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  لوم زراغيَ لوم زراغيَ ماجس تري ػماجس تري ػ  ::امؼلميةامؼلمية  امشِاداتامشِادات

  

  ::  شغلِاشغلِا  اميتاميت  اموظائفاموظائف

  جامؼة الاهبارجامؼة الاهبار––مذير مكتب معيذ لكية امزراػة مذير مكتب معيذ لكية امزراػة   --88

  مسؤول وحذة امشؤون امؼلميَ مسؤول وحذة امشؤون امؼلميَ   --99

    مسؤول وحذة الاداء وامتقيمي مسؤول وحذة الاداء وامتقيمي   --::

  مسؤول وحذة امتؼلمي املس متر مسؤول وحذة امتؼلمي املس متر   --;;

  غضو جليَ امتحاهية يف قسم احملاضيل احلقليَ غضو جليَ امتحاهية يف قسم احملاضيل احلقليَ   -->>

  

                  

  

  : :   املًشورةاملًشورة  امبحوثامبحوث

  .. احلاضل ومكوانتَ سمخسة رراكيب وراجيَ من ارذٍر امطرراء  احلاضل ومكوانتَ سمخسة رراكيب وراجيَ من ارذٍر امطرراء اتجري مواغيذ امزراػَ يفاتجري مواغيذ امزراػَ يف  --88

ابملؼىن امواسع يف ارذٍر ابملؼىن امواسع يف ارذٍر يث يث رريَ واموراجيَ ووس بة امتو يَ واموراجيَ ووس بة امتو ر ر تقذير امتباييات والارتباطات املظِتقذير امتباييات والارتباطات املظِ  --99

  ..  mmaayyss  LL..  ZZeeaaامطرراءامطرراء

  . . ..CCiicceerr  aarriieettiinnuumm  LLاتجري طرق ومواغيذ امزراػَ يف منو وحاضل امحلص اتجري طرق ومواغيذ امزراػَ يف منو وحاضل امحلص   --::

  احتاد ابس تدذام امتيريب امتباد ي اميطر  يف ارذٍر امطرراء احتاد ابس تدذام امتيريب امتباد ي اميطر  يف ارذٍر امطرراء تقذير قوة امِجني وقابلية الاتقذير قوة امِجني وقابلية الا  --;;

  توزيع بؼظ اميبااتت امطبيَ يف جالث مٌاطق يف امطحراء امغربيَ من امؼراق توزيع بؼظ اميبااتت امطبيَ يف جالث مٌاطق يف امطحراء امغربيَ من امؼراق   -->>

  TTrriittiiccuummاتجري مبيذات الادغال ومسافات امزراػَ يف احلاضل ومكوانتَ حملطول احليطَ اتجري مبيذات الادغال ومسافات امزراػَ يف احلاضل ومكوانتَ حملطول احليطَ   --==

aaeessttiivvuumm  LL..     . والادغال املرافقَ مِا . والادغال املرافقَ مِا  

  

  

  امكتب املًشورة:امكتب املًشورة:

  



  املؤمترات املؤمترات 

  

ا  اميتاميت  ادلوراتادلورات جتاُز ااإ جتاُز   ::  اإ

AAggrriiccuullttuurraall  aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ccoommppuutteerr  sseerrvviiccee  22000099  UUnniivveerrssiittyy  ooff  --11

ccoolllleeggee  ooff  AAggrriiccuullttuurree--AAnnbbaarr  --AALL..  

FFeeeedd  AAbbbbiittiivvee  iinn  PPoouullttrryy  ddiieettss  aanndd  tthheeiirr  iimmppaacctt  oonn  tthhee  pprroodduuccttiivvee  ppeerr  ffoorr  --22

ccoolllleeggee  ooff  AAggrriiccuullttuurree--AAnnbbaarr  --iivveerrssiittyy  ooff  AALLmmiinnccee  22001100..  UUnn..  

PPuurriiffiiccaattiioonn  sseeeeddss  aanndd  ffiieelldd  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  iittss  eeffffeecctt  oonn  iimmpprroovviinngg  --33

ccoolllleeggee  ooff  ––AAnnbbaarr  --aaggrriiccuullttuurraall  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn  ::22001100  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AALL

AAggrriiccuullttuurree..  

  

  جيذٍ جيذٍ   ::  احلاسوباحلاسوب  جمالجمال  يفيف  املؤُالتاملؤُالت

  

  حاهيَ قسم احملاضيل احلقليَ حاهيَ قسم احملاضيل احلقليَ : غضو جليَ امت: غضو جليَ امت  امؼضويةامؼضوية

  

  ::  أأخرىأأخرى  وشاطاتوشاطات

  تيضمي ادلورات امتؼلمي املس متر داخل املكيَ تيضمي ادلورات امتؼلمي املس متر داخل املكيَ   --88

  الاشرتاك ابمورش امتابؼَ متؼلمي املس متر الاشرتاك ابمورش امتابؼَ متؼلمي املس متر   --99

  

  الاىلكزييَ الاىلكزييَ   ::  جييذُاجييذُا  اميتاميت  انلغاتانلغات
 


