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 عزضوال إنهاء

Termination of Exhibition 

فخ ْٚ وبٔذ ِذح اٌؼشع ِذسوخ ِٚؼشإاٌؼشع خالي حفٍخ اٌخزبَ ٚ إٔٙبءػٓ  اإلػال٠ْزُ 

اٌؼشع ثظفخ سس١ّخ ػٍٝ ع١ّغ اٌحبػش٠ٓ فٟ حفٍخ  أزٙبءػٓ  اإلػالْٔٗ ٠زُ أ إالِٓ اٌجذا٠خ 

 أل٠بَؼبسػخ ِذ فزشح ػشػٙب اٌغٙبد اٌ أٚٚفٝ ثؼغ اٌّؼبسع لذ رـٍت ثؼغ اٌششوبد  ،اٌخزبَ

 داسحإرٍجٝ  ِب اٌشذ٠ذ ٚاٌّزٛاطً ِٓ اٌغّٙٛس ػٍٝ ِؼشٚػبرٙب ٚغبٌجًب ٌإللجبي ِحذدح رب١ٌخ ٔظشًا

 اٌّؼشع ؿٍجبد االِزذاد.

فزمَٛ ثفه ٚرؼجئخ ٚسثؾ ٚٔمً ِؼشٚػبرٙب  إػبف١خٌُ رـٍت ِذح  اٌزٌٍٟششوبد  أِب ثبٌٕسجخ

 ٚرٌه ثؼذ إػبف١خاٌؼشع ٌّذح  فٟ اٌّسزّشحٌٍششوبد  خثبٌٕسج أ٠ؼَبرٌه  ٠ٚزُ أخشِٜؼبسع  إٌٝ

اٌؼشع ث١ٓ اٌؼبئذ  فٟ اٌّشزشوخرٛاصْ اٌذٚي  اٌذ١ٌٚخاٌّؼبسع  . ٚفٝ حبٌخأزٙبء ِذح ػشػٙب

رىْٛ رىب١ٌف إٌمً ٚاٌشحٓ  ِب فأح١بًٔباٌّؼشٚػبد  ِٓ و١ف١خ اٌزخٍض ِٓ ٚاٌّؼٕٛٞ اٌّبدٞ

 ٌٍذٌٚخِؼشٚػبرٙب  إ٘ذاءرفؼً  اٌؼبسػخ ؼغ اٌذٚيث أْ إ٠ٌٝؤدٜ  ِّب وج١شحٚاٌغّبسن ٚاٌزب١ِٓ 

 اٌّٛأٟ فٟ أٚاٌّؼشع  سعأاٌّؼشع ثزٛد٠غ اٌؼبسػ١ٓ داخً  إداسح. ٚرمَٛ اٌّؼ١فخ

 إداسحسع اٌّؼشع ِٓ ع١ّغ اٌؼبسػ١ٓ رىْٛ أخٍٛ ثحبٌخ اٌّؼبسع اٌذ١ٌٚخ ٚ فٟٚاٌّـبساد 

 اٌخزبِٟؼشع ٚإػذاد اٌزمش٠ش ٌٍّ ٔٙبئ٠ٟزجغ رٌه رم١١ُ  ،اٌىجشٜ ِٓ ِّٙزٙب اٌّؼشع لذ أزٙذ

 .ػٕٗ

 للوعزض الختاهٍ الحفل

Exhibition's Final Celebration 

ٌٍّؼشع  اٌخزبٌٍِٟحفً  ثبإلػذادرمَٛ ١٘ئخ اٌّؼبسع ِٓ خالي ٌغٕخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ 

٠ٚٙذف اٌحفً  ،اٌششوبد اٌؼبسػخ أ١ٍٚٓ ػٓ اٌذٚي ضٌٍحفً ِّ اإلػذاد ف٠ٟٚشبسن ١٘ئخ اٌّؼبسع 

 اٌزب١ٌخ: األ٘ذافوً  أٚرحم١ك ثؼغ  ٝإٌ اٌخزبِٟ

 أٚاٌّخــ١ٓ  أٚرٕظ١ُ اٌّؼشع سٛاء ِٓ اٌؼبسػ١ٓ  فٟاٌشىش ٌغ١ّغ ِٓ شبسن  ٗرٛع١ -1

 إٌّفز٠ٓ.

 اٌؼشع. فٟاٌششوبد اٌّشزشوخ  أٚاٌظذالخ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌذٚي  أٚاطشرم٠ٛخ  -2
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ٌٍششوبد  أٚٛاء ٌٍغّٙٛس حممٙب اٌّؼشع س اٌزٟ األ١ٌٚخإٌزبئظ  اٌخزبِٟاٌحفً  ف٠ٟسزؼشع  -3

 ٌٍذٌٚخ اٌّؼ١فخ. أٚاٌؼبسػخ 

اٌؼبسػ١ٓ ٚرٌه ثؼذ  أفؼًػٍٝ  "اٌشٙبداد اٌفخش٠خ –ا١ٌّذا١ٌبد  –اٌىؤٚط "رٛص٠غ اٌغٛائض -4

 اٌزم١١ُ ِٓ لجً ٌغٕخ ِزخظظخ ٌٙزا اٌغشع.

 ٚاٌزٕف١ز. اإلػذادػٍٝ  األفشادرذس٠ت اٌّض٠ذ ِٓ  -5

 ."ِٚىبٔٗ ٚٔٛػٗ ،االرفبق ػٍٝ ِٛػذٖ ثظفخ رمش٠ج١خ" ٌٍّؼشع اٌّمجً "اٌز١ّٙذ" اإلػذاد -6

 اٌشس١ّخ ٚرىشاس اٌشىش ٌٍغ١ّغ. ٗطفز فٟأزٙبء اٌؼشع  إػالْ -7

 

 لنتائج الوعزض الختاهٍالتقزَز 

Exhibition's Final Report 

دسعخ  عبِغ ٚ شبًِ ٌحشوخ ٚٔشبؽ اٌّؼشع ثٛػٛػ اٌزمش٠ش: خزبِٟرمش٠ش  إػذاد٠زُ 

ٔسجخ ِسبّ٘خ  - حغُ اٌّؼشٚػبد -اٌّشبسوخ ٓ ح١ش: ػذد اٌغٙبد اٌّؼشع ِ فٟاٌزـٛس 

٠ؼـٝ  أْرُ ػشػٙب ثبٌّؼشع. وّب ٠غت  اٌزٟثشص اٌسٍغ أاٌمـبع اٌخبص ثّؼشٚػبرٗ  "اشزشان"

ثبٌزاد،  اٌذٚس٠خٌٍّؼبسع  ثبٌٕسجخ اٌّبػٟاٌؼبَ ٚػشع اٌؼبَ  اٌزمش٠ش ِمبسٔخ ث١ٓ ػشع ٘زا

ػٓ اٌؼشع  ٌٍمـبع اٌخبص ِضاًل اٌّؼشٚػخاٌسٍغ  ص٠بدح اٌؼشع ِٓ فٟٚوزا رفس١ش اٌسجت 

رشغ١غ اٌمـبع اٌخبص ػٍٝ  أٚاٌّحٍٝ  اإلٔزبطثس١بسخ  اٌحىِٛخ ال٘زّبَ اٌسبثك ألْ رٌه ٠شعغ ِضاًل

 اٌزٟاٌسٍغ  إ٠ٌٝش١ش اٌزمش٠ش  أِْغبي اٌزظ١ٕغ وّب ٠غت  فِٟششٚػبرٗ ٚإثشاص دٚسٖ  فٟاٌذخٛي 

 ٠زؼّٓ اٌزمش٠ش أْرٌه ٠غت  إٌٝ ثبإلػبفخ ،ٛؿ١ٕخاٌاٌؼشع ألٚي ِشح خبطخ اٌسٍغ  فٟظٙشد 

 "......اٌخطٕبػٟ صساػٟ الزظبدٞ"ٚٔٛػٙب  ٚحغّٙب األعٕج١خاسزؼشاع ػذد اٌٛفٛد  اٌخزبِٟ

اٌظفمبد  ٌٍّؼشع ِضً ػذد "اٌزغبس٠خ" االلزظبد٠خإٌزبئظ إثشاص وزٌه  ٚاٌّششف ػٍٝ وً ٚفذ.

 ٔٛاحٟػذد اٌضٚاس ٚوزا  إعّبٌٟٓ اٌزمش٠ش ٠زؼّ أْوّب ٠غت  ٚأٔٛاػٙبخالي اٌؼشع  أثشِذ اٌزٟ

 طبدفذ رٕظ١ُ اٌّؼشع. اٌزٟاٌّؼٛلبد  أٚاٌمظٛس 
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 الزراعُةالوعارض  إقاهةتىاجه  التٍالصعىتات  أهن

 ٚرأص١ش٘بٔٛػٙب ٚحغّٙب  فِٟٓ اٌؼمجبد رزفبٚد  وض١ش اٌضساػ١خ٠ٛاعٗ رٕظ١ُ اٌّؼبسع 

 ٚدسعخ اٌزغٍت ػ١ٍٙب. ِٕٚٙب ػٍٝ سج١ً اٌّضبي:

 هشكلة التوىَل: -1

ِّب ٠ؼـش ث١ٙئخ اٌّؼبسع  إٌب١ِخاٌذٚي  فٟرٕظ١ُ اٌّؼبسع ٚثبٌزاد  فٟوجش ِؼٛق أرؼذ 

 اٌّؼشع. إللبِخاٌظذ٠مخ ٌذػُ ا١ٌّضا١ٔخ اٌالصِخ ٚاٌذٚي  اٌذ١ٌٚخإٌّظّبد  إٌٝاٌٍغٛء  اٌّح١ٍخ

 الوؤهلة: الثشزَةالقىي  -2

ِذٜ رٛافش  اٌذ١ٌٚخبٌزاد اٌّؼبسع رٛاعٗ رٕظ١ُ اٌّؼبسع ٚث اٌزٟاٌؼمجبد  أُ٘وزٌه ِٓ 

٠زـٍت رٌه  إراٌّؼشع ِٓ ح١ش اٌزخـ١ؾ ٚاٌزٕف١ز ثبٌزاد.  إللبِخ اٌالصِخ اٌّح١ٍخ اٌجشش٠خاٌمٜٛ 

ٚاٌزذس٠ت ٚاٌذ٠ىٛس ٚاٌزظ١ُّ....اٌخ ٚسثّب ٠ىْٛ  ٚاإلػالْ اٌذػب٠خ فٟرٜٚ ِٙبساد خبطخ  أفشاد

٘زٖ  ٠مًٍ ِٓ رفى١ش ثبٌزاد ِّب ٚاٌفم١شح خإٌب١ِاٌذٚي  فٟاٌىبف١خ ِشىٍخ وجشٜ  األػذادرٛف١ش 

 أٚدْٚ رغذ٠ذ  ٟ٘رىشاس اٌّؼبسع اٌٛؿ١ٕخ ثظفخ دٚس٠خ وّب  أٚ خِؼبسع د١ٌٚ إلبِخ فٟاٌشؼٛة 

 رـ٠ٛش ِّب ٠جؼش اًٌٍّ.

 :األهنعذم استتثاب  -3

اٌؼٛاطف اٌس١بس١خ ٚاٌذثٍِٛبس١خ ث١ٓ ٚ اٌخبسعٟ أٚ اٌذاخٍٟ األ٠ِٓؤدٜ ػذَ اسززجبة 

 ػذَ اشزشان ثؼغ اٌذٚي. إٌٝب اٌجؼغ اٌذٚي ٚثؼؼٙ

وً  فٟاٌمظٛس  ٔٛاحٟػٓ  رُ رٕبٌٚٙب ػٕذ اٌحذ٠ش اٌزٟ األخشٜعبٔت اٌّؼٛلبد  إٌٝ٘زا  -4

 .ِؼشع

 التنوُة الوتكاهلة فٍدور الوعارض الزراعُة 

اء ٛثٙب س ٚاإلسشاعر١ّٕخ اٌشبٍِخ  إحذاس فٟػٙب اٌّخزٍفخ أٛأرسُٙ اٌّؼبسع اٌضساػ١خ ث

 أٚثـش٠مخ ِجبششح  االعزّبػٟٚوزا اٌّغبي  .اٌس١بحٟ أٚ اٌظٕبػٟاٌّغبي  أٚ ضساػٟاٌاٌّغبي  فٟ

 .رظ١ٕفٙب وً ػٍٝ حذٖ ذغ١ش ِجبششح. ٚلذ سجك اٌحذ٠ش ػٓ فٛائذ اٌّؼبسع ػٕ
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 الوعارض الزراعُة كىسُلة للذعاَة

 ألغشاعٚاٌغّب١٘ش ٚاٌس١ـشح ػٍٝ سٍٛوُٙ  األفشاد فٟ اٌزأص١شِحبٌٚخ " ٟ٘ الذعاَة

 ."ٌٙذف ِؼ١ٓ ٚصِبْ ِؼ١ٓ ِغزّغ ِؼ١ٓ فٟ ٛن ف١ٙب ٚرٌهِشى

ٌٚمذ ػشفذ اٌذػب٠خ ِٕز فغش اٌزبس٠خ ٚوبٔذ اٌخـبثخ ا١ٌٛٔب١ٔخ اٌمذ٠ّخ ٚس١ٍخ ِٓ ٚسبئٍٙب. 

ْ ٠١ٛخ ٚاٌس١بسخ ٚوزٌه وبْ اٌشؼش ػٕذ ا١ٌٛٔبٔبِغبي اٌذػ فٟثم١ّخ اٌخـبثخ  أفالؿْٛػزشف اٚ

 األُِوجش ِٓ اػزّبد غ١شُ٘ ِٓ أاٌذػب٠خ  فٍٟٝ اٌشؼش ػزّبدُ٘ ػاٌؼشة فمذ وبْ ا أِب اٌمذِبء.

 ثبسزضٕبء ا١ٌٛٔبْ ٚاٌشِٚبْ اٌمذِبء.

 الذعاَة أنىاع

 ِٕٙب: أٔٛاعحذ رارٙب  فٟاٌذػب٠خ 

 اٌذػب٠خ اٌج١ؼبء. -1

 اٌذػب٠خ اٌسٛداء. -2

 اٌذػب٠خ اٌشِبد٠خ. -3

 الذعاَة الثُضاء:

عً ٘ذف ِؼ١ٓ أِٓ  اٌؼٍٕٟإٌشبؽ ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ  اٌذػب٠خ اٌّىشٛفخ غ١ش اٌّسزٛسح. ٟ٘

 .ٚاإلراػخوبٌّؼبسع اٌضساػ١خ ٚاٌظحف  اٌغّب١٘شِٞٓ خالي ٚسبئً االرظبي  ٠ٚىْٛ رٌه

 الذعاَة السىداء:

خبثشاد اٌسش٠خ ٚال رىشف اٌذػب٠خ اٌسٛداء ػٓ ّاٌذػب٠خ اٌّسزٛسح ٚرمَٛ ػٍٝ ٔشبؽ اٌ ٟ٘

ػٍٝ ِمشثخ  أٚداخً اسع اٌؼذٚ  فٟه ِظبدس٘ب اٌحم١م١خ ٌٚىٕٙب رّٕٛ ٚرزٛاٌذ ثـش٠مخ سش٠خ ٚرٌ

.ِٕٗ 

 الذعاَة الزهادَة:

ٚساء ٘ذف ِٓ  رخزف٠ٟىشف ػٓ ِظبدس٘ب إٌبط ٌٚىٕٙب  أْرخشٝ  ال اٌزٟاٌذػب٠خ  ٟ٘

 .األ٘ذاف
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 الذعاَة أسالُة

 وض١شح ِٕٙب ػٍٝ سج١ً اٌّضبي: ٚأسب١ٌتحذ رارٙب ػٛاًِ  فٌٍٟذػب٠خ 

ر١ًّ  اٌزٟاٌشؼٛة  فٟاٌؼبَ وّب ٔؼشف خبطخ  اٌشأٞ فٌٍٟٕىزخ رأص١ش وج١ش  أسلىب النكتة: -1

فٟ اٌشأٞ  ٠ىْٛ ٌجؼغ إٌىبد رأص١ش أْ أح١بًٔب. ٚلذ ٠حذس اٌّظشٞرٌه وبٌشؼت  إٌٝثـج١ؼزٙب 

 .اإلراػ١خ ٚاألحبد٠شاٌّمبالد اٌظحف١خ  اٌؼبَ أوجش ٚأػّك ِٓ

اإلػالْ وزٌه ِٚٓ  أسب١ٌت أُ٘اٌٛالغ ِٚٓ  فٟاٌذػب٠خ  أسب١ٌت أُِ٘ٓ  ٚ٘ٛ التكزار: أسلىب -2

 أٚ اإلراػخ أٚاٌظحف  فٟ ذحٚاح ثّشحاإلػالْ ػٓ ٔفسٙب  فٟسٍغ آٌِ  خسٍؼ رىزفٟعً ٘زا ال أ

حزٝ  اٌّزمذِخثىً اٌٛسبئً  رىشاس اإلػالْ ػٓ ٔفسٙب فٟاٌّؼشع ٌٚىٕٙب رأخز  أٚاٌز١ٍفض٠ْٛ 

 اٌذػب٠خألِذ ٚوزٌه ا ٚؿ٠ٍٛخ ػ١ّمخإٌبط ثظٛسح  أر٘بْ فٟأْ ٘زا اإلػالْ لذ اسزمش  إٌٝرـّئٓ 

 ػٓ اٌزىشاس. ِـٍمًب ٌٙب الغٕٟ االعزّبػ١خ أٚ اٌس١بس١خ

ِٕٙب أسٍٛة اٌزحش٠ف  خغ١ش ِششٚػ أسب١ٌتاٌٛالغ  فٟ ٌٍذػب٠خ: قاالختال الكذب أو أسلىب -3

 . قٚاٌزىز٠ت ٚأسٍٛة اٌحزف ٚاالخزال

اٌؼذٚاْ  خوبٔذ رغشثٚ اٌذػب٠خ أسب١ٌتصجذ أْ ٘زا األسٍٛة ِٓ أُ٘  ٚلذ: واألغانٍ األناشُذ -4

 ػٍٝ ِظش ِٓ ألٜٛ اٌشٛا٘ذ ػٍٝ رٌه. اٌضالصٟ

ِٓ  خوً حشو فٟرظذس ػٓ اٌضػّبء  اٌزٟ اٌجس١ـخػٓ اٌىٍّبد  ػجبسحاٌشؼبساد  الشعارات: -5

ِضً  اٌم١ِٛخٚاألٔبش١ذ  األغبٟٔصُ ٠شدد٘ب اٌشؼت ٔفسٗ وّب ٠شدد  ٚاالعزّبػ١خ اٌس١بس١خاٌحشوبد 

فٛق  ٚاألِخاٌحك فٛق اٌمٛح ".1111سٕٗ  فٟاٌضػ١ُ سؼذ صغٍٛي وبْ ٠شدد٘ب  اٌزٟاٌشؼبساد 

 ".اٌحىِٛخ

 فٟػٓ ؿش٠ك اٌشبئؼبد ٚإؿاللٙب ث١ٓ إٌبط  ٠ٚىْٛ رٌه غبٌجًبالعام:  الزأٌجس نثط  أسلىب -6

ٌٙزٖ اٌشبئؼبد. فئرا اصجذ اٌزح١ًٍ ٔغبحٙب راػذ  ثبٌٕسجخاٌؼبَ  اٌشأٞٚلذ ِؼ١ٓ صُ اٌم١بَ ثزح١ًٍ 

 غ١ش٘ب ٚ٘ىزا. إٌٝذ فشٍٙب ػذي ػٕٙب ٚرىشسد ٚإرا صج


