
 األبحبد

 انمضى انزراعٍ:

 األبحبد انعهًُت:

 
 عُىاٌ انبحذ

 

 انجهت انًضخفُذة يىلع انبحذ يذة انبحذ

اخخُبر أصُبف انطًبغى 

 األيزاضنًمبويت بعط 

 انفُزوصُت

كهُت انعهىو  انبُىث انًحًُت شهىر6

 انزراعُت واألغذَت

حطىَز غزق انخشخُص 

انبُىنىجُت نهكشف عٍ 

فُزوس انخفبف أوراق 

 انبطبغش

كهُت انعهىو  انحمم شهىر 4

 انزراعُت واألغذَت

انزٌ ببنخُمُػ ححج  حأرُز

 وإظبفتانضطحٍ وانضطحٍ 

هبَذروجم بىنًُز نهخزبه 

انزيهُت عهً االصخهالن انًبئٍ 

نًحصىل انشًبو وجىدحه 

 بىاحت االحضبء

حمم بئز رلى خًضت  شهز12

 ببنًحطت 

يزكز انذراصبث 

 انًبئُت

ببصخخذاو  حفظ انًُبة

حكُىنىجُب جذَذة فٍ اإلَخبس 

 األعالفانًضخذاو يٍ 

 انخعزاء وانخعزواث

 –حمم يكشىف فٍ انًُحم  شهز 24

بُج  –بُج يحًٍ حمهُذٌ 

 -يحًٍ نهزراعت انًبئُت

غزفتيحًكت بُئُب الَخبس 

 االعالف انخعزاء

كهُت انعهىو 

 انزراعُت واالغذَت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لضى اإلَخبس انحُىاٍَ:

 األغُبوانعهًُت: فٍ وحذة  األبحبد
 

انببحذ  أصى انبحذ

 انزئُضٍ

حبرَخ بذاَت  يذة انبحذ

 انبحذ

عذد األغُبو 

 انًضخخذيت
دراصت اصخبذال درَش 

انبزصُى بضعف انُخُم 

انًعبيم ببنُىرَب عهً 

إَخبس انحهُب 

ويكىَبحه وانخكهفت 

االلخصبدَت نهًبعز 

 انعبرظٍ

انحالبت ، َىو حجزبت 00 د.شبكزانصىَغ

 َىو حجزبت انهعى 20

راس 20 هـ5/11/1435

 عبرظٍ

دراصت حأرُز حغذَت 

يضخىَبث يخخهفت يٍ 

انخًىر انًضخبعذة عهً 

إَخبس انحهُب 

ويىاصفبحه نهًبعز 

 انعبرظٍ

غبنب انذراصبث 

انعهُب/حضٍُ 

 انعمم

رأس 20  

 عبرظٍ

إيكبَُت اصخخذاو 

أوراق وغصىٌ 

انكىَىكبربىس فٍ 

 عالئك األغُبو

صف يحًذ َى

 د.انُىصف

نخجزبت انخضًٍُ 00َىو 

 َىو نخجزبت انهعى 20و

 عىاصٍ 20 هج2/6/1435

دراصت حأرُز اصخبذال 

األعالف انخمهُذَت 

بضعف انُخُم انًعبيم 

ببنُىرَب وَىي انخًز 

عهً ًَى انحُىاٌ 

وهعى انعُبصز 

انغذائُت وانخكهفت 

االلخصبدَت نهًبعز 

 انعبرظٍ

انخضًٍُ  َىو نخجزبت00 د.شبكزانصىَغ

 َىو نخجزبت انهعى 20و

راس 20 هـ2/6/1435

 عبرظٍ

 

 

 األبحبد انعهًُت فٍ وحذة انذواجٍ:
 عُىاٌ انبحذ

 

 انجهت انًضخفُذة يىلع انبحذ يذة انبحذ

اصخخذاو َىي انخًز فٍ عهُمت 

 انذجبس انبُبض

 كهُت انعهىو انزراعُت واألغذَت وحذة انذواجٍ  شهزٍَ 2

عهُمت اصخخذاو انزَجبُم فٍ 

 انذجبس انبُبض

 كهُت انعهىو انزراعُت واألغذَت وحذة انذواجٍ اصببُع 6

اصخخذاو انحبت انضىداء فٍ 

 عهُمت انذجبس انبُبض

 كهُت انعهىو انزراعُت واألغذَت وحذة انذواجٍ  شهز2

اصخخذاو انشعُز فٍ عهُمت 

 انذجبس انبُبض

 كهُت انعهىو انزراعُت واالغذَت وحذة انذواجٍ شهز 2

يشزوع حىصُف انذجبس 

 انًحهٍ )انبهذٌ(

اكزز يٍ رالد 

 صُىاث

 كهُت انعهىو انزراعُت واألغذَت وحذة انذواجٍ 

 


