اٌلـد:م:موػقمصػققةمععدغقةمعؾلاءمتعؿؾمبؿؿاسمععماظرتبثةموسؾثكمخثطمايراثثةمومؼؼثقممبؿلثفقؾمممممممم

 سؿؾقةماغزث ماحملراثمممامؼرتكمحاصةمحراثةممعؾلاءمموطذظؽمادؿؼرارماحملراثميفمخطمدريمواحد.

مؿنيموزقػؿفمظربطؽؾمعـماظلؽةمواٌطرحةمواٌلـد.اطم:وػقمضطعةمعـماظػقثكماٌاظرب

اظلا م:ماظغرضمعـماظلثا ملثؾمبثدنماحملثراثموتـؾقؿثفمسؾثكماهلقؽثؾماظعثاممظؾؿقثراثمواعثامؼؽثقنمممممممممممم

معـق ماوعلؿؼقؿم.

ماثجزاءماٌؾقؼة//

اظلؽنيم:موػلماداةمتقضثعميفماحملثراثمظؼطثعماثرضمرادثقامطثلمتـػصثؾماثرضماحملروثثةمعثـمشثريمممممممممم

تلاسدميفمتقجقفمذثرا حماظرتبثةمصثعقدػامسؾثكماٌطرحثةمحقثثمتؼثقممبطرحفثامجاغؾثاممممممممممماحملروثةمطؿا

ماثسؿقادؼة م.مواظلؽنيمسؾكمغقسنيماظؼرصقةمواظلؽنيماٌـزظؼة

اظغرضمعـفامضطثعمذثرؼطمضثقؼمعثـماظـؾاتثاتماظـاعقثةمسـثدماىاغثبماثؼلثرموهقؼؾثفاما ممممممممممماظؼاذطةم:

ميراثةممأيمظربطمذرا حماظرتبةمععمبعضفا.اثخادؼدماٌؿؽقغةمبنيمذرا حماظرتبةمسـدماعقاضعم

م

سفؾةمهدؼدماظعؿؼم:موػلمسفؾةمسادتامتؽقنمعـمحدؼدمتربطميفمعؼدعةماحملراثماوما مجاغؾثفمحقثثممم

تمديمػذهماظعفؾةمعفؿةمهدؼدمسؿثؼمايراثثةمواسطثاءمسؿثؼمعؿفثاغسمثدثؾقةماحملثراثمخاصثةميفممممممممم

 احؾةم.اظرتبماظرخقةممواهلشةماضاصةما مختػقػماظقزنمسؾكماظل

م

ظضثؿانماغؿظثاممسؿثؼمايراثثةممممممخؾثقصمرثقظلممومخؾثقصمسؿثقديممخؾقصماظؾدنم:هؿاجماحملارؼثثما مم

موعقازغةماحملراثموزؼادةمطػاءةمايرثم.

م

//مػقماٌلاصةماظعؿقدؼةمعثـماغثػماظلثؽةما مغفاؼثةممممماومؼعربمسـةمب)زورماحملراث(اًؾقصماظعؿقديم

دثؿمحلثبمممم67-50بثنيمموؼثرتاوحمػثذاماًؾثقصممممدا ماظؾدماظعؿقديماٌرتؾطمبفقؽؾماحملراثماظعثاممم

مغقعماظؾدموسرضماظلؽةموجيبمانمؼؽقنمػذاماًؾقصمعؿلاويمىؿقعماثبدانمظؿلاويمسؿؼمايراثةمم

اًؾقصماظطقظلم//موػقماٌلاصةماظطقظقةمبثنيماثبثدانموػثقماًؾثقصمبثنيماغثقفماظلثؽةمموؼػقثدمػثذامممممممممم

ايراثةماٌؿعاعدةمحقثمدؿؿؾماخؿـثا ماثبثدانممماًؾقصمسـدمحراثةماثراضلماظطقـقةماوماظغدضةماوميفم

ماثـاءماظعؿؾمظذظؽمؼزادمػذاماًؾقصمهتمػذهماظظروف.

متـظقؿاتماحملراث///
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(سؿؼمايراثةم:موؼـظؿمبطرؼؼؿنيماظطرؼؼةماثو متؿؿمبقادطةمسفؾةمهدؼدماظعؿثؼماظثيتمؼثؿؿمرصعفثاممممم1

عفؾثةمسثـماثرضمزادمسؿثؼمايراثثةمممممموخػظفامبقادطةمسؿؾةمظقظؾقةمعرصؼقثةماكامطؾؿثامارتػثعمعلثؿقىماظمممم

ماعاماظطرؼؼةماظـاغقةمصؿؿؿمبقادطةمجفازماظلاحؾةماهلاؼروظقؽلمسـمررؼؼمسؿؾةماظؿقؽؿم.

(سرضماظشردةماثعاعقةم:انمتـظقؿمسثرضمضطثعماظشثردةماثعاعقثةمؼثؿؿميفماشؾثبماثحقثانممادارةمممممممم2

ماحملقرماًؾػلموؼؽقنمتاثريهمبؿغقريمزاوؼةماحملراثماثصؼقةم.

ـظقؿمكراعماظؿعؾقؼماظعؾثقيم:مؼعؿثؾماظثذراعمسؾثكمزؼثادةماوغؼصثانمادمثدارماحملثراثمدمثقماثعثامممممممممممم(ت3

مصؿؼصريماظذراعمؼعؿؾمسؾكمرصعمعمخرةماحملراثمواظعؽسمصققح.

م(تـظقؿماظلؽنيماظؼرصقةم:موؼؿؿمسؾكمررؼؼؿنيمرادلمواصؼلمموؼؿؿمحلبمزروفماظعؿؾم.4

اٌؾقؼثةمبثفمووزعفثاميفمممممنا موبؼاؼاماظـؾاتاتمضؾؾماظؾد(تـظقؿماظؼاذطاتم:متؼقمماظؼاذطاتمبؼطعماثدش5

اثخدودماظذيمتؽقنمعـماظؾدماظلابؼمظؿلتلمصقضفامذثردةماظرتبثةماٌؼطقسثةمعثـماظؾثدنماٌؾقؼثةمظضثؿانمممممممم

مدصـفام.

(تـظقؿمادمرافماثبدانم:مغؿقفةمادؿعؿا ماحملراثموخاصةميفماثراضثلماىاصثةماظصثؾؾةمتـقثرفممممم6

مصقفبمانمتـظؿمباظشؽؾماٌطؾقبمظضؿانمجقدةمايراثةم.مممممماثبدانمسـمعقضعفاماثصؾل

 

 المحراث القرصي القال  :
وميؿثازمسثـممموػقمسؾارةمسـمسدةماضراصمختؿؾػمحلبماظشرطةماظيتمتصـعفماوماٌـؿفةمهلذاماحملثراثمم

احملراثماٌطرحلماظؼمبممػقمتؼؾقؾمتاثريمساعؾماثحؿؽاكممحقثمؼلثؿطقعماثدثؿؿرارمباظعؿثؾمحؿثكممممم

ؿاطؾمحاصةماثضراصموتؽاظقػماداعؿفماضؾمعـماٌطرحلمظعدمموجثقدماظلثؽةموؼلثؿطقعمايراثثةمممممسـدعامت

ميفماراضلماذدمصمبةموميؿازمتـظقػمغػلفمبـػلفم.

اعاسققبةممثؼقؾماظقزنمومسدممتغطقؿفماثسشابمبشؽؾمجقدمطؿاماغفمؼرتكمدطحماظرتبةموبفمطؿثؾمطثؾريةممم

مبعدمايراثة.مظذظؽمدؿاجما مسؿؾقاتمتـعقؿمموسؿؾقاتمتلقؼة

م

موعـماػؿمادؿعؿاثتماحملراثماظؼرصلماظؼمب:

 اظرتبماظصؾدةمواىاصةمواظيتمؼصعبماخرتاضفامباحملارؼثماٌطرحقةم.ؼؽـرمادؿعؿاظفميفم .1

 اظرتبماظيتمهؿقيمسؾكمصكقرماومصقفامجذورمودقؼانماثذفارماٌدصقغةم. .2

 دماظعضقؼةم.يفماظرتبماظيتمؼؽـرمصقفامخمؾػاتماظـؾاتاتموماثورا مواٌقا .3
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 ؼلؿعؿؾميفماظرتبماظشؿعقةمكاتماظؼابؾقةمسؾكماثظؿصا م. .4

 سـدمايراثةماظعؿقؼمميؽـمادؿكدامماحملراثماظؼرصل. .5

م

ماٌؽقغاتماثدادقةمظؾؿقراثماظؼرصلماظؼمب:

كاتمحاصةمعؾلثاءمظؽثلمتلثاسدمسؾثكماخثرتا ماظرتبثةمممممممؼؿؽقنمعـمسدةماضراصمدا رؼةماظشؽؾموعؼعرة

اوحماحفثثاممحثثق مغػلثثفاموتصثثـعمسثادةمعثثـماظػثثقثكماظؽثثاربقغلموتثثرتممبػعثؾمحرطؿفثثاماظدا رؼثثةمم

-5دثثؿ(مومسثؽمصثثػققةماظؼثثرصم)م100-50احملارؼثثمحلثثبماضطثارماضراصثثفاموػثثلمسثادةم)ممم

معؾؿ(م10

مصقاغةماحملارؼثماظؼرصقةماظؼمبةم//

تعؿربماحملارؼثماظؼرصقةمعـماٌعداتمايؼؾقةماٌفؿةماظثيتمتؿعثرضما ماظلثقصانمواظؿاطثؾمبلثؾبمممممم

اٌؾاذرمبثاثرضموتعرضثفاما مخمؿؾثػماظعقا ثؼمواظعثقارضماثـثاءمسؿؾقثةمايراثثةموسؾقثفممممممممممسؿؾفام

جيثبمسثثدمماػؿثا ماحملارؼثثثموترطفثامدونمتـظقثثػمعلثؿؿرموصثثقاغةمدا ؿثةمحقثثثمانمحثثدوثممممممم

اثـاءمعقدثؿماظعؿثؾمؼثمديما متثاخريمانثازماثسؿثا ماٌطؾقبثةموبشثؽؾمسثاممصثانمصثقاغةمممممممممممماثسطا م

مغةماظققعقةمواظصقاغةماٌقمسقةم.احملارؼثمهلامصقاغؿنيماظصقا

م-رر مايراثةم:

م(ايراثةما ماظداخؾم:1

تؽقنمبداؼةمايراثةميفمػذاماثدؾقبمعـمعـؿصػمايؼؾموعـمثؿماثواهما ماثرثرافومصقؾثداماٌشثغؾمممم

بايراثةمعـمودطمايؼؾمحقثمؼرتكماحملراثمذردةمعـماظرتبةمسؾثكمدثطحماثرضمويفمخثطماظعثقدةممممم

ظشردةمذردةماضاصقةمعؿداخؾةمسؾكماظشثردةماثو موموبفثذامؼؽؿؿثؾماًثطماثو مممممؼضافما مػذهما

ظؾقراثةمواظذيمؼؽقنمسادةمعرتػعمسـمبؼقةماًطثقطموؼؼثعميفمعـؿصثػمايؼثؾموؼلثؿؿرمباظعؿثؾمث ثاممممممممم

مطاصةماًطقط.

م(ايراثةما ماًارجم:2

ايراثةمبفثذاماثدثؾقبمتلثؿكمممموتؽقنماظؾداؼةمعـماررافماوجقاغبمايؼؾمواثواهما ماٌـؿصػمصانم

ايراثةما ماًارجمم.محقثمؼؿؿماظلريمخبطقطمعؿقازؼةمسؾكمرثق مايؼثؾموؼؽثقنماوثاهمضؾثبماظرتبثةممممممم

ا ماًارجمدمقماىاغبم.ػذهماظطرؼؼةمتمديما متركماخدودمطؾريميفمودثطمايؼثؾمؼلثؿكماٌثرزماٌقثتمممممم

موػقماخرمخطقطمايراثةموؼؼعميفمعـؿصػمايؼؾ.
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ماواهمواحدم:(مايراثةمب3

وؼؿؿمبادؿكداممحمراثمعطرحلمكوماواػنيمصثانمكظثؽمؼعث ماظؼقثاممبايراثثةمباوثاهمواحثدماعثاما ممممممممم

جفةماظقؿنيماوما مجفةماظقلارمعثـمايؼثؾمموعثـمصق ثدمػثذهمايراثثةمسثدممتثركماخثدودميفمعـؿصثػممممممممممم

قثاتماظزراسقثةمممايؼؾمومثؼقجدمعرزميفمعـؿصػمايؼؾمطذظؽمتؼؾقؾموضثتمايراثثةموتؼؾقثؾمطؾػثةماظعؿؾمممم

ماظمحؼةمثنمايؼؾمؼؽقنماطـرمواغلام.

 المحراث الدوراني:
ؼؼقمماحملراثماظدوراغلمبؿففقزمعرضدماظؾذرةموفقزامتاعامبعؿؾقثةمواحثدةمتغث مسثـمادثؿعؿا مسثدةممممممم

ماثتمطاحملارؼثماظعادؼةمواثعشاطمواٌفارسمواثتماظؿلقؼةمموؼؿؽقنماحملراثماظدوراغلمعثـمادثؾقةمم

دورةم/دضقؼة(موؼاخثذمايرطثةمعثـممممم300-200عـؾؿةمسؾكمسؿقدماصؼلمؼدورمبلرسة)مصؾؾةماوغابضقة

سؿقدمعاخذماظؼدرةمسـمررؼؼمجمؿقسةمعـماظرتوسماٌكرورقةمواظعفمتماٌلثــةموكظثؽمظؿغثقريماوثاهممممم

ععمابطاءماظلثرسةمبزؼثادةماظعثزممسؾثكمحمثقرماثدثؾقةمموػـثاكمسثدةمادثؾقةمظؾؿقثراثمممممممممممم˚90اظلرسةم

ؾقةمعـقرصثةمتلثؿكدمميفماثراضثلماًاظقثةمعثـماثدشثا موتعؿثؾمباسؿثا مممممممممحلثبمزثروفمايؼثؾممادثمممم

طؾريةومواثدؾقةمكاتماظـصؾماظعرؼضمتـادؾفاماثراضلماٌقبمةمباثدشا محقثمهلاماعؽاغقثةمساظقثةميفممم

(مموموؼقجثدمصاصثؾماعثانمؼػصثؾمايرطثةممممممLضطعمجثذورماثدشثا مبؽػثاءةمموؼؽثقنمسؾثكمذثؽؾمحثرف)ممممممم

ءماظعؿؾميؿاؼةماثدثؾقةمواظثرتوسمعثـماظؽلثرمموؼقجدصثـدو متثروسممممممماو اتقؽقامسـدماظصدعاتماثـا

وسفمتمعلــةمظؿـظقؿمدثرسةماثظثةمموتثزودماحملارؼثثمبغطثاءمميؽثـماظثؿقؽؿمبثةموسفؾثةمممممممممممماخؿزاظل

مهدؼدماظعؿؼ.

ظؾقصق مسؾكمايراثةماظـاسؿةمؼؿؿمعـمخم متـظقؿماظغطاءموؼـز مباظؼربمعثـممحمثقرماثدثؾقةموطؾؿثاممممم

ميفماظؿـعقؿمواظعؽسمصققحم.ضربماظغطاءمزادم

وطذظؽمدرسةماظلاحؾةمتؾعبمدورمطؾريميفمسؿؾقةماظؿػؿقتمصؽؾؿثامزادةمدثرسةماظلثاحؾةماثعاعقثةمزادتممممم

ماظطاضةماٌاخقكةمعـماىرارم.

م

 المحراث الحفار:
انماظغاؼةماظر قلقةمعـمادؿعؿا ماحملراثمايػثارمػثقمظغثرضمخؾكؾثةماظرتبثةموانثازمسؿؾقثةمحراثثةممممممممم

ـرمممامعؿعارفمسؾقةمباظـلثؾةمظعؿثؾماحملارؼثثماثخثرىمدونمضؾثبماظرتبثةماوتغثقريمممممممممبلؿقىمسؿؼماط

رثق مطثؾمممادؿقا فاووؼؿؽقنماحملراثمايػارمعـمسدةمادـانمظؾقراثةمعصـقسةمعـمايدؼدماظؽثاربقغلمم
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ميؽثـمابداظثفميفمممدؿم.مسادةمتـؿفلمػذهماثدثـانممبثدببمعصثـقعمعثـمايدؼثدماٌؼلثكممممممم60واحدةمعـفام

مؾػماوماظلقصانمواظؿكطؾم.حاظةمتعرضفمظؾؿ

ادثـانمتثربطمبقضثعمعؿكثاظػمظؽثلمتغطثلماطثربمعلثاحةمممممممممم9-7وؼرتاوحمسددمادـانماحملراثمايػارم

ماظعؿؾمباثضاصةمعقازغةمضقةماظشدميفماظلاحؾةم.اثـاءم

وتؿؿقزمػذهماحملارؼثمباخرتا ماظرتبةمدونمضؾؾفثاماومتغثقريمادثؿقاءػامطؿثاماغفثامثتعؿثؾمسؾثكمدصثـممممممممم

واثدشا مباثضثاصةما مدثرسةماطؿثا مسؿؾقثةمايراثثةمواحملاصظثةمسؾثكمررقبثةماظرتبثةممممممممممبؼاؼاماظـؾاتاتم

م. موسدممتعرضفامظؾؿعرؼة

مم

 المحراث تحت سرح التربة :
صفلمتعؿؾمبـػسماثدثسماظلثابؼةمظؾؿقارؼثثمايػثارةمومواظػثار مػثقماغثفمؼعؿثؾمبعؿثؼماطثربموسثددمممممممممممم

ومؼؿؽثقنمعثـمدثا مرقؼثؾمؼثرتاوحممممممقؾةمودؿاجما مضثدرةمحصثاغقةمساظقثةمظلثمممم(مادـانم3-1ادـاغةم)م

(موؼشثؽؾمم30º-25دؿ(ؼزودمبـفاؼؿفماظلػؾكمبؼدممثخرتا ماظرتبةموزاوؼةماثخثرتا م)م75-100)

(مظؿلثفقؾمسؿؾقثةماثخثرتا مؼـؾثتماظلثا معثـماثسؾثكمسؾثكممممممممم135ºزاوؼثةمعؼثدارػام)ممماظؼدممععماظلثا م

جيبمانمؼؽقنمبؼثقةمساظقثةمظؿقؿثؾممممماثرارماٌزودمبـمثمغؼاطمذؾؽمظربطفمسؾكماظلاحؾةمواظلا مواثرار

ماثجفاداتماظيتمتؿعرضمسؾقفم.

م-اثدؿكدامماثعـؾمظؾؿقارؼثمايػارة:

ؼلؿعؿؾمبؽـرةميفماثراضلماظصؾدةمواظؼادقةماظلطحماوماٌرتوطةموطثذظؽماظؾلثاتنيماوماثراضثلمممم .1

ماٌلؿصؾقةمحدؼـًا.

 ارؼثماظؼمبةؼلؿعؿؾمبؽـرةميفماثراضلماظيتمؼؽـرمصقفاماظصكقرمضؾؾمادؿعؿا ماحمل .2

طلرماظطؾؼةماظصؿاءمهثتمدثطحماظرتبثةمواظثيتمتؿؽثقنمبلثؾبمادثؿعؿا ماحملارؼثثماظؼمبثةمممممممممم .3

 ظلـقاتمسدؼدةموسؾكمغػسماظعؿؼ.

 زؼادةمطػاءةمسؿؾقاتماظصرفمواظؾز ميفماظرتبةم. .4

 اظيتمثؼصؾماظقفاماحملراثماثسؿقادي.ماألسؿا زؼادةمتفقؼةماظرتبةمخاصةميفم .5

 باحملراثماثسؿقاديممإظقفاثميؽـماظقصق ممأعاطـعـممشا واألدماألذفارضطعمجذورم .6

 .احملاصظةمسؾكماظرتبةمعـماظؿعرؼةمخاصةم .7

 ظؾزراسة.ماألرضمإسدادتؼؾقصماظـػؼاتمودرسةمانازمسؿؾقاتم .8
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مم

.موكظثؽمثنماحملثراثمممماظرعؾقثةممواألراضثلماٌلؿصؾقةمماألراضلؼلؿعؿؾماحملراثمايػارميفمعمحظةم//

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.ممملمثتضفرماألعمحمصق مدطحماظرتبةثؼؼؾبماظرتبةموباظؿاظ

م-اظؿعؾقؿاتماظقاجبمعراسؿفاماثـامتشغقؾماحملارؼثماظدوارغقةم:

 اخؿقارماظلرسةماثعاعقةمظؾلاحؾةمودرسةمدورانماظلمحم. .1

 اخؿقارماظؾعدماٌـادبمبنيماظغطاءموحمقرماثدؾقةم. .2

 اظؿاطدمعـمانماحملراثمؼعؿؾمبشؽؾمجقدمعـمخم معمحظةمضابضماثعان. .3

م

م-صقاغةماحملارؼثماظدوراغقةمم:

 اثدؾقةمعـماثدشا مواظـؾاتاتموطذظؽمعـماثدمكماظيتمتؾؿػمحق ماثدؾقة.متـظقػ .1

 تؾدؼؾماثدؾقةماظؿاظػةمواٌؽلقرةم. .2

 اظؿزؼقتماٌلؿؿرمظـؼاطماظزؼتموخاصؿامصـدو ماظرتوسم. .3

 تشققؿماثعاطـماٌؿقرطةموخاصةمصاصؾماثعانم. .4

وحػظفثاميفمعؽثانمبعقثدمممممتـظقػماثظةموتزؼقتمععظؿماجزاءػامثؿمتغطقؿفامسـدمغفاؼثةماٌقدثؿمم .5

 سـماثعطارمواظظروفماىقؼةم.

م

ممم-:مصقانماحملراثمايػار

وعثعممودؿاجما مصقاغةماضؾمممامسؾقةمعـمبؼقةماحملارؼثثماثخثرىممبلثؾبمعؿاغؿفثامودثفقظةمسؿؾثفاممممممم

م-ػذامصفـاكمسدةمغؼاطمجيبمعمحظؿفاموػلم:

 جقدمطلرمصقفام.صقصماحملراثمبشؽؾمدوريمواظؿاطدمعـمدمعةممجقعماثدؾقةموسدممو .1

جيبمعمحظةماظصاعقثتمواظؿاطثدمعثـموجقدػثاميفماعاطـفثاموسثدممارختاءػثاموهرطفثامسثـممممممممم .2

 عقاضعفا.

يفماظغاظبموفزماحملارؼثمبـقابظمعلاسدةمتعؿثؾمسؾثكمتثاعنيماظلثمحماثـثاءمايؿثؾمصقفثبمممممممم .3

 اظؿاطدمعـمصمحقؿفام.

قفثبمصؿقفثامواسادتفثامممماحملراثماوماظؾدنماوعلاغدماظؾثدنمصميفمحاظةمحدوثماسقجاجمثدـانم .4

 ا مذؽؾفاماظصققحم.
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م

 

 معدات تنعيم التربة :
تلؿكدممظغرضماسدادمجقدمظؾؾذورماومتػؽقثؽمدثطحماظرتبثةممممدمعـماٌعداتمواثثتماظزراسقةمػـاكماظعدؼ

بعدماجراءمسؿؾقةمايراثةماومطلرماظطؾؼةماظلطققةماٌؿصثؾؾةمظؾرتبثةموازاظثةمبؼاؼثاماظـؾاتثاتمواثدشثا ممممممم

شثا موسؿؾقثاتمممظؿلفقؾمسؿؾمععداتمهضريماظرتبةماثوظقةمباثضاصةما معؽاصقثةماثدممعـمسؾقفاموكظؽ

خدعةماحملصق ماظـاعلموػذهماٌعداتمتلؿكمععداتمهضريماظرتبةماظـاغقؼثةموعثـماػثؿمػثذهماٌعثداتمممممم

م-ػل:

وتلثثؿكدمماثعشثثاطماظؼرصثثقةمبشثثؽؾموادثثعمظغثثرضماطؿثثا ماظعدؼثثدمعثثـممممممم-اثعشثثاطماظؼرصثثقةم:م-1

زراسقثةمومحقثثمتلثؿعؿؾمضؾثؾماجثراءمسؿؾقثةمايراثثةميفماثراضثلماٌدشؾثةمظغثرضمازاظثةمممممممممممماظعؿؾقاتماظ

تلؿعؿؾمضؾؾماجثراءمسؿؾقثةمممموتلؿكدممواؼضًااثدشا موظؿلفقؾمسؿؾقةماخرتا مادـانماحملراثمظؾرتبةم

دثطحمعؿؿادثؽمظغثرضماثثارةماظرتبثةماثوظقثةمممممممظةموجثقدماراضثلمزراسقثةمعرتوطثةموكاتمممممايفمحمايراثة

ةمايراثةموموتلؿكدممبعدمسؿؾقةمايراثةموكظثؽمظؿؽلثريماظؽؿثؾماظرتابقثةماظـامجثةمعثـمممممممظؿلفقؾمسؿؾق

سؿؾقةمايراثةمموطذظؽمظؿـعقؿمدطحماظرتبةمموادثؿكداممػثذهماثعشثاطمبعثدمايراثثةمتلثاسدميفماظؼضثاءمممممممم

م-اغقاعممعـفامم:سؾكماثدشا مموطذظؽماجراءمسؿؾقةماظؿلقؼةمبلفقظةم.موػـاكم

م

م-ٌلققبةم:اثعشاطماظؼرصقةمام-آ

ػذاماظـقعمؼعؿؾمعلققبًامخؾػماظلاحؾةموػلمعزودةمبعفمتمشاظؾامعامتؽقنمعطارقةمتلاسدمسؾكمغؼثؾمم

اثعشاطمعـمحؼؾما ماخرموبشؽؾمساممصفلمتعؿؿثدمسؾثكماظؼثدرةماهلقدروظقؽقثةمظرصثعموخػثضماثعشثاطمممممممم

واٌـػثثردةمو ؿثثازمػثثذهماثعشثثاطمبؽثثربمحفؿفثثامموػثثلمكاتماغثثقاعمسدؼثثدةمعـفثثاماثعشثثاطماٌزدوجثثةمممم

مواٌـقرصةم.

م-اثعشاطماظؼرصقةماحملؿقظةم:م-ب

وتلؿعؿؾمػذهماثعشثاطماظؼرصثقةمبشثؽؾموادثعموكظثؽمظلثفقظةمسؿؾثفامواظلثقطرةمسؾقفثامصفثلمتثربطممممممممممممم

بقادطةمغؼاطماظربطماظـمثةميفماظلثاحؾةموترصثعمباىفثازماهلقثدروظقؽلمموتؽثقنمػثذهماثعشثاطمخػقػثةممممممممم

تؽثقنمسثادةمكاتمزاوؼثةمعقثؾمثابؿثةموحاوؼثةمسؾثكمصثػنيمعثـممممممممممباظقزنماٌؼارنمعثعماثجفثزهماثخثرىموممم
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اثضراصومميؿازمػذاماظـقعمبادؿعؿاظفميفمايؼق ماظصغريةمواظؾلثاتنيموضثربماثدثقفةمواظؼـثقاتمطؿثامممممم

ممباىفازماهلقدروظقؽلمواظرجقعمصقفامظؾكؾػم. ماغفمميؽـمحراثةمزواؼةمايؼؾمصقفامثعؽاغقةمرصعفا

قنمعـماثضراصماظدا رؼةمواٌؼعثرةموػثلماعثامانمتؽثقنمعؾلثاءماياصثةمممممممواثعشاطماظؼرصقةمبشؽؾمساممتؿؽ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدؿ(موحلبمحفؿمايؼؾموغقعماظرتبثةمواظغثرضمعثـماثدثؿعؿا م.مممم70-40اوحمززةمضطرػامؼرتاوحم)

                      

م -اظعازضاتم:م-2

عـماٌعداتماظشا عةماثدؿعؿا ميفمحؼقظـامػذهماثؼامموضدمتؽقنماظعازضاتمحمؿقظةماوعلثققبةمخؾثػممم  

اظعازضثاتماؼضثاممماظلاحؾةموعـفاماظعازضاتمصؾؾةماظؼقامموعـفاماظعازضاتماظـابظقثةمومانماذثؽا مادثؾقةمممم

موعـماغقاعماظعازضاتصؿـفاممعاؼلؿكمرجؾماظؾطموعـفامبؾلانماظعصػقرم.تؽقنمسؾكماذؽا مخمؿؾػةم

م.اظعازضاتمصؾؾةماظؼقام.1

م.سازضاتماحملؿؾةمغابضقام.2

م.اظعازضاتماظـابضقةم.3

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم     مم-وتلؿعؿؾماظعازضاتمثنازماظعدؼدمعـماظعؿؾقاتماظزراسقةم:

مزؼادةمتـعقؿماظرتبةموهلنيمعرضدماظؾذور -مأ

 إزاظةماألدشا مواإلسشابممععماحملاصظةمسؾكمررقبةماظرتبةم. -مب

ظزراسقثةممتؼطقعمبؼقاماظـؾاتاتمومجعفاميفمجفةمواحثدةمعثـمايؼثؾمظغثرضمإطؿثا ماظعؿؾقثاتمامممممم -مت

 األخرى.

 تلؿعؿؾمضؾؾمايراثةمظؿؽلريماظطؾؼةماظلطققةماظصؾؾة. -مث

موخدعةماحملصق . -مج  إجراءمسؿؾقاتماظعز 

 

م-اثعشاطمكاتماثدـانماظصؾؾةم:م-3

وتلؿكدممظؿؽلريماظطؾؼةماظصؾؾةماظلثطققةموخاصثؿًاميفماثراضثلماٌؿؽؾلثةمطؿثامميؽثـمادثؿكداعفاميفمممممممم

دثـا(محمؿقظثةمممم25-15جمؿقسةمعثـماثدثؾقةماظػقثكؼثةم)مممماثراضلماًشـةماظؼقامموتؿؽقنمسادةمعـ

م.دؿ(م1,5-1,2سؾكمضضؾانمسرضقةمعلؿؼقؿةموحمؿقظةمسؾكمػقؽؾمسرضفاماظشغا م)

م

مم-اثعشاطماظلؾلقةماوماظشؾؽقةم:-4
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موتلؿكدممظؿػؽقؽماظطؾؼةماظعؾقامعـماظرتبةموعؼاوعةماثدشا موبعدماظؾذارم.

م-اثعشاطماثبرؼةماظدوارةم:م-5

ـمادؿعؿاهلامػقمتؽلريماظطؾؼةماظلطققةموعؼاوعةماثدشثا موؼؽثقنماىثزءماظػعثا مصقفثامػثقممممممماهلدفمع

اثضراصمكاتماثبرماٌـقـقثةموايثادةمعثـماياصثةمػثذهماثضثراصمعـؾؿثةمبشثؽؾمحثرموتثدورمغؿقفثةمممممممممممم

ماحؿؽاطفامععماظرتبةم.

م

م-صاهةماظلقاضلم:

وتلثؿكدمماؼضثاميفمزراسثةماحملاصثقؾمممممظؾزراسةموتلؿكدمميفمختطقطمايؼق مواطلابفاماظشؽؾماظـفا لم

اظيتمتزرعمسؾكمذؽؾمعصاربمعـؾماظرضلمواظؾطقخمويفمزراسةماظؾلاتنيموسؿؾمدقاضلمووتؿؽثقنمصاهثةممم

جـثاحنيمؼؾؿؼقثانميفماٌؼدعثةمبلثمحمؼؼطثعماظرتبثةموؼـؼؾثفما مممممممماظلقاضلمعـماىزءماظشغا ماٌؿؽقغةمعثـمم

مشؾفماٌطرحةم.اىاغؾنيمظؿـزظؼمسؾكماثجـقةمظعؿؾمداضقةمواىـاحمؼ

م-اظؾؿانم:

سؿثثؾماظؾؿثثانمبعؽثثسمسؿثثؾمصاهثثةماظلثثقاضلماكمؼؼثثقممبؿثثعماظرتبثثةماىاغؾقثثةمدمثثقماظقدثثطمظؿؽثثقنممممم

عرزاعرتػعامؼدسكماظؾنتمومؼصؿؿمسؽسمصاهةماظلقاضلمحقثمؼؿؽقنمعـمظثقحنيمعؿؾاسثدؼـمعثـماثعثاممممممم

موعؿؼاربنيمعـماًؾػ.

م-اٌرازة:

وتشؾفمعـمحقثماظشؽؾمصاهةماظلقاضلمظؽثـمختؿؾثػمبصثغرمحفؿفثامواطـثرمسثدداموتلثؿكدممظعؿثؾممممممممم

معروزمظزراسةماحملاصقؾماظيتمتزرعمبشؽؾمعروزموماداسمسؿؾفامؼشؾفمصاهةماظلقاضلم.

ظؿؽقؼـمعروزمظغرضمزراسةماحملاصقؾماظيتمتثزرعمسؾثكمعثروزمعـثؾممممممتلؿعؿؾماٌرازةمضؾؾماظزراسةموكظؽ

امواظؼطـموشريػاموتؽقنماٌروزمباسؿا معـادؾةمحلثبمغثقعماظـؾثاتموؼؽثقنمخثطماٌثرزممممممماظؾطارةموماظؾاعق

باواهمعؿعاعدمسؾكمسؿؾقاتمتفقؽثةماظرتبثةمظؾقصثق مسؾثكمتقزؼثعمعؿفثاغسمظؾرتبثةموتؼؾقثؾماحؿؿثا مممممممممم

تفدمماٌرزوموتلؿكدممبعدماظزراسةمظؿػؽقؽماٌثروزمبعثدماغؿفثاءماظغثرضمعـفثاماومثثثارةماظرتبثةمحثق ممممممممم

مـاعقةمظغرضمدـدػاموتؽقؼـمجمؿقسةمجذرؼةمطؾرية.اظـؾاتاتماظ

مم

 -الزراعة االلية :
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وػلمإجراءمسؿؾقةماظزراسةماوسؿؾقةماظؾذارمبادؿكدامماٌعداتم)ماظزارسثاتماوماظؾثاكراتماومماظشثاتمتممممم

ماواظةماظــر(مظؾقصق مسؾكمدرسةمانازماظعؿؾمواغؿظامماظزراسةموتؼؾقؾماظؿؽاظقػم.

م-اظةمغـرماظلؿاد:

ادؿعؿا ماظلؿادمظؿفدؼدمخصقبةماظرتبةموتعثقؼضمعاصؼثدمعـفثامعثـمسـاصثرممباضثاصةمامسثدةممممممممانمدؾبم

محققاغقةماوطقؿقاوؼةم

م(اٌضربم4(اظـاضؾماظلؾللمم3(اظصـدو مم2(اهلقؽؾمم1م-ترتطبمغاثرةماظلؿادمايققاغلمعـمم:

م(اظقفماثدارة6مم(اظـاثرمايؾزوغلمممممممم5مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م-اعاماٌلؿدةماظؽقؿقاوؼةممصؿقجدمعـفامسدةماغقاعم:

م.اٌلؿدةمباثضراصماظدوارة1

م.اٌلؿدةمباثغابقبماظشعاسقة2

م.باثظقاحماظرتددؼة3

مم4 م.اٌلؿدةمباثضراصمواثصابعماظـؼارة

م.اٌلؿدمباثرضقةماٌؿقرطة5

م-اظؾاكرةم:

ـطةمواظشعريموطذظؽماظؾذورماثطربمحفؿامطؿاموتلؿكدممباكراتمايؾقبمظزراسةمايؾقبمطاي

متلؿكدمميفمزراسةماظؾذورماثصغرم.

م-اجزاءماظؾاكرةم:

اٌثزودمباظقثفمتغذؼثةماظؾثذورماظثيتمتلثؿؾؿمحرطؿفثامعثـممممممممموترتطبمعـمػقؽؾمؼلؿؼرمسؾقفمصـدو ماظؾذورم

بقثبمماظدواظقبماثرضقةموتؼقممػذهماثظقثةمبـؼثؾماظؾثذورمعثـماظصثـدو مدمثقماثدثػؾمحقثثمتقجثدماغاممممممممم

م.ماظؾذورماظيتمتقصؾفاما ماخادؼدمضقؼةماومدطقرمؼؼقممبػؿقفامصفاجاتماظؾاكرة

م-وتؿؽقنماظؾاكرةمعـماثجزاءماظؿاظقة:

.صـدو ماظؾذورم:مؼصـعمعـماظػقثكماوماًشبمودؿقيمسؾكماظقاحمسؿقدؼةمتؽقنميفماسؾثكماظصثـدو ممم1

مظصـدو .وضلؿمػذاماظصـدو ما مضارعاتمتعؿؾمسؾكماغؿشارماظؾذورمداخؾما

.اظقةمتغذؼةماظؾذورم:ماظغرضمعـفامغؼؾماظؾذورمعـماظصـدو ما ماغابقثبماظؾثذورميفماظؾثاكرةموموػـثاكممممم2

م-سدةماغقاعمثظقةماظؿغذؼةمعـفام:
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ومسقتممبفذاماثدؿمثنمسؿؾقةماظؿغذؼةمتؿؿمبـؼؾماظؾذورمسؾكم قجاتم:اظؿغذؼةماىربؼةماًارجقةم -مأ

مادطقاغةماظؿغذؼةمضؿـمحمقطفاماًارجل.

وتؽقنمخؾقةماظؿغذؼةمصقفامعؿؽقغةمعـمدوثبمكيمدثطحمسثرؼضمؼثدورمممماظؿغذؼةماىربؼةماظداخؾقةم:م -مب

بدورانمسؿقدماظؿغذؼةمواظلطحماظداخؾلمهلذاماظدوثبمعؿؿقجماوحمززمعمظػاًماجزاءمعؼعرةمظقؿؿمغؼؾماظؾذورم

درؼانموادؿؿرارؼةمباغؿظاممم-عـمخمهلامبدورانماظدوثبم.و ؿازمػذهماظطرؼؼةمسؾكماظؿغذؼةماًارجقة

صقفثامغفاؼثةمممبصعقبةمتػرؼغماًمؼامسـثدمبؼثاءمايؾثقبممممم-تغذؼةماظؾذورمثغؾقبماظؾذورمموؼعابمسؾقفا

مسؿؾقةماظؾذارموموميؽـمواوزمػذهماٌشؽؾةمغؿقفةمضابؾقؿفؿاماظؽؾريةمثخراجماخرمبذرةمبادؿؿرارماظعؿؾ.

سددمعـماثضداحموؼدورماظؼثرصمبشثؽؾممم:مخؾقةماظؿغذؼةمصقفامتؿؽقنمعـمضرصمدقيماظؿغذؼةمباثضداحم -مت

مسؿقديميفمصـدو ماظؿغذؼةمغؿقفؿاًممظؿـؾقؿفمسؾكمسؿقدمؼؼقممبؿدوؼرماظؼرصم.

ؼؿؿمدصعماظؾذورمبػعؾماظؼقةماظطاردةماٌرطزؼةماظـاوةمعـمدورانمخمروطمداخؾماظؿغذؼةماظطاردةمسـماٌرطز: -مث

  مبشؽؾمذعاسققباظؿاظلما ماثرض.صـدو ماظؾذورمواؼصاهلاما ماغابقبماظؾذورماٌقزسةمحق ماظصـدو

م.اغابقبماظؾذور3

م.اظػفاجات4

م.ػقاطؾماظػفاجات5

م.اظقةمرصعموخػضماظػفاجات6

م.دواظقبماظؾاكرة7

 -اآلالت الزراعة في خرور :
ؼؼصدمبفاماٌعداتماظيتمتزرعماحملاصقؾمبشؽؾمخطقطمويفمعقاضعمبعقدةمسـمبعضفامووتؽثقنماظـؾاتثاتممم

اظرتبقعقثةم.مو ؿثازمررؼؼثةممممذظؽمؼطؾثؼمسؾثكمػثذاماظثـؿطمعثـماظزراسثةمممممممرؤوسمعربعاتماوعلؿطقمتموظ

اظزراسةميفمخطقطمباعؽاغقةماجراءمسؿؾقاتماظعثز مواٌؽاصقثةمواظؿلثؿقدمظؾـؾاتثاتماظـاعقثةموموختؿؾثػممممممم

ععداتماظزراسةميفمخطقطمتؾعامظثـؿطماظزراسثةماظرتبقعقثةموصؼثدمتصثؿؿماظزراسثةماعثاميفمضعثرماظلثاضقةماومممممممممم

اومسؾكماٌروزماومسؾكماثطؿثافمموموتلثؿعؿؾماثثتماظزراسقثةميفمخطثقطمظزراسثةمممممممسؾكماثرضماٌلؿقؼة

مواظؼطـموشريػاماكمتؼقممبقضعمبقضعمبذرةمواحدةماوماطـرميفماٌقضعماظقاحدم. ماظذرة

موتؿؽقنمعـماثجزاءماظؿاظقةم-ترطقؾفام:

ماماظقةمتغذؼةماظؾذورممممموحدةمخزانماظؾذورموبضؿـف-3اظعفمتممممممممممممم-2اهلقؽؾمممممممممممممممم-1

موحدةماظؿغطقةممم-6وحدةماظقةماظؿغذؼةمممممممممممممممم-5وحدةماغابقبماظؾذورمواظػفاجاتمممممممممم-4

 -: البرارازارعات 
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ختؿؾػمزراسةماظؾطارثامبثاخؿمفمايؼثق مويفمايؼثق ماظصثغريةماٌلثاحةمتثؿؿمزراسؿفثامؼثدوؼامسؾثكممممممممممم

مؾريةممصؿفرىمعؽــةماظزراسةمسؾكمدرجاتمخمؿؾػةم.عروزمتػؿحمباٌرازةموماعاميفمايؼق ماظؽ

موػـاكمغقسانمعـمزارسةماظؾطارام:

ممم-زارسةماظؾطارامغصػماظذاتقةم:م-1

اظثدرغاتمعثـماظصثـدو مممممشثرفماومخمؼثاممهؿاجمػذهماظزارسةما مذكصمشريماظلا ؼمؼؼقمممبفؿةمعثؾءمم

ظذاتقثةمهثقيمسؾثكمعؼاسثدمممممعـفمبقاضعمدرغةمواحدةمظؽؾمشرصةموموسؾقةمصانماظزارسثاتمغصثػمامماظؼرؼبم

مىؾقسماثذكاصموطؾمذكصمعلمو مسـمتغذؼةموحدةماظزراسةم.

م-زارسةماظؾطاراماظذاتقةم:م-2

ؿؾعثةماثمانمموػلمتلؿغ مسـموجقدمأيمذكصموختؿؾثػمرثر ماظزراسثةمبثاخؿمفمررؼؼثةماظؿغذؼثةماٌمممممم

م.اطـرمررؼؼةماغؿشارامػلمررؼؼةماظؿغذؼةمبايزامماظـاضؾ

واظػثر مبقـفؿثامانماياصثدةمتؼثقممبعؿؾقثةمممممماغقاعمعـمحاصداةماظؾطاراموتماظؾطاراموػـاكماغقاعمعـمضاظعا

اظؼؾعموصصؾماظؽؿؾماظرتابقةمواظصكقرمواجملؿقسثةماًضثرؼةمسثـماظـؾاتثاتموغؼثؾماظثدرغاتما موحثدةمممممممم

ماظؿؽقس.

ماغقاعماظؼاظعاتماظؾطارامعـفا

ممضاظعةماظؾطاراماظـاضؾةممم-2ضاظعةماظؾطاراماٌغزظقةمممم-1

ماظؾطارامعـفامياصداتاغقاعما

ماظـاضؾةمم-2اظؼػصقةممممممحاصدةماظؾطارةماٌغزظقةم-1 محاصدةماظؾطارامايػارة

تثؿؿمممبادثؿكداممضاظعثةممويصادماظؾطاراماٌزروسةمبارضمعلؿقؼةموحصادماظؾطارثاماٌزروسثةمسؾثكمعثروزممممم

م-طؿاؼؾل:

ًارجقثةماحملقطثةمبايؼثؾممممؼؿؿمحصادماظؾطاراماٌزروسةميفماثراضلماٌلؿقؼةمؼؾثداماوثبؼؾثعماًطثقطماممم

وضؾؾماًطقطماظداخؾقةموجيبماثغؿؾاهما مدريمجمؿقسةمايصثادمثقثثمتؽثقنموحثدةماظؿعؾؽثةمسـثدممممممم

اىاغبماًارجلمظؾقؼؾمشريماٌزروعمطؿامجيبماثغؿؾاهما مطقنمسفثمتمطثؾمعثـماظؼاظعثةماوماياصثدةمممممم

مواظلاحؾةمتلريمبنيمخطقطماظزرع.

صانمعروزماظزراسةمودقاضلماظثريمايؼؾقثةمهثددمررؼؼثةماظؼؾثعمومواو مممممماعاماظؾطاراماٌزروسةمسؾكمعروزم

عاؼؾاذرمبردممدقاضلماظريمايؼؾقةماظيتمتعقثؼمدثريمجمؿقسثةماظؼؾثعماضثاصةما ماغفثامتثمديما مطـثرةممممممممم

اثسطا مومبعدػامؼؾاذرمبؼؾعماٌروزمعـماحدممجقاغبمايؼؾمباعؿثدادمخطثقطماظزراسثةمعثعمضثؿانمدثريممممممم
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راسةمووحدةماظؼؾعمادػؾمخطماظؾطاراموانمعؼطقرةماظؿعؾؽثةمتلثريميفماثرضمشثريمممماظعفمتمبنيمعروزماظز

ماٌزروسةماوماظيتمجرىمحصادػا.

 -معدات مكافحة االدغال الزراعية :
ؼعؿربمرشماٌؾقداتمعـماظقدا ؾماظيتمثؼلؿغـكمسـفاموخاصةميفمحاظةمسدمماعؽثانمادثؿكدامماظقدثا ؾمممم

ععداتمعؽاصقةماثصاتماظزراسقةمعـمحقثثمرؾقعثةماٌثادةماٌثرادممممم)ايراثةمواظعز (مومتؼلؿماٌقؽاغقؽقةم

ادؿعؿاهلاميفماٌؽاصقةما مضلثؿنيمماحثداػؿامؼؼثقممبثرشماحملاظقثؾموتثدسكمباٌرذثاتمواثخثرممؼؼثقممممممممممم

مبؿقزؼعماومغـرماٌلاحقؼموتدسكمباٌعػرات.

م-اظعقاعؾماٌمثرةمسؾكماٌؽاصقةم:

 سؿرماظـؾات .1

 طـاصةماحملصق  .2

 رماثصابةماٌرضقةرؾقعةموعدىماغؿشا .3

 غقعماظرتبة .4

ماظظروفماىقؼة .5

موضتموررؼؼةماٌؽاصقةم:

دقاءمطاغتمعرضقةماومإلبادةماثدشا ممػقمبداؼةمارقارمماٌثرضماوممنثقماظثدشؾممممانماصضؾموضتمظؾؿؽاصقةم

حقثمؼؽقغثامحلادثنيمظؾؿؽاصقثةموخاصثؿةماكامطاغثتماثرضمشثريمعزروسثةموميؽثـماجثراءماٌؽاصقثةممممممممممم

مبـمثماوضاتموػلم:

مخم مصرتةممنقماحملصق ممممممممم-اثـاءماوبعدماظؾذارمعؾاذرةمممممممممم-ؾماظؾذارممممضؾ

م-وتؼلؿماٌرذاتمبطرا ؼمخمؿؾػةمصفلماعامانمتؼلؿمحلب:اغقاعماٌرذاتم:

 ررؼؼةمدصعماظلا ؾم:وػلماممانمتؽقنمػاؼدروظقؽقةماومػقا قةم. .1

ماومعلققب .2  ةم.ررؼؼةماظربطمععماظلاحؾةم:موػلماعامانمتؽقنمععؾؼة

 اظؽقؾةموتصرؼػفامباظـلؾةمظقحدةماٌلاحةم:موػلماعامانمتؽقنمساظقةماومعؿقدطةماومضؾقؾةم. .3

عصدرمادارةمعضكةماٌرذةم:موػثلماعثامانمتؽثقنمبقادثطةمعاخثذماظؼثدرةمباظلثاحؾةماوحمثركممممممممم .4

 ػقدروظقؽلماومحمركمخارجلم.
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رماوماثشثثراضماظثثيتمتلثثؿعؿؾمعثثـمأجمػثثاماٌرذثثةم:موػثثلماعثثامانمتؽثثقنمخاصثثةمباثذثثفاممممم .5

 باحملاصقؾ.

م

م-:مةاهلقدروظقؽقاٌرذةم

وترتطبمعـمخزانمعؾقدماظذيمميؿدمادػؾفمخمطمؼؼقممخبؾثطمعؽقغثاتماٌؾقثدمبادثؿؿرارموعـثعمتردثؾفاممممممم

وطؿامهؿقيمسؾكمعضكةمتؼقممبلقبماٌؾقدمعـماًزانمخم ماغؾقبماظلقبماٌؿؿدما مادػؾماًثزانمم

سؾؿامانمسؿثقدمممزؼعفما ماظـاصقراتموعـمثؿما ماًارجودصعفميفماغؾقبماظدصعمدمقمحاعؾماظـاصقراتمظؿق

ماٌضكةمؼدؼرمسؿقدماًمطوموهؿقيماٌرذةمسؾكمعرذقاتميفمعـطؼيتماظلقبمواظدصعمظرتذثقحماٌؾقثدمم

عـعامثغلدادمصقػاتماظـاصقراتموهؿقيماٌرذةماؼضامسؾكمعؼثاؼقسمظؾضثغطموسؾثكمصثؿامماعثانمحقثثممممممم

ماظدصعمسـدمزؼادةماظضغطمسـمايدماٌعنيم.ؼؼقممبػؿحمجمرىماغؾقبمصرسلمعـماغؾقبم

م-وتلؿعؿؾميفماٌرذاتماغقاعمخمؿؾػةمعـماٌضكةمموثطـماطـرػاماغؿشارامثمثماغقاعمػلم:م&

 اٌضكةماظرتددؼةمم .1

 اٌضكةماظرتدقة .2

 اٌضكةمايدؼؾقة .3

م-اظعقاعؾماٌمثرةمسؾكمطػاءةمسؿؾقةماٌؽاصقةم:

م.معقسدماظرشممم1

م.ماظضروفماىقؼةممم2م

معدىمتطاؼرماظراكاكم–اظـاصقراتم-عؼقاسماظضغطمم–صاتماظؿشغقؾمموتشؿؾم.مصقق3م

م

م-:ماظعز مآظة

م-اظعازضاتماظدوراغقةماىاغؾقة:

تربطماظعازضةمبلاحؾةمغصػقةماظشاصلماوكاتقثةمايرطثةماومميؽثـمربثطماظعازضثةمخؾثػممممممم-ررؼؼةماظربطم:

عفميفمحؼثق ماظؾلثاتنيممماظلاحؾةمبشؽؾمعرطزيماوميؽـمانمؼؽقنماظربطمعـقرفمثقثمؼلفؾمادثؿكدام

ظؾؼضاءمسؾكماثدشا مايقظقةمواٌعؿرةموظؿـظقؿمسؿؾمػثذهماظعازضثاةمجيثبمربثطمممممواًضرموايدا ؼموكظؽم

اثظةمباظلاحؾةمسربماكرعماظشؾؽماظلػؾقةموعـمثثؿمذثؾؽماظثذراعماظعؾثقيماظثذيمميؽثـمتـظقؿثفمبقادثطةممممممممم
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ععمايرطثةماظؿؾلثؽقبلمبقادثطةمممماظؾقظبمبعدمكظؽمتربطماثظةمبعؿقدمعاخذماظؼدرةمعثـمخثم مسؿثقدمجثامممم

ؼؾقؿنيموبفثثدفمماحملاصظثثةمسؾثكماتثثزانماثظثثةمواجفثثزةماظؼثدرةميفماظلثثاحؾةمثثثؿمتشثثدممممماظـفثاؼؿنيماٌشثثم

اظلمدؾماىاغؾقةمظمكرعماظلػؾكمثقثمتعطلموضعًامعشدودًاماثـثاءماًػثضماومسـثدعامتؽثقنماثظثةميفمممممم

محاظةمسؿؾم.

ؽـمتصثـقػفامبشثؽؾمسثامما مغثقسنيمحلثبمذثؽؾفاماوممممممموتؿقصرميفماظلق ماغقاعمخمؿؾػةمعـماٌعزضاتممي

م-حلبماٌدىماظػعا مظؾؼطعم:

عثـماىثاغؾنيموؼصثؾحمظؾعثز ممممممعز اظ(م:ؼؼثقممبثممAطػلمسؾثكمذثؽؾمحثرفم)مممغقعم -1

ماظؾعقدمسـمخطقطماظـؾاتاتم.

(م:وؼصثؾحمظؾعثز ماظؼرؼثبمعثـمخطثقطممممممLغقعمىفةمواحدةمسؾثكمذثؽؾمحثرفم)ممم -2

 اظـؾاتاتم.

م

مبدمعـمتطؾقؼماظـؼاطماظؿاظقةم:وسـدمتـظقؿمعقاضعماٌعزوضاتمث

ؼـظؿموزعماظعازضاتمظؿعؿؾثؾنيمخطثقطماظـؾاتثاتمسؾثكمسؿثؼمطثافمظؼطثعماؼثةمادشثا معقجثقدةممممممممممم .1

 وظؿػؿقتمدطحماظرتبةماظعؾقى.

 ععزضاتماىفةماظقاحدةمهؿاجما متـظقؿمعقاضعفام. .2

ترتبماٌعاز ماحقاغًامبشؽؾمجماعقعمعـػصؾةمهقيمزوجامعـماثضراصموزوجثاممعثـمععزضثاتمممم .3

 اىاغبماظقاحدمظؽؾمخطمعـمخطقطماظزراسةم.

ؼلؿقلثـمانمؼؽثقنمسثددمجمثاعقعماظعثز مسؾثكمممممممظضؿانمدضةمسؿؾقةماظعز مبنيمخطقطماظـؾاتثاتمم .4

ػقؽؾماظؿعؾقؼمعلاوؼًامظعددمصفاجاتماظثةماظزراسثةماٌلثؿكدعةوموكظثؽمظضثؿانمتقاصثؼمخطثقطمممممممم

 اظعز مواظزراسةموخاصةميفمخطقطماظزراسةماٌؿفاورةم.

م-ةم:اٌعزضةماٌشطق

ثتعؿربمػذةماثظةمعـمماثثتماظشا عةماثدؿعؿا ماثاغفامعػقثدةميفمبعثضماظثرتبموحملاصثقؾمععقـثةمومممممم

وتلثؿعؿؾمظعثز ممموترتطبمعـمسددمعـماثدـانماٌرغةماٌؿؼاربةمععمبعضفامظؿؽقنمذثؾقفةمبادثـانماٌشثطمممم

ـانمسؾثكمضؾثعماثدشثا ميفمممماحملصق ماظؼا ؿميفمادوارةماثو مواكمتعؿؾمايرطةماثػؿزازؼةماظؾلقطةمظمدثم
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عراحؾممنقػاماثو مدونمانمتضرمباظـؾاتاتمطـريًاموسؾقفمصانماغلبموضتمهلذهماٌعزضةمػقمسـثدمثؾثاتممم

ماظـؾاتميفمعقضعفمواثدشا مثزاظتمحلادةمظعؿؾقاتماًرعشةمواظعز م.

م: م-صقا دمسؿؾقةماظعز 

 اظؿكؾصمعـماثدشا ماظـاعقةمودطمحؼق ماحملاصقؾماثضؿصادؼةم. .1

 اظيتمتؿشؼمذؼق مشا رةم.ػؽقؽماظطؾؼةماظلطققةمظؾرتبةموخاصةماظرتبماظطقـقةمت .2

ومؼلاسدمسؾكمزؼادةمذثربممزؼادةمتفقؼةماظرتبةمؼلاسدمسؾكممنقمواغؿشارماجملؿقسةماىذرؼةم .3

 .اظرتبةمظؾؿاء

خم مسؿؾقةماظعز ماظـاغقةمواظـاظـةمجيبماظؼقاممبعؿؾقةماظؿصدؼرم)اظرتتقثب(مؼـثؿجمسثـمكظثؽممممم .4

 تماظـؾاتمباظرتبةمواغؿشارماجملؿقسةماىذرؼةماصؼقًا.زؼادةمتـؾق

ماظؽقؿقاوؼةماٌضاصةمظؾرتبةمخم معرحؾةماظـؿقماًضريم. .5  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؼلاسدمسؾكمخؾطماثمسدة

م

ممممممممممممممممم-اثثتمخدعةماحملصق م:

انماظعؿثؾماظر قلثلمظؾؿقشثةمػثقمضطثعماىثزءماًضثريمعثـمحماصثقؾممممممممممم-:اظؼاصمتم)احملشات(

(مدؿمظضؿانمايػازمسؾثكمدثؽاطنيممم8-3اظعؾػمعـؾماىتمواظربدقؿموسؾكمارتػاعمؼرتاوحمعابنيم)

اطـرماحملشاتماٌلؿكدعةمػثلمعثـمغثقعماٌـفؾثلمواظثيتمتؽثقنممممممماثظةمعـمايفارةموطؿؾماظطنيمومو

ععؾؼةمعؾاذرةمومحمؿقظةم اعًامباظلاحؾةماومتؽقنمععؾؼةمباظلثاحؾةموحمؿقظثةمجز قثًامسؾثكمسفؾثةمممممم

عاسثداماثغثقاعماظؼدميثةمحقثثمممممم(P.T.O) خؾػقةمانمعصدرمضثدرةماثظثةمػثقمسؿثقدمعاخثذماظؼثدرةمممممم

مصؼلمخاصمؼاخذمايرطةمعـماظعفؾةمسادةم.تعؿؿدمحرطةماظلؽاطنيماظرتددؼةمسؾكمسؿقدمعر

م-وػـاكماغقاعمخمؿؾػةمعـماحملشاتموعـفام:

وادثؿكدعةمػثذهماظؼاصثؾةمعـثذمزعثـمضثدؼؿمحقثثمطاغثتمورػثامممممممممممم-اظؼاصؾةماظرتددؼةم)اٌـفؾقة(م:م-آم

ايققاغاتموتؼادماظقفماظؼطثعمصقفثامعثـماظعفثمتماثرضثقةموتطثقرةمعثعمدخثق ماظلثاحؾةما مايؼثق ممممممممممم

اظةماظؼطعمتاخذمحرطؿفامعـمسؿقدمعاخثذماظؼثدرةموموؼثؿؿمحصثادمدثقؼانماظـؾاتثاتمبثنيممممممممحقثماصؾقتم

دؽاطقـفاموسـدمهركمػذهماظلؽاطنيمحرطةمترددؼةمصاغفثامتػصثؾمػثذهماظلثقؼانمسثـمبثاضلماظـؾثاتمومممممممم

م-وػـاكمسدةمسقاعؾمتؿقضػمسؾقفامدرسةمهركماظلؽاطنيمصقفام:

م.مضطرماظلا ممممم2مدرجةمصمبةماظلقؼانمممممممممممممممممممممممم.1
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م.مسؿرماظـؾات4.مغلؾةماظررقبةمداخؾماظلا مممممممممممممممم3

انمصؽرةمسؿؾمػذهماحملشةمتشثؾةمسؿؾقثةمضطثعمدثقؼانماظـؾثاتمبقادثطةمعؼثصماكمؼؼثقممكراعماظؿقصثقؾمممممممممم

اٌرتددمعـمتقصقؾفمبعقدةمسـماٌرطزمبؿقرؼؽمدؽنيماظؼطعمبشؽؾمتردديمداخؾماثصابعماظـابؿثةموتؼثقمممم

مطعماظـؾاتاتموحصدػام.اظشػراتمبؼ

م-وترتطبماحملشةمعـماثجزاءماظؿاظقةم:

م.سؿقدمتقصقؾمايرطةمظؾلؽنيمم3سؿقدماظؿقصقؾماٌرنم)اظصؾقب(ممم.2.ماهلقؽؾمواظعفمتممم1

م.مظقحمايصقد7.مايذاءماظداخؾلموايذاءماًارجلمم6.مضظقبماٌشطمممم5.ماظلؽنيماٌؿقرطةمممممم4

م.سصامايصقد8م

ممممم-شةم(ماظؼرصقةم:اظؼاصؾةم)احملم-ب

دؿقيمػذاماظـثقعمعثـماظؼاصثمتمسؾثكماربعثةماضثراصمكاتماضطثارمصثغريةموطثؾمضثرصمدؿثقيمسؾثكممممممممممممم

ذثػرتنيمميؽثـمسؽثسموضثثعقؿفاماومادثؿؾداهلامسـثدمتاطثؾماحثثداػؿامبلثفقظةموجيثبمصقثصممجقثثعمممممممممم

ماظؼطعمممم ماظلؽاطنيميفماوضاتمعؿؼاربةمثغفامتعؿؾمسؾكمزؼادةممطػاءة

ممممم-(ماثدطقاغقةم:اظؼاصؾةم)احملشةمم-ج

دؿاجمػذاماظـثقعمعثـماظؼاصثمتما مضثدرةمساظقثةمثدارةماثدثطقاغاتموتؿشثابفميفمسؿؾثفامعثعماظؼاصثؾةممممممممممم

اظؼرصثثقةموتؿؽثثقنمعثثـمادثثطقاغؿنيمكاتماضطثثارمطثثؾريةموتثثدورمبلثثرسةمضؾقؾثثةمانمعصثثدرمحرطثثةمػثثذهمممم

قجثدمرؾثؼمادثػؾمطثؾممممماثدطقاغاتمتروسمتلؿؿدمحرطؿفامعـماحزعةماومسؿقدمؼدورميفماسؾثكماثظثةم.وؼمم

مادطقاغفمؼدورمضربماثرضمدؿؾمثمثمدؽاطنيمعقزسةمباظؿلاويمحق محمقطفم.

ممممم-اظؼاصؾةم)احملشةم(ماٌضربقةم:م-د

ػذاماظـقعمعـماظؼاصمتمؼؿؿمدقؾفامبؼضقبماىرماٌـؾتمخؾػماظلثاحؾةمعثـماثدثػؾميفمحثنيمانماظقثةمممممم

احؾةمواظذيمؼـؼؾمايرطةمسثـمررؼثؼمجمؿقسثةمممماظؼطعمتلؿؾؿمحرطؿفامبقادطةمسؿقدمعاخذماظؼدرةميفماظل

ضقسةميفمصـدو معغؾؼمظؿدؼرمحمقرامادطقاغلماصؼثلمدوارموؼقجثدمسؾقثفماربعثةمضضثؾانممممممعـماظرتوسمعق

تعؾؼمبفامعطار محرةمايرطةمواظيتمتاخذموضثعامسؿقدؼثامسؾثكماحملثقرماظثدوارمبلثؾبماظؼثقةماظطثاردةممممممممم

ماٌرطزؼةم.

ماظصقاغةم//

زؼتمصثـدو مممػماثظةمعـمبؼاؼاماحملاصقؾموطذاظؽماصمحماثظةماومتؾدؼؾسـدماغؿفاءماٌقدؿمجيبمتـظق

ميفماٌؽانماٌـادبم.ماظلرسةمواظؿكزؼـم



 25 

م

 -االالت  حصاد االعالف الخضراء :
م-ميؽـمتؼلقؿما معاؼاتلم:

ماظؼطعم: .1  -اياصدةمعػردة

رعمثابؿثةمم(تؿصثؾمبثاكممLوتؿؽقنمعـمسؿقدمدوارمدؿؾمسددامعـماظلؽاطنيماٌضربقةمسؾكمذؽؾمحرفم)

تدورمسـمررؼؼمسؿقدمعاخثذماظؼثدرةمصؿثدصعماظلثؽاطنيما ماًثارجمبػعثؾمضثقةماظطثردماٌرطثزيمظؿقصثرممممممممممم

احملصق مبقـفاموبنيماظلؽاطنيمصقؼطعموؼؼقممبؿقارمػقا لمبدصعماظـثاتجممخثم مخررثقمماظؿصثرؼػموممممم

قـثاماومموميؽـمانمؼـدصعماحملصثق ماٌؼطثقعما مسربثاتمعربقرثةمظؾكؾثػموميؽثـمهرؼثؽماًررثقممميمممممممم

م. مؼلاراماعامعصدرماظؼدرةمصفقمعـمسؿقدمعاخذماظؼدرة

م-اياصدةمعزدوجةماظؼطعم: .2

صؾاإلضثثاصةما ماظؼطثثعماألو مؼـؿؼثثؾماحملصثثق ماٌؼطثثقعما مبقادثثطةممماألو وػثلمتشثثؾفماظـثثقعمم .3

ادطقاغةمحؾزوغقةما مدوثبمرقارمدؿقيمثمثمذػراتموتعؿؾمػذهماظشػراتمعثعمظثقحمضثصمممم

دثثؿ(متؼرؼؾثاوموؼثثزودماظثثدوثبماظطقثثارممم6ا مأرثقا ماضصثثرمعثثـم)ممثابؿثفمسؾثثكمتؼطقثثعماظعؾثثػم

معؿقظدمعـفام.مػقا لممربزساغػمتعؿؾمسؾكمدصعماظعؾػمبقادطةمتقا

 -حاصداتماظؼطعماظـفا لماظصغرمم: .4

ػذاماظـقعمعـماٌعداتمؼؿؿماظؿؼاطمايصقدمبقادثطةماٌثراوحمظقـثدصعمدمثقمبرميثةم)ادثطقاغةمحؾزوغقثة(مممممممم

(مذثػراتمم6-5احملصثق مدمثقمادثطقاغةمدوارةم ثؾم)ممممتعؿثؾمسؾثكمضثغطمممموعـمثؿما ماربعثةمحثادثتممم

ظؿعؿؾمسؾكمتؼطقعماحملصق مصق مدؽقـةمضصمثابؿةوؼعؿؾمتقارامماهلثقاءماٌؿؽثقنمعثـمحرطثةمدثؽاطنيمممممم

 اثدطقاغةمبرصعماحملصق مخم مخررقمماظؿصرؼػم.

مايصادماٌقؽاغقؽلمثثثثؿقثثثاػ* م-:ة

مؾػةماثغؿاج.تؼؾقؾماثؼديماظعاعؾةموباظؿاظلمتؼؾقؾمط .1

 انمايصادماٌقؽاغقؽلمضدمؼؿغؾبمسؾكمعشؽؾةمتقصريماظعؿا ميفمعقدؿمايصادم. .2

 اظؿكؾصمعـماٌكاررمواٌصاسبمواظيتمتقاجفماظعاعؾماثـاءمايصادماظقدوي. .3

 بادؿكداممايصادماٌقؽاغقؽلمجيعؾماظػمحمؼؿقدعميفماظزراسةمغظرامٌؿطؾؾاتماظصـاسةم. .4

 ظقضتماٌـادبمضؾؾمانمتؿؾػماظـؿارمبلؾبمسؾقرمعرحؾةماظـضج.ؼلاسدمسؾكمج ماحملصق ميفما .5
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ػـاكمبعضمعاطـاتمايصادماظيتمتؽؿؾمسؿؾقاتمايصادمعـؾمسؿؾقاتماظػثرزمواظؿثدرؼجموتـظقثػمممم .6

مم  واظؿعؾؽةموباظؿاظلمؼؿكؾصماٌزارعمعـمػذهماظعؿؾقات.

 -الحـــاصدة :
مم-تؿؽقنمعـماظقحاتماظؿاظقةمباظرتتقبمحلبمتقاظلمسؿؾفام:

مدةماظؼطعم//مممموتؿؽقنمعـماظؼارعموعضربماظظؿم)اٌرواح(موظقحلمهدؼدمايصقد.(وح1

مو(وحدةماظـؼؾم//مممم2 ماظـاضؾموعضربمتغذؼةمجمؿقسةماظدؼاسم.وتؿؽقنمعـماٌـضدةمواظربمية

ممموتؿؽقنمعـمادطقاغةماظدؼاسمواٌؼعر.3 م(وحدةماظدؼاسم//

ممموتؿؽقنمعـماغاءمايؾقبموعضربم4 ماظؿنبموممشكماظؿنبم)ػزازماظؿنب(مم.(وحدةماظؿذرؼةم//

ممموتؿؽقنمعـمػزازمايؾقبمواظغرابقؾمواٌروحة.5 م(وحدةماظؿـظقػم//

(وحدةماظؿعؾؽةماوماظؿدرؼجمواظؿعؾؽةم//مموتؿؽقنمعـمغاضؾمايؾقبموغاضثؾماظؽثزرةمومخثزانمايؾثقبممممم6

معؾؽةمباثطقاس.ععمغاضؾةماظؿصرؼػماومؼلؿعاضمسـماًزانمواظـاضؾةممبدرجةمظؾقؾقبمععمغظاممظؾؿ.

 

م-وحدةماظؼطعم: عؽقغات

وزقػؿثثفمضطثثعمػمبثاخؿمفماظعثثرضماظشثثغا مظؾقاصثدةمممؼؿؽثثقنمعثثـمظثقحمصثثقثكيم ؿؾثثممم-:ماظؼثارعممأ.

بنيمجز قفماظـابتمماٌؿؿـؾمباثصثابعمواٌؿقثركماٌؿؿـثؾمباظلثؽنيممممممثصرػادقؼؼاتماحملصق موكظؽم

م-وؼؿؽقنماظؼارعمعـماثجزاءماظؿاظقةم:

م.عادؽاتماظلؽني4.اظقاحماظؿقؿقؾممم3ؽنيممم.اظل2.اثصابعممم1

ؼقجدمسؾكمجاغ ماظؼارعمظقحانمطؾمعـفامسؾارةمسثـمظثقحمسؿثقديمسؾثكمممممم-:مب.مظقحلمهدؼدمايصقد

ؿاماظطثرصنيماٌثدبؾنيماطثربمعثـمعثمخرةماظثقحنيممممممماثرضمعدببماظطرفماثعاعلموتؽقنماٌلاصةمبنيمعؼدع

مؼطعمومجعماحملصق م.ممسـدمعقضعماظلؽنيمووصا دةماظؾقحنيمظؿقدؼدمسرضماظ

م.ددادلماثضمعمؼؼعمصق ماظلؽنيموؼؿؽقنمعـمضرصنيمطؾمعـفؿاممم-:ماٌرواح()معضربماظضؿج.

وػلماثعؿثدادماًؾػثلمظؾؼثارعموؼلثؼطممممموؼطؾؼمسؾقفاميفماظعرا مباظطؾؾةمم-:معـضدةماظؿغذؼةموماظربميةد.م

مممممممممم-:مسؾقفماحملصق ماظذيمجرىمضطعفمباظلؽنيموسؾةموجقدػاميفمػذاماٌؽانم

وكظؽمثنماحملصق ماٌؼطقعمؼؽقنمسؾكماظطؾؾثةمأيمانماظطؾؾثةمػثلماثعؿثدادمخؾثػماظؼثارعمومبثامانمممممممم

ذؽؾفامغصػمادثطقاغلموهثقيماىثزءماظلثػؾلمعثـماظربميثةموكظثؽمحؿثكمؼثؿؿممجثعماحملصثق مممممممممممم
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اٌقجقدمسؾكماظطؾؾةمبقادطةمزساغػماظربميةمدمقماظقدطمظؽلمتدصعمبقادطةماصثابعماظربميثةمدمثقمممم

مظـاضؾة.ا

م

مم-وحدةماظـؼؾم:

دمقماًؾػموا ماثسؾثكموتؿؽثقنمعثـمزوجثنيممممميفماظربميةمماصابعماظضؿمبـؼؾماحملصق ماٌلؿؾؿمعـتؼقمم

معـماظعفمتماظـفؿقةمزوجميفماثسؾكموزوجميفماثدػؾم.

عضربمتغذؼةمجمؿقسةماظدؼاسمؼقجدمػذاماٌضربمبنيمعمخرةماظـاضؾةموعؼدعثةموحثدةماظثدؼاسموؼثدورممممم

مممدورانماظـاضؾةماومادطقاغةماظدؼادة.مبػسماواه

م-اظدؼادةم:وحدةم

جز نيمػؿامادطقاغةماظدؼادةمواظيتمؼطؾؼمسؾقفثامحمؾقثًامممموؼؿؽقنمعـموػلماىزءمايققيميفماياصدةم

متؼقمموحدةماظدؼادةمبقزػؿنيزءماثخرمػقماٌؼعرماوماظصدرموب)درام(مثغفامتشؾةماظطؾؾمومواى

موثاغقفؿام:مصصؾمايؾقبمسـماظؼشمممممممممممممممممظلـابؾايؾقبمعـمااوهلؿام:مادؿكمصمم

م

تؿؽقنمادطقاغةماظدؼادةمعـمجمؿقسةمعـماظؼضثؾانمايدؼدؼثةماٌربدؼثةماٌظفثرمشاظؾثامعقضثقسةمظؿعطثلمممممممم

ماظشؽؾماثدطقاغلموتدورمػذهماثدطقاغةمبلرسةمساظقةم.

مثدطقاغةماظدؼادةم.اعاماٌؼعرمصقؿؽقنمعـمضضؾانمحدؼدؼةمعشؾؽةموثابؿةمهقطمباظـصػماظلػؾلم

م

وػقمذؾقةممبضربماظؿغذؼةماثماغفمؼؼعمخؾػموحدةماظدؼادثةموعقضعثفمعرتػثعمضؾثقًممممممعضربماظؿنبم:م

صق محمثقرمادثطقاغةماظدؼادثةمموعفؿؿثفماظلثقطرةمسؾثكماظثؿنبماٌرصثقعمعثـموحثدةماظدؼادثةمودصعثفما ممممممممممممم

اًؾػمدمثقمعثمخرةمممشثكمممماثدػؾمدمقمممشكماظؿنبماهلزازموبدونمػذاماٌضربمصانماظؿنبمؼـدصعما م

موسؾةمعقضعمعضربماظؿنبمػقم/بدونمانمدصؾمظفمتػؽقؽمطاعؾم.اظؿنبم

وكظؽمحؿكمؼؿؿمدصعماظؿنبمدمقمممشكماظؿنبمباغلقابقةموسدمماظؿػافماظؿنبمدمقمادطقاغةماظثدؼاسمم

وموانمسدمموجقدمعظربماظؿنبمؼمديماغؿؼا ماظؿنبما معمخرةمممشكماظثؿنبماثعثرماظثذيمؼثمديما ممممم

م.غزو م مايؾقبمواظؽزرة
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انمبعضمايؾقبماظيتمجرىمصصؾفاميفموحدةماظدؼادةمتػؾتمعـماٌثرورمخثم ماٌشثؾؽممممممشكماظؿنبم:م

بؾمتلؿؿرمععماظؿنبما ماًؾثػم.مظغثرضماسثادةمػثذهمايؾثقبمعثعمايؾثقبماظـازظثفمخثم ماٌشثؾؽموممممممممممم

ةماوماػؿزازؼثةمم ررمايؾقبماٌغؾػثةمبثاظؿنبمسؾثكمممشثكماظثؿنبماهلثزازماظثذيمؼؿقثركمحرطثةمترددؼثمممممممممم

وؼؽقنمػذاماٌؿشكماعامعـمضطعةمواحدةمسرؼضةموعـؼؾةماومعـمسدةمضطعمضقؼةمعـؼؾةمويفمطؾؿثامايثاظؿنيممم

مؼؽقنمدطحماٌؿشكمعدرجاموعـشاريماٌؾؿسمم

مػقمسؾارةمسـمظقحماومصقـقةمتقجدمادػؾماٌؼعرموادػؾماىزءماثعثاعلمٌؿشثكماظثؿنبممم-اغاءمايؾقبم:

مجرىمصصؾفاموؼؽقنماثغاءماعامثابؿامموسـدػامؼؽقنمعـقدرامدمقماثدثػؾممصا دتفم/ادؿمممايؾقبماظيت

مظقلاسدمػذاماثدمدارميفماغؿؼا ماظؾذورمعـماثسؾكما ماثدػؾمبقادطةماىذبماثرضلم.

وػقمسؾارةمسـمصقـقةمتؿقركمحرطةمترددؼثةم ؿثدمعثـمعثمخرةماغثاءممممممماظغربا ماظعؾقيم)اهلزاز(:م

ربا ماظعؾقيممنـمجمؿقسةمعثـماظصثػا حماظعرضثقةمعقضثقسةماظقاحثدةممممممايؾقبموا ماًؾػموؼؿؽقنماظغ

جـبماثخرىمععمتركمصراغمبنيماظصػققؿنيماٌؿفاورتنيمتلؿحمظـزو ماظؾثذورماثجثزاءماثصثغرمعـفثاممممم

مباظـزو م. مطاتنبماظـاسؿمواظغؾارموطلرمايؾقبمبقـؿامثؼلؿحممظؾؽزرة

دثػؾماظغربثا ماظعؾثقيمووزقػؿثفمتـظقثػممممممؼؼعمػثذاماظغربثا مامماظغربا ماظلػؾلمشربا ماظؿـظقػم:م

مايؾقبمبشؽؾماصضؾموموتؽقنمصؿقؿفماصغرمعـماظغربا ماظعؾقيم.

تقجدمعروحةماظؿـظقػميفماظغاظبمادػؾمعقضعموحدةماظدؼادةموصؿقثةمتصثرؼػمممعروحةماظؿـظقػم:م

ما ماظـثاسؿماهلقاءمصقفامتؽثقنمبثـػسمسثرضماظغرابقثؾموعقجفثةمدمقػثامظغثرضمرثردماظغؾثارمواظؼثشممممممممممم

مم.ماًؾػ

ؼؼعمادػؾماظلػؾلمعؾاذرةموسؾكمذؽؾمعلطقنيمعـقدريماىاغثبمدمثقممم:مواظـاضؾةجمؿعمايؾقبم

اظقدطموسـدماظؿؼاءماظلطقنيمباعؿدادمسرضماظغربا ماظلػؾلمتقجدمبرميةمتؼقممبـؼؾماظؾثذورمعثـممجقثعمممم

مسرضماجملؿعما ماحدماىاغؾنيمحقثمتقجدمغاضؾةمظرصعمايؾقبما ماثسؾكمدمقمخزانمايؾقب.

تؼقمماظـاضؾثةمبـؼثؾماحملصثق ماٌلثؿؾؿمعثـماصثابعماظضثؿميفماظربميثةمدمثقماًؾثػمواثسؾثكممممممممممممم/ممـاضؾةاظ

وتؿؽقنمعـمزوجنيمعـماظعفمتماظـفؿقثةمزوجميفماثسؾثكموزوجميفماثدثػؾموتثرتؾطماظعفؾثةماظـفؿقثةممممممم

اظعؾقؼةمثحدىماىفؿنيممبـقؾؿفثاماظلثػؾقةمبقادثطةمدؾلثؾةمصؿؽقغثانمدؾلثؾؿنيمسؾثكمجثاغ مسثرضمممممممممم

مـاضؾةم.اظ
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ؼقجدمػذاماٌضربمبنيمعمخرةماظـاضؾةموعؼدعةموحدةماظدؼادثةممعضربمتغذؼةمجمؿقسةماظدؼادةم:م

وصا ثدتفاماثدثراعميفماغلثقابماحملصثق ما موحثثدةماظدؼادثةموتعثدؼؾماخؿمصثاتمطؿقثاتماحملصثثق ممممممممم

ماٌـادؾةمممم

ادةمدرادثؿفاموتثزدادممما موحدةماظدؼادةمثستؼقممػذهماظـاضؾةمباسادةماظؽزرةمجمؿعموغاضؾةماظؽزرةم:م

اػؿقةمجمؿقسةماسادةماظؽزرةميفماياثتماظيتمختؿـثؼمصقفثاماظغرابقثؾمغؿقفثةماعثامظصثغرمصؿقاتفثاماومممممممم

مظعدممجػافماحملصق مظدرجةمتؽػلمظػصؾمايؾقبمسـماظؼشم.

ؼقجدمغظاعانمظؿػرؼغمايؾقبماعامانمتـؼؾمايؾقبما مجمؿقسةماظؿؽققسموحدةمتػرؼغمايؾقبم:م

.صػثلماظـظثامماثو متؿؽثقنمجمؿقسثةماظؿؽقثقسميفماظغاظثبمعثـمادثطقاغةمعـؼؾثةماظلثطحممممممممممماوما ماًثزانمم

بـؼقبمختؿؾػميفمضطرػثامظؽثؾمجثزءمعثـماجزاءػثاماكمتؽثقنماظـؼثقبميفماىثزءماثو مصثغريةموتثزدادممممممممممم

اضطارماظـؼقبميفماثجزاءماثخرىمطؾؿاماوفتمدمقماٌثمخرةموؼقجثدمادثػؾمجثزءمصؿقثةمؼقضثعمصقفثامممممممم

صةموظؽؾمصؿقةمبقابةمميؽـمصؿقفاماومشؾؼفثا.ويفمودثطماثدثطقاغةمؼقجثدمسؿثقدممممممطقسمميلؽمبعؿؾةمخا

دؿؾمسددامعـماظزساغػماوماظثرؼشمتؼثقممبؿؼؾقثبماظؾثذورموغؼؾثفامعثـمعقضثعمادثؿمعفامدمثقمغفاؼثةممممممممممم

ماثدطقاغةم.

مميؽـماجراءمبعضماظعؿؾقاتماثدادقةمسـدماظعؿؾمباياصدةموػلم:م-هضريماياصدةمظؾعؿؾ:

 رتاطؿمسؾكماثجزاءماٌؿقرطةممازاظةماظصداماٌ .1

 ترطقبماثحزعةمواظلمدؾميفمعقضعفامباظشؽؾماظصققحم .2

 حدمذػراتماظلؽنيموترطقؾفاموهضريمدؽنيمجدؼدمظمحؿقاج. .3

 اظؿاطدمعـمذدممجقعماثبراشلمواظصاعقثتم .4

 وفقزمحمركماظلاحؾةمباٌاءمواظزؼتمواظقضقدمواظؾطارؼةماٌشققغةم. .5

 لماثجزاءماٌؿقرطةمباظقدمظعدةمعراتمظؾؿاطدمعـموضعفاماظصققحم.ادارةمادطقاغةماظدؼادةموباض .6

 سـدمتشغقؾماحملركمتقصؾمايرطةما ماجزاءماياصدةمبشؽؾمتدرجيل. .7

ماظرجقعما ماثرذاداتم. .8

م-اداعةمايثثثثثثثاصدةم:

ماوًث.اداعةمؼقعقةم:

موازاظةماظؼش..خدعةمعـؼقةماهلقاءم2م.وفقزماحملركمباظقضقدموصقصمعلؿقىماظزؼتمواٌاءم.1
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م.صقصماظرباشلمواظصاعقثتم.4م.صقصمطؾمعـماثحزعةمواظلمدؾم.3

م.تشغقؾماياصدةمظػرتةمبعدماغؿفاءمعـماظعؿؾماظققعل.6.مممم.اظؿاطدمعـمغظاصةمممشكماظؿؾـقاظغرابقؾ5

م

مثاغقًام.اثداعةماظدورؼةم:

ركمبعثدةمسثدةمدثاساتمممم.تؾثدؼؾمزؼثتماحملثممم2.تؾدؼؾمسـاصرماظرتذقحمظؽؾمعـماظقضقدمواظزؼثت.مممممممم1

.صقثثثصمعلثثثؿقىماظزؼثثثتميفمصثثثـدو ماظلثثثرمعمواىفثثثازمممم3اظؿشثثثغقؾماٌقصثثثكمبفثثثاممممممممممممممممممم

ماهلقدروظقؽل.

.عمحظثةمعلثؿقىمايثاعضميفماظؾطارؼثةممممم5.عمحظةمضثغطماهلثقاءميفماثرثارات.مممممممممممممممممممممممممممممم4

م.

مم-إداعثثثثةماظؿكزؼثثثثـم:

م.تـظقػماحملركمعـماظرتبةمواظزؼقت.ممممم2مممممممممممممممممممممممممممم.اداعةمحمركماياصدة.م1

.ادارةماحملثركمٌثدةم ثسمدضثا ؼمحؿثكمؼثؿؿؽـممممممم4مم.صؿحمصؿاعاتمعاءماظؿربؼثدمعثعمشلثؾماٌثربدة.ممممم3

.صثؿحماظؾطارؼثاتموسؿثؾمممم6.صثؿحمرذاذثاتموضثقدماظثدؼز .ممممممم5اظزؼتمعـمتزؼثتماثجثزاءماٌؿقرطثة.مممممم

ماظصقاغفمهلا.

.تػرؼثغماظزؼثتمعثـمصثـدو ماظلثرعمواىفثازممممممم8دما ماثسؾكمعـعثًامظؿؽثقنماظصثدا.مممممم.صؿحمخزانماظقضق7

مثاغقةم.  مماهلقدروظقؽلموتـظقػفاموعؾؽفامعرة

م


