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 40 (لمم ةملهالاةك ةماي ضةا  عوة ةللةم هأل ا ةماماألم            للةما ةمعتا ةمبنلي :(51) دإـقلةلج
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 47 ( التية ألا عبلمةم ةمدنعا ةملقعيمألا تسك ةم ةسألةك                  يتما ةمقعية يةماس ألة :(62) دإـقلةلج

 48 ( يتما ةمقعية يةماس ألة )2015/2004 اديا ةلمةم ةمدنعا يةمتاأل ألا ري ةم ةلبا م ليةو :(63) دإـقلةلج
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 49 (ةامتةإك ةمسةيألا يلقاةألةك ةملباعا    يتما لباعا ةيلألا ةمتسألا عا لعمةت ةميةةي : (64)  مية ا و

 50 (ت و ةاة ة  لنب  يةلم ةمعألةةةك       يتما لباعا ةيلألا ةمتسألا عا لعمةت ةميةةي : (65)  مية ا و

   
 54 2013-2015اج  درألا  ام اا ب)مةعماجلم يلامضا عضولا : (66) دإـقلةلج

 55 ةفىضإلمنامعلم ايردما  ىيضل ا بعا ا قرمسا : (67) دإـقلةلج

 55 يد سما  اد وح : (68) دإـقلةلج

 55 ةفمياما  )مةعماساا  ىجةر ا  اضا : (69) دإـقلةلج
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 56 ا  دةدا  ام رما  افىضإلماعبتا  ارةاليماوفيلييم : (71) دإـقلةلج
 56 2015/3/31ال املماا2011/1/1ا  دةدا  اضابماة اةدسيحا  )مةعم : (72) دإـقلةلج
 56   دةدا  افيولاع ا  ىم ةمنامملإلم : (73) دإـقلةلج
 56   ابم اا  ااةلسماعبتا  ارملمالوجير ا  ابملا : (74) دإـقلةلج
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 62 ةلمةم ةللةم هأل ا ةماماألم لا ةممبيا يةاةةا تسك ةمبنألا : (83) دإـقلةلج

 63 ةسعا ةللةم هأل ا ةماماألم المب ةم ةألألا يةملوةمسألا : (84) دإـقلةلج
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 ةلمةم ةللةم هأل ا ةماماألم ةممألا الك اا ألاوو المب لتانا ةمااك ةيبةمأللألا منبةو : (86) دإـقلةلج

2015/2014 
63 

 65  ةيةضدا ةماي ةسقاوة مة اا ةمبا ةك ةمبةلا : (87) دإـقلةلج

 66 ( ةإا ة ألةك يلمباةك ةما ةهو   مة اا ةمضهيا ةمقةةيةألا : (88) دإـقلةلج

 67  الة ةزةك مة اا  وةز ةما ةعا ةممةتنألا : (89) دإـقلةلج

 68 ةملضةاألم ةمقة لا يةملة زا : (90) دإـقلةلج
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 ةمي تا ةيضبةة
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 47 ةلمةم دنعا ةمماةسةك ةمبنألة :(2) ضبة ا و

 48 2015/2004 اديا ةلمةم ةمدنعا ري ةم ةلبا م ليةو :(3) ضبة ا و

 50 (ت و ةاة ة  لنب ليةما ةمابنلو  ةملعنل لمريص عةممألةةا ةيامةي :(4) ضبة ا و

 53 الة ةزةك ا ةللةة ةميتما :(5) ضبة ا و
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 64 ل ليص ةموأل ا ةامةاألا :(7) ضبة ا و

 64 ل ليص ةللةم هأل ا ةماماألم :(8) ضبة ا و
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 65 ةهو ةمةضةدةك يةاة ةزةك مة اا ةمبا ةك ةمبةلا يةالاو : (10) ضبة ا و
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 تـيـإوـجللللللللللللللللللللللللللللللل
مةعك  ةلبا ةمتسألا عا داة يلةم ابسألسوة لنب ةاعةص بة ةمدا  ةماي اهمط المب الألزهة ري ةيمةم 
كبم    2015 - 2014 ةيبةمأللي يةامةاط يتملا ةمل الم يةمعتا ةمبنليا مقم بةا ةمبةو ةيبةمأللي
لبةب ةمبنلا  لةلةا لنأل ةا عةاة ةزةك يةماتسألا يةمةلةم ري ةمعاةلت ةمماةسألا  يلوةاةك ةمدنعا  يةللةم هأل ا 
ةماماألم  يةملاةر   يةملتاعاةك  يةملضةرةا يمو ألقايا ةماديألا لنب البسةك ةمدنعا ةملوةاةك ةيبةمأللألا 
ةمعتاا عة ابمأ مم  المب البألةوو ري ةملوةاةك ةمتألةاألا  ةملوةاةك ةملاةا) ةماي ا ألألمهو ري عأل ا ةمبلة 
يةملةةرسا عب ةما منتيية لنب ةميطة ا  يللنك ةم ةلبا ةأللةا لنب للد ةمة قةك ةسا ةعاا مقنا ةمليةام 
يالألألا ةمملو ةمتبيلي الإ الةن  لنب ةهلألان  مو ألبا لنب تسةك ةمةيلألا ري ةيمةم ةي ري  يما 
ةملتا ةك  يلم ااةبو ةمتعاةك يةمسةيةك زةمك ةاة ةزةك يالألزك ةملتا ةك ماسةهو ري اةلألا ةمل البةك 
ةملتنألا يةماةلألا ةميدةألا ةمضةلنا يةمعةةم لنب ةقةد ةمقيا يااري ةقةد ةملبا  ياتققك همم ةاة ةزةك ري 
ارو ةميبيعةك يةماتمألةك ةمبعألاا ري مم  ةمبةو لا تألا  نا ةمليةام  2015-2014 ةمبةو ةيبةمأللي
ياةة ا ةلمةم ةمدنعا  رقم للنك ةامةاةك ةملتان ا ري للةمةك ييتمةك ةم ةلبا ماتقأل  اسةما يةهمةا 
ةم ةلبا يةسالاة ةمليةام ةملاةتا ةرلة ةسالاةا يدياك ةم ةلبا لما تدد السااةاأل ألا مقألةما ةماديألا 
يةماتمألا ري ةملةةهت ةمماةسألا يدا  ةماماألم ياقألألو ةمدنعا يزألةما ةيعتةا ةمبنلألا ةمادعألقألا  يمقم ةةببم  
ادعأل  همم ةمتدد ري  لألم ةمل ةإك ةملمبياا ةلام الأل ةعألةاا يةلمك ةم ةلبا تداا ماتمألا ةمعاةلت 
ةمماةسألا يةيعتةا ةمبنلألا يدا  تملا ةمل الم ياول ةماابألز رألوة لنب ةملضةابا ةمل البألا يللةم هأل ا 
 .ةماماألم يةمبةلنألا  ياعةمة ةمتعاةك  يلقم ةملهالاةك ةملاتييا ةماي ايكب ري اديألا ةيمةم ةمبةو

ا لا ةهو ةملعةماةك ةماي ةاتماوة ةم ةلبا  لعةماا ةمعمم عةملاتنا ةميةميا مايسبا لعةةي يلاةر  ةم ةلبا   يةل
يمم  عو ةلا لعةب مبنألا المةاا ةيللةة يةإ ايةم يلعةب بنألا ةمبنيو يبمم  لعةألألاإ ممة اا ةمنيةزو ي ةلةك 
ي ألا   يهمة عميام ألبزز  ماةك ةم ةلبا إساألبةك لزألم لا ةمدنعا ياقمألو لاةر  اايا عةمليةي ةك 
 .ةمبةملألا ماقمألو ابنألو لةةم لالألز يتملةك ةيلألا مندنعا يةمل الم ةملتني يةيتةك ةملينتا ةةتاألا

ماببألم تاا ةم ةلبا لنب ةمابةلة عض ةرألا  2015 –2014 يري ةمتاةو ةقمو همة ةماقاألا ةمسةيط مبةو
يةة اةم لم ةم لألم  يهمة ةموما يلبةةم ية سةة  يسيا ةتةرط لنألن ري  لألم ةيي ةك يةمابةلاك    
يةهبم  ةأللةا سبا يمياةة منااتألك عبط لنتيطةك ةي ة ااةتةك تية همة ةماقاألا  يهمة ةماي ن أللم  
 ةلبا ةمتسألا عا داة لنب ةمداأل  ةميتأل) ماتقأل  ةماسةما يةيهمةا ةماي تمماوة يهي اتدي 
 .2016 تديةك يةعاا  عةا ةم لةو

 لللللللللللللللللللللللللللل

 ةموكلعةدخطـاللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 يقإقلاطألعةيو.ألللللللللللللللللللللللللللللللللل





 

 عةطيإطا

 ةلك يتما ةماتدألد يةملبنيلةك يةم يما يعةمابةيا لم  لألم ةمبلةمةك يةميتمةك ةماةطأللألا مةتة ةم ةلبا عولمةم ةماقاألا ةمسةيط     
تألا بةا ةمبةو تةراا عةاة ةزةك يةمالألألاةك ري ةم ةلباا رقم يماك ةااةما ةملنبألا عابألألا ةيساةم ةممبايا لني  2015 – 2014 مبةو
ة االألألا منلا كبل   2015/6/15 ةمقألسي ا ألسةا من ةلبا عبم ةةاوةم لما ا ةسا ةيساةم ةممبايا دن ةمتلألم ا ألسةا من ةلبا عاةاألا يدا
 نال ةمم ةم ةلبا يةملاةبز ةمبنلألا يةميتمةك يةممية ا ةامةاألا لم اللةما هألبنا عبش ةميتمةك يةممية ا ةامةاألا مااا و يلادنعةك ةملات
ةم مألماا يةيةةم ةمبةو ةمماةسي اللك لاة با لبطو ةمعاةلت يةمتدد ةمماةسألا يةمابنأللةك يةا اةمةك عوما اقمألو ةلنب لسايألةك ةمتملا 
ري ةمل ةإك ةيبةمأللألا يةامةاألا  ياةلألا ةمل الم  يعقألك ةم ةلبا لتةرطا لنب لسايأ لةةم لا ةمالألز عةمارو لا ةميبيعةك ةملةمألا 
يةمعأل ألا  يسبك ةم ةلبا المب اديألا ليةامهة ةملةمألا عيةسدا ةإساتمةو ةيلية منسبةةك  يةيبضة   يليةما ةممتة ةيتاأ بةماسيو 
 اةمماةسألا  يلقم ضاةبةك لم ضابةك لةملألا مايمألم ةمدة ا ةملا مما

يبلة هي لعألا ري ةماقاألا  تةيمك ةم ةلبا ةاتةم  اةاةك يتديةك اوما المب اتسألا ةمعأل ا ةم ةلبألا مندنعا يلملهو عبمم لا     
أل ةعألا ري ةماةلألا  ةملعةماةك يةيةضدا ةماي اسةلمهو لنب عةةم ةمضتيألا ةملسنتا عةملوةاةك يةمقماةك ةملدنيعا مألسةهلية ع بةمألا يةل
ةميدةألا ةمضةلناا يةماقاألا ةممط عألا ةألمألةة هي لتةيما معألةا ةاة ةزةك يةملعةماةك يةم بةمألةك يةمقاةاةك يةا اةمةك ةماي تميك ري 
 اةم ةلبا ماقألألو ةيمةم للا لهضاةك لتمما يةمبلة لنب اتسألا ياديألا ةيمةم ةمبةو ري ةمسةيةك ةماتقا

ياللك هألبنا ةماقاألا ةمسةيط عتألا ألببم بةل عةك لا ةعيةك ةمادياةك يةاة ةزةك ةماي تميك ري ةم ةلبا مألقمو ةماقاألا يياا     
ضةلنا لا الة ةزةك ةم ةلباا بمم  اول اللمةم  مةية التية ألا الدةم لبنيلةك يعألةةةك اللةرألا لا لتانا ةيةضدا ةيبةمأللألا ري 
 اةم ةلبا
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  ةممولاالعةدخطـا

يابابز ا ةللا كبةهة كتلم   1999 يماك ةااةما ةملنبألا ةمسةلألا عابسألم  ةلبا ةمتسألا عا داة ري ةألسةا
ةسو ةماةتة ةمبطألو ةملل يا من عوما ةت  اما ةملن  ةمتسألا عا داة  يةةوة ةية  ةلبا اهسم تاة تبو  اما 
 .ةملن  لعمةت ةميةةي ةعا ةمتسألا ت طن ةت

بو لا ةمبةيلا للةا  يابالم رنس ا  214 ياقم ةم ةلبا ري ةملةدقا ةم ةيعألا لا ةمللنبا  اك لمألةا لبةا لنب عبم
ةم ةلبا لنب اديألا ةماتييةك يعاةلت ةماماألك ةماي اسا ألك منتة ةك ةمعضاألا يةمدعألبألا منعأل ا ةملتألدا  يازيألم 
ةملبةهم يةملهسسةك ةملتنألا يةميدةألا عةمليةام ةمعضاألا ةملههنا يةملماعاا اللةرا المب ةيهلألا ةمبعاأ ةماي ايمألوة 
  اةم ةلبا م عتةا ةمبنلألا يةمعاةلت ةماي ابلة ع بةمألا لنب اديألا ةمل البةك ةملتنألا

عمةك ةم ةلبا لسألااوة ةييمب ري لي م له ك بةا سةعقةا  زمةا لا  ةلبا لهاا يةةاقنك المب ةملي م ةمتةمي ري اضاألا 
 ISO يةلالمك ةمتدا ةما ألسألا منتاو ةم ةلبي ةمتةمي لبةألألا ةمعةةم ةمميمألا عتألا تينك لنب ضوةما ا2004  ةية
 اللة ألبةي ةا لعةةي ةم ةلبا يلاةرقوة االام عةملبةألألا ةمميمألا لا تألا ةمسبا يةماةطألو ياقمألو ةمتملةك

  4) اتييةا  اللةرا المب معنيو ةمااعألا ري  48) ألي م ري ةم ةلبا يلةةي بنألةك الة) ما ا ةمعبةمياأليم ري
اتييةك يعاةةل ي ما ا ةملة ساألا ري ةمنلا ةمباعألا يةملةةهت يةسةمألك ةماماألم  عتألا أليع) ل ليص 
اتييةاا ياقملك ةم ةلبا إساتمةا عاةةلت لة ساألا منماةسةك ةمبنألة ري ةامةاا ةمسألةتألا    54) ةماتييةك
يلة ساألا ةةيةا  يعاةةلت ةملة ساألا ري ةمدة ا ةملا مما  يةملة ساألا ري ةامةاا ةموةمسألا  يلة ساألا ةمبا ةك 
ةمميمألا يةالاو  يلة ساألا هةمسا ةمتةسيك يةمضعبةك  يعاةةلت لة ساألا ةماألةلألةك  يلنب لسايأ ةمعبةمياأليم 
اقملك ةم ةلبا اساتمةا عاةةلت ةمالةألا ةمدةا ا  يعاةةلت ةمقعةما  يعاةةلت ةمالةألا ةماة سألا  يعاةةلت ةمقةةياا  يهمم 
  :ةمبنألةك هي

 

  312) عةالةرا  المب للةماي  ةمعتا ةمبنلي يةمماةسةك ةمبنألة) ي ضهيا ةمدنعا)  يعنل لمم ةللةم ةموأل ا ةماماألسألا
 دةمعةا ري ةم ةلبا منبةو ةمماةسي  5824) لةلاا  يلمم ةمدنعا ةملس نألا  863) لليةا  يلمم ةمبةلنألا
اللةرا المب مم  اتدد ةم ةلبا ا ةلا لمم متا لا ةملاةبز ةمعتيألا ةماي اواو عماةسا ةمعأل ا  ا2015-2014 
يةمايتا  يةمابمألا يةميايا ةملبمةألا  يضهيا ةمعةمألا  يةملةةد  ةماأل ألا يةمااةا ةميقةري  اللةرا المب ةملاةبز ةمقة لا تةمألةا 
ري ةم ةلبا  يهي لابز ةمتةسيك يابةيمي ألة ةملبنيلةك  يلابز اديألا ةمةم ةللةم ةموأل ا ةماماألسألا  يلابز ةيةعةد 
منماةسةك ةإيةاألا  يلابز ةمماةسةك يةإساضةاةك ياةلألا ةمل الم  يةملابز ةيامةي ةمبياط منييية منلبنيلةك  يلابز 
 .عتا ياديألا ةمدة ا ةملا مما  يلابز ةيلألاا عسلا منااةا ةميقةري رألا ةملةمط  يباسي ةمأليةسبي منااةا

ابلة المةاا ةم ةلبا لم ةمدنعا مالمألا ايم ةمابةيا يةماسةل) ةملةدنقألا لا الأللةةوة ةمبلأل  عبهلألا ال ةلا لية همم ةمبا ا 
 اعألا ةم ةلبا  يدنعاوة

ياالألز ةم ةلبا عاقمألو عاةلت ةيلألا ري ةمل ةإك ةماألةلألا يةميقةرألا ةماي عمياهة الةي تألةا ةمدةمك ةم ةلبألا  يايرا  
رايةا تقألقألاا مللمةم ةممةاي يمتألةا ةملساقعةا ياقمو ةم ةلبا تملةك ضةلنا ي للك معةةم ةميقا عألا ةم ةلبا يدنعاوة  
ماتقأل  ةيهمةا ةما ألسألا من ةلبا  ياسنأل) ةمتاأل ألا عةملوةاةك ةيبةمأللألا يةمتألةاألا ةماي ايرا موو راا ةمة ةم ري 
  .ةمتألةا ةمبلنألا
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   موبعل  -  . اد ا  - . موبعل  مولعلا -
 دد تق  و لكم أل  ةراكد -  تادعمعملاك  جوبعنكت  -  سدنهلا  -

    ةع  ون ق  كلاا لدي  تال مبرل لن  أل موبعل  ما اا -   ماو  مو كت أل مااكلا -  



يايرا ةم ةلبا تملةك يعاةلت اماألك منل الم ةملتني  اتمةا ةمالألألا ةملدنيك ري ةمل ةإك ةإ الةلألا  
يةإ ايةمألا يةميقةرألا ياتسألا ةيلألا ةمتألةاا ياوما همم ةمعاةلت يةمتملةك المب ابزألز لا ا ةمل الم ةملتني 
عةم ةلبا  يةإسا ةما لا ةملاةر  يةمتعاةك ةملايةراا رألوة  يبمم  ةاسوةو ري اللام ةمقألو ةمبة نألا يةإ الةلألا 
 .منل الم ةملتني يةملتةرطا لنألوة

ضوم ةمابنألو ةمبةمي ري ةياما ادياةك بعألاا الينك ري ةمايسم ري الةضةم ةم ةلبةك يةزمألةم لمم ةمدنعا  ية عةة ةمقدةص 
ةمتةا لنب ةإسايلةا ري ةمابنألو ةمبةمي  يطويا ةةلةد  مألما منابنألو ةمل ايم يةمابنألو لا عبما يعلاتطا همم 
ةمادياةك ةساضباك ةم ةلبا ةمتة ا ةملةسا ملعد  يما ةمابنألو ةمبةمي للةةةا مةيلألان ري طة ةمطايا يةمةطو 
ةمابنأللألا ةم مألما يسألةسا ةمبيملا يةيسية  ةمل ايتا  يةساملب مم  ةما بألا ري للنألا اقيألو مةاي لسالاا معاةلت 
ةم ةلبا ةمابنأللألا يةمتملةك ةماي اقملوة  لنب ةا اساةم ان  ةمبلنألا المب لبةألألا يليةعد لتمما ألال) لا تاموة 
لسايأ اةطأللوة يب ةما ةمة وة يليمة ألاوة  للة أللبةوة لا ةمةم اسةماوة ري ةمابنألو يةمعتا ةمبنلي يتملا ةمل الم ير  
همم ةملبةألألا  يألملو لابزهة ةمبنلي يةماةةرسي عألا ةم ةلبةك لنب ةملسايأ ةميدةي يةمميمي  يألللا موة يقا ةمل الم 
 ايةملهسسةك ةمابنأللألا ةيتاأ

يعةمارو لا ي يم اقةاألا سةيألا لقملا لا ةم ةلبا المب يزةاا ةمابنألو ةمبةمي روةن ألساةم ةإهالةو عةماقألألو ةممةاي من ةلبا 
لنب ةإلاقةم عبا  لألم ةمعاةلت ةمماةسألا يةيةضدا يةمتملةك ةماي اقملوة ةم ةلبا أل ك ةا اللا ةمتم ةملدنيك لا 
ةم يما  يةا المةااوة اللك عيياا لوةألا  ياوا اللمةم ةماقةاألا ةساةةمةا المب ةملتةيا ةما ألسألا ةماي ة الهة ل نم ةمابنألو 
ةمبةميا يمقم مةعةة لنب اتمألم ةبيا ةميسة ة ربةمألا ري اة ألم تددةة ةاسااةاأل ألا ةماي ساسةهو ري ةقة ةم ةلبا لا 
 اةميلم ةماةها المب ةميلم ةملتدد من  يةمبلة لنب ايرألا  لألم ةمليةما ةماي اسةلمةة ري مم 

رنمألوة ةمما لنب ةيمةم  (Stakeholders) يمبي ا لة) ةم ةلبا ةملييي ألا ةملاياألا يبسك يقا ةيتةك ةملينتا
ةم ألم رأللة ألابن  ع لألم الة ةزةك ةم ةلبا يعضبة لة يةا يعةمارو لا مم  روةةة إ ةاملي ةمبلةة  يمبةةة ةسبب تيأليةا 
 .(ة.ـتلةدـلعةتطوا) ماتقألقنا رةمضبةا ةممط ةاتمان  ةلبا ةمتسألا عا داة لةم ةمابسألم هي

 عةةروا: 

 .اسبب  ةلبا ةمتسألا عا داة ةتي ةمالألز ري اقمألو عاةلت ةيلألا ري ةمابنألو  يةمعتا ةمبنلي ياةلألا ةمل الم

 عةة.خةا: 

 ةلبا ةمتسألا عا داة لهسسا ابنأللألا يعتيألا يدةألا  اوما المب اقمألو الة ةزةك لالألزا ري ل ةة ةمابنألو 
يةمعتيا يةمقألةو عميا اة م ري ملو ةماةلألا ةميدةألا يةإة اةم لنب ةمبةموا يانازو ةم ةلبا علسهيمألاوة ةمل البألا عولمةم 
 .دنعاوة مبةمو ألزمةم ادياةا  يابلة لنب اديألا ليةامهة ةممةاألا يةضا يقةرا ةمالألز

 عةدإعا: 
 :ةةدا ةا لا اسةما ةم ةلبا روا ةيهمةا ةماي اسبب ماتقألقوة هي

 .اقمألو عاةلت ةبةمأللألا ايةبك ةماديا  يلية لاا إتاألة ةك ةماةلألا يسي  ةمبلة .1
 .ةملسةهلا ري ةماةلألا ةميدةألا يةملتنألا عةمضاةبا لم ةمقدةص ةمتةا يةمل الم .2
لمةم ةمدنعا  يةل ةلا لا ةك ايةية لم تاأل ألوة .3  .ةإسايلةا ري ةملساقعة لا تاة ةمعتا ةمبنلي يةل
 .اةلألا لوةاةك ةما بألا ةاعمةلي مندنعا لا تاة ةإساتمةو ةيلية منليةام ةملاةتا .4
 .ايرألا عأل ا  ةلبألا يتألا يلايةزةا ي ةمعن مملو ةمبلنألةك ةيبةمأللألا يةامةاألا .5
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 طدطكلعةطةخم  

 األبيا مبة  ةلبا ل نم ألسلب ل نم ةيلةةم ألابما لا ا ألم يةيةي لضا لليةا 

 :يألاةم ل نم ةلةةم  ةلبا ةمتسألا ةمتةمي سبةما ةمسألم تنميا ةعي تسةا  يأللول ري لليألان باا لا

ـســـــــاااااااااااااااااااااااااعس  سلـرـــسيـر ناعــــــــــــ
ـســســـــــعنـااااااااااااااااااااااااااااااااااام ـــ ــبلـر ةاعـــــ  سعلـعـل
ـسـةــــــبســاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ـــ ـــل ةاعـــــ  ً 
ذاااااااااـب ـسـةــوـــــب ـــ ـــل ناعـــــنـعيـــ  ً 
ــ ـاااااااااام ـســعـــــب ـــ ـــل ناعـــــنـعيـــ  ً 
ـسذـااااااااااااااعس ـسـًعذــ ـــ ـــل ناعـــــنـعيـــ  ً 
ـســـســــ رعــاااااااااااااااس ـــ ـــل ناعـــــنـعيـــ  ً 
ـ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعس ـــااااااااااااااااــً ـسـ ـــ ـــل ناعـــــ  ً 
ـسـس ذااااااااااااااااامـــاسعسذاااااااااااس ـــااااااااااااااا ـــل ناعـــــ  ً 
ـذـاااااااااااااااااااااااام ـــل ناعـــــــــــاااااارـــااااااـــ  ً 
ـــل ناعـــــــــــااااااااااااااااااااعــــياااااااااااااااااااااااععس  ً 
ــبذ اااااااااعس ـ ناعــــــــــعكـابـةمســ  ً ـل
ـسـًـــــلــــسلـرـــيعةام ـــ ـ  ــنـعيـــ  ً ـل
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 ناعـــــــــــــســـــــاااااااعس



 ةخةوخلاللطدطكلعةدخطـا

 ةموكلعةطدطك عة.تخملعةإستـةلاطألعةيو.ألةموـــــــــــــــــكلعةدخطـا

 للتتيةا  ةيساةم ةممباتتيا ةة تك ةما ألتتتتتم منضتتهيا ةيبةمألتلألا

 للتتيةا  ةيساةم ةممباتتيا ةة تك ةما ألتتتم منضتتهيا ةامةاألتتتتا

 للتتيةا  ةيساةم ةممبايا للألتتتتتم بنألتتتتتتتتتتا ةموةمستتا

 للتتيةا  ةيساةم ةممباتتيا لتتلألم ةمعتا ةمبنلتتي يةمماةستةك ةمبنتألتتة 

 للتتيةا  ةممبايا ةمقة تو عبللةة للتألم بنتتألتا  ةمبنتتتيو ةمااعيألتتا

 للتتيةا  ةممبايا ةمقة تتو عبللةة للتألم بنألتتا المةاا ةيللةة يةإ ايتتتةم 

 للتتيةا  ةممبايا ةمقة تو عبللةة للألتتتتتتتتتتم بنألتتتتتتتتا ةةمةك

 للتتيةا  ةممبايا ةمقة تو عبللةة للألتم بنألا ةيلألتاا لة ضا عةتك ةمتسألا منالاألتتتش

 للتتيةا  ةممبايا  ةمقة تو عبللتةة للألتم بنألتتتتتتا ةمبنتتتتتتيو

 للتتيةا  ةممبايا ةمقة و عبللتتةة للألتم بنألتتتا ابةيمي ألتتة ةملبنيلتةك

 للتتيةا  ةممباتتيا ةمقة تتتو عبللتتتتتتتتةة للتألم ضتهيا ةمدنعتا

 للتتيةا  ةممبايا لمألا  وتةز ةما ةعتتتتتتا ةممةتنألتتتتتتا

 للتتيةا  ةمسألم لمألتتتتتتتا مة تتاا ةمضتهيا ةمقةةيةألتتتا

 للتتيةا  ةمسألم لمألا  مة تاا ةمضتتتتتهيا ةملةمألتتتتتتتا

 للتتيةا  ةممبايا ةمقة و عبللةة للتألم بنألا ةمعااة منسألةتا يةةيةا

 للتتيةا  لليتة بنألا ةمبنتيو 
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 للتتيةا  ةممبايا لتلية بنألا ةمعاتاة منسألةتا يةةيتةا

 للتتيةا  ةممبايا للية بنألا ةيلألاا لة ضا عةك ةمتسألا منالاألش

 للتتيةا  ةممبايا للية بنألا ةمبنتتيو ةمااعيألتتا

 للتتيةا  ةممبايا للية بنألا ابةيمي ألة ةملبنيلتتةك

 للتتيةا  ةممبايا للية بنألا ةمعاتاة منسألةتا يةةيتةا

 للتتيةا  ةممبايا لتلية بنألا ةموةمستتا

 للتتيةا  ةممبايا للتية بنألتا ةةمةك

 للتتيةا  ةممبايا للية بنألا المةاا ةيللةة يةإ ايةم

 للتتيةا  للية ةمل الم ةملتنتتتتي

 للتتيةا  للية ةمل الم ةملتني

 للتتيةا  للية تاأل ي ةم ةلبا

 للتتيةا  ةمدةمك  ا ألتتم ةاتةم ةمدنعتاا للية دنعا ةم ةلبا

ـوتًةالطا  :ةخةةخلاللطدطكلعةـطإعمل
 ةموـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلعةطدطــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عة.تخملعةإستـــــــــةلاطألعةيو.أللةموـــــــــــــــــــكلعةدخطـــــــــــــــــــــــا
 ةيساةم ةممباتتتتتتتتيا تتتستتا مة تدتتتةك ةة تتتتتتتتك ةما ألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم منضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهيا ةيبةمأللتألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 ةيساةم ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا دتتتاة ةمزلعتتتتتتتتي اةة تتتتتتتتتتتتتتتتك ةما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتألم منضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهيا ةامةاألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ةإساةم ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا للا ةمتضلتتتتتتتتةا تاللألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بنألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةموةمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ةيساةم ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا يةمتتتت) ةمضتتتتتتتتتاةاط للألتتتتتتتتتتتتتتتتتم ةمعتتتتتتتتتتتتتتتا ةمبنلتتتتتتتتتتتتتتتي يةمماةستتتتتتتتتتتتتتتةك ةمبنتألتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا لتلتتتتتتتتتم ةم ا تتتتتتتتتتتتتتتتةك ةمقة تتتو عبللتةة للألتتتتتتتتم بنألتتا ةمعاتتتتتتتتاة  منسألةتتتتتتتتتتتتتتا يةةيتتتتتتتتتتتتتتتتتةا
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا تةمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ةمبدألتتتتتتتتتتتةك ةمقة و عبللةة للألتتتتتتتتتتتتتتتتم بنألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةمبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتيو ةمااعيألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا لتتتتتتتتةمة مة تدتتتتتتتتتتتةك ةمقة تتتتتو عبللةة للتتألم بنألا المةاا ةيللتتتةة يةإ ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةم
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا لميتتتتتتتتا ةعتتتتي بابتتتتتتتتي ةمقة تتتتتتتتتتتو عبللتتتتتتةة للألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بنألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةةمةك
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا هةةتتتتتتتتتتتي ةمةيةرنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةمقة تو عبللةة للألم بنألا ةإلألاا لة ضتتا عةك ةمتسألتا منالاألتش
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا سنألتتتتتتو ةمبلةألنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةمقة تتتتتو عبللةة للألتتتتتتتتتتتتتتتتتتم بنألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةمبنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيو
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا عستتتتتتتتتتتتتتتتتتتةو ةمقاةمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ةمقة و عبللةة للألتتتتتتتتتتتتتتتتتم بنألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ابةيمي ألتتتتتتتتتتتتتتتتتة ةملبنيلتتتتتتتتتتتتتتتتتةك
 ةممباتتتتتتتتتتتتتتتتتيا عاة ةعي اتألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن تتتتتاتتتةمقة تتتتتو عبللتةة للألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهيا ةمدنعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
                ةلألتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ةمل نم تتتتتتتتتتتتتتتتتةكتتتةمستتتتتتتتتتتتتألتتتتم دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةا  ةم اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ـعةـطخإعت  عةسطوختل

بلة الو للةماألا  .عاةلت لة ساألا  5) عاةلت معنيو  ي  4)  سلةا ةبةمأللألةا  ي  35) بنألةك يألعنل لمم ةي سةو رألوة  8) الو ةم ةلبا
مة اا المةاألا  يلماسا   23) باسي  ي  1) لاةبز لنلألا  ي  7) هلة للةما ةمعتا ةمبنلي يةمماةسةك ةمبنألة  يللةما ضهيا ةمدنعا  اللةرا المب
لا ةللةم هأل ا ةماماألم لا لتانا ةمااك يةماتييةك    312) ةليم ألا يعةةم ةمبةلنألا ري ةم ةلبا يةمل الم ةملتني  يألبلة ري ةم ةلبا
 الا ةمبةلنألا ري ةمل ةإك ةملتان ا لا ةامةاألألا يةم ةألألا يةملساتملألا يةملبةربا  863 )ي

 :يالو ةم ةلبا ةمبنألةك يةمبلةمةك يةملاةبز ةماةمألا

ـوال-1 ـجلعةتةم  سطوالعةـط

 سطوالعةإعكل-      2

 
ـجل-     3  سطوالعةـط
ـعإلتفخإل-     4  سطوالدإعةولعةاطخقل
 سطوالعة ةإ.ال-     5
 
 

ـطختل-    6 ـدوخلعةطـط ـة  سطوالتسة

ـعةتإةوك ـعةتإةوك ةوخطليلصخق طـطجلفا :ل.جلعةطةخدهل  عةطخد.توةلهألعةطةخدهل
    سو لادنعةك ةم ةلبا  سو ةمااعألا ةمتةيا

  :عاةةلت ةممعنيو ري ةماتييةك ةةاألا
 ةممعنيو ةمبةو ري ةمااعألا معنيو ةمااعألا ري ابةيمي ألة ةملبنيلةك
 ةممعنيو ةملوةي ري يبيعةك ةمابنو .معنيو ةامةاا ةمااعيألا

  سو ةمنلا ةإة نألزألا يممةعوة    سو لنو ةملباعةك      سو ةمنلا ةمباعألا يممةعوة
  سو ةمنلةك يةمنليألةك  سو ةمماةسةك ةاسالألا  سو ةماةاألا يةم لاةرألة

  سو ةالاو يةمماةسةك ةاسااةاأل ألا    

ـجلعةدوختوا ل.جلعةسوطوخم ل.جلعةصواوخم ل.جلعةةوخ وخت  ل.جلعةـط

ـوا دإعةولعةاطخق ـطخت عةت. ـعةطـط  دإعةولعةطسختكل
    ل.جلدإعةولعةاطخق

مةاا ةملتةدا ةطو ةملبنيلةك ةامةاألا  ةمابلألا يةل
   ل.جلعإلتفخإل
ـعةطفةهوال ـجلعةطخةوال ـعةـط  ةمبنيو ةملةمألا يةمليارألا ةملتةسعا ل.جلعةطدخ.مال
     ل.جلعةيخةـال

 ل.جلدةإ.العإتفخإت ل.جلدةإ.العةموما ل.جلدةإ.العةدخ.ـك ل.جلدةإ.العةتـإوا

  سو ةموةمسا ةمبأللألة ألا  سو هةمسا ةملألبةةأل   سو ةموةمسا ةمبواعة ألا  سو ةموةمسا ةملمةألا

ـموا ل.جلاطجلعةدخ.ـك ـطختلعةدخ.  ل.جلدةإ.العةمةطدوخت ل.جلعةطـط
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ـدإلهأ  :طخھ دخطـالعةد.والاطخإتخالسطخلو

 ةااضةم ةمسألةتي   ةةيةا                                      سو ةةيةا  
  المةاا ةمتملةك ةمسألةتألا     المةاا ةم ةةم  يةملةا بةك    سو المةاا ةم ةةم  يةمتملةك ةمسألةتألا  

                              المةاا ةمدبةو يةمضاةك                                                       

  سو ةماييألا ةاضبةلي   سو ةماتةمألة ةمدعألا   سو ةمالاألش 

  سو ةمقعةما 

ـعةةخةل-7  سطوالعةمتةعلةط.وخدال

ـجلعةفدوال-8 ـعةـط  سطوالعةطوةولاخممالمةتلعةد.والةطتطةوطل

 إعمةولعةمـةختلعةـططوا         إعمةولعةإةع.ختلعةـطوخ      إعمةولعةمدللعةـططأل

ـعمةلعةتخةوال(1ل ـت جلعةإ ـعةإةع.ختلعةـطوخلل  :اطخإولعةمدللعةـططأل

ـعمةلعةتخةوا (2  ـت جلعةإ  : اطخإولمرـالعةلطمالل

 مة اا لسةبا ةمدةمعةك           مة اا ةموأل ةك يةمل ةمم ةمداعألا  مة اا ةمتملةك يةمالةألا ةمداعألا 

    مة اا ةمةضةد ةميقةري يةم ةي   مة اا ةيةضدا ةماألةلألا 

  (لباك يةمي  ةملن  لعم ةت ةميةةي مناةلألا  ةااضةم ةملوةي                        لباك الةألا ةمدنعا ةمباك يةي ةةك 

 :يطخلعةطةعسالعةـططواله أ

 لابز اديألا ةمةم ةللةم هأل ا ةماماألم -2 لابز ةمتةسيك يابةيمي ألة ةملبنيلةك -1

 لابز ةيةعةد منماةسةك ةيياألا -4 لابز ةمنلةك يةإايةة -3

 لابز ةيلألاا عسلا منااةا رألا ةملةمط -6  لابز ةمماةسةك يةإساضةاةك ياةلألا ةمل الم -5

  لابز عتيا ياديألا ةمدة ا ةملا مما -7
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 :عةسةع.ألعةـططوا

 باسي ةمأليةسبي منااةا يةمسألةتا ةملسامةلا *

ـدإعتلعاإعةوا  :  عة

  يتما ةمقعية يةماس ألة    يتما ةما ةسا 

  يتما ةماتدألد يةملبنيلةك يةم يما    يتما لباعا ةيلألا ةمتسألا عا لعمةت 

 يتما ةمضهيا ةملةمألا   يتما ةمتملةك يةميألةةا 

  يتما ةملماسا ةمةليم ألا يةمايلا

ـعمةلعاإعةوا  :عةإ

   مة اا ةمضهيا ةمقةةيةألا    مة اا ضهيا ةمبةلنألا  مة اا ةممأليةا ةملابزط 

  مة اا ةموةمسا يةملضةاألم    مة اا ةلةةا سا ةمل ةمم   مة اا لباك ةما ألم 

  مة اا ةمنيةزو   مة اا ةمبا ةك ةمميمألا   مة اا ةمبا ةك ةمبةلا يةالاو 

  مة اا  وةز ةما ةعا ةممةتنألا   مة اا ةيلا ةم ةلبي   مة اا ةملابز ةميتي 

 لباك ضهيا ةمقيا  لباك ةإايةة يةميةةلا   مة اا ةمبدةمةك ةملابزألا 

   ةةمط ةمبةلنألا   لباك ةإااعةد 
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 سـطوــــــــالعةإعك
و  يضبنك لم بنألا ةمبنيو ةمااعيألا ةمةيةا ةييمب م ةلبا ةمتسألا عا داة مالية 1999 ابسسك بنألا ةةمةك لةو
لةيةةةا عةازةا ري ةم ةلبا ةتي ةمالألز يةمالألا ةملتليمألا يابلة ةمبنألا  ةهما لنب اتقأل  ةهمةروة يةملالينا ري اتاألت 
دنعا ميط سيألا لةمألا ري ةماتييةك ةماي الةتوةا يازيألم ةمل الم ةملتني يةمباعي عب ةمةك لنلألا لالألزا لا تلنا 
 .ةمعبةمياأليم لا تاأل ي ةمبنألا يةملسةهلا ري ةمتابا ةمبنلألا

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوالل(1) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 12 1 0 3 4 4 ةمنلا ةمباعألا يممةعوة 

 15 0 0 4 11 0  ةمنلا ةاة نألزألا يممةعوة

 9 1 1 2 3 2 ةالاو يةمماةسةك ةاسااةاأل ألا
 3 1 0 1 1 0 ةمنلةك يةمنليألةك
 6 0 2 3 1 0 لنو ةملباعةك

 2 1 0 0 1 0  ةماةاألا
 2 1 0 0 1 0 ةم لاةرألة

 5 0 0 4 1 0 ةمماةسةك ةاسالألا

ـا  54 5 3 17 23 6 عةطدط

  ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةدالعةـططوالل(ل2 ) عةدإـق
ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 12 1 11 ةمنلا ةمباعألا يممةعوة 

 15 0 15  ةمنلا ةاة نألزألا يممةعوة

 3 1 2 ةمنلةك يةمنليألةك

 6 2 4 لنو ةملباعةك

 5 0 5 ةمماةسةك ةاسالألا

 9 2 7 ةالاو يةمماةسةك ةاسااةاأل ألا

 2 1 1  ةماةاألا

 2 1 1 ةم لاةرألة

ـا  54 8 46 عةطدط

ـعهإوا عةي.ج  اإإلعةلطمالعادطخةأ اإإلعةلطمالعة
 مسخةـةوكل لطخد.توةل

 93 4 ةمنلا ةمباعألا يممةعوة 
 372 0  ةمنلا ةاة نألزألا يممةعوة

 15 0 ةمنلةك يةمنليألةك
 131 0 لنو ةملباعةك

 208 0 ةماةاألا يةم لاةرألة
 190 0 ةمماةسةك ةاسالألا

 69 0 ةالاو
ـا  1078  4 عةطدط

  ت جلعةسطوال.تاليل.خج
لعةطمال لل.ج ل ـ إعم خ ل لعةـةموا لعةطما ل.ج
لعةطمختل لل.ج ـ إعم خ ل عاةدطواوا
ـوخت ـعةطم  

ـعةإةع.ختلعا.تةعتودوا  ل.جلعااتجل

ل.جلاطجلعةطستمختللللللللل.جلعةتخةوسل
ـعةدمةعهوخ  ل.جلعةإةع.ختلعا.تطوا    

 سطوالعةإعك

  ياإعإلعةلطمالل(ل3 ) عةدإـق
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 عةإستـةلطإةةليمـلسةسأ



ـعاةدخاعتل(ل5 ) عةدإـقل  2015/2014 يدجلعةةمخلختل

 

 سطوالعةإعك

لعمال لعةد.وا لعةإعكلهألدخطـا سطوا
لهأل ليدإعه خ ـم لمط لدةت لتت.خطت لتق
ـوةل لتل لاطت ـتـطق ل لعةـفةل ـعسما ط
لعةمدلل ـتدصوا ل لعةسخإوطوال مةعطد خ
ـالل خلل ل ليإعم خ ـوة ـتل ل عةـططأل
لمطخل لهو خل لعةلتموا لعةةملا ـتصـوق
وديالةطسطواليإعمليسةةلتطوأاعللـةوخإولل
لالتل لاطت لمةأ لهأ لعةدخطـا ت.وة
ـعةيا ل  ـتةدطال ل ةدـلتديوالة.خةت خل
لدأل ـدخ ل ـعللق ليةطلعة لاطت هط.صت خ
لعةطخد.توةل لمةةخطه لتدت ا ـج عةو
لمةعطهل لةدـ ـةت لعة ـعت خ لال ةتالـ
ـاوال لة لةيطا لهأ لعةـطوخل عةإةع.خت
  ..تطيأل تة خلاطتلط.تيمقلعةسطوأا

ي.تخمل ي.تخم
ـطدخ ةل ي.تخملط.خاإ طمخةأ طإةكل

  اإإلعةلطما عاإعةوـا طتصةم

 لة ساألا ةمعبةمياأليم

6 23 17 8 14 1074 4 

 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  7  عةسخإوطوا

  1 ةوةلعةسخإوطوا

  5 اإطالطدتطل

  0 ةوخ وا

  1 طمخإةعت

  21  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   0  عتصخلوختل

  8 طرتطةعت

  0 ةيخمعت

 ةملةةألة ا DFG لةتا 1 طةم

ـعما   3 د

  8 يمدخل

ـعةلطمال(ل4 ) عةدإـق     ياإعإلعةـخططوال
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ـوا ـجلعةتةم   سـطوــــــــالعةـط
لم ةةدا ا ةم ةلبا يبةةك الو يايا ة سةو  ابلة ةمبنألا لنب اديألا ةمب ةمةك ةمااعيألا ةمابنأللألا                2000/1999 ابسسك لةو
 اممأ ةللةم هأل ا ةماماألم ري ةم ةلبا لا تاة ةمعتيا يةمماةسةك يةمعاةلت ةماماألعألا ري ةمبنألا

 نعيياواو ةمبنألا ميلةا عولةما ةمةطا ع لألم ةمتدد ةمماةسألا ياديألاهة  علة ألللا لسةألااوة منادياةك ةمبنلألا يةماقةألا ياتمألا لبيةةاوة ما
  .يليةبعا بة  مألم .تة ةك ةمل الم ةيامةي يةمل الم ةمباعي

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوال(ل6  ) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط

ـعةتإةوكل   31 1 3 12 9 6 عةطةخدهل

 7 1 0 4 2 0   عةتةموالعةاخفال

 3 0 1 2 0 0 طتلطمختلعةدخطـال

ـا  41 2 4 18 11 6 عةطدط

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةدالعةـططوال(ل7  ) عةدإـقل

ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
ـعةتإةوكل   31 3 28 عةطةخدهل

 7 0 7   عةتةموالعةاخفال

 3 1 2 طتلطمختلعةدخطـال

ـا  41 4 37 عةطدط

ـعهإوا عةي.ج  لللللللللللاإإلعةلطمالعادطخةأ اإإلعة
 مسخةـةوك طخد.توة

ـعةتإةوكل   261 18 عةطةخدهل

 119 6   عةتةموالعةاخفال

 جطعمعجج بةبلج عيمجل بلطتم 0 طتلطمختلعةدخطـال

ـا  380 24 عةطدط

 

SIDEBA

R TITLE 

 

 

 

 

 

  ياإعإلعةلطمال(ل8  ) عةدإـق
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ـوا ـجلعةتةم  سطوالعةـط

 تحجلعةسطوالةتةاليل.خج

ـعةتإةوك  ل.جلعةطةخدهل

 لله.جلعةتةموالعةاخفا

 ل.جلطتلطمختلعةدخطـا

 عة.تخملعةإستـةلاخةإلالوخت



ـوا ـجلعةتةم  سطوالعةـط

SIDEBA

R TITLE 

 

  اإإلعةلطما 
 ي.تخم ي.تخملطمخةأ ي.تخملط.خاإ طإةك عاإعةوـا

 عبةمياأليم طخد.توة

42 338 10 6 18 11 6 

 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  8  عةسخإوطوا

  0 ةوةلعةسخإوطوا

  0 اإطالطدتطل

  1 ةوخ وا

  0 طمخإةعت

  12  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   0  عتصخلوختل

 تةسوخ      ICEMST 2 طرتطةعت

  0 ةيخمعت

  0 طةم

ـعما   0 د

  0 يمدخل

ـعةلطمال(ل9 ) عةدإـق   ياإعإلعةـخططوال

ـعاةدخاعتل(ل10 ) عةدإـق  2014-2015 يدجلعةةمخلختل
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 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوال(ل11 ) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط

 14 1 4 1 5 3 ةماألةلألةك

 12 0 0 3 8 1 ةمبأللألةم

 13 4 1 3 5 0 ةم ألزألةم

 6 2 1 0 3 0 ةيتألةم

 45 7 6 7 21 4  ةمل ليص

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةدالعةـططوال(ل12 ) عةدإـقللل

ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 14 4 10 ةماألةلألةك
 12 0 12 ةمبأللألةم
 13 3 10 ةم ألزألةم
 6 3 3 ةيتألةم
 45 10 35  ةمل ليص

ـعهإوا عةي.ج  اإإلعةلطمالعادطخةأ اإإلعةلطمالعة

 173 1 ةماألةلألةك

 183 0 ةمبأللألةم

 122 0 ةم ألزألةم

 152 0 ةيتألةم

 630 1  ةمل ليص

  ياإعإلعةلطمال(ل13 ) عةدإـق

ـج   ســـطوـــالعةـــــــــطـ
 سبك ةمبنألا  ةهما مايرألا عأل ا لنلألا ا ةلنألا اوما المب ملو ةماديألا يةاعمةص يةمالألز ري ةماماألم يةمعتا ةمبنلي  يمم  لا تاة ا بألة
 اووةإا ة ألةك ةمميمألا يةإسا ةما لا يةةمأل  ملو ةمعتا ةمبنلي ةممةتنألا يةمتةا ألا  بلة اسبب ةمبنألا المب العاةز ميا ةمدنعا ياةلألا  ماة
 ايةضةدةاوو يالةألاوةا ةادنم المب لساقعة لضا   يةتنو علمم ةرلة   يةسبب يا ةبيا ري دنألبا ةملهسسةك ةيبةمأللألا لتنألةا يلةملألةا 
ابلا  يا ةمبنألا ري اةيص لمةام ةمبةما ةيبةمأللي رألوة يةةس ةلن لم ةمبةما ةامةاط  يتاا ةم لألم لنب اديألا ةة سوو يةسالاة ةم اا 
 اةملاةتا
و المب ليةبعا بة  مألم ري ل ةة ةمبنيو يتيييةا ةملتاعاةك ةمبنلألا  تألا الو ةةا لة 2000 بلة سبك ةمبنألا يلةم ابسألسوة ري لةو
 . لتاعاةا اماألسألةا يعتيألةا   30) ألزألم لا

 

 عةةوخ وخت

 عةسوطوخم

 عةصواوخم

 عةدوخم

  تحجلعةسطوالعإل.خج
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 عةإستـةل.طوجللعةـ خوطا



ـعةلطمال(ل15 ) عةدإـق   ياإعإلعةـخططوال

ـطدخ ةلطتصةم ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم     عاإعةوـا طإةكل
  اإإلعةلطما

 لة ساألا ةمعبةمياأليم

4  21 7 13 10 631 --- 

 ةاـحعس ــيامـــسعسمم ــيعلـ 
ـ ـ ــ ـــ عاـًـســ ـذــدــًـيـــ عســكـ  ـ   مع لكت  جر نق 2014 ملكلهق ملكنوا أل لا  ألزكلع  علـ 

ــــ نــ  ة ممــــســـس
 دهلاكباك

Erasmus Mundus 2015 
  

ـعةطةملعةتألدفقلاطو خليا خملدومالعةتإةوكلطالد ختلاخةدوال(ل16  )  عةدإـق ـعمال  عةد

 

 

 

عةسطوـالت.ــتلدخدـإولةتـهوـةل 
مومـالإوةخطوسوالت ـإالدةـتل

إاـجلعامإعال
ـعإمتسخةلـعةتطوـال عةسخإوطـأل
هـألعةتإةوكلـعةتـطجلـعةمدلقل
ـةـدـالدطوللعةةملالدةتل
عةتإةوكلـعةمدللـعإتفخقل
ـةفــكلاططةـخلةدـلتصسوةل

ط.تيمطألـعةدفـقلاطتلةتخمهل
ـتدخـكلطدتطـألدتتلةديال
ةرعةخلسألةسـالطر..ـاليـةـتل
هـألعةـطـجلـعةتسةـةـدوخلهـأل

  دةــكلعةةإا

 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  10  عةسخإوطوا

  6 ةوةلعةسخإوطوا

  7 اإطالطدتطل

  1 ةوخ وا

  1 طمخإةعت

  3  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   1  عتصخلوختل

  10 طرتطةعت

  1 ةيخمعت

  1 طةم

ـعما   2 د

  55 يمدخل

ـعاةدخاعتل(14) عةدإـقللل  2015/2014 يدجلعةةمخلختل
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وايجكلون ت ةيلك

 كتتموا ملا

ـطخت ـدوخلعةطـط ـة  سطوـــــــــــــــــالتسة
نللع هاعاهنالاي ااهناونسيئنلال ونلل ًارظن نيللالاجًا نللاونيه ول نله ا نلل ىًشناللتاا ل، لي

نقالن نااو نللعيال ال نالقيعاعل نللع ،ا نلل  ًد نلود نللاالو ناو ي نللعهم نللجتلا ن ا   نلل، ر اي يًياي
اناالمنو  نواا رنقًلهان2008نللعجالظناي نجالنف ل نولسالنلهًانيللالاجًانللع هاعاهناونللجاع اناونااا
نقل  ان ني   و نليل نيا نوا ناللوًىاو نللي  ًد نقل  ا نللع هاعاهنالهًا نلل ا ا نايللالاجًا نقل  ا لهًا
نللع هاعاهنولئناتاان نيانا لنف انيللالاجًا لل ا ا نالاي ااهنولئنلهًانقل  انللي  ًدناللوًىاظنلعا
 ف اانقوحنف اناهانلل ا ا ظناف انل،انللع هاعاهنلل ا اوًاظناف انقل  انللو عجًاهونايعل:نل ف اان
نواللال  نللي  ً ًان نلللهًا ناهئن ا  نولساىتا نا   هنللجاع انعلا نللولالا ًاشو نللاتاان  جا ل لا ًعًا
عو اااينولئنللجاع اهنل ع ًلًانال  ي للًانله  الناهئن  جيونن(10)نللعي   انلعانافاعهنوصوي اا
 ونللعاج يً نالل ليا ل ناونع يهينللعجااهنللع  اًانلهعال نلليونيل وناونلللهًا

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوال(ل17 ) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 12 4 3 4 1 0 اطجلعةدخ.ـك

 4 1 0 2 1 0 دةإ.العةمةطدوخت
ـطخت  10 4 2 3 1 0 ةحجلعةطـط

ـا  26 9 5 9 3 0 عةطدط

   ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةداللعةـططوال(ل18 ) عةدإـق

ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 12 7 5 اطجلعةدخ.ـك

 4 1 3 دةإ.العةمةطدوخت
ـطخت  10 6 4 ةحجلعةطـط

ـا  26 14 12 عةطدط

ـعهإوا عةي.ج  اإإلعةلطمالعادطخةأ اإإلعة

 126 0 اطجلدخ.ـك

 139  1 دةإ.المةطدوخت

ـطخت  98 1 ل.جلةحجلعةطـط

ـا  363 2 عةطدط

 ةاـحعس ــيامـــسعسمم ــيعلـ 

ــــ نــ  ة ممــــســـس
 ـــبكبعا
Erasmus Mundus 2015   

ـعةطةملعةتألدفقلاطو خليا خملدومالعةتإةوكلطالد ختلاخةدوال(ل20 ) عةدإـق ـعمال  عةد

  ياإعإلعةلطمال(ل19 ) عةدإـق

 ل.جلاطجلعةدخ.ـك
 ل.جلدةإ.العةمةطدوخت

ـطخت  ل.جلةحجلعةطـط

  تحجلعةسطوالعةل.خج

عةـإإلعادطخةألة مدخللعةطةمـةولةطـخجل
 2014/2015 عةسخإوطأ

 عةمدخللعةطةمـةولهألطرتطةعتلاططوا عةمدخللعةطةمـةولهألطدتتلاططوا

39 34 5 

 عةمدللعةـططأل(ل21 ) عةدإـق
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 ددخاولتصةملاططأ ددخاولطالإـالةعتك عةي.جلعةسخإوطأ
 0 0 اطجلعةدخ.ـك

 0 1 دةإ.العةمةطدوخت
ـطخت  0 0 ةحجلعةطـط

ـا  0 1 عةطدط

ـةـا عةي.جلعةسخإوطأ  عةطمـ
 3 اطجلعةدخ.ـك

 2 دةإ.العةمةطدوخت
ـطخت  0 ةحجلعةطـط
ـا  5 عةطدط

ا
مل
ا 
مو
كتت
يل
ة
ت 
ن 
لو
جك
اي
كو

 

 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  1  عةسخإوطوا

  6 ةوةلعةسخإوطوا

  3 اإطالطدتطل

  0 ةوخ وا

  2 طمخإةعت

  1  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   0  عتصخلوختل

  1 طرتطةعت

  0 ةيخمعت

  0 طةم

ـعما   0 د

  0  يمدخل

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلعةدخفطوالاطتلددخاولتصةملاططألـلددخاولطالإـالةعتكل(ل22 ) عةدإـق

ـعاةدخاعتل(ل25 ) عةدإـقلللل  2014-2015 يدجلعةةمخلختل

ـةوالهألعةسطوال(ل23  ) عةدإـقل  ياإعإلعةطمـ

   
ـطدخ ةلطتصةم ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم  عاإعةوـا طإةكل

  اإإلعةلطما
 لة ساألا ةمعبةمياأليم

0 3 9 14 13 363 — 

ـعةلطمال(ل24 ) عةدإـق   ياإعإلعةـخططوال

24 

تدة لعةسطوالاطتليال
ـعفقلممسقلط.تطةلطلل تت

عةطر..ختلعةـخطال
ـعةاخفالهألعةةإالل
ـمةألطالاتقلتإةوكل
عةلطمالعةاةودوالطال
عةسطوالهألدمدل

ـمةألتة.واخلل عةطر..ختل
ةطـتلختلطخلموالدمدل

عةطر..ختلـلطمتةخلعةسةعجل
ـتـطوجلعةصخمإولاطتل

 .عةدطول
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ـعةةخة  سطوالعةمتةعلةط.وخدال
شيًعينالسأيقلننظ2004/1/18نيا ًتن(630)ن   هنلهًانلماا نالل ًا انالق ل رنللفل فًانوي ل نعجهشنللي هًانلل الون فا اف نآ

شناونع ًلاانال ونعا اائنوالي  نعادنع ًلاانللويا للنعافننللي لانلل العون(نو  وناجاى نلل لًانلل وننللج ً ر)ظناو  هنا الًاهنللي  ً

نلل  ل و نلل  وناونو لًانلل اا نظ2005-2006ناللو اناونقال نتوًىرن نيًن لاىقنتعال ناتي اعًعنت ا رن عيلهواي اف ن ا ً

 نوللي لاًاظنلعانًيعًانوعاف لنوالي  نعدن لو نيجع اهنللفلا يناللعلسأهنالل  عاهنلل ًا ًاناونللس ينل ا ل

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوال(26) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط

 9 1 1 1 6 0 عةةخة

 10 1 0 7 2 0 دإعةولعةصةخإا

ـا  19 2 1 8 8 0 عةطدط

  ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةدالعةـططوال(27) عةدإـق

ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 9 2 7  عةةخة

 10 1 9 دإعةولعةصةخإا

ـا  19 3 16 عةطدط

ـعهإوا عةي.ج  اإإلعةلطمالعادطخةأ اإإلعة

 50 0 عةةخة

 91 0 دإعةولعةصةخإا

ـا  141 0 عةطدط

 ةللكتت ادج
 داللمكمالاأ داللمكمالةل مرلماكملفامك ملام تولتاي ا

 ولالا ًاش ملةاليا

---  141 13 3 8 8 

 ياإعإلعةلطمال(28) عةدإـق

 لتحجلعةسطوالعإل.خج
 ل.جلعإةخة

 ل.جلعإعةولعةصةخإا

ـعةلطمال(29 ) عةدإـق  ياإعإلعةـخططوال
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 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  4  عةسخإوطوا

  3 ةوةلعةسخإوطوال لإـةعت

  0 اإطالطدتطل

  0 ةوخ وا

  0 طمخإةعت

  2  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   2  عتصخلوختل

  5 طرتطةعت

  0 ةيخمعت

  2 طةم

ـعما   1 د

  9 يمدخلل لطمخةول

ـعاةدخاعتل(30) عةدإـق  2015/2014 يدجلعةةمخلختل

27 
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 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوال(31) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط

 23 9 2 7 5 0 عةاطخق
 5 0 1 1 3 0 عإلتفخإ
 14 2 6 1 5 0 عةطدخ.ما
 6 4 0 1 0 1 عةيخةـا
ـا  48 15 9 10 13 1 عةطدط

    ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةداللعةـططوال(ل32 ) عةدإـق

ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 23 9 14 عةاطخق
 5 1 4 عإلتفخإ
 14 7 7 عةطدخ.ما
 6 2 4 عةيخةـا
ـا  48 19 29 عةطدط

ـعهإوا عةي.جلعةسخإوطأ  اإإلعةلطمالعإدطخةأ اإإلعة

 876 1 عةاطخق

 80 0 عإلتفخإ

 453 4 عةطدخ.ما

 0 0 عةيخةـا

ـا  1409 5 عةطدط

  ياإعإلعةلطمال(ل33 ) عةدإـق

ـعإلتفخإ  سطوالدإعةولعةاطخقل
ةة يةإ ايةم المب ا بألة للبنألا المةاا ةيللةة يةإ ايةم هي بنألا ابنأللألا لابمما ةماتييةك ابلة اتمألمةا لنب تملا دنعا ما ا ةمعبةمياأليم ياادنم بنألا المةاا ةي
 :علة ألباي اسةماوة ةملسالما لا اسةما ةم ةلبا ياتقأل  ةهمةروة ةملتان ا للا ةمتدا ةاسااةاأل ألا من ةلبا ياانتا اسةماوة

ةملوةاا ةمبنلألا يةمبلنألا ري ا ي ابهألة ياديألا دنعا ةمبنألا ري بةرا ل ةإك ةيللةة يةإ ايةم ير  لادنعةك ةمبيا ةمازلا اياةم عأل ا ةمبلة ةيامةألا  ياقمألو ةملبار"
ا ةمل الم  ةمالألز  ةم يما تملل ةة ةمبنيو ةامةاألا يةإ ايةمألا مندنعا" بلة ااعةب ةمبنألا ل ليلا لا ةمقألو ةم يهاألا ةماي اضبة رنس ا ةمبنألا ةمبةلا  لا ةهللوة: 
 .يةاعمةص

  لموكتتوايجكت مالو

 ك

 ةإللةةننف ا

 ةإ ايةمنف ا 

ةملتةسعا يةمبنيو نف ا
  ةملةمألا يةمليارألا

 ةمقةةيانف ا
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 عةتلطـختلعةط.تيمطوا
الةضةم عاةلت ماةسةك  -1
لنألة ري ل ةإك ةامةاا 
يةملتةسعا يةإ ايةم 
مةاا ةيللةة  . يةل

الةضةم لابز عتيي  -2
لاتيا ري ل ةة 
ة ايةمألةك ةمدة ا 
بيا ةملةدقا الاةز 
عبيةوة ليما لوو 
يلتالة مندة ا 
ةمضلسألا تاة ةمبقم 
 .ةمقةمو

زألةما ةمابةيا لم  -3
ةمقدةص ةمتةا ري 
لتةرطا لبةا 
مابطألو ةم ة ما لا 
ةملوةاةك يةمتعاةك 
ةماي أللانبوة 
ةللةم هأل ا 
  ةماماألم ري ةمبنألا

 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  3  عةسخإوطوا

  1 ةوةلعةسخإوطوال لإـةعت

  0 اإطالطدتطل

  0 ةوخ وا

  0 طمخإةعت

  4  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   0  عتصخلوختل

  5 طرتطةعت

  2 ةيخمعت

  0 طةم

ـعما   0 د

  0  طمخةوللتاةم

ـعاةدخاعتل(35) عةدإـق  2014/2015 يدجلعةةمخلختل

سطوالدإعةولعةاطخقل
ـعإلتفخإ  

 ياإعإلعةلطما
طإةكلطدخ ةل عاإعةوـا

 طتصةم
ي.تخمل
 ط.خاإ

ي.تخمل
 ي.تخم طمخةأ

 عبةمياأليم طخد.توة

--- 1409 10 24 10 13 1 

ـعةلطمال(34) عةدإـق   ياإعإلعةـخططوال
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 كوــايــــــجككتتــــنـلاـــــــــــج
ا ن هيالونلهًانللتل  انلقيعاعاين ا اينوالجال نلل عهوناللي  ً نعدن جلنول ا نلللال نللعتا لهنل  ا ًانللعي هيانوعتلانللتل  انلالناآ

ع يو لهنلللهًانوا جتارنل  ا ًاناللعيلا رنالليوني اقاناون اانللعا رنللل، ًاناوو لانللجال نلل عهون ًانًاج ناونلللهًان لا نعدن

اونللو انادنللعساللنلل لااًان اس ًدنع يو لينعي   اينواق.ااانلاجا نعساملنقل  ًانعيلا رنا  ًاانونيلعدناه فانلهًانللتل  ان

 واوًدن ا.النقًىانللي  ًشناللعجيعننللع هو لتانالليوني اانلل تفانوًدنل لا ًعًانالل لااان اع االانوًجا ن هالن

لعاني علنلللهًاناهئنيلعًانعوا لنللتل  انل ونلللهواناالمنلي .ً قانله  الناونعجالنللعتلان انولعالنلل  ل اهنلل هًانااللهًاني  ئن

نلليلا لهنلل هعًان نل لا ًعوناعياو ا نلل ًا وناونل   دناللع ًلنلقفهًعونعدن تلنلل علناهئن اننع يالقا ل انلليعًاناونعاف تا

اجا نقًىاني  ً ًانيي اني هًانقل  ونا و اان ا عجتاناون للنلللهًانلل  ل ًانالليعًاناونللتًىانللي  ً ًاظنال دناونلللهًانل اا،ناهئ

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوال(36) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 8 0 0 2 5 1 دةإ.العةتـإوا

 8 0 0 2 5 1 دةإ.العةموما

 8 0 0 1 5 2 عة ةإ.العةسوطوخموا

 7 2 0 3 1 1  دةإ.الطإةوا

 5 2 0 2 1 0  دةإ.العإتفخإت

 2 0 0 2 0 0 دةإ.اللعةس ةمخم

 2 2 0 0 0 0 دةإ.العةطوسخةوأ

 6 2 0 2 1 1  دةإ.العةدخ.ـك

ـا  46 8 0 14 18 6  عةطدط

   ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةدالعةـططوال(ل37 ) عةدإـق

ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 8 0 8 دةإ.العةتـإوا

 8 0 8 دةإ.العةموما
 8 0 8 عة ةإ.العةسوطوخموا

 7 2 5  دةإ.الطإةوا
 5 1 4  دةإ.العإتفخإت
 2 1 2 دةإ.اللعةس ةمخم
 2 0 2 دةإ.العةطوسخةوأ
 6 1 5  دةإ.العةدخ.ـك

ـا  46 5 42  عةطدط

 ك لموكتتوايجكت مالو

ف انقل  انلل ا ا ننننننننننننننن

 ف انقل  انلاي ااه

ف انللتل  انللع لًانننننننننننننننن

 ف انقل  انللي  ًدناللع ا د

ف انقل  انللوًىاننننننف ان

 للتل  انلللًعًاىًا

ف انللتل  انلللت واىًاننننننننننننننننننننننننننن

 ف انقل  انللعًلالًم
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ـعهإوا عةي.ج  اإإلعةلطمالعإدطخةأ اإإلعة

 210 0 دةإ.العةتـإوا
 136 1 دةإ.العةموما
ـوا  152 0 عة ةإ.العةسوطخ

 463 6  دةإ.الطإةوا
 157 1  دةإ.العإتفخإت
 114 0 دةإ.اللعةس ةمخم
 79 0 دةإ.العةطوسخةوأ
 113 2  دةإ.العةدخ.ـك

ـا  1424 10  عةطدط

ـعةطةملعةتألدفقلاطو خليا خملدومالعةتإةوكلطالد ختلاخةدوال(39) عةدإـق ـعمال  عةد

  ياإعإلعةلطمال(38) عةدإـق

 طتدحخت عةد العةطخةدا عةدخماو

ـالتاةم    2014 (ةقةعا ةملوةمسألا  ةياما دخماوليه قلطمة

ـالتاةم    2014  (ةقةعا ةملوةمسألا  ةياما دخماوليه قلةخةألطمة

 ةاـحعس ــيامـــسعسمم ــيعلـ 

ل لعةطةتمالعةةخطةا      Scopus (2014)  يه قلمدللاططأأ

ـإوختلعةطتدإو ـــــ  Fulbright طةدالتصةملاططأل لعة  ة ممـ

ـعدإل لعةمةتمخق    Erasmus Mundus 2015 طةدالةصفقلإةع.أل

دخماولعةمدللعةططوالهألطدخقلعةلخلال لعةطوخدل
ـعةموما  

ل ل 2014 فةإـالعةمدللعةـططأأ
  عةةإا

 

ـعمالعةلطمال(40)  عةدإـق   د
لك
ةي
لا 
دكه
ةس

 

 ياإعإلعةلطما
 عاإعةوـا

طإةكلطدخ ةل
 طتصةم

ي.تخمل
 ط.خاإ

ي.تخمل
 طمخةأ

 ي.تخم
 عبةمياأليم طخد.توة

--- 1424 10 8 14 18 6 

ـعةلطمال(ل41 ) عةدإـق   ياإعإلعةـخططوال
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 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  34  عةسخإوطوا

  45 ةوةلعةسخإوطوال لإـةعت

  12 اإطالطدتطل

  4 ةوخ وا

  5 طمخإةعت

  15  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   5  عتصخلوختل

  5 طرتطةعت

  5 ةيخمعت

  4 طةم

ـعما   6 د

  7  طمخةوللتاةم

ـعاةدخاعتل(42) عةدإـق  2014/2015 يدجلعةةمخلختل
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 لا ةيلك ةسدك
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 كوايجككت ميالكةلضاجكدناكتتراياكتالمايئك تتوا وكتتةريج

اوما بنألا ةيلألاا لة ضا عةك ةمتسألا منالاألش المب اللمةم بيةما يتألا  الاألش  اتةمألة  ةضبا) مةك ب ةما لالألزا منبلة للا ةم األ  
ةميتي ري ةملهسسةك ةميتألا يةمابنأللألا يةمبلة لنب اقمألو الةألا يتألا ةيلألا ياتاألت بيةما  ةماا لنب ةمايةية لم ةةتاألا يارم ةميلي 
 اةميتي ري ةمل الم ةملتني

 ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةةتمالعةسخإوطوال(ل43 ) عةدإـق

ـا طدخ ةلطتصةم طإةك ي.تخملط.خاإ ي.تخملطمخةأ ي.تخم عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 14 6 2 3 2 1 عةتطةوط

 4 0 1 2 1 0 تدخةوقللموا

ـوةلدمـخاأ  3 1 0 2 0 0  تف

ـا  21 7 3 7 3 1  عةطدط

  ياإعإليا خملدومالعةتإةوكلد.كلعةإةداللعةـططوال(ل44 ) عةدإـق

ـا إةدالعةطخد.توة إةدالعةإستـةعد عةي.جلعةسخإوطأ  عةطدط
 13 7 6 عةتطةوط

 4 1 3 تدخةوقللموا

ـوةلعمـخاأ  4 0 4  تف

ـا  21 8 13  عةطدط

ـعهإوا عةي.ج  اإإلعةلطمالعإدطخةأ اإإلعة

 287 0 عةتطةوط

 76 3 تدخةوقللموا

ـوةلعمـخاأ  35 1  تف

ـا  398 4  عةطدط

  ياإعإلعةلطمال(ل45 ) عةدإـق
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 عةي.جلعةسخإوطأ

 عةتطةوط

 تدخةوقللموا

ـعهطا  عةإستـةلدخةألعةة



 طتدحخت عةـإإ عةةملا
  0  عةسخإوطوا

  إـةعتللل  2     7 ةوةلعةسخإوطوال لإـةعت

  2 اإطالطدتطل

  0 ةوخ وا

  1 طمخإةعت

  10  طدخ ةعتلــةرلاطق

ـطمسةعتلتصخدج   0  عتصخلوختل

  2 طرتطةعت

  0 ةيخمعت

  0 طةم

ـعما   0 د

ـعت   4 ةإ

ـعاةدخاعتل(47) عةدإـق  2014/2015 يدجلعةةمخلختل

ـعةلطمال(ل46  ) عةدإـق    ياإعإللعةـخططوال

 ياإعإلعةلطما
 عاإعةوـا

طإةكلطدخ ةل
 طتصةم

ي.تخمل
 ط.خاإ

ي.تخمل
 طمخةأ

 ي.تخم
 عبةمياأليم طخد.توة

--- 398 11 10 7 3 1 
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 اطخإولمرـالعةلطما
ةملاةر   ةمعأل ا ةم ةلبألا) ةمازلا ماة ألم ةضةدةك ةمدنعا ةملتان ا  لا ب األاألةك    48) ألعأللا ةم مية ا و      
يلدةلو  يلباعةك  يلسةام  يسةتةك  يلالك  ييةإك األةلألا  يلتاعاةك تةسيك  يلتاعاةك لنلأللا 
 .لتان ا  يلضةرة هةمسألا  يلاةبز لبارا  ي ةلةك ي أللا لةةسعا يبةرألا  يلسدتةك تلاةم

 
  عةمومالعةدخطـوال(48) عةدإـقللل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــسـعًي  8 ـــعدــبذعسـ

 3 ــســـعس

 5 ــسـعسا

ـــساًا  4 ـــعـعسـ

 1 ـــعاســـبذعاـلم

ســـمعنـم  63 ةوـــب

 3 ةبــ ـــسابدم

ا ـسيـ750 ــســمعســـو ـب  ـ

 طتدحخت عةـإإ عةةملا

   2 ةيبةمأللألا

   20 رألا ةبةمأللألا

   4 تملا ل الم

   30 األةلألا

   54 لعةماةك

   12 لتةلاةك ييار للة

   1 مقةمةك

   13 مياةك + ةميةك

   11 ةمزألةاةك من ةلبا

ـالعةسطأ    147 عةطدط
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 عةإستـةلمتقليمـلةاوا

ـعاةدخاعتل(49 ) عةدإـق  يدجلعةةمخلختل



ي ــس ـــيــا ـ(50) ذـاو ــــمـجـ ــًي ـ ــثــاعجى ــ لـعل ـــاـسـ ــــمإل ـًــ ــثسـعع ـيي
ـــسدكسـبسدـــإلـك عـثــــًيــاــًعـ ـ ـعــً عاـكـةمـــــسذرـــمــاـًــــًيـ2011  ـىـسحبـلـــ
ـ ذعـــ ــسعــســسوـع،ـــ ــمـ عاـسحبــل ـــلمد ــ ـةمــلمـ ـ اعســعس ـلمـ ةسـا ــعــًيــــمإلـــاـسـىـ
ــسـاـلم ـسلســـاي ـــسـبــيـــ  ــســــعـلمىـ ــعسمـةلعسسمـةزــــ    .ـييـــس

اعا رنللو ان

 نلل هعو

 

 : عةط طالعةةمو.وا

الةألا ةمعتا ةمبنلي 
يايم تة ا ةم ةلبا 
مناتييةك ةملتان ا 
يةالاا لا تة اوة 
ملأل ةم لا تاة مة اا 
ةمعبيةك ةمبنلألا  ياقمألو 
ةماسوألاك ةمازلا 
يللةم هأل ا ةماماألم 
ري ل ةة ملو ةمعتيا   
يةاضاةا يةملاةعبا 
بعاةلت ةملة ساألا ةماي 
الةتوة ةم ةلبا يةمبلة 
لنب را) عاةلت ماةسا 
لنألة ري اتييةك 
لتان ا للا لبةألألا 
 .ةإلالةم ةملبالما

 كةملللكتتدرلكتتوامع

  

 ـييــثسـععـًــــــمإلـــاـســ(50) ــيــاــــــــــــــ
ــعسمـــيعةام ـثسـععـًــــــمإلـــاـسـ ـــ م  (ــ ــمـ(ةسـة

 %3.60 ـذ عس557,008  2010

 %3.13 ـذ عس596,600 2011

 %2.17 ـذ عسـ453,708 2012

 %1.47 ـذ عسـ303,288 2013

 %1.34 ـذ عسـ492,221 2014

ســــــاعس ــاعــً عاـكـةمـــــسذرــ(51)  ــيــاــــــــــــــ  ًـــــسدكسـب

 ل ةبةلا 2015 2014 2013 2012 ـــــم

ـذم ـــــــب  12☺ 2 2 3 5 ــاـ

ـًعل مــ تـــمــســــسبذا  2 2 0 0 0 ــةــب

 20 2 1 6 11 ــا ـنم

ـةعس ـ ـعـــساـ ــ  6 1 2 0 3 كـ 

ــ  25 10 7 2 6 ــاـ

 10 5 1 1 3 ـــــب

ـــًسعا  13 5 2 3 3 لـــس

 24 8 3 7 6 ـاــم

ـةمـةســـيعةامـــ(52) ــيــاــــــ   ـــمـجـــسـً
 2015 2014 2013 2012 ـــــم

ـذم ـــــــب  0 0 0 0 ــاـ

ـًعل مــ تـــمــســــسبذا  0 1 1 0 ــةــب

 0 0 2 0 ــا ـنم

ــ  2 1 1 0 ــاـ

 1 2 0 0 ـــــب

ـــًسعا  1 0 0 2 لـــس

 0 1 0 0 ـاــم

 تونفل كةا كتتدرل
ك600,596

 لينلا

ك708,453

 لينلا

لين288,303

 تا

ك221,492

 لينلا

40 

 ت اللمكتتلول اكةلتلكتتااتاا



ــد ــــمإلـــاـسـ  :ـ

  تتواو ملكلهق ا ماكلع  جرلاها مراكاا    كل زايا  مرنتلي  با  جاكتجا ل  ويكت  موبلاا  جرلاهق ألي ت
 .ة ملكت  جكدياا بع اا ينل ة كلك  مردلاا أل مولباكت  وجكدياا أل  د تلا

 تاكاا ناكتجا    كل زايا  مرنتلي ل  ويكت  موبلاا ي ت  مااحبا  موكجاا مراكدم  ءا ت  ما ااا منلشت. 

 دتكلا  مت ةا و  كل زايا  مرنتلي  مل  ل  يكت تراا اا ل ن  جه  بلاا يااا  كجاا ناو DF6  ل  عكنوكت
 .ل  ن لاك ألم زك  Fulbright وجكباا أل

ـســــم ــــســـيعةاعس  :ـــاع

ي  ـــ م ــيعةام ـــب
1 University of Salford, UK 2014 
2 University of Kebangsan, Malaysia 2015 
3 University Teknologi MARA, Malaysia 2015 

 :ــسبــ ــــم ـم
 ي  جع م ا  با  هلر ن ت  ن جه ملكنوا  تال لر سالم مبا عت أل  هلراكت ت  موبلاا  نر ةاو ألح تق  مروبات  موكت 
أل ما ع  موبلت. أللعملن لكعكنوا ن  جه يااا ناو ن جه دت هلكت أليعت  مركةا ألن جه  منت هلكت أل  هلراكت ت ألحننا 
 . مرلا
 :ــ  عـعســـــًسمــــمإلـــاـسـ
أل ءكةا لراكاا    كل زايا  2016 / 2015 دسالا ملكلهق ا  تال لر سالم مبا ع  جرلاها   راكت ني نر  موكل  عكنوت
مع .2015 – 2011  مرنتلي  با  ما ع  موبلت أل مدا     لاع ترعتت  ند  جاكتجكت ل  جح   ت  موبلاا نر

ادس
لهل

احب
لهل
ملع

  ي

نرعهل   مدا  و  كل زايا  مرنتلي لاد  ماباا أل ند  جح   ت  مئ هكتجع  ماشك         ا54) لال   عنألم تةت
يع أل ند  (1:4)  ل  لاع لبع نرعهل   مدا  و  كل زايا  مرنتلي ل جباكت  عكنوا  جيربتا2015-2011 مبادع ت
نح    أللنم نرعهل   مدا   جلك زع نأجعت   ال   با  و  د ل  سايا  مرنتلااا  ما ات لورا  ا102)  جاكتجكت ل  جح   ت
  .هلدع ت م   ا4) ن اع ني  لاع دبل لااو  ند ني   با نر  ند  ما عت  مالحنا مبر نل مبوةاا ألحالم موق

ـناـــ  ب  ـــــم   ًـــــسدكسـبس ةـ
ـوا ـجلعةتةم  15 8.3 عةـط

ـج  18 6.0 عةـط

 22 7.2 عة ةإ.ا

ـعةةخة  6 4.6 عةمتةعلةط.وخدال

 21 5.8 عةإعك

ـطخت ـدوخلعةطـط ـة  6 4.1 تسة

ـعإلتفخإ  13 4.7 دإعةولعةاطخقل

 1 7.7 عةطوةولاخممالمةتلعةد.والةطتطةوط

ـعةطرتطةعتل(54) عةدإـق   عةمدللعةـططأل(طتـ.للعةةمةلةا خملدومالعةتإةوكيل

  طمسةعتلتصخدجل(53 ) عةدإـق
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لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ـعة.ةال(ل56 ) دإـقلةلج  ج2010—2015 عةطمتـةـالد.كلعةسطوال

ـا 2015 2014 2013 2012 2011 2010 عةسطوا  عةطدط

 3 0 0 0 0 1 2 عةإعك

ـج  9 1 1 5 0 0 2 عةـط

 1 1 0 0 0 0 0 دإعةولعةاطخق

 11 5 3 3 0 0 0 عة ةإ.ا

 5 0 2 3 0 0 0 عةتطةوط

ـا  29 7 6 11 0 1 4 عةطدط

مع
ادس
لهل

احب
لهل
ملع

   ي

ب لاومكز  يل ابلق الاتت    ل2014-2011 ياكني م  ع ل ا25) لبع  ند  ما عت  جن عنا ل جباكت  عكنوا  جيربتا عجك
ق  لاون  أل ك رة د ددالق  ا8) مبااكلا أل ا كت  لاع لبحبي  مدااا   .(5) عربرز  ابلق دد ت

ـم ـــ م  ـــمـــــب
ـ ـــمـلـــس
 ــًسعا

ـــمـ
 ـــسبذا

ـــمـ
 ــا ـنم

ـــمـ
 ـــــب

ـــمـ
ــ  ــاـ

ـــمـ
 ـاــم

ـا  ــسيس

2010 1 2 0 0 4 0 0 7 

2011 0 2 0 0 0 0 0 2 

2012 0 0 1 2 0 1 0 4 

2013 0 0 1 0 0 1 0 2 

2014 0 0 1 0 3 1 0 5 

2015 1 1 0 0 1 1 1 5 

 25 1 4 8 2 3 5 2 ل ةبةلا

 مااكبكت   ال  تا  دم  و  عكنوا تحدم تهلكمرشك مالك لروبا لكما ع  موبلت  ألتاكزت لتوكماا ل ت نل  جو ما      جاداا 
 با  ما ع  موبلت ل ياا  مريااكت ل  عكنوا  جلك  اك تاشت ل ترعل   جدكزص  منت هلا ا مرع جد  جاركن ت 
 . موبلا ا

ـا ـةمـدـــــعســ(55) ــيـ ـــمـجـــسـً
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  (  57  ) دإـقلةلجعةل

ـمطإلعاوصخإ  تاففختلعةطمتـةوال

مع
ادس
لهل

احب
لهل
ملع

  ي
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 عةإةدا عةتاف  عةسطوا عةدخطـا عإ.ج
ـإد  و + م لنيو ةميياألةك ةم اةسألا ةةمةك ةةةكاراةسة طدطإلاو.تلدسوجليمـلا
 و عتيا اسيأل  ةامةاا راك يألنزا عاألدةةألة د.تجل طدطإلتو.وة ليمـلمةوـا

ـور ابةيمي ألةك  سمةي منابةيمي ألةاةسااةمألة اطةلةخةكلطدطإلعةمخ
 م ةلم ا يايلألو ياة ألم ةمعال ألةك ةملبنيلةك

 و + م الاألش يتا ةيو يتمأليي ةميإما ةمالاألش ةمبنيو يةمابةيمي ألةاةياما .دةلطدطإل.طوطخالعةميوةعت

ـوةم ـإدلإ  و + م الاألش ةيد ةة ةمالاألش لهاااةياما إاخملامإعحلا

 و + م الاألش يتا ةيو يتمأليي ةميإما ةمالاألش ةمبنيو يةمابةيمي ألةاةياما دلمخقلطدطإلطفطملعةصةدخت

ـالعةةـوطخت ـعإلطلخ  و + م الاألش يتا ةمد ة ةمالاألش لهاناةيامةألا عمت خقلا
ـوةم ـإدلإ  و + م ةمالةألا ةمتيأليا ةمالاألش ةيامةألااةياما ةمةتلامإعحلا
ـدخا  م لنو ةاتيةم ةمبنيو سةا لةمألزألةا لةمألزألة عدطإلطدطإلعةـمإلا
ـوطقلعةاتوصا  م بأللألةم بواعة ألا ةمبنيو بلةاماةملةةألة اخةإلطدطإلد
ـعمإو  م ةمبأللألةم ةم ألزألة ألا ةمبنيو لأللي/ابةمة عدطإلدمةعدوجل.ططخالعةة

ـعالدخةـالسةومخا  و + م ةم ألزألةم ةمةييألا ةمبنيو العةاةلاألبة يطخةأله

ـإلايوطالعةصةدخت  م األةلألةك ا ايعيمي ي ةمبنيو بةمةابيةبيامألة دوخإلطدط
ـعةةا  م  عا ل ام ةمبنيو ةأليلبسألبياةلاألبة دمةعدوجلاطألطدطإلد

 م األةلألةك ادعألقألا ةمبنيو لأللي/ابةمة عدطإل.ططخال.خةجلعةد.ةخت

سةةاألةريمط بيلعيساألاا دختجلامإعحلدطإعالعةـطوةووا
 م رألزألةم ةمنألزا ةمبنيو السعةةألة

سةةاألةريمط بيلعيساألاا يدطإلاطألطةاـاليمـلمتخق
 م رألزألةم ةم ن  ةمبنيو السعةةألة

 م رألزألةم ةمةةةي ةمبنيو لألزياطاةلاألبة الوختلمـمخاللخ.جلعة.ـخوإو

ـدوإلفتن  م ةةطلا  يأ بواعة ألا ةمولمسا سمةي منابةيمي ألةاةسااةمألة عدطإلامإعحل

ـإلدطوقليمـلدتةا  و + م هةمسا بواعة ألاا  يأ بواعة ألا ةموةمسا سمةي منابةيمي ألةا ةسااةمألة طدطإلطدط

ـإدلعةمطمأ  –هةمسا لألبةةألبألااةاةاةن يةمايةألم  ةموةمسا سمةي منابةيمي ألةا ةسااةمألة طدطإلطـ.تلا
 م ةماتبو يةإهازةز

ـا المةاا ةملضةاألم  ةملة ساألا) ةمبلنألةك  ةموةمسا  األ ا ا ةسااةمألة ةدخجلامإلعحل.ةإلعة.م
 و + م ياتدألد ةمليةةماةموةمسا ةميةةلألا

 و + م مإك بواعة ألا ةموةمسا سمةي ا ةسااةمألة طدطإلةدخلع.طخاوقلعة.ـوإعت
 و + م الةضةمةك ا مألةةلألبة ةملةضنك ةموةمسا سمةي ا ةسااةمألة ةـةلعمةعدوجلطدطإلعةمةعةن

 و + م هةمسا لمةألا اةسةسةك يااعا ةموةمسا  األ ااةسااةمألة د.خجلةمخنلدخةـالعةفةخت

ـإل.تطاللخ.جلعةةفخاأ هةمسا لمةألا اهةمسا  ألياقةألا  ةموةمسا  األ ااةسااةمألة طدط
ةضةمةك  و + م يةل

 و + م هةمسا لمةألا ا دا  يليةياك ةموةمسا راك لألاضلةااةلاألبة هخإنلامإعحلطـ.تلعةدطوإعت

هةمسا تةسيك ا ايلألو ةةطلتا  ةموةمسا راك لألاضلةااةلاألبة طـخملدخمجلدمةعدوجلعة.صخ.صا
 م ةملبةم تةك ةملابمما

 م هةمسا ةايةإكاةايةإك إسنبألا ةموةمسا راك لألاضلةااةلاألبة طدطإلاطألطةاـاليمـلمتخق

ـإلطدطإلفتن  م هةمسا لمةألااهةمسا ةمليةم ةموةمسا بةاماياابةمة طدطإلطدط



مع
ادس
لهل

احب
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ملع

  ي

نمـــاــــــمـعةطمتـةوا لــعلـمــئًـــ  ــاعلـذسـةســـــــــس
ـا  (59) ــيـ

 عةـإإ عةسطوا
 1 عةإعك

ـج  10 عةـط

 1 دإعةولعةاطخق

 12 عة ةإ.ا

 5 عةتطةوط

ـطخت ـدوخلعةطـط ـة  1 سطوالتسة

ـعة.وخدا  0 سطوالعةمتةعلةلةخةل

ـوا ـجلعةتةم  0 سطوالعةـط

ـا  30 عةطدط

نمـــاــــــم عةطمتـةوا لــعلـمــئًـــ  ًـــةلعًــــــس
ـا  (58) ــيـ

 عةـإإ عةسطوا
 16 عةإعك

ـج  11 عةـط

 18 دإعةولعةاطخق

 25 عة ةإ.ا

 2 عةتطةوط

ـطخت ـدوخلعةطـط ـة  8 سطوالتسة

ـعة.وخدا  17 سطوالعةمتةعلةلةخةل

ـوا ـجلعةتةم  5 سطوالعةـط

ـا  102 عةطدط

 طالتخةوسلتً.وكلعةدخطـال
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 2015/2014 ددفخموالمًاإعإلعةلطمالد.كلعةتاف لةطـخج  (60) ملنألم

ـعةت.دوق ـدإولعةيمـقل   

 دةمعةا يدةمعا  يعنل لمم ةمدنعا ةملس نألا  1409) عنل لمم ةمدنعا ةملقعيمألا ري لتانا ةماتييةك
 دةمعةا يدةمعا ري ةمبةو ةمماةسي  1861) دةمك يدةمعا لنب عاةةلت ةمعبةمياأليما يعنل لمم ةمتاأل ألا  5824)

ـإلاللطمالعةمسخةـةوـكل لياإعإلعةلطما  ي

ناللي جًلن نلليوال نا  ر يآ  

نس ًادنللجاع ان اونللجاع ا

نلليون نللا ل نقعار للالتا

نواللال ن نللجاع ا ي ول

ن نالليتالي نفوالل نعد لوي للي

نلليوالن نوًد ناعا وي  جلظ

نلاً رن ن لاله اللي   

نيلفًان نعد نللا  ر نوتا يياا

نلللهوان نفوال قج للله

ناوا ل ن ناللييالتاظ اي جًهتا

نو  ل يتان نللعي هيا للج لال

العي الايتاناعياو ان ً يتان

نعل:ن ناوج للله ل لا ًعًاظ

ناالمن نله  ًجًدظ للستا له

نعنن ناللي ااد واليل ًي

ن ل لن نللع لًا للجتاه

 وللجاع انا ا جتا

ودنلللهوانقانع ا نلل عهًان

ن الهن ناي  نلالم للي هًعًا

لن نجآ نلسشيتا نعلا للجاع ا

نلهلهوانا هينللوًىان لقيعاعتا

نوال هان نايشقًهتا نلتا للعلا وا

ن اون نايلعًا اللع  ااظ

نل ًتاظن نالليعًا لقو لد

نلاللتان ن يًيًد نولار لًلالال

ن   هن ناف  نللع ييولو او

نايااًاين للجاع اناهئن ااًيتا

نا  ًايظن نالجيعااًاي ااهعًاي

نً ياجاللظن نعا نلل ااا ه

 تتمةم ا تتلتةا تتوايج

 تتوا وكتتلاد يج

 206 مواوكةم

 55 ايلئكت  فلر

 119 تتلاديجكتتتلةج

 380 تتمةم ا  

 تالتا

 93 تتااجكتتواديجك  لتدـل

 372 تتااجكتونةايييجك ك لتدـل

 69 تتويملاكتتل تيجك تتلاتالاكتوالاتليةيج

 131 ةاوكتتمولدلاكوكلون ت ةيلكتتموا ملا

 182 تتةااتجيل

 190 تتلاتالاكتوايميج

 15 تتااجكتتفانايجك  لتدـل

 26 تتللايا

 1078 تتمةم ا  

 تتوا و

 171 تتايلميلا

 122 تتفيييلا

 152 تتوا وكتتريلليج

 183 تتويميلا

 3 تتايلميلاك تورةلاكوكةاوكتترلا ا

 631 تتمةم ا  

 دلتالكت ةملرك ت ملةلل

 309 دلتالكت ةملر

 80 ت ملةلل

 309 تتمرلادج

 160 دلتالكتتموللاك تتموا ملا

 32 تتمرلادجكوكلون ت ةيلكتتموا ملا

 112 تتوا وكتتملتيجك تتمةاجيج

 248 نيوكتتموا ملاكتولتايج

 65 تتلا ي 

 94 تتلخمياك دلتالكتتمتل ا

 1409 تتمةم ا  
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 عةإستـةليدطإليمـلدةن



 

 

 

ـدإو  

 عةيمـقل

ـعةت.دوقل  
 

  

 تتمةم ا تتلتةا تتوايج

 تتـنلاج

 210 ھنلاجكتتلوليا

 136 ھنلاجكتتديضج

 152 تتـنلاجكتتويمل يج

 463 تتـنلاجكتتملنيج

 157 ھنلاجكت لةل ا

 79 تتـنلاجكتتميولنيويج

 114 تتـنلاجكتتوـادلضيج

 113 ھنلاجكتترلا ا

 1424 تتمةم ا  

 لون ت ةيلكتتموا ملا

 139 ھنلاجكتتدامةيلا

 126 ةاوكتترلا ا

 98 نيوكتتموا ملاكتترلا ديج

 363 تتمةم ا  

 تتدلاتكتاايلرجك تابلا

 12 تابلا

 20 توااللكتتايلرع

 50 دلتالكتتفنلل 

 41 دلتالكتتفنلل كوكتتلا ي 

 1 دلتالكتتتلملاكتتايلريجك ت االلكتتايلرع

 17 تولتالكتتايلريج

 141 تتمةم ا  

ت ميالكةلضاجكدناكتتراياك

 تالمايئ

 287 تتلمايئ

 76 ةا وكتتلرلتيركتت ديج

 35 ةا وكتتلة ياكت اولةع

 398 تتمةم ا  

 5824 تتمةم اككتتواع
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    ن د  مرباا لاد  ماباا ا1)   مااو



 عةإةع.ختلعةـطوخ ياإعإللطمال(61 ) عةدإـق

 ياإعإلعةلطما عةإةع.ختلعةـطوخ

ـ إعم خل لعةة.خةا  4 عةطمالعةـةموال

 27 عةطةخدهلعةـخطالـلةالعةتإةوك عةمخطق

 15 عةطةخدهلعةـخطالـلةالعةتإةوك لة.خةا

ـالعةسطأ  46  عةطدط

ير
ة
ا
تل
 ت
رك
د 
تو
كت
لل
ر
  

 ددفخموالمًاإعإلعةلطمالد.كلعةدة.وخت   (62) ــيــا

 ةللكتت ادج تتةنايج

 36 تتاو ليج

 12 تتفاا ينيج

 17 تتا ايج

 16 تتمةايج

 2 كتتايديج

 4 تتواتميج

 3 تتمااديج

 1 تتة ملتيج

 4 كتتيمنيج

 2 تتدراينيج

 2 تتا ملنيج

ـإعةوا  5 عة.
 1 عةداعمةوا
ـوتوا  1 عةس

 106 تتمةم ا
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نعســـاــعـ(2)  ــ ـس    ـًـــــــمـــــس



ـعجل(63) عةدإـق ـعةاةودوالهألعةدخطـالة ا   2015—2004  تلـةلياإعإلعةلطمال

 لمم ةمدنعا ةمتاأل ألا  لمم ةمدنعا ةمسةا

2004 5782 758 

2005 7109 947 

2006 7130 1162 

2007 7514 1440 

2008 7618 1579 

2009 7870 1479 

2010 9308 1415 

2011 8921 1418 

2012 9478 1710 

2013 8744 1908 

2014 7886 1861 
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ـدإو  

 عةيمـقل

ـعةت.دوقل  
 

ـعجللل(3) مسق  2004-2014 تلـةلياإعإلعةلطمالهألعةدخطـالة ا



ي ـةلـ ـعســـســـم     ( 64 ) ــيــاــس ـذلمـ  ـثــعاســــ 

ل  ألل  متاو  منت هلت  وألم 1999 تلاهلاي أللنق  جاراا لعةتشك ناراا نار با عكنوا  تال لر سالم  كل
ةنتت   ت دق  جبااا  ماكناا لكجع م ا  با تالارشك واراا  ون   تال لر  ان ر  ماكد  ل2005/2004 نر  كل
 هلررك ي  جاراا  و ، ا رع ني ألترعت ني هل لول  أللورا ناا  جاراا  ل1999-2000 ألندأ  مادا  منت هلاا  وألم
ّ  ألما  لنت  مراكنات  جولكتلا ألواكلا  م بد  مدكلن   عنلن نوبلكني ل كتلكني لكتح ني نر نوكص  عكنوا. لاع ه  لدك
 .2ل11,000 سك  أللراعو  جاا نر  الت سع لا واكلا ديكماا ن ن تزك

ترلامي أللنق  جاراا نر  جاراا  م لااا  أل جارارل  مت  ارل ل جبائ  مرل لن أل ماو  مبااكلا أل ا كت  أل عنألم  
  لاع لبع علعجم   دحك ت2011-2015  لال ددحك ت  جاراا م  ع ل ا64) تةت
نكدق  أل نك  مارد  وملداا ا  ا57709) نكدق  أللأما لبحبي ن رداكت  جاراا نر  مارد  مو لا ا ا10005)
نكدق  ألت ما يما لكتذ مفبتكا جلك  ا78611) نكدق  أللأما تاعو علعجم ن رداكت  جاراا ا20902) مابحبي
 .دلدكت ني  ا222700) ألوكلعجم ا4 ) ألالاام   ن  ا65 ) زع نال ل  عنألم

دو   جلتكك ل   بتكا  با  جاراا ةكلبل  تتتكجم ل   بتكا  با ن رداكت  جاراا  م ةلاا نر حالم  هو ض  عكنوا 
ألح تق  مروبات  موكت أل ما ع  موبلت مالهو ض ل  مونلن نر ةع  ن  -و جه  مرلا ه  ألد ت ةدنألا  ما ع  موبلت 
دلدكت ني  ألةن ألةو د ت ةدنألا  ما ع  موبلت سأ   موكل  ا25000)  مااكبكت  جيربتا ن كلو  هو ض هلدعم ن ن ت 
 .باي نباعو دلدكت

ـــــةـــمـــةـبـــمــســسـًـــتـــ عسـ  

  73 

ـاـ ًـــــــاـــســـم ـــ م ــســمـــسـد
  وملدا  مو ا ـعــذ عس

2011 1516 527 150120 

2012 1550 398 7550 

2013 1400 320 5070 

2014 1474 620 28660 

2015 1600 600 31300 

 222700 2465 7540   ا)ادا

   10005  ملعجم  مابت  مبلنحالت
 . جركلكني ندأ تلاهلااشك ا57709) ن رداكت  جاراا نر  مارد  مو لاا
 .  جركلكني ندأ تلاهلااشك ا20902) ن رداكت  جاراا نر  مارد  وملدااا
 . جركلكني ندأ تلاهلااشك ا78611) علعجم ن رداكت  جاراا
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 عةإستـةلامإعحلعةإةعـما



ي  (65) ــيــاــس
ــًــــــعسعس  ـييــثسـععـًــــ

  74 

 .دلدكت هلدعلكني  ا25000) تاوض  عكنوا ل ن جه  مرلاه وابع *

ــًــــــعسعس ـــ م ـاس ًــــ ـذلمـ(ـعــ  ةاـحعس (ـــــمــــ 

2011 
7 13652 

 Science direct   هو ض ل
 ن جه  مرلا ه * 1

2012 
  Science direct   هو ض ل دلنا عالت 88580 5

 Back مترن  مكم مفسالجم  با اي هلدع ت
Issues 1 430 

2013 
4 51450 

 Ulrich ةك نق لاكبكت
 ن جه  مرلا ه * 1

2014 
4 51276 

 Oxford Journals , Ulrich ةك ني لاكبكت
 ن جه  مرلا ه * 2

2015 

 Ebsco ةك نق لاكبكت 40000 1
لن ت نر ةدنألا  ما ع  موبلت علاا  عكنوكت 
  با ت م  عكنوكت أللابتا لبحبي لع ت وتدباا اةع  ن  مااكبكت  مئ ،ركملشك  عكنوكتا لدكلني 
 دلدكت500.000

 ن جه  مرلا ه * 7
 
 
اقمو يتما ةملباعا تملةاوة مندنعا 
يةللةم ةموأل األا ةماماألسألا يةامةاألا 
يةمل الم ةملتنيا تألا اضلة تملا 
ةالةاا  يةمتملةك ةملا بألا  تملا )
 يةلم ةمعألةةةك  تملا ةمتنيةك ةمماةسألا  
تملا ةالةاا ةملاعةمما عألا ةملباعةك 
يتملا ةإةااةك مندنعا يةملماسألا مةتة 
ةملباعا  يتملا ةمتسةك ةمضتيي 
لبةةألا  يللةم ةموأل ا ةماماألسألا يةل
ةساتمةو  يةلم ةمعألةةةك لا تةان 

 اإطختلعةطستما
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ي ســــ(4) ــ ـســس ـاــعــذ عســــس  (ـييــثسـععـًـــةـعـســــاـليـ(ــســمـةـد



ـإو ـعةد ـطختل ـعةطـط ـدإولعةتالولل   

 2015/05/12 عاةاألا  2015/12) ابسسك يتما ةماتدألد يةملبنيلةك يةم يما عقاةا ل نم ةم ةلبا ا و
يألوما الةضةم ةميتما المب ةملسةهلا ةم بلةما ري البألا ةم ةلبا لا اتقأل  اسةماوة يةهمةروة لا تاة اعةي لعةمي 
ةم يما ةمضةلنا ري  لألم ةمبلنألةك ةامةاألا يةيبةمأللألا يةملةمألا  ييلم لهضاةك مقألةم ةيالمةم ياقألأللن يبمم  يلم 
ياة ألم ةمتدد يةمعاةلت ةمماةسألا ةماي اللا اتقأل  لسايألةك لةمألا لا ةيمةم يةاةاة ألا يةمايتأل) ةممةاي ري 
  .ةمل ةإك ةمابنأللألا يةامةاألا يةماةطأللألا يةماقةألا

ـدإول  : ةروالعة
للةا لسايأ لةمي م يما ةملمتاك ي ةمبلنألةك ي ةملتا ةك ع يةةعوة ةمياا ةيبةمأللألا يةامةاألا 

 .يةملةمألا يرقةا منلبةألألا ةميدةألا يةمميمألن
ـدإول  : ة.خةالعة
-اسبب ةميتما مادعأل  لبةألألا للةا ةم يما ري ضقألوة ةيبةمأللي يةامةاط مللةا ةيلألا ةملمتاك

ةملتا ةك عةاساةةم المب ة سم يلبةألألا لنلألا يلوةألا ضةلنا مبةرا ةمل ةإك  عةالةرا المب ةضا يقةرا -ةمبلنألةك

 :يمللةا اتقأل  اسةما يةهمةا ةميتما  روا ةميتما االلا ةممية ا ةةاألا

ـت إالعةإعمةولدةتلدةدخالعةتأ ـإولل ـإلالإعمةولعااتطخإلـل طخالعةد  :ع

  اللمةم ةطةو للةا ةم يما يلاةعبا ادعأل  ةملبةألألا ي لم ةمالمألا ةماة با ياتنألة ةمعألةةةك ية ااةم
  اةماتسألةةك لنب ةطةو للةا ةم يما ياقألألو ةإة ةز يةيمةم

  اقألألو ةمةم ةميتمةك ةمابنأللألا يةامةاألا ري ل ةة ةإلالةم ةيبةمأللي يللةا ةم يما يلاةعبا اديألا
 اةيمةم يةمبلنألةك يةملتا ةك لم لتانا ةمبنألةك يةميتمةك ري ةم ةلبا

  ةملاةعبا ةملسالاا يمةم ةميتمةك ةمابنأللألا يةإمةاألا ري ل ةة ةإلالةم ةيبةمأللي يللةا ةم يما
 اعوما ةاأل ةم عاتقأل  اسةما يةهمةا ةم ةلبا

  ةملضةابا ةم بلةما ري اديألا لبةألألا يةميةك يةمألةك اقألألو ةيمةم ةيبةمأللي يةامةاط ي ألةم ةاة ةزةك
 ا ية ااةم ال اةمةك لا ضبةوة اديألا ةيمةم يةملتا ةك

  لمةم ممألة ألعألا لبةألألا ةملسةهلا ري ال اةم للنألةك ةمماةسا ةممةاألا  ةماقألألو ةممةاي) منعاةلت ةمماةسألا يةل
يلهضاةك اة ألم همم ةمبلنألا علتانا لاةتنوة  يةملسةهلا ري اللمةم يباةعا اقةاألا ةماقألألو ةممةاي منعاةلت 
 .ةمماةسألا عةماةسأل  لم ةملبةألألا ري ةمبنألةك يةمبلةمةك يةميتمةك ةامةاألا
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  لمةم دنعةك ةملضةابا ري ة ااةم سألةسا يةةطلا يليةعد يلبةألألا ةمتيية لنب ةالالةم ةيبةمأللي  يةل
 اةإلالةم عةماةسأل  لم ةمبنألةك ةملتان ا ياربوة المب ةم وةك ةملبةألا

  ةمابةيا لم ةم ةلبةك ةيامةألا يةميبةإك ةمميمألا مللةا ةم يما إباسةك ةمتعاةك ياديألا ةتما ةملبةألألا
 اماقاألا للةا ةم يما EQUAM لضايص TEMPUS يةا اةمةك ةملساتملا ري ةم ةلبا  لية عاةةلت

  ةملضةابا ري اللمةم ةمماةسةك يةملسيتةك ةماي اسةهو ري اعد لتا ةك ةمابنألو يةمابنو ري ةم ةلبا لم
 الادنعةك سي  ةمبلة ياللألا مم  ري ةمتدد يةمعاةلت ةمماةسألا ري ةم ةلبا

  ةملضةابا ري اللمةم ياة ألم عاةلت ةضا يقةرا ةم يما ري  لألم ةمبنألةك ةمابنأللألا يةميتمةك ةإمةاألا ري ةم ةلبا
 ايلاياا ةإمازةو علبةألألا للةا ةم يما ري  لألم ةمبلنألةك

  ةماةسأل  لم هأل ا ةإلالةم ماة ألم ةلاتةا ةمب ةما ةم ةلبألا عةمابةيا لم يتما ةمقعية يةماس ألة يلابز ةمتةسيك
لمةم ةماقةاألا ةملدنيعا  .يةل

ـت إالعةإعمةولدةتلتديوالعةتأ ـةوالل ـعةت ـطختل ـعةطـط  :ةخةوخلالإعمةولعةتالولل

 ا اللالةم ةماتدألد يةماةطألو ببمةا المةاألا ماتقأل  اسةما يةهمةا ةم ةلبا 

  عةةم  ةلما عألةةةك لابةلنا مالالةم ةإبةمأللي يللةا ةم يما يبمم  اديألا  ةلما عألةةةك لا  لألم لبيةةك
ةإلالةم يةم يما  ةللةم هأل ا ةماماألم  يةمدنعا  يةمبةلنيا  يةملتاعاةك  يةملباعا  يةملضةرة  يةماتييةك 
 ا ةيبةمأللألا  يرألاهة

  اللمةم ةمتدا ةإسااةاأل ألا مللةا ةم يما يةمبلة لنب اة ألمهة عةماةسأل  يةمابةيا لم  لألم ةمبنألةك يةمبلةمةك
يةميتمةك ري ةم ةلبا ية ااةم عمة ة ماديألاهة يلبةم ا ةقةد ةملبا عو اةمةك ايتألتألا ي ألةم ةاة ةز 
 اياقألأللن

  ةملضةابا ري يألةرا ةمتدا ةاسااةاأل ألا ةمضةلنا من ةلبا لا تاة اقمألو ةمعألةةةك يةملبنيلةك ةملدنيعا
 االمةمهة ياديألاهة  ياقألألو ةمتدد يةمعاةلت ري ةم ةلبا ير  ةيمألةك ةملبالما

 اةملضةابا ري ادعأل  يلاةعبا ةماة ألم يةماقألألو منتدا ةإسااةاأل ألا ةمضةلنا من ةلبا 

   ةملضةابا ري ةماتدألد يةماةسأل  يةماديألا منبلة ةامةاط ري ةم ةلبا  ياقمألو ة ااةتةك اديألا ةا اةمةك ير
 الادنعةك ةم يما ةمضةلنا ايرألاةا من وم يةمي ك يةمابن ا ةملةمألا ياتسألا ةملتا ةك ةامةاألا

  لاةعبا ةملالألاةك يةمليةعد يةملبةألألا يةإميةك يةماقةألةك ةملساتملا ري ةمبلنألةك ةيبةمأللألا يةامةاألا يةلمةم
 اةماقةاألا ةملدنيعا لم اللألةوة علقااتةك اديألاألا

  اديألا ةساعةةةك ةليم ألا ا اةم لسيتةك اضلة  لألم ةيتةك ةملينتا م لم ةمالمألا ةماة با ةماي اسةلم
 اري للنألةك ةماة ألم يةملاةعبا يةماقألألو يةماديألا

  ةملضةابا ري اديألا ةمعاةلت ةيبةمأللألا ية ااةم لبةألألا يليةعد يةمألةك ماديألا همم ةمعاةلت ياتسألةوة ملأل ةم
  اعلبةألألا للةا ةم يما

  ةملضةابا ري اتمألم ةمعاةلت ةماماألعألا ةملدنيعا منلسةهلا ري عةةم ةمقماةك ةمابنأللألا يةامةاألا منبةلنألا ري
 اةم ةلبا يا بألة ةملضةابا ري همم ةمعاةلت
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ـما  لعاةدخاعتل لعةاطخقلعةطلط

 ـعج ـإولهألعةدخطـالة ا  ق2015-2019 دةدخالعةالالعإ.تةعتودوالة طخالعةد

 ق2015 عإةت خملطالداإعإلتيةوةلعةتيووجلعةمعتألةـخج 

 ـعةمةعطهلةـخج ـوةلعةإعمل  ق2015-2019 داإعإلعةالالعإ.تةعتودوالةتل

 لةـخج ـن لعة.ة لعةتيةوة ل2014-2015 داإعإ لعةطدخإتل لهأ لعةدخطـا ليةملا لدطول ـعةطت طا
ـطخت لاطتلدطللعةطـط ـعةمةوالعةتدتوال(عةـطقلدخة  ـعةاإطختل ـعةطخةوال ـعاإعةوال  ق(عةسخإوطوال

 لةـخج لهألعةدخطـا ـإو لةحخجل طخالعةد ل2015 عإةت خملطالداإعإ لعاةدطواوال ـعةطما ل لعةـةموا مخةطما
تخدالعةصةفالةدطولليفدخكلعةطفطدالةتلتالاطوا ـعل ـةأل ـلللعةدخطـالعاةستة ـةمةدلاطتلط  ق

 ـطتخمـت خلدتتل ـعةطخد.توةل داإعإللطمختلدطوللعةمةعطهلعةط.تدإةالهألعةدخطـالةإةدتألعةمسخةـةوـكل
ـعهيا  قلةعةلعةط

 ـعةط.تدإةا  قطتخمـالدطوللاططوختلعاتطخإلعةمةعطهلعةإةع.والعةيإوطال

 ـإولموالدطوللعةـخططوالهألعةدخطـا ـيـةعالاططوالةةمةلةيخهالعةد  قداإعإلةمةعتلتـةوصوال

 لمةةخطه لهأ لمصـخةوا ـا TEMPUS عةطمخةسا لعةطمة لاتق لطا ـمأ لهأل EQuAM عةـة ـعةطـةأ
ـعةدطوا ـطوال ـإولهألعةدخطـختلعةةإةوالعةدس  قتـاوالدإعةول طخالعةد

 ـعةـخططوال لعةتإةوكل لدوا ـيا خم ل لعةلطما ـطختلاا لطـط لتت طا لعةدخطـا لموخةختلاا للخاإو داإعإ
ـمالااإعإلعةتيخةوةلعةطـتطإو ـعةموخةختلعادفخموالعةطلط ـاإطختلعةطدتطلل ـعةطمخةأل  ق

 ـعةلتموال ل ـعاإعةوا ل لعةـططوختلعةسخإوطوا لعةإةع.ختلدـق لطا لاإإ لددةعم لهأ لةطمإم لع.تمخةخت داإعإ
ـاخفاللوخكلطإالة خليفدخكلعةطفطدالاالدمدلعةاإطخت . 
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ـدإول(5) عةمسقلةلج  دةدخاعت لياطخقلعة



ـدإولعةمرـالعةطخةوا   

)ألي   2015 تسةعةك تاةلألا )  يلقما لةو) 2013-2014 لنتا ميلم ةم ةلبا ةملةمي عألا سةا  66) ألعأللا ةم مية ا و
لقما)ا ) 2015 ي 2014 كألة ):1.3) يةسعا ا2014 ي  2013 كألة ):21.7) أليل) ةم مية ةمزألةما ري ةاألاةمةك ةميةعاا يعةسعا
ألةما اتةيما األ صةل ا):15.6) ي ):10)  ييةتك مم  زألةما ري ةمة قةك عنلك ةاأل ا ةمامرقةك ةمةقمألا لا ةملةتا  2014 يبةةا إز
اللةرا المب  ا2011/6/15 ليط ةا المةاألةا  عة  49) ةمتنأل ألا يراةش ةمة قةك ةماةسلةمألا يةاةلة ألا  ةلة ةمة قةك بةةك ةاأل ا ابألألا
 ا:15 - :25  اةاةك ياا تيةرز ةمليةزط   يابمألة ةسعا لسةهلا ةمبةلنألا ري ةم ةلبا عةمابلألا ةميتي لا

ةاأل ا مابمألة سنو ةمايةاك يللةم هأل ا ةماماألم يةمبةلنألا يةممط بةا علعةماا لا  2013 يألاتط ةمزألةما ري ةمة قةك ةم ةاألا مبةو
ل نم ةمابنألو ةمبةمي م لألم ةم ةلبةك ةيامةألا ةماسلألا  ياعم مم  زألةما ري لة ااتلنن ةم ةلبا لا للةا ة الةلي ييةمي  ةمتةا 
مألةةا يةماي اول   24.752.430) يةمعةمل ل ليلوة 2011/6/15 يلبةربا ةوةألا ةمتملا  بلة ةا ماسمألم ةملعةمل ةملنازو عوة لا  عة
أل للا  2013-2015 اسمألمهة عألا ةرز اليةز ب بيااة األ زألةما اة  ةا ):60) يبمنب اوة زألةما مي  . م كا

لنأليا  25ةلة عتييا اسمألم ةملمأليةألا منا لم ةمعةبي عقألةما عة  ةاسبةا يةمقاش ةةتا لا عة  ةاسبةا يعلة ل لبن  
  مألةةا معةةم ةملاتنا ةييمب لا ةم ةلبا ةممط ابومك ةمتبيلا عاسمألمم ي ةلك عتسلن لا ةمملو ةمتبيلي ةملي ن من ةلبا رقم عنل
مألةةا  يعتييا ةمب ز رةةن بةا أللداي سةيألة عاسمألمم يعضبة ااةبلي لا تسةك  ةاط لمألا عقاةاةك لا   15.055.470)
 .ل نم ةلةةم

 ج2015 - 2013 (عةـ ـللعةطخةـألةطدخطــال(عةإوةـخةلعةةإةـألل(66)  عةدإـق

 ٪ة.مالعةاوخإو 2015 طيإة ٪ة.مالعةاوخإو 2014 ٪ة.مالعةاوخإو 2013 عةمةإ

 1.3 11456500 21.7 11308237 0.4 9294269 ةاألاةمةك ةممةاألا
 10.9 20214500 15.6 18220929 10 15757147 ةمة قةك
 0.3 1300000 69.4- 1296422 9.6 4231995 اسمألم ةملمأليةألا
 14- 950700 - 1107395 — — ةمب ز
 15.7 7000000 13.2- 6047000 54.8 6970000 ةمملو ةمتبيلي
 23.4 607500 462.2 492221 30.3 303288 ة قةك عتا لنلي
 73.4 680200 293.8 392203 69.2- 99579 ة قةك اةسلةمألا
 1432 10010000 — 653289 — — ة قةك الةلة ألا

 :ةسعةك زألةما ةاألاةمةك ةممةاألا

 اا بألة راةلا ةمابتألا 
 ا ا بألة اتيألة ةمملو لنب ةمدنعا مبة رية 
 لةماوة تسك ةماتيا  االملةم لبةمما ةماسيو تسك ةملةما يةل
 ا ةساتمةا اتييةك  ةمعا عاسيو لةةسعا 
  ا ارم ة يا ةيبضة 
 ا اتيألة ةمملو   ةملعبييألا ةاأل ةا يةإسا  ةا التام عبش لسةبا ةمدةمعةك 
 زألةما الألاةمةك لاةر  يلدةلو ةم ةلبا. 
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 لساتقةك هأل ا ةماماألم منبلة ةالةري   (67) ةم مية
 طتدحخت ة.مالعةاوخإو عةطمطا عة.ةا

2013 663127 24%   

2014 432853 35%   

 2015ااوسعهاسااعماا2014اةتمستناارم 131 1000000 2015

 تيةرز ةمليةزط   68)  ةم مية
 طاظحلم ةسيمجل  ةلسن ل ةيعا ل سلم

 %60اوداتلإلماا  يسأل 75.5% 522611 2013

2014 458152 175%   

2015 560000 22   

  لسةهلا ةم ةلبا ري ةمابلألا ةميتي   69)  ةم مية
 طاظحلم ةسيمجل  ةلسن ل ةيعا ل سلم

2013 624538 73%   

 2009ااةااةام بمناةفىضإلما  يسألاع امعد اامملإلماةاد 152% 1574333 2014

   ةإليض 1500000 2015

  :ي.مخكلاوخإولعةةصيخت

 2013 زألةما ةمايةاك  زألةما ةمللةا ةا الةلي  زألةما ةامتةا+تيةرز ةمليةزط. 
 (%85-75 )زألةما ةسعا لسةهلا ةم ةلبا ري ةمابلألا ةميتي لا . 
 ةساتمةا ضيةرا ةللةم هأل ا ةماماألم+ ةمبلة ةالةري تاة ةميأل ي. 
 عمةألا ةساتقة  لبةربا ةوةألا ةمتملا منليط ألا. 
 يألةةا ةملعةةي يةملبمةك يلتدا ةمالمألا  يةمامر ا. 
 زألةما ةسبةا ةملتاي ةك يةمبواعةم. 
 ا وألز لتاعاةك مناتييةك ةملساتميا. 
 (ابهألة لعةب ةم ةلبا ةمقمألو إساألبةك ةماتييةك ةم مألما يابهألة لعةب سبا عيةعا ةم ا . 
 زألةما ةملعبييألا مناتييةك ةمةةماا. 

 و  لقملا) عةممألةةا ةيامةي2015 ةمة قةك مبةو  70) ةم مية
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 عةطمطا عةةصيخت
  ل لكتلمجل ةعفنلن

 13158000 ةمايةاك يةمبايةك يةملبةرنك

 3670000 ةمابلألةةك يةمابيأللةك

 354000 ةمنيةزو يةملولةك

 34500 ةمتملةك يةمةضةدةك ةمداعألا

 311000 ةملسةهلةك يةإضااةبةك

 2687000 ةمة قةك ةمبةلا

ـالعةةصيختلعةطتسةةو  20214500 طدط

ـعةمـةخت  607500 ةصيختلعةمدللعةـططأل

 680200 عةةصيختلعةةي.طخةوا

ـةوالعةدخطـا  1300000 ت.إوإلطإو

 10010000 عةةصيختلعاةطخموا

ـا  32812200 عةطدط



 ةمملو ةملةمألا ةملساتقا لنب ةملألا يتققك اسمألمهة  (71)  ةم مية

 ة.مالعةاوخإولمخإ.تديخا عةطمطا عة.ةا
2013 3145776 10,3% 

2014 4275561 36% 

2015     

       ا)اداا  تبا

 2015/3/31 يملةألا 2011/1/1 ةمملو ةملتينا لا ليرمط ةم ةلبا لا (72)  ةم مية

ـا 2015 2014 2013  عةطدط
111905 119598 290662 618974 

 ةمملو ةملسمما لا ةمازةلةك سةعقا  (73)  ةم مية

ـا عةةصيختلعةةي.طخةوا عةةصيختلعةطتسةةو عة.ةا  عةطدط
2013 185079 107738 292817 

2014 381551 23398 404949 

2015       

   ةا لةمي

بلة سةهلك ةمليايرةك لنب يألةةا لعةةي ةم ةلبا يةماي بةا  م للب لنب الةضة وة ةبيا لا سك سةيةك يمتة اوة المب 
ي م )ق  كسنألل كبل مبةةا اداعةا   )74) مألةةاةا  يبلة هي لعألا ري ةم مية ا و  238328) ةميألةةا  علعنل يية ل ليلن
 .(74) بلة هي ليل) ري ةم مية ا و 2015 –2013 مألةةاةا عألا ةيليةو  155501) يراةا لةمألةا ميةم) ةم ةلبا لقمةام

 ةملعةمل ةمليايرا لنب ةميألةةا يابهألة ةملعةةي (74) ةم مية

 عةطمطا عة.ةا
2013 53393 

2014 95518 

2015  

   ةمل ليص ةمبني

 (الأل ةاةك ةمسبةةك  ةمدةمعةك (75) ةم مية

 عةطمطا عة.ةا
2013 156568 

2014 121413 

 40500 ا املم 2015/8/31

 318481  ةمل ليص ةمبني
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 عةطمطا عة.ةا
2013 53393 

2014 95518 

 32569 ا املم 2015/8/31

 181480  ةمل ليص ةمبني



 2015 / 8 عةةصيختلدتتلة خواللم ة
  عةمخكلعةـقلالعةةصيختلعةطتسةةو
   ةم ية ةيية : ةمايةاك يةمبايةك يةملبةرنك
 9551198 ل ليص ةم ية ةيية
 2364277 ل ليص ةم ية ةميةةي
  ةمعةك ةيية : ةمة قةك ةملابااا
  ةم ية ةميةما : ةمنيةزو يةملولةك
 101039 ل ليص ةم ية ةميةما
 17099 ل ليص ةم ية ةماةعم
 75926 ل ليص ةم ية ةمتةلم
  ةم ية ةمسةمم : ةمة قةك ةمبةلا
 1295700 ل ليص ةم ية ةمسةمم
 13405239 ل ليص ةمعةك ةيية
ـعةمـةخت   عةمخكلعةةخةألالةصيختلعةمدللعةـططأل
 593185 ل ليص ةمعةك ةميةةي
  عةمخكلعةةخةللالعةةصيختلعةةي.طخةوا
  ةم ية ةيية
 62647 ل ليص ةم ية ةيية
  ةم ية ةميةةي
 458213 ل ليص ةم ية ةميةةي
 520860 ل ليص ةمعةك ةميةما
ـةوالعةدخطـا  1250000 عةمخكلعةةعمللالت.إوإلطإو
 2691024 عةمخكلعةاخطكلالعةةصيختلعاةطخموا
ـالعةةصيخت  18457783 طدط

        ةاألاةمةك  77) ةمة قةك                                          ةم مية   76) ةم مية

 2015 /8 عاوةعإعتلدتتلة خوالم ة
ـجلعةدخطـوا    عةصفقلعإـقلالعةة.
 4038796 ل ليص ةم ية ةيية

ـةا ـةوةلعةطةي ـةال   عةصفقلعةةخةألالةوللعةطتألعةطةي

 89697 يةري الألاةم ةمسبةةك

 309359 ل ليص ةم ية ةميةةي

  عةصفقلعةةخةللالعاوةعإعتلعةاةا

 705364 ل ليص ةم ية ةميةما

 5053048 ل ليص ةمعةك ةيية

  ةمعةك ةميةةي : ملو تبيلي ياعالةك

  ةم ية ةيية : ملو تبيلي ا يلةتا ةمتنألت

 9289725 ل ليص ةم ية ةيية

 1250000 ل ليص ةم ية ةميةةي

 9914725 ل ليص ةمعةك ةميةةي

 14967773 ددطخةألعاوةعإعت

 2015/11/30 ة لا ةمامرقةك ةمةقمألا م ةلبا ةمتسألا عا داة ملةألا   78 ) ةم مية
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   عةتإهيختلعةةيإوالعةإعاطا
 14967773 ة)اداا  ىيسما  ي ج 
    ىيسإلمنا  اإليلما  فمضلم
 16369993 ة)اداا  ىيسإلمنا  اإليلما بفمضم
 (1402220) امساا  ىيسما  اإليح
 (2512830) 2015/1/1اضاريا  بابالىمضلر
 (3915050) جضاريا  اإليلما  ضم ااجليد ا  ىمضلر



ـتةطوالعةطدتطل  ـعإ.تمخةعتل   طةسالعةإةع.ختل

لةرا ةمنعةا ةميةميا لا ةسعةك ي يمهة المب  2015-2013  ةلك ةم ةلبا تاة ةمسةيةك ةمياا ةملةلألا عية عوة ا ةم ةمل الم ةملتني  يةل
ألعألا ةلمةم ةمةضدةك ةملتان ا ةماي اي وك عوة ةم ةلبا ماةلألا ةمل البةك ةملتنألا  تألا   79) سةعقاألوة ةماماألم يةمعتا ةمبنلي  يةم مية ا و
لسيتةك  ةلة ةمماةسةك ةماي   8) اابزك همم ةمةضةدةك عةملسيتةك ةمبنلألا ةماي يراك  ةلما ةمعألةةةك ةمازلا ملاتمط ةمقاةا تألا بةا لممهة
 ماةسا لتان ا  يلا ةةتألا ةماماألك يةمابهألة رقم ة م ةملابز  28)  ةو عوة لابز ةمماةسةك ياةلألا ةمل الم ماةص ةم ةلبا ري همة ةمل ةة ربةةك
 اةميا يلتةلاا  45) مياا اماألعألا   يعتييا ةملتةلاةك يةمةميةك ييار ةمبلة رةم مية أليل) تياوة عت  79)

سةيةك لةوة ةألةو   3) ةضةدة لنب لمةا  12) لضةاألم يلعةماا متملا ةمل الم  يري ةمل ةة ةميتي ة مك ةم ةلبا  9) همة ي م ة مك ةم ةلبا
 ادعألا ل ةةألا يتلاك مناعاص عةممو يلتةلاةك ايليألا يتألا   يابهألة لماعألا م ليا ةملتان ا ري ةمل ةة ةميتي
أللية ةسك ةمقدةلةك ةملتان ا ري تملا ةمل الم تألا ألضبة ةماماألك يةمابهألة ةلاهة  يةلة  دةص ةملسيتةك يةملضةاألم يةملعةماةك   6) يةمضبة
رأللية ةمةةهةا يألقيو راأل  لا لابز ةمماةسةك عاضلألة المةلا ييك ةم ةيك  المةلا ةم ةلبا) ةماي بةةك ةية المةلا ل البألا اهسم تةان 
ةمبةيلا للةا  يعملو رةي يلةمي لا ةملابز ةميقةري ةمعاألدةةي  يتققك ةم ةلبا عمم  ةهمةرة ايليألا للألزا يايةينك لم ضاة ) ل الم 

أل ةم ةمتنية ةملةةسعا جتا   50) مباوعلكت  مئ تع ملل  جع سدل  لاع ألةو لع   ي  ا دم د ل ق ةر زك ةم ةلبا متملا ةم لويا يةل

 . او نوظت ندكسا مكمظا نوكو

 تملا ةمل الم  79)  ةم مية

ـا 2015 2014 2013 عةيلخاخت  عةطدط
 8 2 4 2 ةملسيتةك ةمبنلألا
 28 7 8 13 ةمماةسةك
 79 25 25 29 ةماماألك يةمابهألة
 45 13 17 15 ةملتةلاةك يةمةميةك ييار ةمبلة
 9 4 3 2 ةملضةاألم يةملعةماةك
 12 2 5 5 ةملتيا ةميتي
 181 53 62 66 ةمل ليص ةمبني
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 2015/2011 لقةاةا ةم بةمألةك منسةيةك   6)  ةمضبة



 

  طةسالعةةمخللةطإةع.ختلعةةةوا

 2015/2014 ةهو ةاة ةزةك تاة ةمبةو ةم ةلبي

  ةيإا: ةللةة ةمعتا ةملألمةةي  لسيتةك يت األةك ةياألا

 ةو لابز ةيةعةد منماةسةك ةيياألا عاة ألم لمم لا لضةاألم ةمعتا ةملألمةةألا عضبة لة ام ةي عةمابةيا لم لمم لا ةملبةهم 
 :يةم ةلبةك يةملهسسةك ةمميمألا يلنب ةمةتي ةماةمي

ري ضوا ةألنية         (PHARP) ةمليسو ةميةةي لا لضايص ةملس) ةملألمةةي ماييأل  يماةسا ةمدا  ةمقمأللا ري لةدقا ةمضاةا .1
 ا2014 لا لةو

ري لةدقا ةماة ا عةمابةيا لم  (PHTP) لضايص ت األا ةياألا ماييأل  يماةسا لمرا لة نا ةعدي للا ةمليسو ةميةةي ملضايص .2
ـس.قلعةمطدوسوا ةممباياا ميسي يألمسيا لا  ةلبا  ا2014 ري ضوا اضاألا ةية لا لةو مة

 ري  عةة ةمضاةا عةمابةيا لم ةمعةتيا (PHASP) ةمايلةةألا-لضايص ةملس) ةيياط ماييأل  يماةسا ةملية م ةمزاةلألا ةمةعدألا .3
 ا2014 اضاألا يةةي لا لةو-لا لبوم ةةيةا ةيملةةي ري عامألا ري ضوا اضاألا ةية طوات وطإلإإـةةة

ةمعاألدةةألا ري ضوا اضاألا يةةي  مةو.تـق عةمابةيا لم  ةلبا (GARP) ةمليسو ةماةسم لا لضايص ميةا ةميياا ةمباعألا ةمبعاأ .4
 ا2014 لا لةو

-لضايص ةمت األةك ةيياألا ري لةدقا ةمتضةعألا للا ةمليسو ةميةلا ملضايص ةيياط مماةسا ميةا ةمعةمألا ةيامةألا ةم ةيعألا .5
 2014/6/17—201/5/28 ةمضا ألا عةمابةيا لم ةملبوم ةم اةسي ري ةم ااا لا

 2015/7/10   2014/6/28 - ةمليسو ةمتةلم لا لضايص ةمام ةيياط عةمابةيا لم  ةلبا مألما ةمويمةمألا ري ةم ااا لا  ا6

 يةةألةا: ةملتةلاةك ةمبةلا

ةطو لابز ةيةعةد لممةا لا ةملتةلاةك ةمبةلا منل الم ةملتني يةملوالألا عةمماةسةك ةيياألا ري لمألةا ةمعااة بةيمإم 
 :ةمسألةتألألا لا ة ة ايلألا يايقألا ةمل الم ياباأل ن عةااا ةمتلةاط ةمباأل  منلةدقا يبةةك لنب ةمةتي ةماةمي

 ةلبا هيلعيممألك  ةيملةةألا عبةيةا "ةملية م ةملتالنا مقييا لني  ةيةعةد ري ةمعااة"  –لتةلاا منعايرألسيا ساأل ةا ضلألم  .1
 الا تاة ةمماةسةك ةملألمةةألا ةماي  ةو عوة ري لمألةا ةمعااة ةيياألا لنب لمةا لقمألا لا ةمزلا

 ا"لتةلاا منمباياا ميسي يألمسيا تتت  ةلبا عايبسة ةمعن ألبألا عبةيةا " لمةرا لمألةا ةمعااة ري ليم ةمماةسةك ةملألمةةألا .2

عبةيةا " ةمةقير ةميليمألا ري يةمط  ACOR ةة ك لمألا ةملبوم ةيلاألبي م عتةا ةمضا ألا –لتةلاا منمبايا  نألا بياعك  .3
 ."لةدقا او –ت ألا 
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ـعإتفخقلعةةيخهأ  طةسالعةطمختل

 2015/2014 يدجلعاةدخاعتلاتقلعةـخجلعةدخطـأ

 :عاةدخاعتلعةسخإوطوا

  ةسالاةا عاةةلت لادنعةك ةم ةلبا ةمنليألا: ألبةب همة ةمعاةةلت عاماألم ليةم لادنعةك ةم ةلبا ةمنليألا  ةا عةاألا
  :يةإتاألةاألا) م لألم دنعا ةم ةلبا يةماي اضلة

  99 ةمباعألا ةإساماةبألا

 101   ةمنلا ةمباعألا

ـا  عطتدخالعةط.ت

 ةلمةم ةمدنعا ةممألا اقملية مالاتةا ةم ية ةمماةسي

 1709 2015/2014 ةيية منبةو ةم ةلبي

 1189 2015/2014 ةميةةي منبةو ةم ةلبي

  ةإلاتةةةك ةملتيسعا مليةم ةملابز تألا او ال اةم ةإلاتةا م لمةم ةماةمألا  (81 ) ةم مية

ـعإلعةإةع.وا  عةط
ـعلةتطتدخا عةطخإو عةصفقلعةإةع.أ  ياإعإلعةلطمالعةموالتيإط
 402 99 لاعي 2015/2014 ةيية منبةو ةم ةلبي
 608 101 لاعي 2015/2014 ةيية  منبةو ةم ةلبي
 29 102 لاعي 2015/2014 ةيية  منبةو ةم ةلبي
 473 99 ةاة نألزألا 2015/2014 ةيية منبةو ةم ةلبي
 642 101 ةاة نألزألا 2015/2014 ةيية منبةو ةم ةلبي
 65 102 ةاة نألزألا 2015/2014 ةيية منبةو ةم ةلبي
ـعلةتطتدخا  عةصفقلعةإةع.أللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعةطخإوللللللللللللللللياإعإلعةلطمالعةموالتيإط
 379 99 لاعي 2015/2014 ةميةةي منبةو ةم ةلبي
 652 101 لاعي 2015/2014 ةميةةي منبةو ةم ةلبي
 378 99 ةاة نألزألا 2015/2014 ةميةةي منبةو ةم ةلبي
 588 101 ةاة نألزألا 2015/2014 ةميةةي منبةو ةم ةلبي
 59 102 ةاة نألزألا 2015/2014 ةميةةي منبةو ةم ةلبي

 2015/2014 ةلمةم ةمدنعا ةممألا اقملية  إلاتةا ةملسايأ ( 80  )  عةدإـق

60 



 اةمعااة يةمسألةتا يةم ةم ا را) ضبك مليةم ةملابز ري بنألا 

  لقم لما مياةك عةمابةيا لم لابز ةمماةسةك يةإساضةاةك ياةلألا ةمل الم ةملتني مةتة يتةان ةم ةلبا لية ةإلمةم
 .TOEFL  الاتةا  ةمتت

 اةمقألةو عبللةة ةماا لا منيية   ةمتةيا عةم ةلبا يةالمةم ما بألة ضبعا ةماا لا 

 ا ةمقألةو عبللةة ةماا لا منيية   ةمتةيا عةملهسسةك ةمبةلا منل الم ةملتني 

  102 ةمبلة لنب تيسعا ةإلاتةةةك ةمتةيا علةما لوةاةك ةإايةة عةمنلا ةمباعألا. 

 عةتلطـختلعةط.تيمطوا
 : ةسابلةة ةمبلة ماة ألم عاةلت ةملابز
 ألبةب همة ةمعاةةلت عاماألم ليةم لادنعةك ةم ةلبا ةمنليألا  ةا عةاألا  :عاةةلت لادنعةك ةم ةلبا ةمنليألا

  :ةم ةلبا يةماي اضلة يةإتاألةاألا) م لألم دنعا
 ةمنلا ةاسعةةألا             101 ةمنلا ةيملةةألا               101 ةمنلا ةم اةسألا

  عاةةلت ابنألو ةمنلا ةمباعألا ملألا ةمةةدقألا عوة: ألبةب همة ةمعاةةلت عاماألم ةمنلا ةمباعألا ملألا ةمةةدقألا عوة للا
ألارعيا عوبلةة ماةسةاوو ري اتيا ةمنلا ةمباعألا يممةعوة ةي ةإماتة  عبطم لا ةمعاةلت ةيتاأ ةماي امام 
عةمنلا ةمباعألاا يألابز ةمعاةةلت لنب  لألم ةملوةاةك ةمنليألا  ةإسالةص يةملتةميا يةمقاةما يةمباةعا)ا عةالةرا 
المب ةمليةم ةماي امام عةمنلا ةمباعألا ةم يتب  ربا  لألم ةمدنعا ةملناتقألا عومة ةمعاةةلت سيا ألماسيا لسة ةا 
لسايألةك عتألا ألتية ةمدنعا ةمةة تيا ري ةملسايأ  "6" ري ةمنو ةك ةيامةألاا ألابيا همة  ةمعاةةلت لا
ةمسةمم لنب ضوةما اتيموو لا ةإماتة  عةمماةسا ةم ةلبألا عةمنلا ةمباعألا يمبةرا ةملسايألةك  ةمعبةمياأليم  
  ا ةملة ساألا  ةممباياةم يري  لألم ةم ةلبةك يةملبةهم ةيامةألا يةمباعألا

  عاةةلت ابنألو ةمنلا ةاة نألزألا ملألا ةمةةدقألا عوة: ألقمو همة ةمعاةةلت ةلدألا لا ةةلةد ةمابنألو يمم  عةمابةيا لم
 :لابز ةمماةسةك يةإساضةاةك يتملا ةمل الم

  عاةةلت ةمنلا ةاة نألزألا يراةش تةيا: همة ةمعاةةلت لتيا ماماألم ليةلألم لتمما يمةك ةهلألا بعألاا
 امبما  دةلةك لا عألةوة ةاة نألزألا م راةش ةمسألةتألا يةاة نألزألا م راةش ةمدعألا يرألاهة

 :لسايألةك لبي ا ري ةمنلا  "                    6" ألوما همة ةمعاةةلت المب دام -عاةةلت ةمابنألو ةملبيا
ةاة نألزألا يمم  مدنعا ةمماةسةك ةمبنألة  يبمم  ليط ي ةملهسسةك ةمبةلا يةمتةيا يةعةةم ةمل الم ةملتني 
 اTOEFL تألا ألابهة ةمدنعا ةمةة تيا ري ةملسايأ ةمسةمم مناقمو مالاتةا ةمميمي

  اديألا ةملةةهت يةملسة ةك ةماي ألاو اماألسوة ري ةملابز يةمبلة لنب ازيألم ةمدنعا عومم ةملةةهت عداألقا لألساا
 ايرألا لبن ا

 ااديألا ةإلاتةا ةملتيسك عاتسألا ةمةيةرم يزألةما لمم ةيس نا يةمقدم يام ألقوة 
 ا السةةم ةمضبك ةملايراا ري ةموألبة ةماةطأللي يةمبلة لنب ا بألنوة 
  ةإسا ةما لا ةمابةيمي ألة ةمتمأليا ةملايراا ري مية ا ةم ةلبا يتيسعا ةميسة ة ةملا ألا يةملسليلا يايرألاهة

 امندنعا
  ةإسا ةما لا  اك ةملةةد  ةمسألةتألا ماماألك ةمدنعا لنب ةساتمةو ةمنلا عضبة ةلية يةرلة يةساتمةا عاةلت

 ااماألعأللا ممم 
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 :يا خملدومالعةتإةوك
  201) و  تألا بةا ةمبمم2011-2015 ةلمةم ةللةم هأل ا ةماماألم عألا  82 ) أليل) ةم مية ا و

يبةةك ةمزألةما تألا عنلك ةسعا  دةمك:   %50) و  عزألةما لقمةاهة2015 ري لةو  312) و  ي2011 ري لةو
لنب لسايأ ةم ةلبا  يهمة أللية الة ةزةا للألزةا  يةملقماا   1:25) و تيةمي2015 للي هأل ا اماألم) ري لةو
  .لنب ةساقدةك ةللةم هأل ا اماألم عمإا لا ةممألا رةماية ةم ةلبا يسعةك لتان ا

ـعةـإإلعةسطأل(82) عةدإـقلةلجللل ـعةتـووالل  (يا خملدومالعةتإةوكل(عةطدخاـاللعةطةت والاإطخت جلل

 عة.ةا
اإإليا خملدومال

 عةتإةوك
اإإل لعةتصةمل
 عةـططأ

يا خملدومالعةتإةوكلعةموال
ـعلاإطخت ج  ية 

 اإإلعةتـووةخت
ددخاولمإـالةعتكليـل
ـعةتإعك  داخةول

2011 201 16 19 22  

2012 236 19 13 33  

2013 255 20 18 20  

2014 286 21 25 39   

2015 312 22 32 48 34 

ـعاةخللد.كلعةسطوال(83 ) عةدإـقلةلج  يا خملدومالعةتإةوكلياإعإدجلطالعةمسـةل

ـدإولعةتةحوطوا ـا يةةت مسة عة  عةطدط

ـج  40 4 36 سطوالعةـط

 61 9 52 سطوالعةإعك

ـوا ـجلعةتةم  46 10  36 سطوالعةـط

ـعةةخة  19 1 18 سطوالعةمتةعلةط.وخدال

 47 6 41 سطوالعة ةإ.ا

ـطخت ـدوخلعةطـط ـة  24 2 22 سطوالتسة

ـعإلتفخإ  46 1 45 سطوالدإعةولعةاطخقل

 16 4 12 سطوالعةطوةولاخممالمةتلعةد.والةطتطةوط

ـتةطوالعةطدتطل  4 1 3 طةسالعةإةع.ختلعإ.تمخةعتل

ـعإتفخقلعةةيخهأ  8 4 4 طةسالعةطمختل

 1 1 0 طةسال.طـلعةطوةولم.طالمةتللتقلةطتةعللعةةيخهألةوةلعةطخإن

ـالعةسطأ  312 43 269 عةطدط

ـةوــوــ ــــــــلـب كـ

ـسـ ــًسعاـــسـاـلمــ د

ـً عاـــاـةــســـــسذــمـ

ــثــسذمـةســـإلــــاــسـ

ــــبدـزـ ـــ لسـ ـمـ ـــــب

ـذمـ ـــ ذعــــــ  ــــ ــتـ

ـ ــثًعـس ــاســـمـ

ــثذـعــ ــًاعـ ســئس ــث عـع

ـــ سعســا ـسعًــ

ــــئةـسـ ــــئةـسـًـــــمـعــ

ـــفـــســعســ-ـــمـ

ســـــسذــمـ ــس ــــ ــاعةــسـ

ـةوــوـ ــثــعاـسـ

 .ــل عذعـــوعامــعـاعةــس

 إعمةولمرـالعةـخططوال

و   تألا عنل ةبعا لمم 2015 و المب2011 المب ابألألةةك ةللةم هأل ا ةماماألم لا  83) بلة ألضألا ةم مية ا و
لا ةمابألألةةك ري بنألا ةموةمسا  يمم  إساتمةا اتييي ةموةمسا ةمبواعة ألا يهةمسا ةملألبةةأل   يتة ا  سو 
ةموةمسا ةملمةألا لا ةللةم هأل ا ةماماألم  يبةا ة ة ةمابألألةةك ري بنألا ةمعااة منسألةتا يةةيةا يلبطلوو لا 
   .ل عابيي ةم ةلبا ري رااةك سةعقا
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  ةسعا ةللةم هأل ا ةماماألم المب ةم ةألألا يةملوةمسألا (84 ) ةم مية

اإإليا خمل عة.ةا
 عة ومالعةتإةو.وا

اإإلعةطدخ ةوال
 ةوةلعةطتصةةوا

ـاليا خمل طدط
 دومالعةتإةوك

اإإلعةط ةإ.وال
ـهةألعةطاتمةعتل
ـعةطمخةق  

اإإلعةـطخقل
ـعاإعةووا  

ـال طدط
عة ومال
 عاإعةوا

ة.مالعاإعةووال
ةا خملعة ومال
 عةتإةو.وا

2010 192 18 210 25 777 802 3.8:1 

2011 201 21 222 26 798 824 3.7:1 

2012 236 19 255 35 798 833 3.3:1 

2013 255 16 271 36 798 834 3.1:1 

2014 286 18 304 65 798 863 2.8:1 

2015 314 5 319 65 796 861 2.7:1 

ةلمةم ةللةم هأل ا ةماماألم تسك ةمااعا ةيبةمأللألا يةمبنألا  ي م ةتانك رألوة بنألا ةةمةك ةمةسعا   85 ) أليل) ةم مية ا و
ا إببلإ كةسعا  )54) ةيلنب يهي   .يهمة ألبزز السااةاأل ألا ةم ةلبا ري ةساتمةا اتييةك  ةمعا  48) كناهة  نألا المةا

 2015 ةللةم هأل ا اماألم ملةألا   85) ةم مية

ـا طخد.توة ط.طوختلياةا ط.خاإ طمخةأ ي.تخم  عةسطوا  عةطدط

ـج  45 6 7 7 21 4 عةـط

 54 3 5 17 23 6 عةإعك

ـعةةخة  19 1 2 8 8 0 عةمتةعلةط.وخدال

 46 0 8 14 18 6 عة ةإ.ا

ـوا ـجلعةتةم  41 4 2 18 11 6 عةـط

ـطخت ـدوخلعةطـط ـة  26 5 9 9 3 0 تسة

ـعإلتفخإ  48 9 15 10 13 1 دإعةولعةاطخقل

ـتةطوالعةطدتطل ـعإ.تمخةعتل  4 2 1 0 1 0 طةسالعةإةع.ختل

 21 3 7 7 3 1 عةطوةولاخممالمةتلعةد.وا

ـعإتفخق  8 5 0 3 0 0 طةسالعةطمختل

 312 38 56 93 101 24 لامجملا

 2015/2014 طـخجة اإإليا خملدومالعةتإةوكلعةموالتطتلتةلوت جلدةتلطاتطالعةةتكلعةسخإوطوال(86) عةدإـقلللللل

ـا طمخةألدةتلي.تخم ط.خاإلدةتلطمخةأ طدخ ةلدةتلط.خاإ عةسطوا  عةطدط
ـج  2 1 1 0 سطوالعةـط

 5 1 3 1 سطوالعةإعك

ـوا ـجلعةتةم  4 2 2 0 سطوالعةـط

ـعةةخة  0 0 0 0 سطوالعةمتةعلةط.وخدال

 1 0 1 0 سطوالعة ةإ.ا

ـطخت ـدوخلعةطـط ـة  1 0 1 0 سطوالتسة

ـعإلتفخإ  4 0 4 0 سطوالدإعةولعةاطخقل

 2 0 1 1 سطوالعةطوةولاخممالمةتلعةد.والةطتطةوط

ـالعةسطأ  19 4 13 2 عةطدط
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 8:  ند  مرواادكت ل  عكنوا نر   د تلل 
 1:2.7  بااا   د تلل دم    كل زايا  مرنتلي 
 نعوي 863 :  ند   د تلل ل  عكنوا. 
 312 :  ند    كل زايا  مرنتلي. 

ي  (7) ــ ـســس

ي  (8) ــ ـســس

ي  (9) ــ ـســس
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 عةةملالعةتألة.يت خلعةإعمةول لعةـتلختلعةـخطال(ل87 )  عةدإـقلللللللللللل

 طتدحخت عةـإإ عةةملا عةةلج
   14 ةيبةمأللألا  
   8 رألا ةيبةمأللألا  
   5 تملا ل الم  
   2 األةلألا  
   3 لعةماةك  
   6 لتةلاةك ييار للة  
   7 ةا ة ألةك لمةباةك ا ةهو  
   2 لهالاةك  
   3 مقةمةك  
   6 ةمزألةاةك من ةلبا  
ـالعةسطأ    56 عةطدط

 4.66 طـإقلعةةملالعةم ةوا

ـعااتج  إعمةولعةـتلختلعةـخطال
لعةةمو.وـا ـعااتج : عةط طـا ل لعةـتلختلعةـخطا لإعمةو ةمةةدت  ةمتاسلي عةستو ةم ةلبتا  الم اتايمب  تـإ
ةاضتاةا لنتب اةطألتو ةمبتا تةك ةميتقةرألتا يةمبتةلتا لتم لتتانا ةملتهسستةك مةتتة ةمتيدا يتتةا تن يهي 
الو ةاعم ضبك هي: ضبعا ةمبا ةك ةميقةرألا يةالاو  يضبعا ةمبا ةك ةمبةلا  يضبعا ةممأليةا  
 ايضبعا ةماقةألةك يةيللةة ةم ةألتا

يمة تاا ةمبتا تةك ةمبةلتا يةالتاو هتي ةم وتا ةملةسقتا م ةضدتا ةمبةلا ةماي اقتيو عوتة ةمبنألتةك      
يةمبلتةمةك  تألا  اقتيو عاةسألت  ةيةضدتا ةمداعألا يةم بةمألتةك ةمل البألتا لتا داألت  اةطألتو ةمليةستو 
يةمعاةلتت ةميقةرألا يلقم ةملهالتاةك يةمةتميةك يةملتةلتاةك يةملبتةاش يةإتا تةإك  ياتاا ةممة تاا 
لنتب اللدتةم ةميتياا ةملضتارتا يةميتةم تا لتا ةم تةلبا لا داأل  ضبعتا ةمبا ةك ةميقةرألا يةالاو 
يمم  عازيألتم يبةإك ةيةعتةم يةميتتا ييسة تة ةالتاو ةملتان تا عةماقةاألتا ةيتعةاألتا  بتمم  اقتيو 
ةممة تاا عاتتاألا لدتعتيلةك ةم ةلبتا يةاضاةا لنتب دعةلاتوة رتي سعألتة ايلألت) استةما ةم ةلبتا 
 ا يةهمةروة يابةتب عسالتا ةملطوتا ةمبتةو من ةلبتا

 ةيبةمأللألا

 رألا ةيبةمأللألا

 تملا ل الم

 األةلألا
    
 لعةماةك  
 
 لتةلاةك ييار للة       
 
 ةا ة ألةك يلمباةك ا ةهو       
 
 لهالاةك       

 (10)جلفش 65



ـةوا  إعمةولعةمرـالعةيخة

يالةام ةممة اا ةللةموة لا تاة ضبعا  2005/2/2 عاةاألا  2005/4) ةةض ك مة اا ةمضهيا ةمقةةيةألا عقاةا ل نم ةم ةلبا ا و   
 :ةساضةاةك ةمضهيا ةامةاألا يضبعا ةساضةاةك ضهيا ةمبةلنألا يةماي أل ةةد عولة ةملوةو يةملسهيمألةك ةماةمألا

عمةم ةماةط ري ةمليليلةك ةمقةةيةألا يةامةاألا ةماي ا تةة لا  عة ا ةسا ةم ةلبا عية م -  االساضةاا 175 اقمألو ةإساضةاةك ةمقةةيةألا يةل

 الاةعبا  لةألة ةم ةلبا لم ةيساةم لتةلي ةم ةلبا -

 اةملضةابا ري يألةرا ةيةطلا يةمابنأللةك يةمقاةاةك ةماةطأللألا ري ةم ةلبا -

 اةملضةابا ري ةمن ةا ةمقةةيةألا يةم ةألا ري ةم ةلبا -

 ايألةرا ةإا ة ألةك ةماي ابقم عألا ةم ةلبا يةم وةك ةمتةا ألا -

ةملضةابا ري اللمةم لضةاألم ةمقيةةألا يةيةطلا يةمابنأللةك عةةم لنب دنك لا ةم وا ةملتايا عةإضااة  لم ةم وةك ةملتايا مةك  -
 اةمبا ا

 عةصةوالعةةخةأ ع.جلعإتصخلوال طمسةولعةتصخدج عةةلج
 ةمعة  ةمباعي ةا ة ألا اعاص 1
 ضابا ةم ةلبةك ةيامةألا ةا ة ألا  تملا ةاةااةك 2
 يزةاا ةإايةإك يابةيمي ألة ةملبنيلةك ةا ة ألا اماألك دنعا ابةيمي ألة ةملبنيلةك يهةمسا ةإايةإك 3
  ةلبا للةا ةمباعألا ةا ة ألا ابةيا 4
 ل الم داة ةعي رزةما لمباا ا ةهو 5
 لابز اديألا ةيللةة ةا ة ألا 6
 يزةاا ةإايةإك يابةيمي ألة ةملبنيلةك ةا ة ألا 7
  لبألا لةيلا ةإةعةد لمباا ا ةهو 8
 ةمتعاةم ةإامةألألا ماساضةاةك لمباا ا ةهو 9
 لساب اط ةبضة  بةراألاألة ةم ةلبا لقم ةماسيألةك 10
 ةمعة  ةميدةي مناليألة لمباا ا ةهو 11
  ةلبا  يةها إة ةواي لمباا ا ةهو 12
 عة  ةمقةهاا للةا ةا ة ألا 13
 ضابا اديألا لبةا ةملسةهلا ةا ة ألا لمو ةإريةم 14
 يزةاا ةميتا ةا ة ألا ابةيا 15
 عنمألا لبةا ةمبعاأ ةا ة ألا 16
 لابز ةملنبا اةةألة ةا ة ألا 17
 ةبةمأللألا ةملنبا اةةألة مناماألك لمباا ا ةهو 18
 مة اا ةإيةا ةإامةألا ةمبةلا ةا ة ألا ابةيا 19
 ضابا اسيأل  ةملةا ةك ةمميمألا لمباا ا ةهو 20
 ل الم داة ةعي رزةما لمباا ا ةهو 21
 لابز عيةعا ةمبنو ةميقةري لمباا ا ةهو 22
 ةمضابا ةملايسدا ةمضارألا منا ةاا يةإسايلةا ةا ة ألا عألم ة سةد 23
 ةم ةلبةك ةيامةألا ةا ة ألا 24
 يةمي  ةملن  لعمةت ةميةةي مناةلألا لمباا ا ةهو 25
 ةمضابا ةيامةألا ةمتمأليا ةا ة ألا عألم ياياألم لتاي ةك 26
 ضابا اسيأل  ةملةا ةك ةمعاايمألا ةا ة ألا اياألم لتاي ةك 27

ي ـــــعكيـ(88 )  ــاــس ـب  ـاكـعــمةـةـذ
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ابسم  وةز ةما ةعا ةممةتنألا لم عمةألا ابسألم ةم ةلبا علسايأ مة اا اااعد عا ألم ةم ةلبا لعةضاا يألعةضا  وةز ةما ةعا لوةلن علقالب 
لا ةمةطةو ةملةمي ري ةم ةلباا يألسبب  وةز ةما ةعا ةممةتنألا المب اتقأل  ةهمةا   35) ابنأللةك يماك لا ل نم ةمبلمةم علي ك ةملةما
لتمما لا تاة ةمقألةو ع لنا لا ةملوةو عيةسدا لمم لا ةمليط ألا ميط ةإتايةيةك ةملابمما للا هألبة اةطأللي ألب ة اتقأل  
ليط يا اابمم لوةو ةما ةعا يةمام أل  ةماي ألايمب  وةز ةما ةعا ةممةتنألا   6) ياألسألا ةمةم لوةلن تألا ألعنل لمم ليط ي  وةز ةما ةعا
  .علعةضااوة ري ةم ةلبا عبش ةملوةو اباعا مةك دعألبا لةمألا يةيتاأ مةك دعألبا المةاألا ي ةةيةألا

  إعمةولد خالعةةلخمالعةإعاطوا

 اإإلعةطـخطتت لموـالعةـطق

 لبةلنا 29 اييألك ةمبمألم لا ةمتةإك ةملتةم ا لا تاة ةتم ال ةزةك سةيألا ةي لا ميا اةاك ةي اقمألو ةإساقةما

ةمام أل  يلاةعبا ميةو ةمليط ألا ةملسليم عوو عوبلةة ماةساوو ري ةم ةلبا يارم اقةاألا عةمتةإك ةماي ألاعألا 
 لتةم اوة م سم ةمتةيا عمم 

 لبةلاك 3

 لبةلاك 4 ةمام أل  ري لسيمةك ةمبقيم يةإا ة ألةك ةملزلم العاةلوة لة عألا ةم ةلبا يلتانا ةم وةك

اقمألو ةماةط ةمقةةيةي يةملضياا ةملضاابا لم  وةك ةتاأ ةي عي ا لة اما تية لة ألدنك تةيا لة ألابن  
 عةيتيةة ةميطأل ألا يللةم هأل ا ةماماألم ةي ةمليط ألا

 لبةلنا 40

ةمقألةو ع يإك لألمةةألا مناتق  لا ةمازةو ةللةم هأل ا ةماماألم عولدةم لتةلاةاوو ةيسعيلألا يةإمازةو 
 عةيي ةك ةملتمما موة

 زألةاةك 5

لةاا ةمبةلنألا ري ةم ةلبا تةيا لا ةةتألا ةماتق  لا ايةرا ةمضايد  ةمام أل  لنب تةإك ةةامةك يةل
 ةمتةيا عةإةامةك ةي ةالةاا

 لبةلاك 6

  

 لبةلاك 3 ام أل  تسةعةك ةميةةمأل  ةملةضبا ري ةم ةلبا

 لبةلاك 7 ام أل  ريةاألا يلدةمعةك لقيم ةميألةةا

 لبةلنا 80 ام أل  بةرا ةمسنا ةملةمألا ةمليايرا منبةلنألا ري ةم ةلبا

 لبةلنا 85 ام أل  ةملدةمعةك ةملةمألا عمة ةمبلة ةالةري يللةم ةموأل ا ةماماألسألا يةمليط ألا

ةمقألةو عزألةاةك لألمةةألا مضبعا ةمتابا ري ةم ةلبا مناتق  يةمام أل  لا ةا لابعةك يممألةك ةم ةلبا اساتمو 
 م راةش ةماسلألا

 زألةام 11

ةمام أل  يعألةا ةماةط ري لبةلاك ةمضاةم ي اةاةك ةاتةما  يسة ا لبةلاك مة اا ةمنيةزو يةماي اتةة لا 
 م ةا ةمبدةمةك ةملابزألا ةي مة اا ةمنيةزو ةي لا ا ألم ةم ةلبا

 لبةلنن 15

 2 اقمألو اقةاألا ضواألا ا مياألا لا ةللةة ةما ةعا

  الة ةزةك ةممة اا  89) ةم مية ا و
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