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ملؼيملأجدد٘ؤ١ملؤفتف هٚددَٞمل0202/أكتدد٘عع/01-00ؼيملؤهفدد ٝملعقدداملؤغيدد٧شيعملؤهعوٌددٛملؤهعؤعددعملن ًعددٞمل دداْملِٙ

َ(,ملًددعٗ ؤعمل0202َ/0752  ًدد عمل وددٟملههاٚ)ددٔ مل مل  40 وٌٚددٞملٗاق ةٚددٞملهاددٔآ ملؤن ًعددٞملٗٓددٛمل تفددىملسيددعٗ ململململ

 20ُد٘ةٌرب(,ملٗسيِ ادبٞملًدعٗ ملململململ12أكت٘عع,ململ02ٌرب,ملابتمل04ع فتف ٨تملشعبِ ملؤهٌٚينملعه ٚ دملا٘ هٕملؤجملٚاٝمل 

 َ.0772ً ٙ٘ململ00  ً عمل وٟملؤهَٚ٘ملؤه٘طينملهو٘فاٝملؤهٌِٚٚٞملؼيملؤهدمل 

ّٙملؤهثقد ؼيململتقٚدٍٚملً)دههٔ ملؤهعوٌٚدٞمل ودٟملؤهضدعٚاملململململهكىملٓدهٖملؤغيِ ادب تمل بد  ٝمل دّملٗجلفدٕملن ًعدٞمل داْململململململململ

ململململؤهعؤعدعملؤهدهٜملادتقاَملههٚدٕملطيملململململٌٛدملوؤ٪كد دضيٛ,ملٗلهدمملًدّمل د٩يمل٧ًشيعٓد ملؤهعملململململٗ أٗهلدد ململ.ودٞملًدّملؤه٘اد ٢همملؤغئٌد

ملململململ ",ملٗا ُٚٔد ملٗاٚقدٞمل"ٗؤجلدعملعدٌ ْملؤند٘دٝملململململململ0202هعد َملململٗاٚقٞمل"هقٍ٘ٙملؤهدربؤً ملؤ٪ك دضيٚدٞملهلوٚد تملج ًعدٞمل دا

ؤغيقاًددٞملؤحمللٌَّددٞملهوددربؤً ملؤ٪ك دضيٚددٞملن ًعددٞمل دداْ",ملأًدد ملؤه٘اٚقددٞملؤهث هثددٞملةٔددٛملهاددٌىمل"ؤ٪ دد  ملؤهعوٌٚددٞملململململململ

ٛملفضٚوٞمله٫   ملؤغيقاًٞملًّملأا ههٝملًّملج ًعد تملضيِٚدٞملٗ ععٚدٞململململهو٧ٌشيعملؤهعوٌٛملؤهعؤععملن ًعٞمل اْ",ملٗٓ

ملٗأجِبٚٞ.

َ,ملٓٛملدهٚىملٙاٌىملكىملؤهبٚ ُد تملٗؤغيعوً٘د تملؤ٪ا ادٚٞململململ0202ؤه٘اٚقٞملؤهعؤععٞمل"دهٚىملج ًعٞمل اْ"ملهع َمل

 ّملج ًعٞمل اْملعلوٚ هٔ ملًٗعؤكزٓ ملؤهعوٌٚٞملٗؤخلاًٚٞ,ملةٌٚ ملاتعاملؤه٘اٚقٞملؤخل ً)ٞملٗاٚقدٞمل"هد  ٙجملج ًعدٞململململ

ملَ".0753مل–َمل0752هلت بملؤ٪ٗيمل اْ"ملؤ

ٓددهٖملؤه٘ادد ٢همملٓددٛملفضددٚوٞملجٔددامل وٌددٛملًلثددةملجلدد َملعددٕملأادد ههٝملج ًعددٞمل دداْملًددّملأجددىملهعددعؤ ملؤهدداٗ ملؤغئددٍملململململ

عٔددااملؤه٘جلدد٘املعٔددهٖملؤحملمددٞملأًدد َملكددىملؤٮقدد  ؤتملؤهددخملفققتٔدد ملؤن ًعددٞمل دد٩يملململململململململململ غي٧ا)ددتِ ملؤ٪ك دضيٚددٞ,ململ

ملململ  40ً)ددههٔ ملؤهعوٌٚددٞملهدددملململ ؤجددٕملؤهتمدد٘ٙعملؤهعوٌددٛملؤ٪كدد دضيٛملؤهثقدد ؼيملململململ  ًدد ع,ملٗؤاتاددعؤاملؤهتتدداٙ تملؤهددخمله

ملهوج ًعٞمل ٩يملاِ٘ؤهٔ ملؤغيقبوٞ.

مل٤ةقاملهِ ٗهتملؤه٘ا ٢همملٗؤجلدعملؤاد يملؼيملؤهدربؤً ملؤ٪ك دضيٚدٞملٗؤخلمدؽيملؤها ؤادٚٞملغيدِٔ ملشد ًىملٗ د َملهتلدململململململململململ

 وٕٚملؤن ًعٞملؼيملُا طٔ ملؤهعوٌٛملؤهًٚ٘ٛ,ملٗهقةملأًد َملؤغيعغد٩تملؤهبتثٚدٞملؤهدخمله)دٍٔملؼيملا ٗ ٓد ملٗفودٔ ملًدّملململململململململ

ملةعقملؤهبتثملؤهعوٌٛملٗؤجملٌ٘  تملؤهبتثٚٞ. ٩يمل

ج ًعٞمل اْمل تفٛملسيعٗ ملٓهٖملؤغيِ ابٞملٗٓٛملهعكزمل وٟملً٘ع٘عملعدٌ ْملؤند٘دٝملهودربؤً ملؤ٪ك دضيٚدٞملململململ

ع٘صددفٔ ملفجددعملؤ٪ادد وملهوتمدد٘ ملؤه٩فددهمملغيةعجدد تملج ًعددٞمل دداْ,ملٗؤُ)ددج ً عملًددعملؤغيعدد ٙهملؤهاٗهٚددٞملٗؤٮجلوٌٚٚددٞململململ

ؤ ملؤنٌٔ٘ ٜملعاهْملهجلعؤ مل"جمود ملؤ٨ تٌد دملؤ٪كد دضيٛملٗعدٌ ْملململململٗؤحملوٚٞملهغٌ ْملؤن٘دٝملؤهخملأش  ملههٚٔ ملؤهقع

جدد٘دٝملؤهتعوددٍٚملؤهعدد هٛ"ملٗج ًعددٞمل دداْملعددههمملٓددٛملهت)ددهمملهلؤعملًددعملف جددٞملً٘عدد٘ ٚٞملدؤ وٚددٞملٗ   جٚددٞملهتعزٙددزملململململ

ملُ٘ ٚٞملخمعج هٔ مله٩ُ)ج َملًعمل اٙ تملا٘قملؤهعٌىملؤهٌِٚٚٞملٗؤخل  جٚٞ.

ًعددٞمل دداْملًِددهملأكثددعملًددّمل دد َملعددا١ٳململٗٓددٛملك ُددتملًِ اددبٞملًٌٔددٞمل ٌوددتملكددىملؤهفددعقملؤ٪ك دضيٚددٞملؼيملج مل

مل 40جِدٞملؤهعوٚدد مله٩فتفد ٨تملسيِ اددبٞملؤهددهكع٠ملؤهددململململ هوع هق)دٍملؤهعوٌددٛملٗؤجملد ه ملٗؤهوجدد ْملؤهعوٌٚدٞ,ملًددعٗ ؤعملعملململ
 وٟملههاٚ ملؤن ًعدٞ,ملفتدٟملٗصدوِ ملهزيملٓدهٖملؤحملمدٞمل"ؤغيد٧شيعملؤهعوٌدٛملؤهعؤعدعملن ًعدٞمل داْ",ملٗك ُدتملسيث عدٞملململململململململململململ

ملخمتوددةملفقدد٘يملؤغيععةددٞملٗؤ٨ تض صدد تملًددّملأجددىملهعددعؤ ملٗؤجلددعملًدد ململململًِ اددبٞملأُادديىملةٚٔدد ملؤ٪ادد ههٝملٗؤهعوٌدد ١ملؼيململ

ٗؤفتٚ ج هٔ ملهع٦ٙٞملها ؤهٚجٚٞملًقبودٞ,ملهعٌدىملؤن ًعدٞمل ودٟملصدٚ وتٔ ملٗ ودٟململململململململ؛ٗصوتملههٕٚملؤن ًعٞملًّملهم٘ 

ملهم٘ٙعٓ ملسي ملٙويبملطٌ٘ف تملؤهتم٘ ملؤهعوٌٛ.
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ًد عملٗؤخلدربٝملؤهعوٌٚدٞململململؤهدهٜملعوداملؤ٪ ععدريمل  ململململ.ْمله  ٙجملج ًعٞمل اْملع٘صفٔ ملأجلاَملج ًعٞملضيِٚٞملٗ ٌعٓد مله

َّ وددددٔ مل٨ْملودددد٘وملٗعاددددلىملٗؤاددددهممل ٌوٚددددٞملهقددددٍ٘ٙملُف)ددددٔ مل٨اتاددددعؤاملهادددد ؤهٚجٚٞململململؤغي ؤكٌددددٞمل٪ادددد هههٔ ملأ

اق ةددٞملعددٌ ْملؤندد٘دٝملٗؤ٨ تٌدد دملؤ٪كدد دضيٛملعددريملأادد هههٔ ملًِٗت)ددبٚٔ ململململململٗهعاددٚجملً)ددتقبؤ ,ملًددعٗ ؤعملعةشدد  ٞملململ

ملٗؤهب٣ٚٞملؤهخملهعٌىملعٌِٔ .

ؤهخملأه فتملهل ملؤهعاٙاملًدّململؤغيب  كٞملععامله ٩ْملؤه٘فاٝملؤهٌِٚٚٞملهقاملشٔاتملج ًعٞمل اْملهم٘ ؤعملكبهؤعمل

ؤهفعظملٗؤٮًل ُ تملؤغي دٙٞملٗؤهعوٌٚدٞ,ملٗفـيٚدتملعٔدهؤملؤهدا ٍملًدّملجلبدىملجلٚ دهِد ملؤه)ٚ ادٚٞملٗؤٓتٌد َملشةضدٛملًدّململململململململململململ

هللملصد  مل"ففـيدٕملؤهلل"ملؤهدهٜملأٗزيملؤن ًعدٞمل   ٙدٞملٗؤٓتٌد َملكدبهّٙملغيد ملشيثودٕملًدّملململململململململململةة ًٞملؤهع٢ٚ / ودٛمل بداململ

ملِ٘ٙعٜملخياَملؤجملتٌع,ملٗٙغ٤ملد ٗبملؤغيععةٞملٗؤهتقاَملؤاغ  ٜ.ًضا ملهشع عمله

ملعِٚتٔ مل ملؼي مل اْ ملج ًعٞ ملهم٘ٙع ملأجى ملًّ ملؤها ٍ ملأشل ي ملكى ملهقاٍٙ ملؼي ملؤهٌِٚٚٞ ملؤالً٘ٞ ملههه٘ؤ ٗمل

ملٗؤه٘ة ١ملًّمل ملٗؤ٨ف ؤَ ملٗؤهتقاٙع ملكىملؤهالع ؤهتتتٚٞملٗكىملً)توزً تملؤهعٌىملؤ٪ك دضيٛملؤهتم٘ٙعٜملةؤ 

ملً٘ؿيفريملٗط٩ب.كىملًِت)يبملج ًعٞمل اْملأا ههٝملٗ

أْملجل ُْ٘ملؤن ًع تملؤهٌِٚٚٞملجلاملأ مٟملةعصٞملكدبهٝملهوج ًعد تملؤهٌِٚٚدٞملع هعٌدىملؤغياد نملًدعملؤهقمد عململململململململ

ٗهاِٙ ملحنّملؼيملج ًعٞمل داْملاععدٞملػيٚدزٝملًدّمل د٩يملٗجد٘دملجمود مله٫ًِد ١ملع ن ًعدٞملًدّملؤهقمد عملململململململململململململ.ؤخل ظ

عدريملج ًعدٞمل داْملٗجمود ملأًِ ٢ٔد ملململململململٗؼيملٓهؤملؤه)ٚ قملأٗدملأْملأاينمل وٟملؤهتع ْٗملؤهلبهمل.ؤخل ظملؤهٌٚينملٗؤهعععٛ

ؤغئِداوملؤهادٚج/ باؤهللملململعدههمململؤههٜملجلاَمل اً تملجوٚوٞملؼيملجم هٛملؤغيا٘ ٝملؤهعوٌٚٞملٗؤها ٍملؤغيد دٜ,ملٗصدطملململ

أظيدددداملاددددعٚاملعقادددد ْمل ٢ددددٚ ملجمودددد ملؤ٪ًِدددد ١ملم ًعددددٞمل دددداْ,ملٗه ٘ؤُددددٕملؤهلددددعؤَملؼيملجمودددد ملؤ٪ًِدددد ١ملٗٓددددٍململململململ

ٗؤهاددددددٚج/ باملؤهللملع ظيدددددداؤْ,ملؤهاددددددٚج/دٌامل بدددددداٖملاددددددعٚاملٓ ٢ددددددى,ملٗؤهاددددددٚج/دٌاملف)ددددددريملؤهعٌدددددد٘دٜ,ململ

,ملٗؤهاٚج/طي يملًضدو ملؤهلٌداؤُٛ,ملٗؤهاٚج/اد ململأظيداملعد ا ,ملٗؤهادٚج/ باملململململململٞٗؤهاٚج/أظياملأع٘ملعلعملع    

ملؤٮهٕملعّملدف٘ؿي,ملٗؤهاٚج/ف)ّملدٌاملعّمل٨دْ,ملٗؤهاٚج/ف)ريملعّملص  ملًب  نملؤهلٌ ًٛ.

ٍٔملكددىملؤهتقدداٙعملٗؤهاددلعململ١٨ملؤهاددٚ٘املؤهلددعؤَملعددا ٍملج ًعددٞمل دداْملد ٌدد عملً دٙدد عملاددةٚ عملةوددملململ٧هقدداملأاددٍٔملٓددمل

ٗؤ٨ف ؤَملكٌ ملأٗدملأْملأشلعملكىملؤهز١٩ًملؤههّٙملجل ً٘ؤملسئ ًٍٔمل وٟملأكٌىملٗجٕملؼيملؤهوجِٞملؤهعوٚ ملهوتتغهمل

ٗؤهوجِٞملؤهعوٌٚٞملهو٧ٌشيعملؤهعوٌدٛملؤهعؤعدع,ملًٗعكدزملؤهتمد٘ٙعملململململ هفع هٚ تملؤههكع٠ملؤ٪ ععريملهتهاٚ ملؤن ًعٞ,مل

ملٞمل ّملهومب  ٞملٗؤهِاع.ؤ٪ك دضيٛملع ن ًعٞ,ملٗؤهوج ْملؤهفع ٚٞملٗدؤ ملج ًع

ملململململ عيٚددٞملهعاددٚجملهقوٚدداملململ؛هُِدد ملطيٚعدد عملؤجتٔدداُ مله٩فتفدد ١ملعٔددهٖملؤغيِ اددبٞملؤخل صددٞملٗؤ٨اددتثِ ٢ٚٞملهوج ًعدد

َِّد ٰوملململململململململململململململ ِٲف دعٱملؤه ٰٙ ًٰد مل ًَّد مل ٰٗأ  ًٱملجٱف د ١ٳمل ٰٓ ٰٚدهٲ ًَّد ملؤهزَّٰعداٱملة  أك دضيٛملسي ملِٙفدعملؤ٬ دعّٙملًدّملععداُ ملٗ ٌد٩عملعق٘هدٕملهع زي"ة ه 

ٌٲُلثٱملِةٛملؤ٪  ٲِو" ٰٚ مل(.05ؤ٬ٙٞمل- ا٘ ٝملؤهع املة 

مل

ملٗؤهللملًّملٗ ؤ١ملؤهقضا,ملململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململململ
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 واقع ضمان اجلودة للربامج األكادميية للليات جامعة عدن
 مقدمة
ملؤهعوٚ ؤع ملؤه عٚٞ مل كوٚٞ ململ اْ(-موعتملج ًعٞمل اْملًِهملههاٚ ملأٗزيملكوٚ هٔ  ملًٍٔمل0751ؼيمل  َ ملعاٗ  ,َ

ملٗؤ٨جلتض دٜمل ملؤ٨جتٌ  ٛ ملؤهتم٘  مل ٌوٚٞ ملٗهًل ُٚ ت ملؿيعٗا ملةععتٔ  ملؤهخ ملؤهلبهٝ ملهؤٌ َ ملؤهتضاٜ ملؼي ٗكبه
تٚ ج تملؤجملتٌعملؼيملجم ٨تملٗؤه)ٚ اٛملهوٌجتٌع.ملٗهههٛملًٌٔٞملههٓٚىملؤهل د ملؤه٘طينملأك دضيٚ ملًِٗٔٚ ملسي ملٙويبملؤف

ملؤهز ؤ ٞملٗؤهق ُْ٘ملؼيملًقاًٞملهومملؤغئ َ.ملٗا ٌٓتملؤن ًعٞملًّمل ٩يملؤهبتثمل ملؤهمً, ملؤهلِااٞ, ملؤ٨جلتض د, ؤه عٚٞ,
ؤهعوٌٛملٗهْملك ْملدٗ ٖملً ملٙزؤيملًت٘ؤعع ,ملؼيمله٘طٚامل ٩جلتٔ ملع جملتٌع,ملٗؤٮأ َملؼيملهجي دملؤاو٘يملهبعضملًال٩تمل

ملٗ ملٗؤ٨جتٌ  ٛ ملؤ٨جلتض دٜ ملٗهعٌٍٚملؤهتم٘  ملؤه٘طِٚٞ ملؤهثق ةٞ ملُٗاع ملؤجملتٌع, ملؼي ملؤهتِ٘ٙعٜ مل ّملدٗ ٓ  ملةغ٩ ؤهثق ؼي,
ملهوٌجتٌع,مل ملؤغيتموب تملؤغيتِ ًٚٞ ملهتوبٚٞ ملدٗ ٓ  ملة  وٚٞ مل اْمل ٙ دٝ ملٗه٘ؤصىملج ًعٞ ملًّملؤه)ل ْ. ملهف٣ تملٗؤاعٞ ؤغيععةٞ

مل ملؤجى ملًّٗ ملؤه٘طّ, مله٘فٚا مله  دٝ ملععا ملهٔٚهت ملؤهخ ملؤناٙاٝ ملؤهـيعٗا ملًع ملؤهتم٘ٗؤهتف  ى ملؤهعوَ٘ملً٘ؤكبٞ ملؼي ملؤغيت)  ع  
مل(.مل01ظمل,0773ملٗؤهتلِ٘ه٘جٚ مل ك٘ٙعؤْملٗ ًٚوٕ,

ملؤ٨جلتض دٜمل ملؤهتم٘  ملهقٚ دٝ ملؤغيِ ابٞ ملؤهعوٌٚٞ ملؤ٪طع ملٗه٣ٚٔٞ ملؤجملتٌع ملؼي ملؤهقٚ دٙري مله اؤد ملأْ ملؼي ملشم ملًّ  ًٗ
ًعاًٗٞملٗؤ٨جتٌ  ٛملك ُتملؤغئٌٞملؤهع جوٞملهتهاٚ ملج ًعٞمل اْ,ملاٌٚ ملٗأْملؤهقٚ دؤتملؼيملؤجمل ٨تملؤهفِٚٞملهل دملهلْ٘مل

ملأفآٌ ملكٌٛملٙع جلمل ملؤجمل يمللٗملشقري: فريمله)وٌتملؤه)ومٞملؤه٘طِٚٞمل ً َملؤالٍ.ملهههمملةاٗ ملؤن ًعٞملؼيملٓهؤ
مل ٌىمل مل وٟ ملٗجلا ؤهٔ  ملؤهل٘ؤد  ملهوم ملسي)ت٠٘ ملٙعهبؽي ملُ٘ ٛ ملٗا ٌُٚٔ  ملوضط, ملكى ملؼي ملؤغيمو٘عٞ ملؤهل٘ؤد  ه اؤد

 ٙٞملؤخل  جٚٞملهوج ًعٞ,ملٌٗٓ مل  صٚت ْمل عظملؤغي)٧ٗهٚ تملؤه٘طِٚٞ,ملٗؤا هت ْملًععٗةت ْملع هلف ٙٞملؤهاؤ وٚٞملٗؤهلف
مل(.005,ظ4112ؤن ًعٞملكىملج ًعٞملٗه)عٟملج دٝملهو٘ص٘يملههٌٚٔ  ؤهِ٘ع ْ,

ؤ٨اتج عٞملغيتموب تملؤجملتٌعملٗؤه٘ة ١ملمز١ملًدّململَمل0753ؼيملؤهع َململهل ململعاٛؤهملؤٮشٔ  ملؤاتم  تملؤن ًعٞملععاملٗ
ملؼيملعدعؤً ملؤهبلد ه٘ ٙ٘وملململؤغيقبد٘هريملململًٌٔ هٔ مل٨اٌٚ مله داؤدملؤهلد٘ؤد ملٗههٓٚودٔ ,ملفٚدثملهِد ًٟملأ داؤدململململململ ط هبد ملململ(0211مل ملًد

ؼيملؤهعدددددد َململ(ملهُدددددد  7201(مللكدددددد٘ ملٗ 02126 ًددددددٍِٔمل(ملط هبدددددد ملٗط هبددددددٞ,ململ41236 ملَملهزيمل0753ٗط هبددددددٞمل دددددد َململ
مل.مل4117/4101َ

(مل2754 مل4117/4101َؼيمل د َململٗع غيثىملهِ ًٟملأ اؤدملؤخلعجيريملًّملظيوٞملؤهأ دٝملؤن ًعٚٞملؤ٪ٗزيملفٚدثملعوداملململ
مل.مل(ملهُ  4150(مللك٘ ملٗ 4710ط هب ملٗط هبٞمل 

ًٗعؤكزٓد ملؤهعوٌٚدٞململململؤن ًعٞمل ادملكوٚ تملٗؤهزٙ دٝملؤغيوت٘ؿيٞملؼيت٘اعملٗجلاملج ١تملٓهٖملؤهزٙ دٝملؤهلٌٚٞملكِتٚجٞملهو
ملململململ فٚددثململَ.0771ًدد ٙ٘ململ44ٗجلٚدد َملؤنٌٔ٘ ٙددٞملؤهٌِٚٚددٞملؼيململململًٗع ٓددآ مل  صددٞملععددامل قٚددهمملؤه٘فدداٝملؤهٌِٚٚددٞملؤغيب  كدد

ضددد تملؤهعوٌٚدددٞملٗؤ٪دعٚدددٞملململزمل وٌدددٛملًٗعٔددداملؼيملخمتودددةملؤهتةضململكوٚدددٞملًٗعكدددململا٩ادددريهتدددههةملؤن ًعدددٞملف هٚددد عملًدددّململململ
مل.ٗؤٮُ) ُٚٞ

ملع ٮًل ُٚ تمل ملٗهزٗٙآ  ملؤهتتتٚٞ, ملعِٚتٔ  ملهم٘ٙع ملًع ملٗؤغيع ٓا ملٗؤغيعؤكز ملهولوٚ ت ملؤهلٌٛ ملؤهتم٘  ملٓهؤ ملهزؤًّ ٗجلا
مل مل قٚهم ملًّ ملشيلِٔ  ملؤهخ ملؤغيةتوفٞ ملهل  ملؤغيعاً٘ٞ ملسيؤ٪ٓاؤا ملؤهلبهٝ ملؤهمٌ٘ف ت ملٙويب مل  ملؤن ًعٞ ؼيملٮا ؤهٚجٚٞ

ملهم٘ٙعملؤهتعوٍٚملؤهع هٛملٗهوبٚٞملؤ٨فتٚ ج تملؤهتٌِ٘ٙٞملؤغيةتوفٞملهوٌجتٌع.
ملململململٗ وٟملؤهعوٍملًّمل ,مله٨ملأُدٕملضيلدّملؤهقد٘يملعدهْململؤنٔد٘دملؤهدخملململململململفاؤاٞملههاٚ)دٔ ملٗداٗدٙدٞملهًل ُٚ هٔد ملؤهبادعٙٞملٗؤغي دٙد

ملؤهِ٘همد٘ٙعململعههتٔ ملٗؤخلمد٘ؤتملؤهدخملأجلداًتمل وٚٔد ملج ًعدٞمل داْمل,ملٗؤ٨قد  ؤتملؤهدخملفققتٔد ملع اد ٖملململململململململململ ملٞؤ٪ك دضيٚدململ ٚد
,مله)ددتتهمملؤه٘جلدد٘املأً ًٔدد ,ملٗؤهتععٙددةملعٔدد ملٗد ؤاددتٔ ,ملهتعدد طٛملؤٮجيدد عٛملٗؤهتف  ددىملؤهدد٘ؤ ٛملًددعملؤغيددتيهؤتملهربؤجمٔدد ملٗؤ

مل.ملٗؤاتة٩ظملؤ٨ا ٓ تملؤهع ًٞملهؤٌ َملؤهخملِٙبيٛملأْملهِفهٓ ملؤن ًعٞملغي٘ؤصوٞملهم٘ٙعملععؤجمٔ ملٗعٌ ْملج٘دهٔ 
مل ملؤ٨ٓتٌ َ مله٘جٕٚ ملٙتٍ ملٗا٘ا ملهوتععٙة ململ اْملًعٞج مٔ٘د ملفٚث ملًّ ملععؤجمٔ  ملة  وٚٞ ملؤهل د ملهتم٘ٙع ه اؤد

ًّمل ٩يملهِ ٗيملؤهتم٘ ملؤهلٌٛمل٪ اؤدملؤهموبٞملؤغيوتتقريملتموب تملؤهتٌِٚٞملؤ٨جلتض دٙٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ,ملغيملؤه٘طينملؤغيويب
ملؼيملععؤً ملؤهبل ه٘ ٙ٘ومل ٩يملؤ٪ ٘ؤَمل مل4101-0771ع ن ًعٞملٗؤخلعجيريملًِٔ  مل, ةغ٩مل ّملهجعؤ١ؤتملعٌ ْملَ

ملٓهٖ ملٗكهؤملؤهربؤً ملج٘دٝ ملٗهم٘ٙعٓ , ملؤغيِ ٓ  ملهضٌٍٚ ملؼي ملؤغيتبعٞ ملٗؤ٬هٚ ت ملٗؤٮجعؤ١ؤت ملؤ٪ا هًٚ ملُ٘ ٚٞ ملفٚث ملًّ ,
هعوٍملؤهموبٞ,ملةعظملؤهتعوٍملؤهخمله٘ةعٓ ملهقٍ٘ٙملؤهو٘ؤ٢ ملؤغيِـيٌٞمله)ٚ ا تملؤن ًعٞملةٌٚ ملٙتعوهمملعها هًٚملٗهجعؤ١ؤتمل

ملؤه مل ٩ي ملؤهم هً ملهقاَ ملًت ععٞ ملٗؤهتعوٍ, ملؤهتعوٍٚ ملكمعؤ٢هم ملؤهربؤً  ملٓهٖ ملا ؤاٞ ملؤهتا ٙ , مل٣ٚٓٞ ملجل٘ؤَ ُ٘ ٚٞملٗهم٘ 
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,ملةغ٩مل ّملؤا ٓ تملؤهعٌىملؤغي)تقبوٚٞملؤهخملًض د ملؤهتعوٍ,ملٗؤزيملأٜملًا٠مله)ٍٔملؼيمل قٚهمملخمعج تملؤهتعوٍملؤغيقض٘دٝ
ومؽيملؤن ًعٞملهتِفٚهٓ ملةٌٚ ملٙتعوهمملعتم٘ٙعملُ٘ ٚٞملععؤجمٔ ملؤ٪ك دضيٚٞملٗ قٚهممل ا هٞملؤن ًعٞملٗأٓاؤةٔ ملًّمل

ملجتٌ  ٚٞملٗؤ٨جلتض دٙٞملؼيملؤه٘طّ.أجىمل اًٞملؤهتٌِٚٞملؤ٨

 لجامعة:ل التطور اللميأوال: 
 كليات اجلامعة ومراكزها 0.0

ععاملؤه٘فاٝملؤغيب  كٞملشدٔاتملج ًعدٞمل داْملصيد٘ؤعملًوت٘ؿيد عملؼيمل دادملؤهلوٚد تملٗأ داؤدملؤهمد٩بملٗأ داؤدملأ غد ١ملؤهل٣ٚدٞملململململململململململململ
ت٘ عمل وٟملعيد ملد ةـيد تملٗلهدمململململكوٚٞملهمل07ؤهتا ٙ)ٚٞملٗؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞملؤغي)  اٝ.ملةقاملٗصىمل ادملؤهلوٚ تملهزيمل

مل وٟملؤهِت٘ملؤهت هٛ:
مل:ملكوٚ تملج ًعٞمل ا0ْجاٗيمل جلٍمل

مله  ٙجملؤهتهاٚ ملؤاٍملؤهلوٚٞملَ
مل0751ملكوٚٞملؤه عٚٞ/مل اْمل -0

مل0754ملكوٚٞملُ صعملهوعوَ٘ملؤهز ؤ ٚٞمل -0

مل0753ملكوٚٞملؤهمًملٗؤهعوَ٘ملؤهضتٚٞمل -1

مل0752مل4111مل–كوٚٞملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞململ -2

مل0752مل4111-كوٚٞملؤ٨جلتض دمل -3

مل0756ملؤهلِااٞملكوٚٞمل -4

مل0756ملكوٚٞملؤاق٘قمل -5

مل0757ملكوٚٞملؤه عٚٞ/مل قب  مل -6

مل0761ملكوٚٞملؤه عٚٞ/ملصربمل -7

مل0771ملكوٚٞملؤه عٚٞ/ملشب٘ٝمل -02

مل0773ملكوٚٞملؤ٬دؤبمل -00

مل0774ملكوٚٞملؤهِفؽيملٗؤغيع دْمل -00

مل0776ملكوٚٞملؤه عٚٞ/ملٙ ةعمل -01

مل0776ملكوٚٞملؤه عٚٞ/ملؤهغ هعمل -02

مل0776ملكوٚٞملؤه عٚٞ/مله٘د مل -03

مل0776ملة ْكوٚٞملؤه عٚٞ/مل دمل -04

مل4111ملكوٚٞملؤه عٚٞ/ملط٘ ملؤهب فٞمل -05

مل4117ملكوٚٞملطًملؤ٪اِد ْمل -06

مل4117ملكوٚٞملؤهضٚاهدٞمل -07

مل
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كٌدد ملك ُددتملؤن ًعددٞملهغددٍملؼيملاددِ٘ؤتملههاٚ)ددٔ ملؤ٪ٗزيملًعكددزؤعمل وٌٚدد عملٗفٚدداؤعملٓدد٘ملًعكددزملؤهبتدد٘ ملٗؤها ؤادد تململململململململ
مل هٛ:ؤهٌِٚٚٞ.ململه٨ملأْمل ادملؤغيعؤكزملُٗا طٔ ملشٔاملصي٘ؤعملكبهؤعملٙتغ مللهمملًّملؤناٗيملؤهت

مل
مل:ملؤغيعؤكزملؤهعوٌٚٞملؼيملج ًعٞمل ا4ْجاٗيمل جلٍمل

 ه  ٙجملؤهتهاٚ  ؤاٍملؤغيعكزملَ

مل -0
ًعكزملؤهاكت٘ ملجعفعملؤهـيف  ٜملهوبت٘ ملٗؤها ؤا تمل

 ؤهٌِٚٚٞ
0766َ 

ملَمل0770ملًعكزملؤهعوَ٘ملٗؤهتلِ٘ه٘جٚ مل -0

مل0773َملًعكزملؤا اًملؤ٬هٛمل -1

مل0773َملًعكزملؤهتعوٍٚملؤغي)تٌعمل -2

مل0774َملًعٔاملؤهوي تمل -3

مل0774َملؤتملؤن ًعًٛعكزملؤ٨اتا  مل -4

مل0774َملًعكزملد ؤا تملٗ وَ٘ملؤهب٣ٚٞمل -5

مل0774َملًعكزملؤها ؤا تملؤٮقوٚزٙٞملٗؤه طيٞمل -6

مل0776َملًعكزملؤغيعأٝملهوبت٘ ملٗؤهتا ًٙمل -7

مل0227َملًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛمل -02

مل0202َملٗؤهتا ًٙملٗؤ٪   ًعكزملؤٮدؤ ٝملؤهضتٚٞملهوا ؤا تملؤهعوٚ ململ -00

مل

ملٚٞملؼيملج ًعٞمل اْ:ملؤغيعؤكزملٗؤه٘فاؤتملؤخلا1ًجاٗيمل جلٍمل

مل

 ه  ٙجملؤهتهاٚ  ؤاٍملؤغيعكزملَ

مل0776َملدؤ ملج ًعٞمل اْملهومب  ٞملٗؤهِاعمل -0

مل0776َملًعكزملؤهع  ٙٞملؤهضتٚٞمل -0

مل0776َملًعكزملؤ٨اتا  ؤتملؤهز ؤ ٚٞملٗ اًٞملؤجملتٌعمل -1

مل0222َملدؤ ملؤهغٚ ةٞمل -2

مل0227َمل ُبٚٞملٗشهمملؤاِمًعكزملؤهافٞملؤ٪مل -3

ملٝ)دد  اًَملهدد٘ةعتملؿيددعٗاملًِ اددبٞمل0773ًٗددّمل دد َملعددا١ٳمل٘ظملٗععدداملؤه٘فدداٝملؤهٌِٚٚددٞملؤغيب  كددٞملٗ وددٟملٗجددٕملؤخلضددمل
ؼيملج ًعٞمل اْملٗٓهٖملؤهـيعٗاملؤغيِ ابٞملشيثوتملؼيملهصاؤ ملؤهقد ُْ٘مل جلدٍململململً ملؿيىملجل ٢ٌ عملٗجلت٣ٍهملًّملايعؤتملجل ُُ٘ٚٞص٩ ملٮ

عملؤهقدد ُْ٘ملٗة ددجلدداملَمل0775ٗهعدد َململ11َملعاددهْملهِـيددٍٚملؤن ًعدد تملؤهٌِٚٚددٞملٗهعا٩ٙهددٕملع هقدد ُْ٘مل جلددٍململململ0773هعدد َململ06
هعا٩ٙهٕملُض٘ص عملجل ُُ٘ٚٞملفاٙثٞملًٗعُٞملٗشد ًوٞملُ)دبٚ عملهتِـيدٍٚملخمتودةملج٘ؤُدًملفٚد ٝملؤن ًعد تملؤهٌِٚٚدٞملململململململململؤناٙاملٗ

ؤالً٘ٚٞمل.ملٗؤادت٘ بتملؤهِضد٘ظملكدىملؤهتمد٘ ؤتملؤهدخملفدااتملؼيملجد ًعخملصدِع ١ملٗ داْملٗكدهؤملؤهتمد٘ ؤتملؤحملتٌدىملململململململململململململ
ملٚٚقتؤهملشيعكد ْملؤُعقد دملؤغيد٧ملململٗفاٗأ ملؼيملؤغي)دتقبىملؼيملؤن ًعد تملؤالً٘ٚدٞململململ ,ملفد٘يملاععدٞملج ًعدٞململململ0773ِٞملؼيملادململٌد

ؼيملهقٚددٍٚملًِ جلادد تملؤغيدد٧شيعململادد ٢همملٗٗفدداا عملٓ ًدد عملؼيملفٚدد ٝملؤن ًعددٞ,ملفٚددثملأاددٌٔتململململ دداْملؼيملؤهعاددعّٙملؤه)ددِٞملؤغي عددٚٞملململ
اععددٞملج ًعددٞمل دداْملؼيملكددىملؤجملدد ٨تملٗجلدداًتمل ٦ٙددٞملٗؤعددتٞملهوتضددتٚ ملٗؤهتمدد٘ٙعملؼيملؤا عددعملٗؤغي)ددتقبىمل.ملٗٗعددعتململململ

ٗ دداٙثملج ًعددٞمل دداْملؼيملكددىملململٮصدد٩ تدد ٢ ملؤغيدد٧شيعملؤهعوٌددٛملععُ جمدد عململ ٢ اددٞملؤن ًعددٞملؼيملعدد١٘ملؤهقدد ُْ٘ملؤناٙدداملٗمل
مل.ؤجمل ٨ت

ٗشيٚزتملؤه)ِ٘ؤتملؤ٪ هٝملًّمل ٌعملج ًعٞمل اْملع هٌِ٘ملٗؤهتم٘ ملؤ٪كثدعملٗعد٘ف عملٗعدعٗ ؤعمل دّملًد ملجلبودٔ .ملهقداملأهقدتملململململململململ
ْملهوع  ٙدٞململؤه٘فاٝملعـي٩هل ملؤٮجي عٚٞمل وٟمل ٌَ٘ملؤهد٘طّمل٧ًٗا)د هٕملؤهع ًدٞملٗؤخل صدٞملًِٗٔد ملج ًعدٞمل داْ.ململةقداملكد ملململململململململ

ؤخل صددٞملهدد٫املؤهددع٢ٚ ملؤهق ٢ددامل وددٛمل بدداملؤهللملصدد  مل ٢ددٚ ملؤنٌٔ٘ ٙددٞملٗد ٌددٕملؤهدداؤ٢ٍملأاددعملعدد هاملؤ٪ٌٓٚددٞملؼيملهمدد٘ ملململململململململململململ
ععؤجمٔدد ملٗهٌِٚتٔدد ملعاددلىمل دد َملؼيملخمتوددةملؤن٘ؤُددًملؤ٪ك دضيٚددٞملٗوددهملؤ٪ك دضيٚددٞ,ملًٗثدد يمل وددٟملد ددٍملٗ   ٙددٞملؤ٪اململململململململ

مل  ملج ًعددٞمل دداْملًبدد ُٛملًدد ملكدد ْملٙعددعاملسيبِددٟملؤهوجِددٞململؤهق ٢دداملؤهددع٢ٚ مل وددٛمل بدداملؤهللملصدد  ملن ًعددٞمل دداْملجلددعؤ ٖملسيدد
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(مل211ؤغيعكزٙٞملهوتزبملؤ٨ش ؤكٛملًٗبِٟملًعٔاملؤهعوَ٘ملؤ٨ش ؤكٚٞملٗجلدعؤ ٖملسيدِ ملؤن ًعدٞملجلمعدٞملأ وملسي)د فٞمل ملململململ
هبِ ١ملؤغياِٙٞملؤن ًعٚٞملؤناٙاٝ,ملٗهشعؤةٕملًٗت ععتٕملؤغي)دتٌعٝملغي)دت٠٘ملهِفٚدهملععُد ً ملهم٘ ٓد ململململململٓلت  ملؼيملًاِٙٞملؤهاعًمل

ًٗددّملًـيدد ٓعملٓددهؤملؤهتمدد٘ ملؤهزٙدد دٝملؤغيوت٘ؿيددٞملؼيمل ددادملؤهلوٚدد تملؤن ًعٚددٞملٗؤهتةضضدد تملؤهعوٌٚددٞملفٚددثململململململململ.ؤ٪كدد دضيٛ
َ.ملكٌ ملجل ًتملؤهاٗهٞملعبِ ١مل4101كوٚٞملؼيمل  َململ07َملهزي0774وضض عملؼيمل  َململ24كوٚ تملٗململ7ؤ هفعمل ادٓ ملًّمل

ملًب ُٛملفاٙثٞملهبعضملؤهلوٚ تملٗهم٘ٙعملً ملٓ٘ملجل ٢ٍ.ململ

  البلالوريوض:برامج   0.0
(ملععُ جم عملد ؤاٚ ع.ملٗؤ هفعمل ادمل22(ملكوٚ تملٙت٘ةعملةٚٔ مل 7َمل 0771 ادملكوٚ تملج ًعٞمل اْملفتٟملً ٙ٘ملعوامل

َملهزيملابعٞمل اعملكوٚٞملج ًعٚٞ.ملكٌ ملؤ دؤدمل ادملؤهربؤً مل4101َملٗفتٟملً 0771٘ٙؤهلوٚ تمل ٩يملؤهف ٝملًّملً ٙ٘مل
مل مل  َ ملفتٟ ملؤن ًعٞ ملؼي مل مل4114ؤها ؤاٚٞ ملؤهأ 74هزي ملهِٚى ملد ؤاٚ ع ملععُ جم ع مل ( ملًِٔ  ملؤ٪ٗزي ملؤن ًعٚٞ (مل51دٝ

"ملاِ٘ؤتملؼيملعقٚٞملؤهلوٚ تملعتةضض هٔ مل2"ملاِ٘ؤتملؼيملؤهلِااٞ,مل"3"ملاِ٘ؤتملؼيملؤهمًمل"4ععُ جم ملؼيملؤهبل ه٘ ٙ٘ومل "
ملٗ  ملؤهِفؽيمل44ؤغيةتوفٞ( ملٗكوٚٞ ملؤه عٚٞ ملكوٚ ت ملععض ملؼي ملؤن ًعٚٞ ملؤها ؤاٞ ملًّ مل   ً ْ ملؤهاعوَ٘, ملؼي ملععُ جم  )

"ملععُ ً ملد ؤاٛملًعمل014"ملكوٚٞملج ًعٚٞملععادملععؤً ملهضىملهزيمل"07ؤهلوٚ تملهزيمل"ملٗؤغيع دْ(.ملًٗ ملهبثملأْملؤ هفعمل اد
%مل23ٙضىملهزيملحن٘ململ average growth rateَملسيت٘اؽيملًعايملصي٘ملاِٜ٘مل4117/4101أٗؤ٢ىملؤهع َملؤن ًعٛمل

(.4117-0771 وٟملؤًتاؤدملؤهف ٝملعهكٌؤ مل 
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مل4117َ-0771َع ملؤهٌِ٘ملؤهعادٜملهوربؤً ملؤها ؤاٚٞملعل ه٘ ٙ٘وملٗدعوَ٘مل(مل1٘ٙجاٗيمل جلٍمل 

ملؤاٍملؤهلوٚٞ
ه  ٙجمل

ملؤهتهاٚ 

مل ددادملؤهربؤً 

مل1772َ

مل ددادملؤهربؤً 

مل0224َ

مل ددادملؤهربؤً 

مل0225َ

مل ددادملؤهربؤً 

مل0226َ

مل ددادملؤهربؤً 

مل0227َ

مل10مل10مل10مل10مل12مل1752َملكوٚٞملؤه عٚٞ/مل داْ

مل2مل4مل6مل3مل2مل1750َملكوٚٞملُ صعملهوعوَ٘ملؤهز ؤ ٚٞ

مل2مل2 2مل2مل7مل1752َمل1كوٚٞملؤه عٚٞملؤغيل٩

مل1مل1مل1مل1مل1مل1753َملكوٚٞملؤهمًملٗؤهعوَ٘ملؤهضتٚٞ

مل5مل5مل5مل5مل1مل1756َملكوٚٞملؤهلِااٞ

مل1مل1مل1مل1مل1مل1756َملكوٚٞملؤاق٘ق

مل7مل7مل6مل7مل3مل1979َملكوٚٞملؤه عٚٞ/مل قب  

مل6مل6مل7مل6مل4مل1762َملكوٚٞملؤه عٚٞمل/ملصرب

مل3مل3مل3مل3مل2مل1771َملكوٚٞملؤه عٚٞمل/ملشب٘ٝ

مل11مل11مل12مل12مل2مل1773َملكوٚٞملؤ٬دؤب

مل2مل2مل2مل2مل3مل1752َمل*ملكوٚٞملؤ٨جلتض دملٗؤٮدؤ ٝ

مل3مل2مل2مل2مل2مل0222َملكوٚٞملؤ٨جلتض د

مل2مل2مل2مل2مل2مل0222َملكوٚٞملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ

مل2مل1مل0مل0مل2مل1774َملكوٚٞملؤهِفؽيملٗؤغيع دْ

مل3مل2مل2مل2مل2مل1776َملكوٚٞملؤه عٚٞمل/ملٙ ةع

مل4مل4مل2مل3مل2مل1776َملكوٚٞملؤه عٚٞمل/مل دة ْ

مل6مل12مل7مل2مل2مل1776َملكوٚٞملؤه عٚٞ/ملؤهغ هع

مل3مل3مل2مل2مل2مل1776َملكوٚٞملؤه عٚٞمل/مله٘د 

مل3مل3مل3مل3مل2مل0222َملكوٚٞملؤه عٚٞ/ملط٘ ملؤهب فٞ

مل1مل2مل2مل2مل2مل0227َملكوٚٞملطدًملؤ٪اِ ْ

مل1مل2مل2مل2مل2مل0227َملكوٚٞملؤهضٚاهدٞ

مل120مل121مل75مل70مل22ملهوربؤً ملؤها ؤاٚٞملؤجملٌ٘عملؤهلوٛ

َملهزيملكوٚخمل ؤ٨جلتض د,ملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ(.4111*ملمتملةضؤ ملؼيمل  َمل  

 

 :منو أعداد الطلبة  1.0
ملؤغيقب٘هْ٘:

ملؤه٩ ملؤها ٍ ملؤهتتتٚٞا  ا ملؤهبِٚٞ ملعتم٘ٙع ملًِٕ ملٙتعوهم ملً  ملٗخب صٞ مل اْ ملن ًعٞ ملؤهاٗهٞ ملجلاًتٕ ملؤههٜ ملداٗد
ملؤغيب ُٛمل ملشٔاهٕ ملؤههٜ ملؤهت٘اع ملٗكهؤ ملؤن ًعٛ ملؤاعَ ملؼي ملؤهلوٚ ت ملهبعض ملجاٙاٝ ٍْ ملًب  ملهُا ١ مل ٩ي ملًّ هوج ًعٞ

%مل ٌ ملك ُتمل وٕٚملؼيمل111ؤخل صٞملعبعضملؤهلوٚ تملؤ٪ ع٠,ملا  امل وٟمل ٙ دٝملط جلتٔ ملؤ٨اتٚع عٚٞملعِ)بٞملهزٙامل ّمل
ململٙتج ٗ مل ادملؤغيقب٘هريملؼيملؤهع َملؤها ؤاٛملَ.ملةفٛملفريمل0771ؤهع َملؤ٪ٗيملًّمله  دٝمل قٚهمملٗفاٝملؤه٘طّملؼيملؤهع َمل

مل 0771/0770 مل0455َ ملؤ٪ ٘ؤَ ملشٔات ملٗط هبٞ, ملط هب ع ملأ اؤدمل0774-4116( ملؼي ملًٗوت٘ؿي ع ملكبهؤع ملهم٘ ؤع َ
مل ملؤ٪ ٘ؤَ ملةفٛ ملؤغيقب٘هري. مل0773/0774ؤهموبٞ مل4111/4110َ, ملٗكهؤ ملكٌ مل4113/4114, ملؤ٪ اؤد ملؤ دؤدت َ

ِّٚٔ ملؤناٗيمل جلٍمل  (ملط هب عملٗط هبٞملؼيملكىملة ٝملًّملؤهف ؤتملؤغيتقاَمل5174(,مل 5472,مل (3105(ملهتضىملهزيمل 4ٙب
%مل ٩يملة ٝملؤخلٌ)ٞمل اعمل01لكعٓ مل وٟملؤهت٘ؤهٛ,ملٗعههمملعواملًت٘اؽيملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘ملهوقب٘يملً ملٙق  بمل

                                            
 .0777تتبع جامعة حضرموت منذ العام  1
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%(مل ّملؤهف ٝملعهكٌؤ ملؤحملادٝملعت)عٞمل اعمل  ً عملًِهملعا١مل5.1َ(ملٗعِ)بٞمل 4113/4114مل–مل71/0770  ً عململ 
مل.4117/4101ٚ وملٗؤغيق  ُٞملٗفتٟملُٔ ٙٞملؤهع َمل  َملؤهق

 (ملؤغيقب٘هْ٘ملؼيملج ًعٞمل اْمله٫ ٘ؤ4َجاٗيمل جلٍمل 

مل*4117/4101َ-0771/0770مل

مل4117/4101 مل4116/4117 مل4115/4116 مل4114/4115 مل4113/4114 مل4111/4110 مل0773/0774 ملؤهع َملؤن ًعٛ 0771/0770

مل4207 مل4004 مل6415 مل5347 مل5174 مل5472 مل3105 ملؤغيقب٘هْ٘ 0455

ملهطي هٛمل  َملٗٙغٍملك٩ملؤغي) جلريمل ؤهاعوَ٘مل+ملؤهبل ه٘ ٙ٘و(.مل*
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مل ؤغيقٚاْٗ:

ؤ دؤدمل ادملط٩بملج ًعٞمل اْمل ؤهأ دٝملؤن ًعٚٞملؤ٪ٗزيمل+ملؤهاعوَ٘(ملعالىملًوت٘ؿيملععاملؤه٘فاٝملؤغيب  كٞ.ملةبٌِٚ مل
مل ملؤها ؤادٛ ملؤهع َ ملؼي ملؤغيقٚاّٙ ملؤهموبٞ مل اد ملٙتج ٗ  مل 0771/0770مل ملؼيمل2203َ ملؤ٪ اؤد ملؤ دؤدت ملٗط هبدٞ ملط هبد ع )

مل-مل0773/0774ؤغي٘ع٘ دٞمل وٟملأاد وملة٘ؤصدىمل ًِٚدٞملهيدعوملؤهقدٚد وملٗؤغيق  ُٞملؤهف ٙٞمل مل–ؤ٪ دددد٘ؤَملؤها ؤادٚٞمل
(,ملٗكهؤملؼيملؤ٪ دد٘ؤَملؤه٩فقددٞملؤغيتضوددٞملٗؤغيٌتاٝملعا١ٳملًّملؤهع َملؤ٪ٗيملٗفتٟملؤهع َملؤ٪ ٚددعملًّملؤخلمٞمل4111/4110
ملؤ دؤدتملهومملؤ٪ اؤدملهزيمل 4117/4101مل–مل4113/4114ٚدٞملؤهث هثددٞملهوتٌِٚددٞملؤها ًوٞمل ؤخلٌ) (مل,مل01564(,

مل 41576  مل, مل 41071( مل, مل 41541( ملٗ مل 41376( مل 41143(, ملٗ ملٗلهممل وٟملؤهِت٘مل41236( مل وٟملؤهت٘ؤهٛ, )
مل  مل جلٍ ملؤهت هٛ ملؤناٗي ملؼي ّّٚ مل3ؤغيب ملؤهمعق ملًّ مل ٗٓٛ ملجلٚ اٚٞ ملأ جل َ مل٣ٚٓٞ مل وٟ ملُأ ّٰا ملؤههٜ ملؤاتةاؤًٔ مل( ملٙفغى ؤهخ

ملؤغيتيهؤتملؤٮفض ٢ٚٞملعريملأفا٠ملؤهف ؤتمل ملأٗ ٰٰٓاٝ ملؤغُيا  ملؼيملأفا٠ملؤهـي٘ؤٓع ملهْملٗجات, هولاةمل ّملؤهتيهؤتملؤهِ)بٚٞ
مل ًِٚٞملأ ع٠ملٙتٍملؤ تٚ  ٓ ملكها وملًعمل اٙاملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛمل  ملهتٱق ومل وٟمل011ؤهزًِٚٞملٗة ٝ (ملهلهٖملؤ٪ هٝ

 تيهملدىملؤهقٚ و(.أا أ ملؤهتم٘ ؤتملؼيملفجٍملؤهـي ٓعٝملأٗملؤغي

 (ملٙ٘ع ملهطي هٛمل ادملؤهموبٞملؤغيقٚاّٙمل7جاٗيمل جلٍمل 

مل4117/4101َ-0771/0770 ٩يملؤهف ٝمل

 ؤهع َملؤن ًعٛ

0441/0440 0441/0441 0111/0110 0111/0111 0111/0112 0112/0113 0113/0114 0114/0101 

 ؤهعاد
ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍمل

 هقٚ اٛ
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل

 180 08113 100 08111 181 08143 183 08218 101 08048 120 01243 800 08231 011 1101 ؤغيقٚداْٗ
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ّّٚملًّملؤناٗيملؤه) عهمملإُٔملجلاملفا ملهم٘ ملكبهملؼيملُ)بٞمل ٙ د ٝملأ اؤدملؤهم٩بملؤغيقٚاّٙ,ملفٚثملعويتملُ)بٞملٗٙتب
َملأٜملععاملًعٗ ملعي)ٞمل71/0770َملجلٚ ا عملععادٍٓملؼيملؤهع َمل73/0774%(ملؼيمل ادٍٓملؼيملؤهع َمل404ؤهزٙ دٝملحن٘مل 

ملكٌ مل ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ. ملؤ٨جلتض دٙٞ ملهوتٌِٚٞ ملؤ٪ٗزي ملؤخلٌ)ٚٞ ملؤخلمٞ ملٗهِفٚه ملؤه٘فاٝ مل قٚهم مله  دٝ مل وٟ ملةقؽي أ ٘ؤَ
مل ملععا ملؤهِ)بٞ ململelapseملؤُقغ ١عويت ملؤهع َ ملؼي ملؤهث ُٚٞ ملؤخلٌ)ٚٞ ملؤخلمٞ مل 4111/4110ة ٝ ملجلٚ ا عمل150َ )%

ؼيملأ اؤدملؤهم٩بململ–عويتملفاملؤهه ٗٝململ–َ.ملٗجلاملشٔاتملؤن ًعٞمل ٙ دٝملأ وٟمل0771/0770ععادٍٓملؼيمل  َملؤ٪ا ومل
مل  ملؤهث هثٞ ملؤخلٌ)ٚٞ ملؤخلمٞ ملًّ ملؤ٪ هّٙ ملؤهع ًري ملُٔ ٙٞ ملحن٘مل4101-4114ًع ملهزي ملؤهِ)بٞ ملؤ هفعت ملفٚث ,)

%(مل وٟملؤهت٘ؤهٛملجلٚ ا عملععادٍٓملؼيمل  َملؤ٪ا و,ملٗهٱعٰزٜملؤهزٙ دٝملؤغيوت٘ؿيٞملؤهخملطعأتملؼيمل جلٍملؤهقٚامل431%(ملٗ 244 
ملؤهتتتٚٞملٗك ةٞمل ِ صعمل ّٞٚ ملععاملأفاؤ ملهم٘ ؤتملًوٌ٘اٞملؼيملؤهبِ ملؤغيقب٘هريملعالىمل  َ ملؤهلبهٝملؼيملأ اؤد هزيملؤهزٙ دٝ

ملؤهزؤٗٙٞمل٪ٙٞ ملفجع ملهزيملج ًُململؤغيا ٩تملؤ٪ ع٠ملؤهخملهالىملؼيملجمٌ٘ ٔ  ملؤهم جل تملؤ٨اتٚع عٚٞ, ؤُم٩جلٞملؼيمل ٙ دٝ
ملؤهتعوٌٚٚٞململٝه٘ةهملؤغيتموب تملؤه٩ ًٞملهتتقٚهمملؤ٪ٓاؤاملؤ٪ ع٠ملؤغيت٘   ًّملؤهتمبٚهمملؤه)وٍٚملهِـي َملعٌ ْملؤن٘دٝ

ملٗؤ٨ تٌ دملؤ٪ك دضيٛملع  تب  ٖملؤغيا ىملؤهعٌوٛملٗؤه)وٍٚملهتم٘ٙعملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛملعالىمل  َ.

ملؤخلعجيْ٘:

(ملط هبدد عمل3046 مل4117/4101دملؤهموبددٞملؤغيت٘جلددعملوددعجٍٔملًددّملؤن ًعددٞملؼيملؤهعدد َملؤندد ًعٛململململململعودداملهطيدد هٛمل دداململ
ط هبدد ملٗط هبددٞ(,ملٗٓددٛملهدد٘ؤ ٜململ341َمل 71/0770ٗط هبددٞملؼيملطيٚددعملكوٚدد تملج ًعددٞمل دداْملًق  ُددٞملعه دداؤدٍٓملؼيمل دد َمل

ؤدملؤهفدد ٝمل اددعٝملأعددع املهقعٙبدد عملًق  ُددٞملعددعجلٍملاددِٞملؤ٪ادد وملأٗملعزٙدد دٝملؼيملًت٘اددؽيملًعددايملؤهٌِدد٘ملؤه)ددِٜ٘مل وددٟملؤًتدداململململململ
ّّٰٚملؤهتم٘ ملؼيملأ اؤدملؤخلعجيريملع ٪ جل َملؤهقٚ اٚٞملؤهدخملمتململ8%(.ملٗؤناٗيملؤهت هٛمل جلٍمل 04.6عهكٌؤ ملهضىملهزيمل  ٙٱب (مل

ملَ.71/0770ؤفت) عٔ ملؼيملكىملة ٝمل وٟملفاٖملع غيق  ُٞملًعملعٚ ْملاِٞملؤ٪ا ومل
 

مل4117/4101َ-1077/0770(ملهم٘ ملأ اؤدملؤخلعجيريملًّملج ًعٞمل اْملؼيملؤ٪ ٘ؤَملؤغيٌتاٝمل8ًّجاٗيمل جلٍمل 

 ؤهع َملؤن ًعٛ

0441/0440 0441/0441 0111/0110 0111/0111 0111/0112 0112/0113 0113/0114 0114/0101* 

 ؤهعاد
ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍمل

 ؤهقٚ اٛ
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 قٚ اٛؤهمل
 ؤهعاد

ملؤهعجلٍ

 ؤهقٚ اٛمل

 441 1013 204 8210مل110مل8110مل218مل8318مل281مل8302مل144مل8181مل130مل0110مل011مل101 ؤغيقٚداْٗ

مل*ملهقاٙعٜ.
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ملفٚثملعويتملُ)بٞمل مل ٙ دٝملهطي هٛمل ادملؤخلعجيري, ملفا ملًّملهم٘ ؤتملكبهٝملؼيملُ)بٞ ّّٰٚملؤناٗيملؤه) عهمملً  ٗٙب
مل4117/4101ٗملململ4116/4117 ادٍٓملؼيملؤهع ًريملؤ٪ هّٙملًّملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞململؤهزٙ دٝملؼي

ململ71/0770%(مل وٟملؤهت٘ؤهٛملجلٚ ا عملععادٍٓملؼيملؤهع َملؤ٪ٗيمل  َملؤ٪ا ومل672%(ملٗمل 407حن٘مل  مل–ؤههٜملؤ تهملِٓ 
ُٞملٗهتبٚ ْملً ملشٔاٖملؤهتعوٍٚملعيعوملؤهقٚ وملٗؤغيق  مل-ٗهعادملًّمل ِ صعملٗجم ٨تملؤ٪دؤ١ملؤن ًعٛملؤه٘ؤ دٝملؼيملؤغيذيمل

مله اٱْملةة ًٞمل ّٲ ًِ م ًعٞمل اْملًّملهم٘ ؤتملكبهٝملهعل ملًا٠ملؤٓتٌ َملؤهاٗهٞمل وٟملأ وٟملؤغي)ت٘ٙ تملٗعضفٞمل  صٞمل
 ٢ٚ ملؤنٌٔ٘ ٙٞ,ملؤهعؤ ٛملؤ٪ٗيملهعٌوٚٞملؤهتٌِٚٞملٗؤهتم٘ٙعمل وٟملك ةٞملؤ٪صعاٝملًِٗٔ ملأ اؤدملٗهٌِٚٞملً٘ؤ دُ ملؤهباعٙٞمل

ض دٙٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞملؤها ًوٞملؼيملهط  ملًّملؤهتف  ىملؤخل٩قملًعملًعمٚ تملٗ اٙ تملؤهعضعملهوقٚ َملعه ب ١ملؤهتٌِٚٞملؤ٨جلت
ملؤهعؤّٓ.

 برامج البلالوريوض: 
ملؤغيقب٘هْ٘:

مل  ملؤن ًعٛ ملهوع َ ملؤهبل ه٘ ٙ٘و ملععؤً  ملؼي ملؤغيقب٘هري ملؤهموبٞ مل اد ملهطي هٛ مل 4117/4101عوا ملط هب عمل4435( )
(ملط هًملٗط هبٞمل عي)ٞملأعع ا(ملأٗملعزٙ دٝمل%251هزيمل ملهضىملهطي ٨عملabsolute growthٗط هبٞملعزٙ دٝملًموقٞمل

هضىملهزيململؤصف وَ,ملٗعِ)بٞمل0771/0770%(ملًق  ُٞملعبٚ ْمل  َمل151هضىملهزيملف٘ؤهٛمل ملpercentageُ)بٚٞمل
ّّٰٚملؼيمل4113/4114%(ملًق  ُٞملععجلٍملؤهع َملؤ٪ٗيملخلمٞملؤهتٌِٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞمل 4.2-  (ملٗلهممل وٟملؤهِت٘ملؤغيب

أْملأ اؤدملؤهموبٞململ4101-0771ـئعملًّمله٘ ٙعملؤهموبٞملؤغيقب٘هريملف)ًملؤنِ مله٫ ٘ؤَمل(.مل04ٙٗؤناٗيمل  جلٍمل
ؤههك٘ ملأ وٟملًّملأ اؤدملؤٮُ  ملةٌٚ ملٙتعوهمملسيجٌ٘عملؤهموبٞملؤغيقب٘هريملٗؼيملطيٚعملؤهلوٚ تملً مل اؤملكوٚٞملؤه عٚٞمل اْمل

)بٞملؤههك٘ ملهزيملؤجملٌ٘عملفٚثملهزٙاملُ)بٞملؤٮُ  مل ّملُ)بٞملؤههك٘ ملؼيملطيٚعملؤ٪ ٘ؤَ,ملكٌ ملهزٙاملُ)بٞملؤٮُ  مل ّملُ
مل  ملؤها ؤاٚري ملؤهع ًري ملؼي ملؤ٨جلتض د ملكوٚٞ ملًّ ملكى ملؼي ململ4111/4110ؤهلوٛ ملؤه عٚٞ/مل4113/4114, ملٗكوٚٞ )

%(ملع هِ)بٞملهلوٚٞملؤ٨جلتض دمل36.2%(ملٗمل 35.0هزيمل مل4114/4115ٗمل4113/4114 قب  ملؼيملؤهع ًريملؤها ؤاٚريمل
  ملؼيملكىمل  َملًّملؤهع ًريملؤغيا  ملههٌٚٔ مله ؤ١ملكىملكوٚٞملًّمل%(ملع هِ)بٞملهلوٚٞملؤه عٚٞملعزقب30.3%(ملٗمل 31.1ٗهزيمل 

ملؤهلوٚتريمل وٟملؤهت٘ؤهٛ.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0440 04410441 04410110 01110111 01110112 01110113 01120114 01130101 0114

 0101 0114-0440 41 الطالب املق ولون من ال ع ي  ال  ام  جبامعة عدن لدر ة ال  الريو  لفرتة من 

    

    

 



15 
 

 

ف)ًململ4117/4101َ-0771/0770ؤهموبٞملؤغيقب٘هْ٘ملؼيملععؤً ملؤهبل ه٘ ٙ٘ومله٫ ٘ؤَمل (:04 جلٍمل جاٗيمل
ملؤهلوٚٞ

مل0114/0101 مل0113/0114 مل0112/0113 مل0111/0112 مل0111/0111 مل0111/0110 مل0441/0441 مل0441/0440
ملؤهلوٚدددٞ

 لك٘  هُ   جمٌ٘ع لك٘  هُ   جمٌ٘ع لك٘  هُ   جمٌ٘ع لك٘  هُ   جمٌ٘ع لك٘  هُ   جمٌ٘ع لك٘  هُ   جمٌ٘ع لك٘  هُ   جمٌ٘ع لك٘  هُ   جمٌ٘ع

مل211 مل102 مل084 مل120 مل118 مل004 مل222 مل111 مل028 مل342 مل114 مل833  ؤه عٚٞ/ اْ 013 001 823 114 111 421 022 122 211 111 101 401

مل10 مل1 مل13 مل11 مل4 مل81 مل81 مل0 مل81 مل81 مل2 مل04  ؤهز ؤ ٞ 11 01 14 12 01 30 81 3 83 10 01 10

 ؤه عٚٞ/ؤغيل٩♦ 220 96 316 363 171 538 ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد دددمل ددد ددد دددمل ددد ددد

مل101 مل020 مل011 مل021 مل084 مل081 مل110 مل013 مل031 مل110 مل001 مل002  ؤ٨جلتض دمل♠ 081 14 048 111 012 132 013 011 010 012 011 818

مل111 مل012 مل104 مل210 مل031 مل110 مل211 مل011 مل144 مل323 مل044 مل124  ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞمل♠ * * * * * * 108 010 121 111 040 212

مل831 دددمل ددد ددد مل041 مل031 مل810 مل001 مل010 مل843 مل018 مل041 130 001 011 810 014 038 131 001 011 081 18 30  
¤

 ؤهمدً

مل* * * 010 11 011 ؤهمًملٗؤنعؤفٞ ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد
 

مل41 011 مل14  ؤ٪اِد ْ ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد * * *

مل014 مل14 مل11  ؤهضٚاهٞ ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد * * *

مل100 مل011 مل801 مل041 41 831 مل101 مل008 مل832 مل841 مل081 مل011  ؤاق٘ق 30 01 013 031 13 818 881 011 134 001 011 801

مل140 مل022 مل101 مل010 120 مل114 مل110 مل004 مل128 مل111 مل010 مل118 ملؤهلِااٞ 014 01 088 014 04 003 831 008 148 131 012 110

مل110 مل041 مل011 مل011 111 مل010 مل120 مل048 مل023 مل241 مل114 مل831  ؤه عٚٞ/ قب   * * * 004 008 810 181 811 341 032 040 123

مل844 مل011 مل011 مل143 مل024 مل004 مل181 مل040 مل011 مل112 مل011 مل810 ملصدرب /ؤه عٚٞ * * * 034 48 030 811 022 108 881 800 110

مل043 مل4 مل034 مل012 مل00 مل041 مل020 مل01 مل011 مل821 مل00 مل811  ؤه عٚٞ/شبد٘ٝ * * * * * * * * * 083 1 010

مل811 مل020 مل021 مل821 مل011 مل001 مل014 مل001 مل088 مل881 مل082 مل044  ؤ٬دؤب * * * 802 041 112 000 081 812 031 082 808

مل801 مل1 مل801 مل013 مل1 مل013 مل188 مل0 مل180 مل113 مل0 مل112  ؤهِفؽيملٗؤغيع دْ * * * * * * 002 1 002 028 1 028

مل110 مل33 مل801 مل111 مل001 مل831 مل103 مل32 مل110 مل110 مل11 مل822  ؤهغ هع ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 831 11 181

مل012 مل011 مل010 مل002 مل11 مل018 مل438 مل011 مل202 مل813 مل32 مل010   دة ْ /ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 010 14 010

مل34 مل02 مل20 مل21 مل3 مل13 مل41 مل1 مل41 مل33 مل0 مل31  ٙ ةدع / ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 012 8 011

مل041 مل00 مل030 مل003 مل8 مل001 مل31 مل1 مل31 مل012 مل01 مل010 مل* * * * * * 1 1 1 023 01 033 ملهد٘د مل/ؤه عٚٞمل

مل031 مل22 مل013 مل011 مل10 مل13 مل113 مل080 مل101 مل011 مل13 مل013  ط٘ ملؤهب فٞ/ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 084 01 011

مل2810 1834 0141 3124 8211 0011 1414 8242 0111 1012 مل0111 مل1301 مل0111 1813 0410 0011 1111 1831 0818 1132 مل313 138 0880 0208  ؤجملٌ٘عملؤهع َ
 

 ؤغيقٚاْٗ:
(ملط هب عمل41046(مل 4117/4101عواملهطي هٛمل ادملؤهموبٞملؤغيقٚاّٙملؼيملععؤً ملؤهبل ه٘ ٙ٘وملهوع َملؤن ًعٛمل 

ٗعزٙ دٝملُ)بٚٞململ0771/0770ٗط هبٞملعزٙ دٝملهضىملهزيملف٘ؤهٛملاتٞملأعع امل ادملؤغيقٚاّٙملًّملك٩ملؤنِ)ريملؼيمل  َمل
(.مل01%(ملًق  ُٞملعبٚ ْملؤهع َملؤ٪ٗيملخلمٞملؤهتٌِٚٞملؤهث هثٞ,ملكٌ ملٓ٘ملًبريملؼيملؤناٗيمل جلٍمل 1حن٘مل طفٚفٞملهضىملهزيمل

مل  ملف٘ؤهٛ ملهزي ملؤ٪ ه ملؤهع َ ملؼي ملؤهلوٛ ملؤجملٌ٘ع ملهزي ملؤٮُ   ملُ)بٞ مل  َمل21ٗهضى ملؼي ملؤا ي مل وٚٞ ملك ْ ملسي  ملًق  ُٞ )%
ِّّٚمل14.5ؤ٪ا وملهوةمٞمل  ؤهمفعٝملؤهلبهٝملؤهخملشٔاهٔ ملؤن ًعٞمل%(ملٗؤْملك ُتملؤ٪ جل َملؤغيموقٞملهوقٚاملؤهم٩عٛملهٱب

ًّملفٚثمل ٙ دٝمل ادملؤٮُ  ملٗهجلب هلّمل وٟملؤ٨صعؤؾيملؼيملخمتوةملؤجمل ٨تملؤها ؤاٚٞمل  ٘ؤهٛملاتٞملأعع املٗسيت٘اؽيمل
 ؤهف ٝملعهكٌؤ (.ملؤًتاؤد%مل وٟمل01ًعايملصي٘ملاِٜ٘ملًتٌ اىملًعملؤههك٘ ملٙضىملهزيملحن٘مل

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
  ًم.0777/4111خضعت هذه الكلٌة لتبعٌة جامعة حضرموت اعتباراً من العام الجامع 
  وقد تم تقسٌم النشاط األكادٌمً الموحد للكلٌةة فيةً مجةاالت دارةاإلم هً خاصة بكلٌة االقتصاد و77/4111م حتى العام 71/70البٌانات الموضحة قرٌن كلٌة االقتصاد عن الفترة الممتدة من .

 م. 4111/4110لك اعتباراً من العام الدراسً الدراسات االقتصادٌة واإلدارٌة المختلفة( لتدرج بشكل مفصل يً إطار النشاط المستقل لكًل من كلٌة االقتصاد وكلٌة العلوم اإلدارٌة وذ
¤
م هةً خاصةة بكلٌةة الطةب والعلةوم الصةحٌة التةً تةم تقسةٌمها إلةى وةي  كلٌةات وهةً كلٌةة الطةب 4116/4117م حتى نهاٌة 71/70الطب عن الفترة الممتدة من  البٌانات الموضحة قرٌن كلٌة 

 م.4117/4101والجراحة وكلٌة جراحة الفم واألسنان وكلٌة الصٌدلة وذلك اعتباراً من العام 
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ملف)ًملؤهلوَٚٞمل4117/4101-0771/0770ؼيملععؤً ملؤهبل ه٘ ٙ٘ومله٫ ٘ؤَململؤهموبٞملؤغيقٚاْٗ(:مل01 جلٍمل جاٗيمل
مل

مل4115/4116 4116/4117 4117/4101 مل4114/4115 مل4113/4114 مل4111/4110 مل0773/0774 مل0771/0770

ملؤهلوددٚٞ
 ذكور إناث مجموع ذكور اثإن مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع

 ؤه عٚٞ/ اْ 207 426 0145 0557 4126 1645 0421 4207 2137 0160 0735 1116 0247 0572 1441 0421 0674 1014 0014 0640 4741 774 0643 4640

 ؤهز ؤ ٞ 024 11 054 047 22 401 56 40 77 047 26 055 013 21 023 76 47 045 73 40 004 017 40 011

 ؤه عٚٞ/ملؤغيل٩ 177 412 411 0432 317 0571 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ؤ٨جلتض د 201 412 402 0402 252 0466 401 422 232 314 311 0117 344 366 0001 434 516 0172 442 547 0131 514 475 0211

 ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ * * * * * * 0570 0041 4702 0601 432 4245 4011 612 4742 0505 653 4374 0567 720 451 0434 0103 4450

 ؤهمدً 461 434 313 414 250 0151 706 622 0544 641 623 0443 601 700 0542 641 724 0614 715 0112 0720 ـــ ـــ ـــ

ملؤهمًملٗؤنعؤفٞ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ * * * 360 306 0177

ملؤ٪اِد ْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ * * * 031 111 261

ملؤهضٚاهدٞ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ * * * 401 401 244

 ؤاق٘ق 464 014 166 516 056 704 642 160 0413 657 176 0455 564 462 0144 671 151 0441 716 147 0455 0141 211 0241

ملؤهلِااٞ 471 014 173 235 041 355 0164 111 0164 4025 511 4661 4060 544 4715 4075 461 4655 4073 464 4655 4471 544 1107

 ؤه عٚٞ/ قب   * * * 251 447 517 0131 712 0753 646 762 0634 613 0154 0655 714 0164 4144 554 0144 0576 516 0101 0506

 صدرب / ؤه عٚٞ * * * 261 404 477 741 540 0460 0124 0113 4130 0131 737 4104 674 747 0640 537 750 0511 354 702 0264

 ؤه عٚٞ/ملشبد٘ٝ * * * * * * * * * 524 03 535 0101 40 0110 0151 11 0011 741 12 732 514 017 650

 ؤ٬دؤب * * * 105 471 607 404 257 0173 413 234 0060 440 315 0046 320 226 767 344 224 0116 406 345 0023

 ؤهِفؽيملٗؤغيع دْ * * * * * * 247 1 247 275 0 276 235 0 236 411 0 412 762 0 463 656 1 656

 ؤهغ هع/ؤه عٚٞ * * * * * * * * * 0112 061 0065 0414 402 0204 0413 421 0253 0171 111 0171 0016 125 0263

  دة ْ /ؤه عٚٞ * * * * * * * * * 470 411 670 514 434 736 437 437 706 433 455 714 317 112 601

 ٙ ةدع / ؤه عٚٞ * * * * * * * * * 174 3 210 161 2 165 112 6 124 471 03 113 412 44 441

ملهد٘د مل/ؤه عٚٞ * * * * * * * * * 447 44 433 467 13 142 431 46 460 441 41 461 224 21 264

 ؤه عٚٞ/ملط٘ ملؤهب فٞ * * * * * * * * * 220 012 323 244 046 371 204 011 327 162 034 314 475 055 252

 ؤجملٌ٘عملؤهع َ 4446 0324 1552 5261 2427 04014 7340 5254 05115 02442 6415 44240 02731 6151 41141 02445 6513 41144 01777 6624 44620 01677 7447 41046

مل

  خلعجيْ٘:ؤ

مل  ملؤن ًعٛ ملؤهع َ ملؼي ملؤهبل ه٘ ٙ٘و ملععؤً  ملًّ ملوعجٍٔ ملؤغيت٘جلع ملؤهموبٞ مل اد ملهطي هٛ (مل4117/4101ٙبوا
ملهقا مل ٘ؤهٛمل 2754  ملٗط هبٞملعزٙ دٝ ؤن ًعٛململ(ملِععٲةملأ اؤدملؤخلعجيريملًّملك٩ملؤنِ)ريملؼيملؤهع 04َ(ملط هب ع

ّّٰٚملؼيملؤناٗيمل جلٍمل مل0771/0770 (ملط هبٞملعزٙ دٝملهقا مل ٘ؤهٛمل4150(.ملكٌ ملعوامل ادملؤٮُ  مل 02كٌ ملٓ٘ملًب
مل )ًمل02  ملؤغيةعج ت مله٘ ٙع ملًّ ملٗٙـئع ملهوٌق  ُٞ. ملكها و ملؤغي٘ع٘ع ملؤهع َ مللهم ملُف  ملؼي ملؤٮُ   مل اد ملِععة )

ّملأ اؤدملؤٮُ  ملةٌٚ ملٙتعوهمملسيجٌ٘عملؤهموبٞملؤنِ مل وٟملؤًتاؤدملؤهف ٝملعهكٌؤ ملأْملأ اؤدملؤهموبٞملؤههك٘ ملأ وٟملً
ؤخلعجيريملؼيملطيٚعملؤهلوٚ تملً مل اؤملكوٚٞملؤه عٚٞمل اْملفٚثملهزٙاملُ)بٞملؤٮُ  مل ّملُ)بٞملؤههك٘ ملؼيملطيٚعملؤ٪ ٘ؤَمل

مل ملعاْٗ ملؤهث هثٞملؤاتثِ ١ؤها ؤاٚٞ ملؤخلٌ)ٚٞ ملؤخلمٞ مل أ ٘ؤَ ملؤ٪ هٝ ملؤخلٌ  ملؤ٨جلتض د ملهلوٚٞ ملع هِ)بٞ ملؤا ي ملٗكهؤ ,
ملؤ٨جلتض  ملهوتٌِٚٞ ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ(. ملآُف عململٗعةجعؤ٢ِ دٙٞ ملههٌٚٔ  ملؤهخملهتةوىملؤهع ًريملؤهاؤ اريملؤغيا   ؤغيق  ُ تملؤهف ٙٞ

ملِ  ملًا٠ ملكثهؤع ملهِ  ّّٰٚ ملهتب ملؤ٪ٗيملٗؤ٪ ه( ملـي  أٜ ملٗأٌٓٚٞ ٍmagnitudeملؤغياعجلٞململ ملؤهلثهٝ ملؤ٪ٗجٕ ملًّ ملؤه٘جٕ ٓهؤ
ملً٘عع ملؤهف ٝ ملؤًتاؤد مل وٟ مل اْ ملج ًعٞ ملفققتٔ  ملؤهخ ملؤغياعةٞ ملؤهف ٝململٗؤهِت ٢  ملؼي ملة غيةعج ت ملٗؤهتتوٚى. ؤها ؤاٞ

(ملأعع املة ٝملؤخلمٞمل1هضىملهزيملحن٘ملا٩اٞمل مل-ٗٓٛملة ٝملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث ُٚٞململ–(مل10/14-13/4114 
مل  مل 73/0774-70/74ؤ٪ٗزي ملٗهزي ملؤهخمل14( ملؤغيب  كٞ ملهو٘فاٝ ملؤ٪ٗي ملؤهع َ ملخمعج ت ملِععٲة ملٗا٩اري ملاتٞ )

هع٘ؤًىململinsignificantهل ملًّملهًل ُ تملً دٙٞملٗعاعٙٞملًت٘ؤععٞملهوي ٙٞململك ُتملؤن ًعٞملٗجلتٔ مل تملههاهملً ملأهٚ 
ملؤه)ِٜ٘مل ملؤهٌِ٘ ملًعاي ملًت٘اؽي ملعهْ مل ٨ففي ملةٚٔ . ملهٯة عٞ ملجم ي ملِٓ  ملعهْ ملُع٠ ٨A.A.G.Rملهومململ ملؤًتاؤد  وٟ

مل ملعِت٘ ملؤغيقا ٝ مل مل03ؤهف ٝ مل4114-0770  ً ع ملهزي ملٗصى ملجلا ملة ٝمل45( ملؼي ملؤغيعاي ملُف  ملٗصى ملكٌ  ملهقعٙب ع %
%(ملاِ٘ٙ عملٗٓهؤملأًعملع هاملؤ٪ٌٓٚٞملٗٙعز مل4.1٪ ععٞملؤ٪ هٝملًّملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملهزيملحن٘مل ؤ٪ ٘ؤَملؤ

كثهؤعملً ملؤحملِ ملههٕٚملف٘يملِ ـي ٍملٗأٌٓٚٞملً مل قهمملًٗ مل٧ًٙىملأْملٙتتقهمملؼيملؤغي)تقبىملؤهقعًٙملٗؤهبعٚاملؼيملؿيىمل مؽيمل
 ٗععؤً ملؤهتم٘ٙعملؤغيتع جلبٞ(.
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 تمل)ًملؤهلوَٚمل 4117/4101-0771/0770ؤهبل ه٘ ٙ٘ومله٫ ٘ؤَململسي)ت٠٘جيْ٘ملؤخلعمل(:02 جلٍمل جاٗيمل
ملؤغيةتوفٞ

4117/4101


مل مل4116/4117 مل2008/2007 مل4114/4115 مل10/14-13/4114 مل74/75-11/4110 مل73/0774مل–مل70/74 مل0771/0770

ملهلوٚٞؤ

ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مل لك٘ ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘ 

مل466 مل206 مل451 مل161 مل435 مل044 مل257 مل111 مل054 مل363 مل103 مل451  ؤه عٚٞ/ اْ 32 56 014 437 723 0412 0562 4075 1760 0043 0454 4575

مل41 مل2 مل04 مل44 مل2 مل06 مل46 مل01 مل06 مل10 مل4 مل43  ؤهز ؤ ٞ 04 0 05 054 21 404 014 47 013 040 42 023

 ؤه عٚٞمل/ملؤغيل٩ 21 6 26 0142 117 0141 ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد

مل454 مل040 مل003 مل050 مل003 مل34 مل011 مل44 مل16 مل046 مل44 مل44  ؤ٨جلتض د 12 04 31 321 455 605 622 201 0432 440 102 353

مل475 مل465 مل201 مل350 مل050 مل211 مل430 مل72 مل035 مل117 مل013 مل412 مل0416 626 982 273 114 159مل  ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ * * * * * *

مل463 ددد ددد ددد مل024 مل021 مل432 مل044 مل046 مل431 مل021 مل001  ؤهمًد 16 06 34 406 411 240 241 146 566 715 547 0454

مل401 مل011 مل001 ملددد * * * ملددد ددد ددد ددد ددد ملؤهمًملٗؤنعؤفٞ ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد

مل54 مل27 مل45 ملطًملؤ٪اِ ْ ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد * * *

مل50 مل14 مل13 ملددد ددد ددد ددد ددد ددد * * * ملؤهضٚاهددٞد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد

مل424 مل70 مل033 مل015 مل13 مل014 مل071 مل40 مل014 مل011 مل45 مل011  ؤاق٘ق 20 00 34 172 041 302 540 411 740 431 477 734

مل321 مل021 مل211 مل244 مل001 مل101 مل241 مل017 مل100 مل226 مل014 مل104 ملؤهلِااٞ 23 01 36 417 014 120 206 001 346 757 115 0104

مل216 مل436 مل061 مل123 مل071 مل034 مل441 مل031 مل001 مل454 مل031 مل041   قب   /ؤه عٚٞ * * * * * * 515 315 0452 0411 0030 4162

مل155 مل401 مل042 مل407 مل001 مل014 مل441 مل011 مل011 مل107 مل032 مل043  صدرب ؤه عٚٞ/ * * * * * * 545 145 0012 640 562 0423

مل416 مل44 مل064 مل413 مل2 مل410 مل021 مل2 مل014 مل025 مل1 مل022  شبد٘ٝمل/ؤه عٚٞ * * * * * * * * * 37 1 37

مل440 مل63 مل014 مل414 مل77 مل011 مل076 مل015 مل70 مل042 مل71 مل50  دؤبؤ٬ * * * * * * 460 137 421 274 205 717

مل020 مل1 مل020 مل44 مل0 مل43 مل50 ملددد مل50 مل74 مل1 مل74  ؤهِفؽيملٗؤغيع دْ * * * * * * 407 1 407 244 1 244

مل446 مل35 مل400 مل74 مل40 مل53 مل474 مل21 مل427 مل465 مل22 مل421  ؤهغ هع /ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 44 06 62

مل422 مل57 مل043 مل054 مل25 مل043 مل031 مل23 مل016 مل416 مل32 مل032   دة ْ /ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 020 41 040

مل34 مل1 مل31 مل61 مل0 مل57 مل47 ملددد مل47 مل73 مل4 مل71  ٙ ةدع /ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 12 1 12

مل44 مل6 مل36 مل50 مل6 مل41 مل34 مل4 مل31 مل14 مل2 مل46 ملهد٘د مل/ؤه عٚٞ * * * * * * 1 1 1 14 6 22

مل041 مل35 مل44 مل033 مل47 مل044 مل014 مل40 مل63 مل024 مل45 مل007 مل* * * * * * 1 1 1 013 11 013  ط٘ ؤهب فٞمل /ؤه عٚٞ

مل2754 مل4150 مل4710 مل1444 مل0131 مل4101 مل1114 مل0452 مل4144 مل1432 مل0146 مل4144 ملؤجملٌ٘عملؤهع َ 446 023 201 1431 4144 3454 4234 2470 00025 6305 4247 02764

 :بلالوريوض )تعليم مشتمر(برامج الو. 
ملؤغيقب٘هْ٘:

ملؤن ًعٛ ملهوع َ ملً)تٌع( مل هعوٍٚ ملؤهبل ه٘ ٙ٘و ملععؤً  ملؼي ملؤغيقب٘هري ملؤهموبٞ مل اد ملهطي هٛ (مل4117/4101 ملعوا
%(ملًق  ُٞمل50ٗهزيمل مل0771/0770%(ملًق  ُٞملع هع َملؤن ًعٛمل470(ملط هب عملٗط هبٞملعزٙ دٝمل٣ً٘ٙٞملجلا ٓ مل 0432 

(.ملكٌ ملعوامل ادمل03كٌ ملٓ٘ملًبريملؼيملؤناٗيمل جلٍمل مل4113/4114عبٚ ْملؤهع َملؤ٪ٗيملهوةمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞمل
%(ملًق  ُٞملع هع َملؤ٪ٗيملًّمل35(ملط هبٞملعزٙ دٝملجلا ٓ مل 114ؤهم هب تملؼيملؤهع َملؤ٪ هملًّملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞمل 

                                            
 .توقع الخرٌجون 
 م.4111/4110 كادٌمًاألإلدارٌة بعد إعادة تقسٌم النشاط العلمً لكلٌة "االقتصاد واإلدارة" مع مطلع العام خرٌجو كلٌة العلوم ا 
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مل ملؤخلمٞ مل4113/4114ُف  مله٫ ٘ؤَ ملؤنِ  مل )ً ملؤغيقب٘هري ملؤهموبٞ مله٘ ٙع ملًّ ملٗٙـئع مل-4111/4110.
أْملأ اؤدملؤهموبٞملؤههك٘ ملأ وٟملًّملأ اؤدملؤٮُ  ملةٌٚ ملٙتعوهمملسيجٌ٘عملؤهموبٞملؤغيقب٘هريمل وٟملؤًتاؤدململ4117/4101

 ععملؤهتتوٚىملؼيملطيٚعملؤهلوٚ ت.ُف ملؤهف ٝملؤهزًِٚٞملً٘
ملؤهبل ه٘ ٙ٘وململها جٞ)تٌعملؤغيتعوٍٚملؼيملععؤً ملؤهؤغيقب٘هْ٘مل(مل03 جلٍمل جاٗيمل

ملف)ًملؤهلوٚٞمل4117/4101َ-4111/4110ه٫ ٘ؤَمل
مل4117/4101 مل4116/4117 مل4115/4116 مل4114/4115 2005  /2006مل 2001/2000 

ملؤهلوٚددٞ
 لك٘  هُ   ؤجملٌ٘ع لك٘  هُ   ؤجملٌ٘ع لك٘  هُ   ؤجملٌ٘ع لك٘   هُ  ؤجملٌ٘ع لك٘  هُ   ؤجملٌ٘ع لك٘  هُ   ؤجملٌ٘ع

مل414 مل004 مل64 مل426 مل014 مل004 مل431 مل041 مل045 مل065 مل73 مل74 مل0 0 32 31 015   اْمل/ؤه عٚٞ 0

مل304 مل24 مل252 مل231 مل36 مل173 مل331 مل17 مل300 مل214 مل041 مل104  ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ 32 41 55 467 14 143

مل011 مل07 مل62 مل006 مل01 مل013 مل54 مل7 مل41 مل55 مل04 مل43 مل04 17 011 40 040  ؤاقدددد٘ق 45

مل021 مل30 مل67 مل76 مل25 مل30 مل044 مل34 مل51 مل02 مل2 مل01 65 47 36 1 1 1 
ملؤهمًملٗؤهعوَ٘ملؤهضتٚٞ

  صٚاهٞ(

مل402 مل46 مل324 مل263 مل42 مل240 مل211 مل41 مل151 مل114 مل27 مل461  ؤهلِااٞد 53 06 71 454 34 146

مل41 مل1 مل05 مل44 مل3 مل05 مل01 مل4 مل00 ملددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ملؤ٬دؤب

مل45 مل5 مل41 مل13 مل4 مل47 ملددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ملؤ٨جلتضدد د ددد ددد ددد

مل14 مل1 مل14 مل41 مل1 مل41 ملددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ملؤهِفؽيملٗؤغيع دْ ددد ددد ددد

مل0432 مل114 مل0126 مل0257 مل143 مل0032 مل0221 مل463 مل0033 مل0124 مل461 مل544  ؤجملٌ٘عملؤهع َ 034 31 417 551 073 746

 

 

ملؤغيقٚاْٗ:
عواملهطي هٛمل ادملؤهموبٞملؤغيقٚاّٙملؼيملععؤً ملؤهبل ه٘ ٙ٘ومل هعوٍٚملً)تٌع(ملؼيملؤهع َملؤ٪ٗيملًّملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞمل

(مل3034(مل 4117/4101(ملط هًملٗط هبٞملٗؼيملؤهع َملؤ٪ همل 4277(مل 4113/4114ؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملؤها ًوٞمل 
مل ملجلا ٓ  مل٣ً٘ٙٞ ملعزٙ دٝ ملٗط هبٞ مل 014 ط هب ع ملعِت٘ ملهٱق ا  ملكبهٝ ملٗعزٙ دٝ ملؤهع َمل%03( ملؼي ملؤهعاد ملجمٌ٘ع ملِععة )

(ملط هبٞمل304(.ملكٌ ملعوامل ادملؤٮُ  ملؼيملُف ملؤهع َملؤ٪ٗيملهوةمٞمل 04ؤن ًعٛملكٌ ملٓ٘ملًبريملؼيملؤناٗيمل جلٍمل 
مل  ملحن٘ ملهزي ملهضى مل٣ً٘ٙٞ ملؤن ًعٛ 145عزٙ دٝ ملؤهع َ ملؼي ملؤٮُ   ملعه اؤد ملًق  ُٞ مله٘ %4111/4110ٙ( مل ِٔع ٙٱـْي ملٗ عمل(.

ملُف ملؤهٌِؽيملؤه) عهممل ملعهكٌؤ  ملؤهف ٝ ملؤغيقٚاّٙمل )ًملؤنِ مل وٟملؤًتاؤد أ اؤدململprevious patternؤهموبٞ
ؤهموبٞملؤههك٘ ملأ وٟملًّملأ اؤدملؤٮُ  ملع هِ)بٞملجملٌ٘عملؤهموبٞملؤغيقٚاّٙملؼيملطيٚعملؤهلوٚ تملً مل اؤملكوٚٞملؤه عٚٞ/مل

ملًّ مل  َ ملكى ملؼي ملؤههك٘  ملُ)بٞ مل ّ ملؤٮُ   ملُ)بٞ ملةٚٔ  ملهزٙا ملؤهخ ملهوتٌِٚٞململ اْ ملؤهث هثٞ ملؤخلٌ)ٚٞ ملؤخلمٞ أ ٘ؤَ
%(ملًعمله٘ؤ ٌُٔ ملهقعٙب عملؼيملؤهع َمل01هقعٙب عملعريملكىملًّملعاؤٙٞملؤهف ٝملٗآ عٓ مل ملًتٌ اوٞ(ملعِ)بٞمل4114-4101 

مل  مل4115/4116ؤهث هث ملٗهل د ملعىململأْ(. مل اْ, ملج ًعٞ ملكوٚ ت ملعري ملًّ ملؤ٪ٗزي ملٓٛ مل اْ ملؤه عٚٞ/ ملكوٚٞ هلْ٘
ململٙلّملٗ ُ عململأْه م ٢ٔ ملؤٮُ  ملٗ ُ عملُ)بٚ عملًتف ٗه عملًعملؤههك٘  جلٚاؤعملٗوعج ع(ململٗؤن ًع تملؤهٌِٚٚٞملؤ٪ ع٠ملًّملفٚث

 أ وٟملؼيمل ادملًّملؤهربؤً ملؤها ؤاٚٞمل ؤهِـي ًٚٞملًِٔ ملٗوهملؤهِـي ًٚٞ(.
ملؤهبل ه٘ ٙ٘وملها جٞ)تٌعملؤغيتعوٍٚملؼيملععؤً ملؤهؤغيقٚاْٗمل(مل04 مل جلٍملجاٗي

ملف)ًملؤهلوٚٞمل4117/4101َ-4111/4110ه٫ ٘ؤَمل

مل4117/4101 مل4116/4117 مل2008/2007 مل4114/4115 مل2005/2006 مل4111/4110 ملؤهدلوددٚٞ

                                            
  تعلٌم الموازي.لليتتا  االم وهو نفس عام 4114/4111ٌوس يً التعلٌم المستمر إلى التعلٌم الموازي يً العام الجامعً الورتحول برنامج البك 
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مل4117/4101 مل4116/4117 مل2008/2007 مل4114/4115 مل2005/2006 مل4111/4110 ملؤهدلوددٚٞ

ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘ 

مل624 مل224 مل174 مل525 مل164 مل143 مل350 مل465 مل462 مل125 مل066 مل037   اْمل/ؤه عٚٞ 1 1 1 71 014 074

مل0333 مل062 مل0150 مل0315 مل411 مل0115 مل0174 مل410 مل0073 مل0131 مل421 مل0001  ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ 010 54 415 712 030 0163

مل112 مل22 مل441 مل454 مل21 مل414 مل420 مل23 مل074 مل117 مل50 مل446  ؤاقد٘ق 21 40 42 116 53 161

مل242 مل063 مل457 مل154 مل036 مل402 مل141 مل030 مل417 مل456 مل006 مل041 مل1 1 017 44 053 1 
ؤهمًملٗؤهعوَ٘مل

 ؤهضتٚٞ صٚاهٞ(

مل0622 مل416 مل0414 مل0112 مل443 مل557 مل0074 مل060 مل0100 مل727 مل035 مل574 ملؤهلِااٞد 61 41 011 324 006 442

مل30 مل4 مل27 مل16 مل6 مل11 مل01 مل4 مل00 ملددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ملؤ٬دؤب

مل53 مل12 مل41 مل34 مل6 مل28 ملددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ملؤ٨جلتضدد د ددد ددد ددد

مل43 مل0 مل43 مل20 مل0 مل20 ملددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ملؤهِفؽيملٗؤغيع دْ ددد ددد ددد

مل3034 مل0000 مل2123 مل2142 مل0127 مل4753 مل1551 مل645 مل4714 مل1444 مل552 مل4274  ؤجملٌ٘عملؤهع َ 432 041 152 0765 304 4277
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ملؤخلعجيْ٘:

ملؤن ًعٛمل ملؤهع َ ملؼي ملً)تٌع( مل هعوٍٚ ملؤهبل ه٘ ٙ٘و ملععؤً  ملًّ ملوعجٍٔ ملؤغيت٘جلع ملؤهموبٞ مل اد ملهطي هٛ ٙبوا
مل 4117/4101  مل 461( مله٘ؤ ٜ ملعزٙ دٝ ملٗط هبٞ ملط هب ع ملؤن ًعٛمل40( ملؤهع َ ملؼي ملؤخلعجيري ملأ اؤد ملِععٲة )

ّّٰٚملؼيملؤناٗيمل جلٍمل مل4111/4110 ملٓ٘ملًب ملعوامل ادملؤٮُ  ملؤخلعجي تملؼيملؤهع َملؤ٪ همل 05كٌ  (مل060(.ملكٌ 
ًٱغ ٰ ةململ05ًق  ُٞملععادّٓملؼيملؤهع َملؤ٪ٗيمل  (مل00ٙضىملهزيملحن٘مل ملdoubly differenceط هبٞملةقؽي(ملأٜملعف  قمل

ملًعمل٩ًفـيٞمل ًت٘اؽيملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘ملهٯُ  ملؤه٩هٛملوعجّملًّملُف ململأِْععٲةملًق  ُٞملعِف ملؤهع َملؤ٪ٗي,
%(ملٗٓ٘ملأ وٟملػي ملك ْملًت٘جلع ع.ملكٌ مل13.1ؤهربُ ً مل ٩يملأ ٘ؤَملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملٙضىملهزيملحن٘مل 

مله ملؤنِ  مل )ً ملؤغيقٚاّٙ ملؤهموبٞ مله٘ ٙع ملًّ ملٙـئع ملؤهموبٞمل15/4116-٫4111/4110 ٘ؤَ ملأ اؤد ملأْ َ
ههك٘ ملأ وٟملًّملأ اؤدملؤٮُ  ملع هِ)بٞملهوٌجٌ٘عملؤهلوٛملهوةعجيريملؼيملطيٚعملؤهلوٚ تملٗ وٟملؤًتاؤدملؤهف ٝملؤغيتقاَملؤ

ّٛملأْملهه هملؤغيةعج تملُف ملصيؽيمل مل(.ؤهقب٘يملٗؤهقٚاملؤٮطي هٛملٗؤا ٖلكعٓ مل ًّملؤهٰبِاٙٔ
ململ

ملؤهبل ه٘ ٙ٘وملد جٞمل-)تٌعؤغيتعوٍٚملًّملععؤً ملؤهؤخلعجيْ٘مل (05 جلٍمل جاٗيمل
ملف)ًملؤهلوٚٞمل4117/4101َ-4111/4110مله٫ ٘ؤَمل

مل0114/0101 مل0113/0114 مل0112/0113 2007/2006 
2006/2005-
2002/2001 

مل0111/0110
ملؤهلوٚددٞ

ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘  ملجمٌ٘ع ملهُ   مللك٘ 

مل036 مل64 مل54 مل26 مل46 مل41   اْمل/ؤه عٚٞ 1 1 1 5 3 8 5 11 16 4 7 03

مل434 مل11 مل441 مل102 مل46 مل464  ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ 15 17 32 174 62 236 158 27 185 21 01 31

مل16 مل6 مل11 مل31 مل7 مل20  ؤاقد٘ق 0 0 0 71 21 92 47 11 21 11 4 14

مل37 مل40 مل16 مل16 مل41 مل06 ملؤهمًملٗؤهعوَ٘ملؤهضتٚٞ صٚاهٞ( 0 0 0 0 0 0 10 4 14 06 6 44

مل047 مل11 مل014 مل56 مل05 مل40  ؤهلِاادٞ 0 0 0 66 15 81 26 1 27 14 3 20

مل461 مل060 مل277 مل346 مل014 مل244  ؤجملٌ٘عملؤهع َ 15 17 32 316 101 417 446 54 464 011 16 046
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 :الربامج األكادميية جودةضمان ل اجلامعة جوود: ثانيا
ملؤغيِ ٓ :مل0.0

ملؤجملتٌع,مل ملؼي ملٗؤ٨جلتض دٜ ملؤ٨جتٌ  ٛ ملؤهتم٘  ملغيتموب ت ملؤ٨اتج عٞ مل وٟ ملههاٚ)ٔ  ملًِه مل اْ ملج ًعٞ  ٌوت
ٗؤهتع طٛملًعملؤغيتموب تملؤغيتض  اٝملًّملؤهتعوٍٚملؤهع هٛملؤهخملأفااتٔ ملؤهث٘ ٝملؤهعوٌٚٞملٗؤهتلِ٘ه٘جٚٞ,ملٗلهمملًّمل ٩يمل

ؤجمٔ ,ملٗؤاعظمل وٟمل قٚهمملج٘دٝملخمعج هٔ .ملٗ متملؤ٨ٓتٌ َملًِهملٗجلتملًبلعملعتم٘ٙعملؤهِ٘ ٚٞملؤ٪ك دضيٚٞملهرب
مل قٚهممل مل ٩هل  ملًّ ملهغٌّ ملؤهخ ملٗؤهتاعٙع ت ملؤهو٘ؤ٢  ملٗأصا ت مللهم مل قٚهم ملأجى ملًّ ملًوٌ٘اٞ مل م٘ؤت ؤن ًعٞ

مل ا هتٔ ملؤهعوٌٚٞملٗأٓاؤةٔ ملؼيمل اًٞملؤهتٌِٚٞملؤ٨جلتض دٙٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞملعا جٞمل  هٚٞملًّملؤهلف ١ٝملٗؤ٨جلتاؤ . ٦ٙتٔ ملٗ
عتم٘ٙعملُ٘ ٚٞملٗة  وٚٞملؤهتةمٚؽيملهوعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞملٗه٣ٚٔٞملؤهـيعٗاملؤغي٢٩ٌٞمل ًعٞملغئ ًٔ ملؤنٙعهبؽيمل قٚهمملٗ

مل ملؤغيِ ٓ  ملومٚؽي ملٗٙعترب ملؤغي)تٌع. ملهتم٘ٙعٓ  ملُ٘ ٚتٔ ملٗهم٘ٙعٓ  مل وٟ ملٗؤهخ ملؤهتعوٌٚٚٞ ملهوعٌوٚٞ ملؤهتةمٚؽي ج٘ٓع
مل.خمعج تملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛهتهاعملاوب عملأٗملهجي ع عملُ٘ ٚٞمل

ملً مل اْ ملج ًعٞ ملفعصت ملابتٌربٗهههم ملؼي ملههاٚ)ٔ  ملؤهربؤً مل0753ِه ملخمتوة ملغيِ ٓ  ملؤغي)تٌع ملؤهتم٘ٙع  وٟ
ملؤهعوٌٚٞملسي ملٙ)  املؼيملهم٘ٙعملؤهِ٘ ٚٞملؤ٪ك دضيٚٞملهلهٖملؤهربؤً ملٗسي ملحيقهممل ؤ٪ك دضيٚٞملؼيملكوٚ هٔ ملًٗعؤكزٓ 

ملج٘دٝملخمعج هٔ .مل
ملؤهعوبٞملٗؤهمٌ٘ ملٗكهٜملج ًعٞملُ ش٣ٞملٗؤجٔتملج ًعٞمل اْملكثهملًّملؤهضع٘ع ت,ملشيثىملأٌٓٔ ملؼيملؤهتِ جلضملعري

ملٗؤٮدؤ ٙٞمل ملؤ٪ك دضيٚٞ ملؤغي)ت٘ٙ ت ملؼي ملؤهقٚ دٜ ملك د ٓ  مل ربٝ ملداٗدٙٞ ملٗعري ملهربؤجمٔ , ملؤهع هٚٞ ملؤن٘دٝ هتتقٚهم
ملؤغي هٚٞملؼيملؤه)ِ٘ؤتملؤ٪ٗزيملهتهاٚ)ٔ ,ملةغ٩مل ملؤهتتتٚٞملٗؤها ملؼيملهًل ُٚ هٔ ملًٗ٘ؤ دٓ  ؤغيةتوفٞ,ملٗكهؤملععةملعِٚتٔ 

ؼيملؤهتتاٙاملؤه٘ؤع مله)ٚ اٞملؤن ًعٞملةٌٚ ملٙتعوهمملعتِفٚهٓ مل٪ٓاؤةٔ ململ ّمل اَملكف ٙٞملً مله٘ةعملًّمله٘ؤ٢ ملٗأُـيٌٞ
مل.0753(ملهع َمل44كٌ مل أ ملؤهق ُْ٘مل جلٍمل 

مل ملأْ مله٨ ملؤهضاد ملعٔهؤ ملؤن ًعٞ ملعههتٔ  ملؤهخ ملؤهلبهٝ ملؤنٔ٘د ملٗ وٍ ملؤهتعوٍٚ ملجم ي ملؼي مل ربهِ  ملؤن ًعٛداٗدٙٞ
مل ملةٕٚ ملا عتٞ ملأك دضيٚٞ ملهق هٚا ملهعاج ملٗععة ملؤهقعًٙ, ملؤغي عٛ ملٗهق هٚاملٗؤ تؼي مل ربؤت مل وٟ ملكثهٝ ملأف٘ؤي ملؼي ٌ دُ 

ملكثهملًّؼيملهجي دملأ عٚٞمل ضبٞملهت٘اٚعملدؤ٢عٝملؤ٨جتٔ دملؤغي)تِاملهزيملؤهع٠٦ملؤههؤهٚٞملؼيململ,ملا  اأك دضيٚٞملًتِ٘ ٞ
أا هًٚملٗهجعؤ١ؤتملؤهقٚ دٝملٗؤهتِفٚهملهوعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞملًّملكوٚٞمل٪ ع٠ملٗؼيملؼيملُت مل ِٕملهِ٘عملٗؤ ت٩اململ,ؤ٪فٚ ْ

ملهٔ ملهلؤملً ملهيهتملجلٚ دهٔ ملعه ع٠مللؤتمل ربٝملأك دضيٚٞملخمتوفٞمل ّملا عقتٔ .هط  ملؤهلوٚٞمللؤ
ُتٚجٞململؤغيِ ٓ ,ملهتم٘ٙعٗؤعتٞململ تآهٚؼيملاِ٘ؤتملههاٚ)ٔ ملؤ٪ٗزيملأا ملً٘فاٝملٗململهتبو٘ ملؼيملج ًعٞمل اْملكٌ مل

ٗؤهخملَ,مل0760ىملؤغيِعقاملؼيملؤععٙهٛمل هوعاٙاملًّملؤ٪اب بملأٗعتتٔ ملٗاٚقٞملؤغيِ ٓ ملؤغيقاًٞملهو٧ٌشيعملؤ٪ٗيملهوتعوٍٚملؤهع
آُهؤنملع  تب  ٖملؤنٔٞملؤغية٘هٞمل اٚ عملؼيملٗ ؤ ٝملؤه عٚٞملٗؤهتعوٍٚملًّملأٌٓٔ ملععةملدٗ ملؤجملو ملؤ٪ وٟملهوتعوٍٚملؤهع هٛمل

ملةتٔٚهتملُتٚجٞملهههمملؤاتق٩هٚٞململ,هعاٍملاٚ اٞملؤهتهٓٚىملؼيملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛ ٗهجلعؤ مل ممٕملٗععؤجمٕملؤهتعوٌٚٚٞ,
مل اْ ملن ًعٞ ملك ًوٞ ملؤ٪ك دضيٚٞهتةمٚملٗكوٚ هٔ ملشبٕ ملؤهعٌوٚٞ ملكهفاململ,ؽي ملؤها ؤاٚٞ ملؤغيِ ٓ  ملومٚؽي ٗشيٚز
 ٗا ٢همملؤغي٧شيعململؼيملؤن ًعٞملع اتق٩هٚٞملشبٕملًموقٞملهولوٚ تملٗؤ٪جل) َملؤهعوٌٚٞملؤهتعوٌٚٚٞج٘ؤًُملومٚؽيملؤهعٌوٚٞمل

ملَ(.0760ؤ٪ٗيملهوتعوٍٚملؤهع هٛ,
ِـيً٘ٞملؤهعٌىملؤ٪ك دضيٛملؼيملٗ وٍمللهمملةقاملؤاتاععتملج ًعٞمل اْملًِهملٗجلتملًبلعملعهٌٓٚٞملًٗ٘جلعملؤغيِ ٓ ملؼيملً

ملةقامل ملٗهههم ملؤها ؤاٚٞ. ملؤهربؤً  ملخمتوة ملؼي ملؤهتعوٌٚٚٞ ملهوعٌوٚٞ ملٗؤهقٚ دٝ ملؤهتةمٚؽي ملٗفاٝ مل قٚهم ملٗؼي ؤن ًعٞ,
َ.ملٗجلاملمتملؼيمللهمملؤغي٧شيعمل0760هضا تملؤغيِ ٓ ملجاٗيملأ ٌ يملؤغي٧شيعملؤ٪ٗيملهوتعوٍٚملؤهع هٛملؤغيِعقاملؼيملؤععٙىمل  َمل

ٗكهؤملجمٌ٘ ٞملكبهٝملًّملؤهو٘ؤ٢ ملٗؤ٪ُـيٌٞملؤغيِـيٌٞملغيةتوةملج٘ؤًُملفٚ ٝململ,صٚ وٞملًاعٗعملجاٙاملهق ُْ٘ملؤن ًعٞ
مل.مل,ملةغ٩مل ّمله اؤدملًِ ٓ ملًتل ًوٞملغيةتوةملععؤً ملؤن ًعٞؤن ًعٞ

عٌّملؤٮدؤ ٝملهها)تملؼيملج ًعٞمل اْملهدؤ ٝملجاٙاٝملَ,مل0760ؤاتِ دؤعملهزيمله٘صٚ تملؤغي٧شيعملؤ٪ٗيملهوتعوٍٚملؤهع هٛملٗ
مل ملؤهتعوٌٚٚٞ, ملهوا٧ْٗ ململٟعِهٱؤهع ًٞ ملٗهقملهم٘ٙععا٣ْ٘ مل اْملٌٚٔ ٚؤغيِ ٓ  ملج ًعٞ ململ.ؼي مل ؤةهمململهدؤ ٝٗكهٜ ملةقا فاٙثٞ

ٗج٘دملًّملأعع ٓ مل اَململ,ملك ُْا طٔ ملٮق  ملؤغئ َملؤحملادٝملؼيمل٢٨تٞملههاٚ)ٔ مل ادملًّملؤهضع٘ع تملؤغي٘ع٘ ٚٞملٗؤههؤهٚٞ
 دملههٚٔ ملؼيملهم٘ٙعملؤغيِ ٓ مل٢٨تٞملهِـيٌٚٚٞملهوٌِ ٓ ,ملسي ملحيقهممله٘فٚاملؤغيِموق تملٗؤ٪ا ملٗؤغيب د٥ملؤهخملِٙبيٛملؤ٨اتِ

مل مل اَ ملٗكهؤ ملؤن ًعٞ, ملكوٚ ت ملخمتوة ملؼي ملًٔ ًٔ ٗهقٌٚٚٔ  ملٗهاؤ ى مل ٌؤ  ملآهٚٞ ملٗؤٮشعؤةٚٞململٗع٘  ؤهتةمٚمٚٞ
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,ملةغ٩مل ّمل اَمله٘ةعملؤهل د ملؤغي٧ٓىملٗؤهوج ْملؤهعوٌٚٞملؤهتةضضٚٞملؤغي)٣٘هٞمل ّمله اؤدملؤغيِ ٓ مل,سئ َملؤ٪جل) َملؤهعوٌٚٞ
مل,ع هلوٚ تملٗأجل) ًٔ ملؤهعوٌٚٞملهدؤ ٝملؤغيِ ٓ هجي دملشعاملؼيمل ٩جلٞمل  املٓهؤملؤه٘ؤجلعملؼيملجلاملاٗؼيملؤغيِ ٓ ملهتِفٚهملًٔ ًٔ .مل

ملَ.0766ؼيمل  َملها جيٚ ملٗععةملؤ٨ٓتٌ َملعٔ ملٗاٌاملععامللهمملُا طٔ ململ,ٗععفتملهزيملفاملً ملة  وٚتٔ 
مل ملأٗع ع ملأً َ ملؤه٘جل٘ا ملسيل ْ ملؤغي٘ع٘ ٚٞ ملًّ ملك ْ ملؤهلفٚمل,ٗهضتٚتٔ ملؤٮدؤ ٝهقا ملٗؤه٘ا ٢ى ملؤه)بى وٞملٗؤجل ؤ 

٨ملهزيملاٌٚاملٗههي ١ملدٗ ٓ ملٗٓ٘ملً ملأفا ملةعؤو عملأك دضيٚ عملٗهدؤ ٙ عملهِبٕملههٕٚململ,عتم٘ٙعملة  وٚٞمل ٌؤ ملٗ قٚهمملأٓاؤةٔ 
ملَ,ملٗأٗصٟملعغعٗ ٝملههاٚ ملهدؤ ٝمل  ًٞملهوٌِ ٓ ملؼيملج ًعٞمل ا0773ْؤغي٧شيعملؤهث ُٛملن ًعٞمل اْملؤغيِعقاملؼيملؤهع َمل

,ملٗهوتع طٛملًعملٗؤغي) ٌٓٞملؼيملهم٘ٙعٓ ملؤهتعوٌٚٚٞ وٟملؤهعٌوٚٞململكتهكٚامل وٟملأٌٓٚٞملدٗ ٓ ملؼيملؤهتةمٚؽيملٗؤٮشعؤا
ملؤهربؤً ملٗهم٘ٙعملج٘دهٔ .هقٍ٘ٙملؤغي)تجاؤتملؤناٙاٝملةٌٚ ملٙتعوهمملعتم٘ٙعملؤغيِ ٓ ملٗهقٌٚٚٔ ملةغ٩مل ّمل

مل مل  َ ملشٔا ملؤ٪ك دضيٚٞ ملععؤجمٔ  ملة  وٚٞ ملهم٘ٙع ملؼي ملؤن ًعٞ مل ٦ٙٞ ملؤهع ًٞمل0773ٗهتتقٚهم ملؤٮدؤ ٝ ملههاٚ  َ
ملهوٌِ ٓ ملٗؤهخملمتمله ملؼيمل  َ ملف هٚ مل4111م٘ٙعٓ  ملؤهاٗ  ملعٔهؤ ملؤ٪دؤ١ملؤ٪ك دضيٛملٗٙقَ٘ ملهقٍ٘ٙملٗهم٘ٙع ملهزيملدؤ٢عٝ َ

 َ.مل4117ًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛملؤههٜملهها ملؼيملؤععٙىمل
ملهغٌ ْمل ملً)ع ٓ  ملٗؼي مل ملهوٌِ ٓ , ملؤهع ًٞ ملؤٮدؤ ٝ ملههاٚ  ملععا ملؤن ًعٞ مل وٚٔ  ملأجلاًت ملؤهخ ملؤغئٌٞ ملؤخلم٘ؤت ًّٗ

جلعؤ ؤملعت٘فٚاملًِ ٓ ملكوٚ تملؤه عٚٞملؼيملج ًعٞململ0776ا ملجمو ملؤن ًعٞملؼيملؤهع َملج٘دٝملععؤجمٔ ملؤ٪ك دضيٚٞ,ملأص
مل اْ.ملٗؤ تٱربتملٓهٖملؤخلم٘ٝملسيث عٞملؤغيِموهمملحن٘ملٗععملأا ملًٗب د٥ملً٘فاٝملهوٌِ ٓ ملؼيملكوٚ تملؤن ًعٞملؤغيةتوفٞ.

ِ ٓ ملً٘فاٝملٗؤاتلٌ ٨ملهقعؤ ملجمو ملؤن ًعٞملأصا مل ٢ٚ ملؤن ًعٞملجلعؤ ؤملعتلوٚةملنِٞمل وٌٚٞمل وٚ ملهتم٘ٙعملً
ملؤهِ ٢ًملؤ٪ك دضيٛملهع٢ٚ ملؤن ًعٞملةغ٩مل ملهعأأ مل ٢ٚ ملؤن ًعٞملشةضٚ ,ملٗعٌتملؼيمل غ٘ٙتٔ  مل هلوٚ تملؤه عٚٞ,
 ّملصبٞملًّملأا ههٝملكوٚ تملؤه عٚٞ.ملٗجلاملا  املؤهعٌىملؤهلبهملؤههٜملجل ًتملعٕملؤهوجِٞملؤهعوٚ ملهتم٘ٙعملًِ ٓ ملكوٚ تمل

 ملٙقعبملًّملاتٞملأشٔع,ملٗٗ شملؤهعٌىملؤهخملص فبتمل ٌوٚٞملؤهتم٘ٙعمل,ملؤه عٚٞملٗؤهوج ْملؤهعوٌٚٞملؤهفع ٚٞملؤغيِبثقٞمل ِٔ ملغي
ؼيملهعؤكٍملؤخلربؤتملؤه ع٘ٙٞمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؤغيا  كريملؼيمل ٌوٚٞملؤهتم٘ٙعمل,ملكٌ ملأد٠ملهزيملهلّ٘ٙمل أٜمل  َملؼيمل

ّملاععٞملؤن ًعٞمل ّملج) ًٞملؤغئ َملؤهخملِٙبيٛملأْملٙغموعملعٔ ملؤهق ٢ٌْ٘مل وٟملهم٘ٙعملؤغيِ ٓ ,ملٗععٗ ٝملؤ٨اتف دٝملً
هم٘ٙعملًِ ٓ ملكوٚ تملؤه عٚٞملٗهعٌٌٚٔ مل وٟملخمتوةملكوٚ تملؤن ًعٞ.ملٗأٍٓملًّملكىملٓهؤملًّٗملًِموهمملأْمل ٌوٚٞمل

(ملٓٛملؼيملفامللؤهٔ "مل ٌوٚٞملاٚ اٚٞ,ملهتموًملع هغعٗ ٝملؤاض٘يمل114,ملظ0765عِ ١ملؤغيِ ٓ ملكٌ ملٙع٠مل ج٩هٔ٘ ْ,مل
تمل ٌوٚٞملعِ ١ملؤغيِ ٓ ملكثهملًّملؤغيِ صعّٙ,مل وٟملههٙٚامللٜٗملؤهِف٘لملفتٟمله)هملؤهعٌوٚٞملع)ٔ٘هٞملٗٙ)ع"ملةقاملك)ب

ملًِ ٓ ملكوٚ تملؤه عٚٞ,مل ملهم٘ٙع ملًل)ًملكبهملا  املؼيملق  مل ٌوٚٞ ملٗٓهؤ ملًٍِٔمل ٢ٚ ملؤن ًعٞ, ٙههٛملؼيملؤغيقاًٞ
ملٗ ٌوٚ تملؤهتم٘ٙعملؤ٪ ع٠ملؤهخمل ققتملةٌٚ ملععاملهتم٘ٙعملؤهِ٘ ٚٞملؤ٪ك دضيٚٞملهربؤً ملج ًعٞمل اْ.مل

كوٚ تملؤه عٚٞ,ملًّٗملأجىملهعٌٌٚٔ ,ملٗؤاتج عٞملغيتموب تملؤهتم٘ٙعملؤهِ٘ ٛململٗع ٨اتف دٝملًّملاععٞملهم٘ٙعملًِ ٓ 
َملهصاؤ ملأٗيمل٢٨تٞملهتم٘ٙعملؤغيِ ٓ ملؼيملج ًعٞمل0777هوربؤً ملؤها ؤاٚٞملؼيملخمتوةملكوٚ تملؤن ًعٞمل قهمملؼيمل  َمل

ملٗؤهتِفٚهملهوعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞملةٚٔ . ملؤهقٚ دٝ ملأ ؤدتملؤن ًعٞملًّمل ٩هل ملعٌ ْملٗفاٝ ًٗع ٙهملدْٗملأا ملٌّملةمل اْ,
ٓهؤملِٙعل ملٗملؤهتعوٌٚٚٞ, وٌٚٞملٗؤعتٞملهغعةملهًل ُٚ تملؤنٔ  ملؤ٪ك دضيٛملسي)ت٘ٙ هٕملؤغيةتوفٞملؼيملجلٚ دٝملؤهعٌوٚٞمل

ٗٓ٘ملً ملضيلّملأْملِٙعل ملاوب عمل وٟملاعٞملؤن ًعٞململ عجيٚٔ ملههٓٚىً)ت٠٘ململُتٚجٞملهٕٗٙتهاعململ,اوب عمل وٟملُ٘ ٚتٔ 
ململ.ٗٙغعةملًل ُتٔ 

مل ملؤه٢٩تٞ ملفادت ملهتٗجلا ملؤهع ًٞ ملؤ٪ا  ملهل ةٞ مل وٚٔ  ملٗؤهتضاٙهم ملؤغيِ ٓ  ملؤهلوٚ تملؤهم٘ٙع ملهِفهٓ  ملؤهخ ربؤً 
ٗحيضىملؤهم هًملسي٘جبٔ مل وٟملؤهأ دٝملؤن ًعٚٞملؤ٪ٗزيملأٗمل وٟملدعوَ٘ملغياٝمل٨ململ,ٗؤغيعؤكزملٗؤغيع ٓاملؤهت ععٞملهوج ًعٞ

ملؤهع ًٞ. مله٘عٚ ملًلُ٘ تملؤغيِ ٓ ملٗآهٚٞملهم٘ٙعٓملهقىمل ّمل  ًريملععاملؤهث ُ٘ٙٞ ملأٙغ  ملمتملًّمل ٩هل  ملٗكٌ   اٙامل ,
ملؤ٪ك دضيٛملؤغيا  كٞملؼيمل ٌوٚٞملومٚؽيملؤغيِ ٓ  ملٙتعوهمملؤ تض ص تملؤنٔ تملؤغيةتوفٞملؼيملؤنٔ    ٮشعؤاملعملةٌٚ 

ملؼيملؤن ًعٞ.ملؤهتعوٌٚٚٞؤهعٌوٚٞململاهٗؤهعجل عٞمل وٟمل
ملك ٬هٛ ٢٨تٞمل ملؤغيِ ٓ  ملهم٘ٙع ملؼي ملههٚٔ  ٙٱ)تِا مل ملأْ ملِٙبيٛ ملؤهخ ملٗؤ٪ا  ملؤغيب د٥ ملؤغيِ ٓ  مل٢٨تٞ ٗفادت

مل:(0777ؤغيِ ٓ ,
ملؤهتعوٌٚٚٞ.ا عتٞملٗععٚاٝملؤغيا٠ملٗهم٘ٙعملهض٘ ملش ًىملهوعٌوٚٞململها ؤهٚجٚٞؼيملٗععململؤغيِ ٓ أْمله) ٍٓمل .0
ٗؤهعٌىملؤغي)تقبوٛململخمعج تملؤهتعوٍع ٨اتِ دملهزيملتقٍ٘ٙملٗؤهؤهتا ٙ ململٗها ؤهٚجٚٞ اٙاملؤ٪ٓاؤاملٗؤحملت٠٘مل .4

ملهوةعٙ .
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ملؤهتا ٙ ملٗؤهتقٍٚٚ.ملٞٗها ؤهٚجٚؤحملت٠٘ململؤ٪ٓاؤا,ًعؤ  ٝملؤ٨ هب ؾيملؤغيتب ديملعريمل .1
مل.ؤ٨هتزؤَملؤغي)تٌعملع ٪ٓاؤاملع  تب  ٓ ملأا وملومٚؽيملؤغئِ  .2
ملٗفتٟملُٔ ٙتٔ ملكلىمل٨ملٙتجزأ.ملؤها ؤاٞومٚؽيملؤها ؤاٞملًّملعاؤٙٞمل .3
ملومٚؽيملؤحملت٠٘ملؤها ؤاٛملك٘اٚوٞملهتم٘ٙعملشةضٚٞملؤهم هًملًّملطيٚعملؤن٘ؤًُ .4
ملعملؤن٘ؤًُ.ًّملطيٚملؤهم هًؤغي٘ؤ ُٞملعريملؤغيتموب تملؤغيةتوفٞملهتم٘ٙعملشةضٚٞمل .5
مل .6 ملهِ٘ع ململأُامًٞعؤ  ٝ ملؤهتعوٍٚ ملٗفداٝ مل ٩ي ملًّ ملٗٗفداٝؤهموبٞ ملؤهتعوٍٚململٗؤه عٚٞ ملٗٗفاٝ ملٗؤهتمبٚهم ؤهِـيعٙٞ

مل.ٗؤهتعوٍملٗؤهبتث
مل.ًعؤ  ٝملؤه٘فاٝملعريملؤهتهٓٚىملًٗ٘ؤصوٞملؤهتهٓٚى .7

ؾيملؤهتعوٍملٗهة)  ملؤجمل يملهوعٌىملؤهعوٌٛملؤغي)تقىملسي ملحيقهمملهم٘ٙعملؤهِا ملأُامٞ اٙاملؤهع٩جلٞملعريملكث ةٞمل .01
ملؤٮعاؤ ٛمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملٗؤهموبٞ.

ٗهههمملهتلْ٘ملؤغيِ ٓ ململ.٨ملًعكزٜؤ٬ عملًعكزٜملٗأفآٌ ملؼيملً)ت٘ٙريملؼيملج ًعٞمل اْملمٚؽيملؤغيِ ٓ ملٗٙتٍملو
ملععامل ملؤن ًعٞ مل ٢ٚ  ملًّ ملعقعؤ  ملٗهضا  ملؤها ؤاٚٞ, ملؤغي) جل ت ملؤها ؤاٚٞ,ٗ مؽي ملؤخلمؽي ملٗٓٛ ملًعكزٙٞ ملٗا ٢هم مل ًّ

٠مل٨ملًعكزٙٞملٗٓٛململؤه٘فاؤتملؤها ؤاٚٞمل ملهف صٚىمل مؽيملؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞ,ملًض دجلٞملجمو ملؤن ًعٞمل وٚٔ ,ملٗأ ع
ملٗؤهخملِٙبيٛمله)وٌٚٔ ملهوموبٞملؼيملعاؤٙٞملكىملةضىملد ؤاٛ(,ملٗهضا ملعقعؤ ملًّمل ٌٚاملؤهلوٚٞ.

ملؤ٬هٚٞ:هتلْ٘ملؤخلمٞملؤها ؤاٚٞملًّملؤهعِ صعملؤ٪ا اٚٞملٗ
ملؤ٪ٓاؤاملؤهع ًٞملهوتةضط. .0
ملًل .4 ملًوةط مل وٟ ملٗٙاٌى ملهوتةضط ملؤهع َ ملغيتموب تملؤحملت٠٘ ملؤها ؤاٚٞ ملؤغي) جل ت ملدت٘ٙ ت مل٪ٍٓ ثة

ملؤن ًعٞ/ملًتموب تملؤهلوٚٞ/ملٗؤغيتموب تملؤ٪ا اٚٞملهوتةضطملًٗتموب تملؤهتةضط.
ؤٮط  ملؤهتِـيٌٚٛملهوا ؤاٞملٗٙاٌىملهطي هٛمل ادملاِ٘ؤتملؤها ؤاٞملٗؤه)   تملؤهفضوٚٞملٗؤ٪اب٘ ٚٞملهوٌ) جل تمل .1

ملؤه)   تمل وٟملؤهفع هٚ تملؤهتا ٙ)ٚٞمل تمبٚهمملؤهتا ًٙملٗؤهؤغيةتوفٞملًّملد ععؤتملٗاِ  ؤتملٗؤها ؤاٚٞملٗه٘ ٙعملٓهٖ
ملعٌوٛ.ؤغي

مل وٟمل .2 ملؤهزًينملٗه٘ ٙعٔ  ًوةطملسيتت٠٘ملؤخلمٞملؤها ؤاٚٞملٙ٘ع ملأا ١ملٗأ جل َملؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞملٗفـئ 
ملململململململململململململململململململململ.ؤهفض٘يملٗؤه)ِ٘ؤتملؤها ؤاٚٞ

مل:ؤ٬هٚٞؤهعِ صعملؤ٪ا اٚٞملًّململ مٞملؤغي) قملؤها ؤاٛٗهتلْ٘مل
مل.ملٗصةملؤغي) ق .0
ملأٓاؤاملؤغي) ق. .4
ملدت٠٘ملؤغي) ق.مل .1
ملوتا ٙ .هؤ٨ا ٓ تملؤهع ًٞمل .2
ملوتقٍٚٚ.هؤ٨ا ٓ تملؤهع ًٞمل .3
ملؤغيعؤجعملؤ٪ا اٚٞملٗؤٮاعؤ٢ٚٞملهوم هً.مل .4

ململٗؤ تربت ملؤها ؤاٚٞ ملؤها ؤاٚٞؤخلمؽي ملؤغي) جل ت ملٗؤاتٌعؤ ٙٞململٗ مؽي ملؤاتقعؤ  ملعٌ ْ ملأجى ملًّ ملًعكزٙٞ ٗا ٢هم
مل ملؤهتعوٌٚٗؤها ؤاٞ ملٗفتٟملٚٞملكٔااملهععٜ٘ملٗؤجلتض دٜ قٚهمملؤهثب تملؤهغعٗ ٜملهوعٌوٚٞ هوتعاٙىملهلْ٘مل ععٞمل٨مل,

ململؤهتعوٌٚٚٞ,أفامل ٘ؤًىملةقاؤْملؤه)ٚمعٝمل وٟملجلٚ دٝملؤهعٌوٚٞملضيثىململوهملؤغيِـيٍ,ملهلْ٘ملًثىملٓهؤملؤهتيٚهٗؤهتيهملؤغي)تٌعمل
ملٗة ملجلٚ دٝ ملضيلّ مللٚة ملهقٍ٘ٙ ملؤهم هً ملا عتٞملأاِ ١هم٘  ملوه ملؤغيِ ٓ  ملك ُت ملهلؤ ملٗؤهتعاٙمل,ؤها ؤاٞ ملهوتيٚه ىملٗوغع

ةت)  داملؤخلمٞمل.مل وٟملأْمللهممل٨ملٙعينملعهٜملف يملًّملؤ٪ف٘ؤيملطي٘دٓ ملٗ اَملً٘ؤكبتٔ ملهوتم٘ ؤتملؤهعوٌٚٞ.ملؤغي)تٌع
مل ملؤهغعٗ ٜ ملؤهثب ت مل قٚهم ملؼي ملؤؤها ؤاٚٞ ملُ)بٚ ,هتعوٌٚهوعٌوٚٞ ملط٘ٙوٞ ملغيعفوٞ ململٚٞ ملٗضيلّ مل مؽيملػيلِ  مل ٩ي ًّ

.ملٗعههمملةةْملؤخلمؽيملؤها ؤاٚٞملؤهتجداٙاملٗؤهتيدٚهؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞملٗؼيملةد ٝمل ًِٚٞملجلضدهٝملؤ٨اتج عٞملهغعٗ ؤتمل
مل:ٗ مؽيملؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞملكٌِ ٓ ملًعكزٙٞملواَملعض٘ ٝملأا اٚٞمل قٚهمملؤ٬هٛ

مل.هوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞٗععملأا وملا عتملٗععٚاملؤغيا٠مل .0
ملفتٟملُٔ ٙتٔ .ًّٗملعاؤٙتٔ ململؤهتعوٌٚٚٞعٌوٚٞملؤهٗععملهض٘ ملش ًىمل ملًتل ًىمل(ملٗههزؤًٛمله)همل .4
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ؤهخملاٌٚ  أ ململ خمعج تملؤهتعوٍملؤغيقض٘دٝ(ملؤغئِٞملٗ ض ٢طملؤاٞمل وٟملأا وملطبٚعٞ اٙاملأٓاؤاملؤها  .1
ملؤخلعٙ .

مل قٚهمملؤغي٘ؤ ُٞملعريملؤها ؤاٞملؤهِـيعٙٞملٗؤهتمبٚقٚٞ. .2
هوعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞ,ملٗهلِٔ مل  ًٞململها ؤهٚجٚٞملٗواَملؤخلمؽيملؤها ؤاٚٞملٗؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞملٗةق ملهلهٖملؤغئ َملٗعع

مللؤهٔ  ملفا ململؼي مل٨ ملعض٘ ٝ ملواَ مل٣ٚٓٞ ملهعغ٘ ملؤهًٚ٘ٛ ملؤهِا ؾي ملجلٚ دٝ ملؤههٜملًب شعٝ ملؤ٪ًع ملؤها و, ملجل   ت ؤهتا ٙ ملؼي
ملؤهع ًٞهعطيملٙ)ت٘جً ملؤخلمؽي ملٓهٖ ململٞ مل مؽي ملؤها ؤاٚٞ(هزي ملؤها ؤاٚٞ ؤه٘فاؤت ملهوٌ) جل ت ٗةق عململهفضٚوٚٞ

ٓٛملوٌٚٞملؤ٪جل) َملؤهعملاٗهعملؼيملؤهلوٚٞملؤغيعِٚٞ.ملؤهتعوٌٚٚٞٗؿيعٗاملؤهعٌوٚٞملٗهًل ُٚ هٔ ,ملخلض٘صٚٞملؤ٪جل) َملؤهعوٌٚٞمل
ؤ٨اتق٩هٚٞملؤغيموقٞملهعغ٘ململ ّمل هملًّملٙقَ٘ملعٔهٖملؤغئٌٞملٗةق عملهغ٘ؤعؽيملًعِٚٞملهتج ٗ ملؤٮشل هٚ تملؤهعاٙاٝملؤهِ اٞ

مل:ؤ٬هٚٞ قٚهمملؤغئ َململؼيملأٙغ ملؤها ؤاٛملًّٗملأجىملؤغي)  اٝملً) جلٕصٚىمل ؼيمل اٙاملهفملؤهتا ٙ ٣ٚٓٞمل
ملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملٞؤهتعوٌٚٚشيلريملجلٚ دؤتملؤ٪جل) َملؤهعوٌٚٞملًّملجلٚ دٝملؤهعٌوٚٞمل .0
ملً) ٌٓٞملكىملً) قملد ؤاٛملؼيملهم٘ٙعملشةضٚٞملؤهم هً.هقٍ٘ٙمل .4
ململ.ُا ؾيمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ هقٍ٘ٙملًت ععٞملٗ .1
ملؤهتا ٙ ملسيل ُٞمل .2 ملؤهتِ)ٚهمملٗ قٚهممل ٗؤعؽيملٗاقٟملعريملؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞملٗهععٙةمل غ٘مل٣ٚٓٞ ملة  وٚٞ  ٙ دٝ

ملً) جلٕملؤها ؤاٛملؼيملؤٮط  ملؤهع َملهعٌوٚٞملؤهتعوٍٚملٗؤهتعوٍ.
م٘ٙعملً٘جلةمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملًّمل ٌوٕملٗهم٘ٙعملً)٣٘هٚتٕملؤهاةضٚٞملا ٖملً) جلٕملؤها ؤاٛملٗطوبتٕمله .3

ملٗهاجٚعٕمل وٟملؤهتةمٚؽيملؤه٘ؤ ٛملٗؤغيباعملهِا طٕملؤهتا ٙ)ٛ.
 ؤهعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞ.تقٍ٘ٙملٗععملأا ومله .4

مل ملهوٌِ ٓ  ملؤهع ًٞ ملؤٮدؤ ٝ ملٗعتهاٚ  ملٗهشعؤةٚٞ ملومٚمٚٞ ملؤ٪ككجٔٞ ملؤهتم٘ٙع ملًعكز مل ف هٚ   دضيٛ(ملٗ ثٚٞ
ؼيملكوٚ تملؤن ًعٞملؤغيِ ٓ ملتم٘ٙعملشلىملًٗغٌْ٘مل٢٩ًٌٞملهمل ٗٗععملؤهِـيٍملٗؤهتاعٙع تملؤغيِـيٌٞملهعٌؤ مله٘ةعتملؿيعٗة

ملاهؼيملجلٚ دٝملًٗعؤجلبٞململٖهفعٚىملدٗ سيةتوةملً)ت٘ٙ هٕملٗؤنٔ  ملؤ٪ك دضيٛمل,ملةغ٩مل ّمل اٙاملً)٧ٗهٚ تملؤغيةتوفٞ
مل ملؤهعوٌٚٞملؤهتعوٌٚٚٞؤهعٌوٚٞ ملٗأجل) ًٔ  ملؤهلوٚ ت مل ا٠ملؼي ملُ٘ ٛمل, ملهم٘ٙع مل قٚهم ملأجى ملًّ ملؤهخملجلاًتٔ  ملؤغي)  اٝ ّ 

 هوعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞملؼيملخمتوةملععؤً ملؤن ًعٞملٗؤهخملًّملأٌٓٔ ملً ملٙههٛ:مل
 ٘ٙىململؼيؤغي)  اٝململؼيملج ًعٞمل اْ,ملٗه٘عٚ ملؤٮجعؤ١ؤتملؤغيِ ٓ ململً٘فاٝملهتم٘ٙعملًٗع ٙهمل وٌٚٞٗععملأا مل .0

ملؤهتعوٌٚٚٞملهوربؤً ملؤها ؤاٚٞملؤغيةتوفٞ.ٌوٚٞملهزيملٗا ٢همملفقٚقٚٞملهوقٚ دٝملؤهًٚ٘ٚٞملهوعملٓهٖملؤغيِ ٓ مل
ملوج ًعٞ.خمتوةملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملهؼيململؤهتعوٌٚٚٞهوعٌوٚٞملتقٍ٘ٙملٗؤههعزٙزملٗفاٝملؤهتةمٚؽيملٗؤهقٚ دٝمل .4
مل.ؤغيعكزٜملٗؤهلوٚ تملٗأجل) ًٔ ملؤهعوٌٚٞؤنٔ تملؤغيةتوفٞملؼيملؤنٔ  ملؤ٪ك دضيٛملًٗٔ َمل اٙاملؤ تض ص تمل .1
ملٗجلٚ د .2 ملؤهلوٚ ت مل ٌ دؤت ملؤملًٝ)  اٝ ملؤهعوٌٚٞ ملؤٮشعؤا٪جل) َ ملٗؤغيٗملؼي ملعؤجلبٞ ملؤغيةتوفٞململاههقٍ٘ٙ ؤ٪ُامٞ

 .أ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ُا ؾيملهقٍ٘ٙملٍٓملأا وملضيلٍِٔملًّملًعؤجلبٞمل٦ٗٗه م ؼيملكىملععُ ً ,ململؤهتعوٌٚٚٞوعٌوٚٞمله
ملًِ ٓ ملًبِٚٞمل وٟمل ملٗأصب ملهاٙٔ  ٗ ٌوتملكوٚ تملؤن ًعٞملع ٨اتِ دملهزيمل٢٨تٞملؤغيِ ٓ مل وٟملهم٘ٙعملًِ ٓجٔ ,

 مل وٌٚٞملً٘ؤكبٞملهتم٘ ؤتملؤهبتثملؤه عٜ٘ملؼيملٓهؤملؤجمل يملًِٗـيٌٞملًٗ٘اقٞملها٠ملؤهلوٚ تملٗأجل) ًٔ ملؤهعوٌٚٞ,ملٗؼيملأا
ًتِ ٗيملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ .

ملؤهتعوٍ:هقٍ٘ٙمل:مل0.0

هعوٍملؤهموبٞملًّمل ٩يمل٢٨تٞملؤهِـي َملهقٍ٘ٙملفعصتملج ًعٞمل اْملًِهملههاٚ)ٔ مل وٟملهِـيٍٚملأا هًٚملٗهجعؤ١ؤتمل
٢تٞملؤ٨ًتت ُ ت,ملؤهخملٙتٍملهم٘ٙعٓ ملًّملٗجلتملهزيملآ عمله٩اتج عٞملغي ملٙ)تجاملًّملصع٘ع تملجلاملؤها ؤاٛملؤغي٘فا,مل٨ٗ

هعوٍملؤهم هًملؼيملج ًعٞمل اْملهقٍ٘ٙمل ؤةقتملهمبٚقٔ ,ملٗكهؤمله٩اتج عٞملغيتموب تملهم٘ٙعمل ٌوٚٞملؤهتقٍٚٚ.ملٗٙتٍملف هٚ مل
ململ.0776َ(ملهع َمل440عقعؤ مل ٢ٚ ملؤن ًعٞمل جلٍمل ملٝض د ٗةق مله٢٩تٞملهِـيٍٚملؤ٨ًتت ُ تملؤه

ٗهجعؤ١ؤتملهِـيٍٚملؤه)عٛملؤهفضوٛملهوموبٞملٗؤ٨ًتت ُ تملتقٍ٘ٙملٗجلاملفادتملؤه٢٩تٞملؤغيتموب تملؤغيةتوفٞملهعٌوٚٞملؤه
ملؼيمل مل وٚٔ  ملؤغيتع  ا ملٗؤغيع ٙه ملهوٌتموب ت ملؤ٨اتج عٞ ملهغٌّ ملأْ ملؤه٢٩تٞ ملٓهٖ مل ٩ي ملًّ ملؤن ًعٞ ملٗف ٗهت ؤهِٔ ٢ٚٞ.

ملع ملٗؤغيتعوقٞ ملؤن ًع ت ملؤن٘ؤتقٍ٘ٙ ملًّ ملع  تب  ٖ مل ّملؤهتعوٍ ملٗةغ٩ ملؤ٪ك دضيٚٞ. ملؤهربؤً  ملج٘دٝ ملهتتقٚهم ملؤغئٌٞ ًُ
هجعؤ١ؤتملٗع٘ؤعؽيملؤهاٗ ٝملؤ٨ًتت ُٚٞ,ملٗفق٘قملأطعؤاملؤهعٌوٚٞملؤ٨ًتت ُٚٞ,ملفادتملؤه٢٩تٞملأٙغ ملؤهعق٘ع تملؤغيتةهٝمل

مل همملؤهم هًملٗ غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملف يملخم هفٞملهِفٚهملً٘ؤدملؤه٢٩تٞ.مل
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ملؤهِ مل٢٨تٞ ملا  ات ملؤاتععؤعٕ ملابهم ملً  مل ّ مل قٚهمملٗةغ٩ ملؤ٨ًتت ُ تملؼي ملهِـيٍٚ مل٢٨ٗتٞ ملؤغي٘فا ملؤها ؤاٛ ـي َ
ملؤ٬هٛ:
 هعوٍملؤهم هًملٗهجعؤ١ؤهٕملؼيملخمتوةملكوٚ تملؤن ًعٞ.هقٍ٘ٙمله٘فٚاملأا هًٚمل .0
ملؤه .4 ملعري ملؤنٌع ملٗؤهتقٍ٘ٙ ملؤهتل٘ٙين ملؤهتقٍ٘ٙ ملٙتٍ مل ٚث ملؤهتجٌٚعٛ, ملؤتقٍ٘ٙ مل ٩ي ملًّ ٪ ٌ يملؤهتل٘ٙين

ملهوٌ) ق ملؤهفضوٚٞ ملًّ: ملهتلْ٘ ملأْ ملِٙبيٛ ملٗؤهخ ملهومملؤ ت, ملً٘ؤ ٚا ملؤهعوٌٛ ملؤهق)ٍ ملٗحياد ملؤه٘ؤفا ملؤغي) ق ملؼي ب  ّٙ
ملؤ٨ تب  ؤت ملؤهعٌوٚٞ, ملٗؤ٨ تب  ؤت ملؤغيةتربٙٞ ملؤها ٗو ملؤغيضيعٝ, ملٗؤغياعٗ  ت ملٗؤهبت٘  ملؤ٪ ع٠ ملؤهضفٚٞ مل,ؤ٪ ٌ ي

مل ملٗةق ع ملؤها ؤاٛ ملؤهفضى مل ٩ي ملؤهم هً ملعٔ  ملٙلوة ملؤهخ ملؤغيةتوفٞ ملؤ٪ ع٠ ملٗأً ملٗؤ٪ ٌ ي مل ملؤها ؤاٛ. ملؤغي) ق خلمٞ
ملأْملاع٠ملؤًتت ُ تملععضملؤغي) جل تململٞؤًتت ُ تمل عٙعٙؤهتجٌٚعٛملةِٚبيٛملأْملٙتٍملًّمل ٩يملٍٙملتق٘ؤه كٌ ملجي٘ 

 .ملشف٘ٙ عملأٗملهمبٚقٚ عؤها ؤاٚٞمل
ملع هعٌوٚٞمل .1 ملؤغيتعوقٞ ملٗؤٮدؤ ٙٞ ملؤهتِـيٌٚٚٞ ملع ن٘ؤًُ ملٙتعوهم ملةٌٚ  ملٗؤعتٞ ملٗدادؤت ملع٘ؤعؽي  اٙا

هوٌ) قملؤها ؤاٛملهلؤملململحيقهمملؤغيعايملؤغيمو٘بملؼيململؤ٨ًتت ُٚٞ,ملكتعً ْملؤهم هًملًّملؤنو٘ومله٩ًتت ْملؤهِٔ ٢ٛ
أ ٌ يملؤهفضىملؤها ؤاٛ,ملوٚ بملؤهم هًمل ّملؤ٨ًتت ْملؤهِٔ ٢ٛمل٪ٜملابًملًّملؤ٪اب بملٗوهٓ ملًّملؤهغ٘ؤعؽيملؤهخمل٨مل

 هتٚ ملهوق ٢ٌريمل وٟملؤهعٌوٚٞملؤ٨ًتت ُٚٞملجم ٨مله٩جتٔ دؤتملؤهاةضٚٞملٗؤ٨اتثِ ١ؤت.
مل ٩ .2 ملًّ ملٗشف ةٚٞ ملع)عٙٞ ملؤ٨ًتت ُ ت مل ّملهجعؤ١ ملؤهم هً ملؤاٍ ملٗفجً مل وٚٔ  ملؤهلِ ٗي ملنِٞ ملهشعؤا ي

 .هضتٚتٔ ملٗةق عملهِـي َملؤ٪ جل َملؤه)عٙٞٗملؤغيضت 
ملؤ .3 ملؤوهملؼيملفقٕملجلعؤ ملع اعً ْملًّملؤ٨ًتت ْملٗلهمملسي ملخي هةملؤغي٘ؤدملؤهملؼيملؤاهمملهم هًه م ١ تـيوٍملهلؤ

ٗملأهيٛملًوفٕملسي مل٨ملٙتع  وملًعملً٘ؤدملهلؤملفعَملًّملهكٌ يملؤ٨ًتت ْملأأٗملؤغيِـيٌٞملهوتعً ْملؼيملؤهِـي َملؤها ؤاٛملؤغي٘فا,مل
 .هلؤملشلمملؼيملُتٚجٞملؤ٨ًتت ْملٗطوًملةت ملًوفٕ,ملةغ٩مل ّملفقٕملؼيملؤهتـيوٍملٓهٖملؤه٢٩تٞ

ملؤهعوٌٚٞ,مل ملٗأجل) ًٔ  ملؤهلوٚ ت ملهقٚ دؤت ملكاهٚى ملؤ٨ًتت ُ ت ملهِـيٍٚ مل٢٨تٞ ملٗةعهٔ  ملؤهخ ملؤهلثهٝ ملؤ٨جي عٚ ت ٗ وٍ
ملؤهتا ٙ ملٗؤهموبٞملةغ٩مل ّمل قٚهممل مل٪ غ ١مل٣ٚٓٞ ملؼيملؤه٘ؤجلعملهقٍ٘ٙملٗؿي ٢ةملٗكهؤ مله٨ملأْملهمبٚقٔ  هعوٍملؤهموبٞ,

ملؤه)وبٚ تمل وٟملابٚىملؤغيث ي,مل اَملؤهتع طٛملؤنٚاملؼيملععضملؤهربؤً ملًعمل ؤهعٌوٛمل ؤةقتٕملععضملؤه)وبٚ ت.ملًّٗملٓهٖ
ؤهتل٘ٙينملهوموبٞ,مل ٚثملٙتٍملههجٚوٕملهزيملُٔ ٙٞملؤهفضىملؤها ؤاٛملٗؼيملً٘ؤ ٚاملجلعٙبٞملًّملً٘ املؤ٨ًتت ُ تملتقٍ٘ٙملؤه

ملؤهؤهِٔ ٢ٚ ملٙفقا ملػي  ملةت)ً, ملٗؤهتقاٙعؤت ملؤها ج ت مل وٟ ملؤهم هً ملاض٘ي ملًتموب ت ملجمعد ملٗأصبتت تقٍ٘ٙملٞ,
ؤهتل٘ٙينمله٘ؿي ٢فٕملؤ٪ا اٚٞملٗؤهخملؼيملؤغيقاًٞملًِٔ ملًت ععٞملهقاَملً)ت٠٘مل ضٚىملؤهم هًملأاِ ١ملؤهفضىملؤها ؤاٛ,مل

ملٗؤهتععامل وٟملصع ملع هتيهٙٞملؤهعؤجعٞملؤهغعٗ ٙٞ, ملٗهزٗٙاٖ ملٗهقاٍٙملؤها ٍملٗهععٙفٕملسي)ت٘ؤٖملؤاقٚقٛ, ٘ع تملؤهموبٞ,
ٗؤهع  ٙٞملغيّملٙ)تتقٔ ملًٍِٔ,ملٗؤو لملؤٮجعؤ١ؤتملؤهلفٚوٞملعتم٘ٙعمل ضٚؤٍملٗؤااملًّملووفٍٔملؤههٜملجلامل٧ٙدٜملعٍٔمل

ملهوت)عب.مل
هعوٍملؤهم هًمل ٚثملٙتضةملع هاٌ٘هٚٞملٗؤ٨اتٌعؤ ٙٞ,ملهقٍ٘ٙملٗةغ٩مل ّمللهممله٘جاملؤا جٞملأٙغ ملهزيملهم٘ٙعمل

ملؤغي) قملؤها ؤاٛملٗؤهربُ ً .ملٗأْملٙتٍملهِ٘ٙعملأا هٚبٕملؼيملؤ هب ملؤهخملِٙبيٛملأْملحيققٔ   ؾيملسيةعج تملؤهتعوٍملؤغيقض٘دٝ
مل ملًٗتموب ت ملٙت١٩َ ملسي  ملؤ٨ًتت ُ ت مل٢٨تٞ ملً٘ؤد ملععض ملهتم٘ٙع ملؤا جٞ مله٘جا ملٗهههم ملأجىملهقٍ٘ٙ ملًّٗ ؤهربؤً ,

ٗأ غ ١مل٣ٚٓٞململؤغي)تٌعملهتعوٍملؤهموبٞ,ملٗؤ٨اتف دٝملًّملُت ٢جٔ ملؼيملفض٘يملؤهموبٞتقٍ٘ٙملً)  اهٔ ملؼيملٗععملُـي َملع ه
ملؤهتا ٙ ملهوتيهٙٞملؤهعؤجعٞ.

ؤهتعوٍمل وٟملهم٘ٙعملأٗملهعاٙىملععضملً٘ؤدمل٢٨تٞملؤ٨ًتت ُ تملعىملِٙبيٛملأْملٙتزؤًّملهقٍ٘ٙمل٨ٗملٙعتٌاملهم٘ٙعملة  وٚٞمل
ملةةُٕملًّملهقٍ٘ٙمللهمملًعملهم٘ٙعملكف ٙ تمل ملؤهو٘ؤ٢ , ملةٌٌٔ ملك ُتملُ٘ ٚٞملٓهٖ ؤهتعوٍملها٠ملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ .

جعؤ١ؤهٕملسئِٚٞمل  هٚٞ,ملٗأْملٙتٍملؤ٪ هملععريملؤ٨ تب  ملؤغيع  املؤغي ؤكٌٞملؼيملؤهبتثملؤه عٜ٘مل ّملؤغئٍملأْملهتٍملأا هٚبٕملٗه
مل ملهقٍ٘ٙ ملًٗٔ  ؤت ملغيع  ا ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ ملأ غ ١ ملؤًت٩ن مللهم مل قٚهم ملٗٙتموً ملؤهتعوٍ. ملٗأا هٚبٕملهقٍ٘ٙ ؤهتعوٍ

ُت ٢جٔ ملؼيملهم٘ٙعملة  وٚٞملؤهعٌوٚٞململٗهجعؤ١ؤهٕ,ملٗخب صٞملهغي ًٍٔملععٌوٚ تملعِ ١ملؤ٨ تب  ؤتملٗؤ٨ًتت ُ ت,ملٗؤٮة دٝملًّ
ملؤهتعوٌٚٚٞ.

 ةعظملؤهتعوٍ:ملج٘دٝمل:مل1.0
هٚ ملع غيِ ٓ ملٗفآ ملهغٌّملؤغي٧ا)ٞملؤهتعوٌٚٚٞملة  وٚٞملٗج٘دٝملععؤجمٔد .ملٗهصيد ملهتف  دىملٗهتداؤ ىمل ٘ؤًدىملكدثهٝملململململململ

عوٍملؤهدخململةٌٚ ملعِٚٔ ,ملٗٙتتادمل وٟملُ٘ ٚتٔ ملطيٚعد ملُ٘ ٚدٞملؤهربُد ً ملؤها ؤادٛملٗج٘دهدٕ.ملًٗدّملٓدهٖملؤغيلُ٘د تملةدعظملؤهدتململململململململململ
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ه٘ةعٓ ملٓهٖملؤهربؤً ملًثى:ملطعقملؤهتعوٍٚملٗؤهتعوٍ,ملًض د ملؤهتعوٍ,ملًت ععٞملهقاَمل ضٚىملؤهموبٞملأاِ ١ملؤها ؤاٞملٗؤها ٍمل
ؤهم٩عٛ.ملٗهههممل٨ملهعهبؽيملُ٘ ٚٞملؤهربؤً ملاوب ملأٗملهجي ع ملعِ٘ ٚٞملؤغيِ ٓ ملةت)ً,ملعىملجلاملٙلْ٘ملأٙغ ملهمبٚعٞملُٗ٘ ٚٞمل

 ٩جلٞملًب شدعٝملعدههم.ملٗٙدههٛملؼيملؤغيقاًدٞملًِٔد ملُ٘ ٚدٞملةدعظملؤهدتعوٍملؤهدخملململململململململململؤغيٌ  ا تملؤهتا ٙ)ٚٞملؤهخمل ؤةقتملهمبٚقٔ 
ملٙ٘ةعٓ ملؤهربُ ً ملؤهخمل سي ملململٙتٍمله٘ؿيٚفٔ ملٗةق ملهمبٚعٞملخمعج تملؤهتعوٍملًّٗملأجىمل قٚقٔ .مل

ٗاددِت ٗيملةٌٚدد ملٙددههٛملههقدد ١ملًزٙدداملًددّملؤهغدد١٘مل وددٟملٗؤجلددعملةددعظملؤهددتعوٍملؤهددخمله٘ةعٓدد ملؤهددربؤً ملؼيملج ًعددٞمل دداْ,ململململململململململ
 ٞمله٩ هق ١ملعٔ ملهزيملؤ٪ةغى.ملٗؤنٔ٘دملؤغيبهٗه

ملطعؤ٢همملؤهتعوٍٚملٗؤهتعوٍ:مل1.1.0
ٗأ ددآ ملٗٓٚهٓدد ملهلددٍمل غدد٘مل٣ٚٓددٞملململململُ٘ ٚددٞملؤغيعدد  املؤهددخملفددادٓ ملؤغيددِٔ ملململًدد ملٙتعوٌددٕملؤهموبددٞمل وددٟملململُ٘ ٚددٞملعتٌددامله٨مل

ًٗ ملٓٛملؤٮًل ُٚ تملؤهدخململ,ملهومملؤغيع  امل وٟملكٚةملمتملهعوٌٍٚٔأٙغ ملٗعض٘ ٝملكبهٝملةت)ً,ملٗهصي ملٙعتٌاملؤهتا ٙ مل
ةهٓدد ملهعغدد٘مل٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ ملٗؤهم هددًملًددّملأجددىمل قٚددهممللهددم.ملٗجلدداملفددعظملؤغياددععملؤهددٌٚينملؼيملؤهقدد ُْ٘ملؤهعدد َململململململململمتمله٘

هوتعوٍٚملٗجل ُْ٘ملؤن ًع تملؤهٌِٚٚٞمل وٟملأٌٓٚٞملؤ٨ادتةاؤَملؤغيتِد٘عمل٨اد ؤهٚجٚ تملؤهتدا ٙ ملٗطدعقملؤهتعودٍٚملٗؤهدتعوٍ,ململململململململ
ململ  دداْمل وددٟملهعطيددٞملهوددمملؤهِضدد٘ظملؼيملململسيدد ملحيقددهممل قٚددهمملؤهِ٘ ٚددٞملؤهع هٚددٞملهوتعوددٍٚملؼيملؤهددب٩د.ملٗجلدداملفعصددتملج ًعدد

٢٨تتٔ ملؤهتِـيٌٚٚٞ,مل٢٨ٗتٞملؤهِـي َملؤها ؤاٛملٗج)اهٕملأٙغ مل٢٨تٞملؤغيِ ٓ .ملٗ وٍمللهمملةةْملؤهتاعٙع تمله٘فآ ملوهمل
ك ةٚددٞملهتتقٚددهمملؤهتموعدد تملٗؤغيق صدداملهلؤملململٙددتٍمل اٙدداملؤٮجددعؤ١ؤتملٗهدد٘ةهملؤٮًل ُٚدد تملٗؤهب٣ٚددٞملؤهتعوٌٚٚددٞملؤغي٢٩ٌددٞململململ

مل اٞملفقٚقٚٞملؼيملجل   تملؤها ؤاٞ.هتت٘ٙؤ ملهزيملٗؤجلعملٗػي 
ًٗددعملأُددٕملًددّملؤهضددع٘عٞملسيلدد ْملهصدداؤ ملأفلدد َملًموقددٞمل وددٟملٗؤجلددعملؤهتددا ٙ ملؼيملج ًعددٞمل دداْ,ملهعدداَملهدد٘ةعملد ؤادد تملململململململململململ
ًٚاؤُٚددٞملًعٌقددٞمل ِددٕ,ملةددةْملؤهضدد٘ ٝملؤهع ًددٞملهددٕمل٨ملوتوددةملكددثهؤمل ددّملٗؤجلددعملف هددٕملؼيملكددثهملًددّملؤن ًعدد تملؤهٌِٚٚددٞملململململململململ

 ,ملٗهت)ٚآ ملؤحمل ععٝ.ملٗؤهعععٚٞ,ملٗؤهخمله)تةاَملطعقملها ٙ ملهقوٚاٙٞ

هْملؤهتا ٙ ملعمبٚعتٕملةّملًّملؤهفِْ٘ملؤهعؤجلٚٞ,ملهُٕملُاد ؾيملهعداؤ ٛملٗهدعهبؽيملُ٘ ٚتدٕملعِ٘ ٚدٞملاق ةدٞملؤغيدا وملًٗ)دت٘ؤٖملململململململململ
ؤهعوٌددٛ,ملٗجلا ؤهددٕملًٗٔ  ؤهددٕملؤه ع٘ٙددٞملٗٗ ٚددٕملعمبٚعددٞملًِٔددٞملؤهتددا ٙ .ملٗةغدد٩مل ددّمللهددمملٙددعهبؽيملؤ٨اددتةاؤَملؤغيتِدد٘عململململململململ

ملململ ؤها ؤاددٞ,ملُٗ٘ ٚددٞملع٣ٚددٞملؤهتعوددٍٚملٗؤهددتعوٍملٗؤزيملأٜملًددا٠مله)ددٌ ملعٔددهؤململململململململ٨ادد ؤهٚجٚ تملٗطددعقملؤهتددا ٙ ملعِ٘ ٚددٞملُـيدد 
 ؤهتِ٘ٙعملهمعقملؤهتا ٙ ملٗه٘ةهملؤهفعظملهوم هًملهوا ؤاٞملؤههؤهٚٞملٗؤهبتثملٗػي  اٞملؤهعٌىملؤهعوٌٛملؤغي)تقى.ململ

ؼيملج ًعددٞمل دداْملع ٨اددتةاؤَملؤغيتِدد٘عمل٨ادد ؤهٚجٚ تملٗطددعقملؤهتددا ٙ ,ملٗؤٙدد١٩ملؤ٨ٓتٌدد َملململململؤغيِدد ٓ ململ٘خمممددٗؤٓددتٍمل
بٞ,ملٗهلّملؿيعٗاملكثهٝملجلاملف هتملدْٗملهعطيتٔ ملتم٘ٙعملؤها ؤاٞملؤههؤهٚٞملٗؤهعٌىملؤهعوٌٛملؤغي)تقىملهومو  صٞملعملعض٘ ٝ

هزيملٗؤجلعملًوٌ٘وملؼيملجل   تملؤها ؤاٞ,ملهعٌىملؤن ًعٞملف هٚ مل وٟملؤهتيوًمل وٚٔ ,ملًّٗملأعع ٓد ملً)دت٠٘ملؤهثق ةدٞملؤه ع٘ٙدٞملململململ
ململململ كدددثهملًدددّملجل  ددد تملؤها ؤادددٞمل٨ادددتةاؤَململململهعغددد٘مل٣ٚٓدددٞملؤهتدددا ٙ ,ملعدددعةملهقِٚددد تملؤهتعودددٍٚملؤااٙثدددٞ,مل ددداَمل١٩ًًددد

ؤا ؤهٚجٚ تملٗطعقملها ٙ ملًتِ٘ ٞ,ملةغ٩مل ّملٗؤجلعملؤغيلتب تملٗهقِٚٞملؤغيعوً٘ تملؤهخمل ت جملهزيملهم٘ٙعملجده ٜ,ملٗكدىملململ
ملٓهٖملًع٘جل تملجلاملٙ)  امله م ١ملؤن ًع تملؤهٌِٚٚٞملًزٙاملًّملؤ٨اتق٩يملؤههؤهٛملهتج ٗ ٓ ملٗؤهتيوًمل وٚٔ .مل

ملٙ ملؤغي)  اٝ:مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملؤهتا مل0.1.0
ملهؤهدتعوٍملؤغيت فدٞململململًضد د ملٍٓملأًّملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ململٙعا ملٞوٌععةدملؤًدت٩كٍٔملهملؤغئدٍململٗهدههمملةةُدٕملًدّملململململ.وموبد

ململململٗؤهفٔددٍملؤهل ًددىململ أٙغدد ملؤغئدد  ؤتملؤهغددعٗ ٙٞملٗؤخلددربؤتملؤهددخملململململْهوٌ)دد جل تملؤها ؤاددٚٞملؤهددخملٙقً٘ددْ٘ملعتا ٙ)ددٔ ,ملٗضيتولدد
ًّملطعؤ٢همملؤهتا ٙ ,ملٗٙععةدْ٘ملجٚداؤململململجمٌ٘ ٞة  وٞملع اتةاؤَملشيلٍِٔملًّملُقىملؤغيع  املٗؤهفٍٔملهزيملطوبتٍٔملعض٘ ٝمل
ململكٚفٚٞملفض٘هلٍمل وٟملؤهتيهٙٞملؤهعؤجعٞمل ّملأدؤ٢ٍٔ.

ؤهتعودٍٚملؤهعد هٛملؤهود٘ؤ٢ ملٗؤهدِـيٍ,ملٗآهٚد تملٗؤعدتٞملٗددادٝململململململململ٧ًا)د تململٗهغٌ ْمل قٚهممللهمملِٙبيٛملأْملٙلْ٘ملهدا٠ململ
ٓوريملهوقٚدد َملعددههم.ملٗةغدد٩مل ددّململطيٚددعملأ غدد ١مل٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ ملؤغيادد  كريملؼيملؤهتددا ٙ ملًدد٧ملململْهغددٌّملًددّمل ٩هلدد ملأمل

ؤهتعودٍٚملؤهعد هٛملأٙغد ملًدّملململململهغدٌّمل٧ًا)د تململململأِْٙبيدٛململًعؤ  هٔ ملغيع ٙهملؤ تٚ  ٍٓملٗجلب٘هلٍملعٌّملجل٘ؤَمل٣ٚٓٞملها ٙ)ٔ ,مل
ملْملطيٚدددعملأمل,هجدددعؤ١ؤتملؤهت٘ؿيٚدددةملٗؤهتعدددٚريمل ددد٩يمل ٗجدددٕملؤخلضددد٘ظمل٣ٚٓدددٞملؤهتدددا ٙ ملململ ودددٟملأ غددد ١مل٣ٚٓدددٞملؤهتدددا ٙ ,مل

ًٔدد  ؤهٍٔملهتمدد٘ٙعملٗه٘اددٚعمل,ملٗأْملهدد٘ةعملهلددٍملؤهفددعظملؤه٩ ًددٞململٞٝملؤهعوٌٚددؤهلفدد ١ًددّململؤغيقبدد٘يؤادداملضيتولددْ٘ململؤغي)ددتجاٝ,
ملًقددٌٚري ٌوددٍٔملؤهتا ٙ)ددٛملًددّملتقددٍ٘ٙملٚٞملٗعددٌ ْملصيددٍ٘ٓملؤغئددين,ملةغدد٩مل ددّمل اٙدداملؤغي٧شددعؤتملٗؤ٨اددتع ُٞملعململتا ٙ)ددؤه

    جٚري,ملسي ملٙ)  آ ملؼيملُقىملوهملؤهق د ّٙملًٍِٔمل وٟملؤهٌِ٘ملؤغئينملغيٌ  اٞملأُامٞملأ ع٠ملوهملؤهتا ٙ .مل
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ملة  وٚٞملٗهه ملهغٌ ْ ملؤغيةتوفٞ ملؤهتاعٙع ت ملٗهِـيٍٚ ملغيِ ٓجٔ , ملؤ٪ك دضيٚٞ ملع هِ٘ ٚٞ ملؤ٨ٓتٌ َ مل ّ ملٗةغ٩ هم
ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ ملهعغ٘ ملٗؤغئٍ ملؤ٪ا اٛ ملع هاٗ  ملًبلع ملٗجلت ملًِه مل اْ ملج ًعٞ ملؤ  ةت ملهوربؤً , ملؤ٪ ع٠ ؼيململؤغيع ٙه

ملؤهتعوٌٚٚٞ ملؤنؤهعٌوٚٞ ملٗعٌ ْ ملؤهتم٘ٙع مل ٌوٚٞ ملؼي ملؤهع٢ٚ)ٞ ملؤاوقٞ ملع  تب  ٖ ملههٓٚوٕمل, ملً)ت٠٘ مل وٟ ملٗٙت٘جلة ٘دٝ,
ؤ٪ك دضيٛ,ملٗه اؤدٖملؤه عٜ٘ملًٗ٘جلفٕملؤهاةضٛملٗؤاتعاؤدٖمله طيٞملاٚ ا تملؤن ًعٞملهزيملٗؤجلعملًوٌ٘وملؼيملجل   تمل

ملؤها وملُ٘ ٚٞملؤهعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞملٗة  وٚٞملخمعج هٔ .
مل اْ ملًّملؤغيتموب تململٗؤاتج عتملج ًعٞ ملع  تب  ٓ  ملؤهتعوٌٚٚٞ ملؤهعٌوٚٞ ملُ٘ ٚٞ ملهغٌ ْملغيتموب تملهم٘ٙع ؤ٪ا اٚٞ
ملؤ٪ك دضيٚٞ ملععؤجمٔ  ململ,ج٘دٝ ملأجىٗاعت ملًِٗٔٚ عملًّ ملأك دضيٚ ع ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ ملهعغ٘ ملؤهِ٘ ٛ ملٗٗععتملؤهتم٘ٙع ,

ه٘ؤ٢ ملًِـيٌٞملهههمملًثى:مل٢٨تٞملهعٚريمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملؤن ًعٞ,مل٢٨تٞملؤٮٙف دملؤخل  جٛملغي٘ؤصوٞملههٓٚوٕمل
ٓهٖملؤهو٘ؤ٢ ملجلِ  ٞملؤن ًعٞملٗاعٚٔ ملٗؤٓتٌ ًٔ ملخبوهممل غ٘ململؤهعوٌٛ,مل٢٨ٗتٞملؤه ةٚعملؤ٪ك دضيٛملٗوهٓ .ملٗهعل 

ملٗٙ٘ؿيةملكىملجلا ؤهٕمل ملٗ ث ,ملٙاععملع ُتٌ ٢ٕملحن٘ملج ًعتٕملٗٗطِٕ, ٣ٚٓٞملها ٙ ملًباعملٗ ٩قملًٗتٌٚزملاق ةٞملٗ وٌ 
ملهتتاٙثملجمتٌعٕملٗج ًعتٕ,ملٗٙتتريملج ٓاؤملكىملةعصٞملًت فٞملهتتقٚهمملؤههؤت.

ملٙتعوهمملسيع ٙهملؤ تٚ  مل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ  ملٗجلب٘هلٍملعٌّملجل٘ؤَمل٣ٚٓٞملها ٙ ململٗةٌٚ  ٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝ
َ,مل0991(ملهع َمل031ؤن ًعٞ,ملأصا تملج ًعٞمل اْمل٢٨تٞمل  صٞملع هتعٚريملٗؤه جلٚٞملعقعؤ مل ٢ٚ ملؤن ًعٞمل جلٍمل 

َ.ملٗجلاملفادتمل0111(ملهع َمل081كتم٘ٙعمله٢٩تٞملؤهقاضيٞ,ملاٍملمتملهم٘ٙعٓ ملًعٝملأ ع٠ملعقعؤ مل ٢ٚ ملؤن ًعٞمل جلٍمل 
ملؤهتعٚريملٗهجعؤ١ؤهٕ,ملةغ٩مل ّملشعٗؾيملهثبٚتمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملؤن ًعٞ.ؤه٢٩تٞملشعٗؾيمل

ًّٗملشعٗؾيملهعٚريمل غ٘ملؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞ,ملٗؤهتا ٙ)ٚٞملؤغي)  اٝملأْملحيٌىملؤنِ)ٚٞملؤهٌِٚٚٞ,ملٗؤْمل٨ملٙتج ٗ مل ٌعمل
ؤغيعٚاملًّملؤهعٌعمل وٟملؤهت٘ؤهٛ,ملةغ٩مل ّملفض٘يململ31-مل08ؤغيتقاَملهوتعٚريملع هوقًملؤهعوٌٛملًعٚاملًٗا وملً)  امل

ملٗفض٘يملؤ٪ات لملؤغي)  امل ملٗفض٘يملؤغيا وملؤغي)  امل وٟملؤهأ دٝملؤن ًعٚٞملؤهث ُٚٞ,  وٟملؤهأ دٝملؤن ًعٚٞملؤ٪ٗزي,
 وٟملؤهأ دٝملؤن ًعٚٞملؤهعوٚ ,ملةغ٩مل ّملفض٘يملؤغيتقاًريملطيٚع ملعيضملؤهِـيعمل ّملُ٘عملشٔ دؤهٍٔمل وٟملهقاٙعملػيت  مل

ؼيملجم يملؤهتةضط,ملةغ٩مل ّملا٩اٞملؤ تب  ؤتملأ ع٠ملؼيململأٗملجٚاملجاؤ.ملٗخيغعملطيٚعملؤغيتقاًريمل٨ تب  ملًف عوٞ
.ملٗهتٍملٓهٖملؤ٨ تب  ؤتملع)عٙٞملٗشف ةٚٞمله ًٞ,ملهلِ٘ه٘جٚ ملؤهلٌبٚ٘هعملٗؤغيعوً٘ تؤهويتريملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملًٗٔ  ؤتمل

ٗٙاعامل وٟملهجعؤ٢ٔ ملنِٞمل وٌٚٞملعع٢ اٞملُ ٢ًمل ٢ٚ ملؤن ًعٞملهوا٧ْٗملؤ٪ك دضيٚٞ,ملٗٙض دقمل وٟملُت ٢جٔ ملؤجملو مل
مل٪ك دضيٛ,ملٗهقعملًّملجمو ملؤن ًعٞ.ملؤ

ملٗ ملؤغي)  اّٙ, ملٗؤغيا اري ملهوٌعٚاّٙ ملع هِ)بٞ ملاِت ْ ملًاهٔ  ملاعٙبٚٞ ملهف ٝ ملؤهتعِٚٚ ت ملطيٚع اِ٘ؤتململ3ٗهتٍ
ملهق ملهقعٙع ملهزي ملؤاتِ دؤ ملؤن ًعٞ ملجمو  ملًّ ملعقعؤ  مله٨ ملؤغُيّعري ملهثبٚت ملٙتٍ مل٨ٗ ملؤغي)  اّٙ, ملؤهق)ٍملٚه٫ا ههٝ ملًّ ٌٛٚ

تٕملهوعٌىملعٌّملؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞملأٗملؤغي)  اٝ,ملةغ٩مل ّملؤجتٚ  ٖملهاٗ ٝملؤهتهٓٚىملؤهعوٌٛملٗؤهلوٚٞمل ّملًا٠ملص٩فٚ
ؤه عٜ٘ملؤهخملهِـئٌ ملؤن ًعٞ.ملٗهغٌّملؤن ًعٞملًّمل ٩يملٓهٖملؤٮجعؤ١ؤتملجلب٘يملأ غ ١مل٣ٚٓٞملها ٙ ملًتٌٚزّٙملؼيمل

ملهوٌعٚاّٙملٗؤغيا اريملؤغي)  اّٙملًّمل ٩يملً٘ؤص ملع هِ)بٞ ملٗهعٌىمل وٟملهم٘ٙعٖ ملد ؤا هٍٔملً)ت٘ؤٍٓملؤ٪ك دضيٛ, وٞ
ملٗؤخل  جٚٞ,مل ملؤهاؤ وٚٞ ملٗؤهِاٗؤت ملؤغي٧شيعؤت ملؼي ملٗؤغيا  كٞ ملؤهعوٌٛ ملؤهبتث مل ٩ي ملًّٗ ملؤخل  ج, ملأٗ ملؤهاؤ ى ملؼي ؤهعوٚ 
ملؤ٨ٓتٌ َمل مل وٟ ملأٙغ  ملؤن ًعٞ ملهعٌى ملكٌ  ملؤ٪ وٟ. ملؤهعوٌٚٞ ملؤ٪هق ب ملاٌوٞ ملع هِ)بٞ ملؤهعوٌٛ ملؤهتفعغ ملهج  ٝ ٗكهؤ

ملٗه٘ةعملهلٍملخمتو ملك ةٞ, ملؤغئينملغيِت)بٚٔ  ملدٗ ؤتملؤهتهٓٚىملؤه عٜ٘ملؤهخملع هٌِ٘ ةملؤهفعظملهههمملٗؤهخملًّملأٌٓٔ 
ملهِـئٌ ملؤن ًعٞملعض٘ ٝملًِتـيٌٞ.

 :ومشاعديومالقوام اإلمجالي للويئة التدريشية 

(مل غدد٘ؤعمل دد٩يملؤهعدد َملململ0703عودداملهطيدد هٛملأ غدد ١مل٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ مل٣ٚٓٗددٞملؤهتددا ٙ ملؤغي)دد  اٝملؼيملؤن ًعددٞمل ململململململ .أمل
(,ملٗهزيمل14/4115%(ملًق  ُدٞملع هعد َملؤند ًعٛمل ملململ47.4 ملٙقد  بمل مل,ملعِ)بٞمل ٙد دٝملهضدىملهزيملًدملململ4117/4101ؤن ًعٛمل

ّّٚملععا.71/0770ً ملٙق  بملععةملً ملك ْمل وٕٚمل ادملؤ٪ غ ١ملؼيمل  َمل  مل(ملكٌ ملاٚتب
أً ملةٌٚ ملٙتعوهمملخبض ٢طملأ غ ١مل٣ٚٓدٞملؤهتدا ٙ مل٣ٚٓٗدٞملؤهتدا ٙ ملؤغي)د  اٝ,ملةٌٚلِِد ملهجي  ٓد مل ودٟملؤهِتد٘ململململململململململ .بمل

ملؤهت هٛ:
مل:هولوٚ تمل وٟملأا وملجمٌ٘  تملًتج ُ)ٞؤهت٘ ٙعملؤه ؤكٌٛمل )ًملؤهتضِٚةململ-

ملهت٘ ٙعملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞمل ملؤناٗيملؤهت هٛملٗؤهالىملؤهبٚ ُٛملؤغيعّٰربمل ِٕملعض٘ ٝمل  ًٞمل هطي هٚٞ( ضياُ 
مل  ملؤن ًعٛ ملؤهع َ ملؼي ملؤغي)  اٝ ملجمٌ٘  تمل4117/4101ؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ مل وٟ ملٗلهم ملؤه) عقٞ ملع ٪ ٘ؤَ ملًق  ُٞ )
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ٞملؤٮط  ملأٗملؤ٨ا ٖملؤهع َملهوا ؤا تملةٚٔ مل كوٚ تملؤه عٚٞ,ملكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤٮُ) ُٚٞملهلوٚ تملً ؤعمٞملعبعغٔ ملًّمل ؤٗٙ
ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ,ملٗكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚٞ(.

*ملآاعُ ملٗععٔ ملكٌجٌ٘ ٞملً)تقوٞملعهؤهٔ مل٪ٌٓٚتٔ ملًّملفٚثملؤهزٙ دٝملؤهِ)بٚٞملؼيمل ادملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل
ملؤغيتعادٝمل ملؤهعوٌٚٞ ملأجل) ًٔ  ملأْ ملًّ ملع هعوٍ ملٗفاؤهٔ  ملهعاد مل ّ ملةغ٩ع ملةٚٔ , ملؤهم٩ب ملٗأ اؤد ملٗؤغي)  اٝ(  ؤ٪ا اٚٞ

ِّٚ ملًّململ–وٚ عملًّٗملُ فٚٞملؤهتضِٚةملؤهع َمل ٌمل–ٗؤغيتِ٘ ٞملهتبعمل كىملًّملؤجملٌ٘ ٞملؤهث ُٚٞملٗؤجملٌ٘ ٞملؤهث هثٞ,ملكٌ ملع
 ا عهممل ِامله٘ ٙعملأ جل َملؤهقٚاملؤهم٩عٛملهطي ٨عمل )ًملؤهلوٚ تملٗؤنِ .مل

 
مل

ملًّملعٚ ُ تملؤناٗيملؤهتجٌٚعٛملً ملٙوٛ:ٗٙتغ مل
هتدددا ٙ ملؤغي)دد  اٝملؼيملكوٚدد تملؤه عٚددٞملؤغيِتاددعٝملؼيمل ددادملًدددّململململململعودداملجمٌدد٘عملأ غدد ١مل٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ مل٣ٚٓٗددٞملؤململململململ -

(ملعزٙدد دٝملؼيملؤ٪ جلدد َمل4117/4101%(ملًددّملؤٮطيدد هٛملؤهعدد َملؼيمل دد َمل 26.4(مل غدد٘ؤعملٙاددلوْ٘ملحندد٘مل 741ؤحمل ةـيدد تمل 
(.ملٗجلاملٰعٰاتملؤهِ)بٞملؤخل صدٞململ4114/4115%(مل ٌ ملك ْمل وٕٚملؤا يملؼيمل  َمل 25.3ؤغيموقٞملهضىملُ)بتٔ ملهزيملحن٘مل 

ٙٱعدٰز٠مللهدمملململململململململعلوٚ تملؤه  ُٱـيعمله٫ًعملًّمل ؤٗٙدٞملؤهت٘ ٙدعملؤهِ)ديبملؼيملهطد  ملؤجملٌ٘ د تملؤهدث٩ ,ملٗ عٚٞملًعهفعٞملُ)بٚ عملهلؤملً مل
ملؼيمل ادملًّملؤحمل ةـي تملكٌ مللكعُ ملآُف ع.ملspreadٗؤُتا  ٓ ململmultiplicityهزيملهعادٓ مل

 ٙ ملؤغي)د  اٝململؼيملكوٚ تملؤها ؤا تملؤٮُ) ُٚٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞملعواملجمٌد٘عملأ غد ١مل٣ٚٓدٞملؤهتدا ٙ مل٣ٚٓٗدٞملؤهتداململململململ -
%(ملًّملؤٮطي هٛملهِف ملؤهع َملًق  ُٞمل40.4(مل غ٘ؤعملعِ)بٞملهضىملهزيمل 214(مل 4117/4101 ٩يملؤهع َملؤن ًعٛمل 

 (.مل4114/4115%(ملًّملؤهعادملؤٮطي هٛملهع َمل 42.2عدمل 
ؼيملكوٚدد تملؤهعوددَ٘ملؤهمبٚعٚددٞملٗؤهتمبٚقٚددٞملٗصددىملجمٌدد٘عملأ غدد ١مل٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ مل٣ٚٓٗددٞملؤهتددا ٙ ملؤغي)دد  اٝململململ -

مل-كِ)دبٞمل٣ً٘ٙدٞململململ-%(.ملٗٓدهٖملأدُدٟملململ11.4(مل غ٘ؤعملٙادلوْ٘ملحند٘مل ململ364(مل 4117/4101ن ًعٛمل  ٩يملؤهع َملؤ
ِّٰٚد عملململململ4116/4117ًعملً ملك ْمل وٕٚملؤا يملؼيملؤ٪ ٘ؤَملؤه) عقٞملٗفتٟملُٔ ٙٞملؤهع َملؤن ًعٛمل  (,ملٗؤْملكد ْملةدٞملةعجلد عملع

 ٙ دهٔ ملؼيملٓهؤملؤهع َملهزيملحند٘ململ(ملفٚثملهضىملُ)بٞمل4114/4115ؼيملؤهت٘ ٙعملؤهِ)يبمله٫ اؤدملع غيق  ُٞملًعملعٚ ْملؤهع َمل 
 (.4117/4101%(ملع غيق  ُٞملًعملعٚ ْملؤهع َملؤ٪ همل 3.2 

ؤغيعهبٞملؤ٪ٗزيملًّملفٚثملؤهت٘ ٙعملؤهِ)يبمل٪ غ ١ململؤفتوتهطي ٨عملضيلّملؤهق٘يملعهْملجمٌ٘ ٞملكوٚ تملؤه عٚٞملجلامل
ملؼيملؤه هٚ ملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝملؼيملكىملؤ٪ ٘ؤَملً٘ععملؤغيق  ُٞملٙوٚٔ  ملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞ ًمل وٟملؤهت٘ؤهٛملجمٌ٘ ٞمل٣ٚٓٞ

ملجمٌ٘ د تملؤهلوٚد تملَ
مل4117/4101مل4116/4117مل4115/4116مل4114/4115

مل%ملؤهعددادمل%ملؤهعدادمل%ملؤهعددادمل%ملؤهعداد

مل26.4مل741مل25مل640مل24.4مل421مل17.4مل364ملكوٚد تملؤه عٚدٞمل*مل0

مل40.4مل214مل41.3مل137مل41.0مل130مل42.2مل141ملكوٚ تملؤها ؤا تملؤٮُ) ُٚٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞمل4

مل11.4مل364مل14.3مل346مل12.5مل345مل14.1مل314ملكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚٞمل1

مل011مل0703مل011مل0526مل011.1مل0306مل011.1مل0256ملؤٮطي هٛملؤهع َمل
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كوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚٞملٗجمٌ٘ ٞملكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤٮُ) ُٚٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ,ملًعمل٩ًفـيٞملؤْملُف ملٓهؤمل
ملؤه هًٚملؿيىملٓ٘ملؤه) ٢امل وٟملًعملؤ٪ ٘ؤَملؤن ًعٚٞملؤه) عقٞ.

مل:ؤهت٘ ٙعمل )ًملؤهلوٚ تمل-
مل  ملش ًوٞ ملص٘ ٝ ملٙقاً ْ ملأدُ ٖ ملؤه٘ؤ د ملؤٮٙغ فٛ ملٗؤهالى مل أ( مل٣ٚٓٗٞملؤناٗي ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ ملأ غ ١ مله٘ ٙع ّ

مل.ملٗع هتاجلٚهمملؼيملعٚ ُ تملك٩ملؤهف٣تريملٙتغ :4117/4101ؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝمل )ًملؤهلوٚ تملهوع َملؤن ًعٛمل
ؤْملؤهتِ اًملعريملك٩ملؤهف٣تريمل وٟملً)ت٠٘ملؤن ًعٞملكلىمل ٣ٚٓٞملؤهتدا ٙ :مل٣ٚٓدٞملؤهتدا ٙ ملؤغي)د  اٝ(ملٙلد دململململململ -

%(,مل4.2 ٙ دٝمل ادٙدٞملطفٚفدٞملهضد  مل٣ٚٓدٞملؤهتدا ٙ ملؤغي)د  اٝملعِ)دبٞمل ملململململململٗؤْملك ْملةٞململbalancedأْملٙلْ٘ملًتل ة٣ عمل
مل(.0.180فٚثملك ُتملؤهيوبٞملهض  ملُف ملؤهف٣ٞملٗعتِ اًملٙضىملهزيمل مل4111/4110ٗٓهؤملٙق  بملؤه٘ععملؼيمل  َمل

(ملعريملك٩ملؤهف٣تريملهقعٙب عمل ودٟملً)دت٠٘ملجمٌ٘ د تملكوٚد تملؤه عٚدٞ.ملٗؤه٘ؤجلدعملؤْملٓدهؤململململململململ480ؤْملؤهتِ اًملعوامل  -
مٰٚل ّملهطيدد ٨عملٙعلدد ملف هددٞملؤهتفدد ٗتملهضدد  ملؤهف٣ددٞملؤهث ُٚددٞمل ٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ ملؤغي)دد  اٝ(ملؼيملطيٚددعملكوٚدد تململململململململؤهتفدد ٗتملؤهبدد

ؤه عٚددٞملع اددتثِ ١ملكوٚددٞملؤه عٚددٞمل دداْملةقددؽيملًٗدد ملصادد ٖملٓدد٘ملؤْملٙ)ددهملؤ٪ًددعمل وددٟملوددهملٓددا٠ملةٌٚدد ملٙتعوددهمملعتةمددٚؽيململململ
ْملعددا٠ملهِدد ملؤه٘عددعملؼيملؤهعدد َملململؤ٨فتٚ جدد تملًددّملؤهلدد د ملؤهتا ٙ)ددٛملٗعدداْٗملًق  ُدد تملًددعملؤهقدد٘ٝملؤغيت فددٞملًددّملكددىملة٣ددٞملٗؤملململململململ

فٚدثملكد ْململململ4111/4110َملعالىمل  َملأةغىمل ٌ ملكد ْمل وٚدٕملؤاد يملؼيملؤهعد َملؤند ًعٛململململململ4117/4101ؤن ًعٛمل
 هلٍىمل وٟملؤهت٘ؤهٛ.مل2.480ؤهتِ اًملٙعل ملًا٠ملؤهلٖ٘ملؤهلبهٝملعريمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝملٗسيقاؤ مل

جتٌ  ٚٞ,ملٗجمٌ٘ ٞملكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚدٞململؼيملُم قملجمٌ٘ ٞملكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤٮُ) ُٚٞملٗؤ٨ -
 almostؤ توةملٗععملؤهتِ ادًملجلود٩ٚعملٗهضد  ملؤهف٣دٞملؤ٪ٗزيمل ٣ٚٓدٞملؤهتدا ٙ (ملٗسيقداؤ ملأٗملعتِ ادًملػي ادىملهقعٙبد عملململململململململململ

identicalملهلٍىملجمٌ٘ ٞملًّملؤجملٌ٘ تريمل وٟملؤهتت هٛ.080.4 مل) 

مل4117/4101َاٝمل )ًملؤهلوٚ تملهوع َملؤن ًعٛمله٘ ٙعمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  ململجاٗيمل أ(
مل

 ٣ٚٓٞملؤهتا ٙ  ؤهلوٚدد ت َ
مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ 

 ؤغي)  اٝمل
 هطي هٛ

I 

 923 603 320 جمٌ٘عملكوٚد تملؤه عٚٞ

 219 72 147 كوٚٞملؤه عٚٞ/مل اْ 1

 123 78 45 كوٚٞملؤه عٚٞ/مل قب   2

 126 71 55 كوٚٞملؤه عٚٞ/ملصبددع 3

 110 78 32 ٝكوٚٞملؤه عٚٞ/ملشبد٘ 4

 60 54 6 كوٚٞملؤه عٚٞ/ملٙ ةدع 5

 63 51 12 كوٚٞملؤه عٚٞ/ملؤهغ هدع 6

 73 65 8 كوٚٞملؤه عٚٞ/مل دة ْ 7

 62 57 5 كوٚٞملؤه عٚٞ/ملهدد٘د  8

 67 58 9 كوٚٞملؤه عٚٞ/ملط٘ ملؤهب فٞ 9

 20 19 1 ًعٔداملؤهويدد ت 10

II 

 406 157 249 جمٌ٘عملكوٚ تملؤها ؤا تملؤٮُ) ُٚٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ

 56 13 43 كوٚٞملؤ٨جلتضدد د 1

 109 50 59 كوٚٞملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ 2

 103 46 57 كوٚٞملؤاقدد٘ق 3

 138 48 90 كوٚٞملؤ٬دؤب 4

III 

 586 227 359 جمٌ٘عملكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚٞ

 61 9 52 كٚٞملُ صعملهوعوَ٘ملؤهز ؤ ٚٞ 1

 246 82 164 كوٚٞملؤهمًملٗؤهعوَ٘ملؤهضتٚٞ 2

 35 20 15 كوٚٞملطًملؤ٪اِد ْ 3
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 ٣ٚٓٞملؤهتا ٙ  ؤهلوٚدد ت َ
مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ 

 ؤغي)  اٝمل
 هطي هٛ

 38 14 24 كوٚدٞملؤهضٚاهدٞ 4

 143 51 92 كوٚٞملؤهلِااددٞ 5

 54 43 11 كوٚٞملؤهِفؽيملٗؤغيعد دْ 6

 9 8 1 ًعكزملؤا اًملؤ٬هٛ 7

 1915 987 928 ؤٮطي هددٛ

مل
مل:ؤهت٘ ٙعمل )ًملؤ٪هق بملؤهعوٌٚٞمل-

ملؤنا ملهط   ملؼي ملؤه٘ؤ دٝ ملؤهتفضٚوٚٞ ملؤهبٚ ُ ت ملؤهتا ٙ ملًّ مل٣ٚٓٗٞ ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ ملأةعؤد مل٪ اؤد ّّٰٚ ملؤغيب ملؤه) عهم ٗي
ملؤن ًعٛملؤا هٛمل  ملؤغي٣٘ٙٞملجملٌ٘عمل4117/4101ؤغي)  اٝمل )ًملؤهلوٚ تملؼيملؤهع َ ملؤه٘ص٘يملهزيملؤهِ)بٞ (ملضيلِِ 

ملؤهعوٌٚٞمل وٟملفاٖمل أٜملؤه٘ ْملؤهِ)يبملاٌوٞملؤ٪هق بملؼيملؤن ًعٞملكلى(ملٗلهمملكٌ ملٙوٛ:كىملة٣ٞملًّملة٣ تملؤ٪هق بمل

ملجاٗيمل ب(

ملؤه٘ ْملؤهِ)يبمل %(ملؤهعددادملؤهوقددًملؤهعوٌٛملَ
مل%2.4 60ملأاتددد لمل0
مل%04 410ملأات لملًا  نمل4
مل%10.2 410ملأات لملً)  امل1
مل%41.4 230ملًددا ومل2
مل%46.6 330ملًعٚددامل3

مل%011مل0703ملؤٮطي هٛ

مل

مل ملضيلّ ململأْكٌ  ملٮج١٩ ملؤهت هٛ ملؤهبٚ ُٛ ملؤهعاٍ ملؼي ملهقاَ ملً  مله٫هق بملُِٰضٰة ملؤهِ)بٚٞ ملؤ٪ٗ ؤْ ملف٘ي ملأكثع ؤهض٘ ٝ

مل ؤهعوٌٚٞ.
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 0227/0202-72/0770يف األعوام  ومشاعديوم. تطور أعداد هيئة التدريص 0
 :ومشاعديوم)أ( الهمو العددي هليئة التدريص 

عٞمل اْمل وٟملؤًتاؤدملؤه)ِ٘ؤتملؤهت)عٞمل اعملؤغي عٚٞ,ملشٔاملجل٘ؤَمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملٗؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞملؤغي)  اٝملؼيملج ً
ملٗشياُ مل ملؤهعوٌٛ. ملٗؤغي)ت٠٘ ملؤهعاد ملفٚث ملًّ ملًوت٘ؿي ع ملصي٘ؤع ملؤغيب  كٞ, ملؤه٘فاٝ مل قٚهم ملٮ  دٝ ملؤ٪ٗي ملؤهع َ ملًّ ٗعا١ٳ
ؤناؤٗيملؤ٬هٛملعٚ ُٔ ملأدُ ٖملٗؤهعاً٘ تملؤهبٚ ُٚٞمل قٚقٞملً مللكعملِٓ ملؼيملش٤ملًّملؤهتفضٚىملٗلهممل وٟملة ؤتملة صوٞمل

ملؤخلٌ)ٚٞململintervalsمل ًِٚ ع ملؤخلمٞ ملؤًتاؤد مل وٟ ملًتضوٞ ملٗة ؤت ملٗؤهث ُٚٞ ملؤ٪ٗزي ملؤخلٌ)ٚتري ملهوةمتري ع هِ)بٞ
ملَ(مله)٩ٚٔعملهعٌوٚخملؤهقٚ وملٗؤغيق  ُٞ.13/4114/17/4101ؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملؤها ًوٞمل 

 

-71/0770جاٗيمل جلٍمل ج(ملٙ٘ع ملصي٘ملأ اؤدملأ غ ١ملؤهل٣ٚتريمل ؤهتا ٙ)ٚٞملٗؤغي)  اٝ(ملة ٙ عمل ٩يملؤ٪ ٘ؤَمل
مل17/4101َ

ملؤهبٚددد ْ
مل

ملؤهع َملؤن ًعٛ
ملؤهتا ٙ ملٗؤهل٣ٚٞملؤغي)  اٝملهطي هٛمل ادملأ غ ١مل٣ٚٓٞ

مل71/0770
 470 ؤهعداد

مل011مل*ؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

                                            
*
 األرقام القٌاسٌة وأهمٌتها يً عملٌة المقارنات الفترٌة. راجع ما ذكر سابقاً حول 
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ملؤهبٚددد ْ
مل

ملؤهع َملؤن ًعٛ
ملؤهتا ٙ ملٗؤهل٣ٚٞملؤغي)  اٝملهطي هٛمل ادملأ غ ١مل٣ٚٓٞ

مل73/0774
مل620 ؤهعداد

مل044ملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

مل11/4110
مل0034 ؤهعداد

مل045ملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

مل13/4114
مل0274 ؤهعداد

مل404ملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

مل14/4115
مل0256 ؤهعداد

مل402ملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

مل15/4116
مل0306 ؤهعداد

مل441ملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

مل16/4117
مل0526 ؤهعداد

مل431ملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

مل17/4101
مل0703ملؤهعداد

مل455ملؤهعجلٍملؤهقٚ اٛ

 
 

 

مل
مل

ًت٘ؤععٞملًعملٙتغ ملًّملعٚ ُ تملؤناٗيمل جلٍمل ج(ملأْمل ادملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملٗؤهل٣ٚٞملؤغي)  اٝملجلاملعاأملعض٘ ٝمل
مل620َملهزيمل71/0770 غ٘ؤعمل  َململ470َملًب شعٝملًّمل73/74عاؤٙٞمل ٔاملؤه٘فاٝملؤغيب  كٞ,ملً ملهبثملهْمل ؤدملؼيملؤهع َمل

 غ٘ؤعملعِ)بٞمل ٙ دٝململ0034َملعوامل ادٍٓمل4111/4110%.ملٗؼيمل  َمل44َملعِ)بٞمل ٙ دٝملجلا ٓ مل73/0774 غ٘ؤعمل  َمل
مل مل45جلا ٓ  ملعع َ ملجلٚ ا عٳ مل%71/0770 ملجلا ٓ  مل ٙ دٝ ملٗعِ)بٞ مل15َ, ملعع َ ملجلٚ ا ع مل  َمل%73/0774 ملٗؼي .َ
مل4113/4114 مل ادٍٓ ملعوا ململ0274َ ملجلا ٓ  مل ٙ دٝ ملعِ)بٞ مل004 غ٘ؤع ملعع َ ملجلٚ ا ع مل ٙ دٝمل%71/0770 ملٗعِ)بٞ َ
مل ملعع ًٛمل11%مل55ٗجلا ٓ  مل4111/4110ٗمل73/74%ملجلٚ ا ع ملٗؼيمل  َ َملؤ دؤدملؤهعادمل4114/4115َمل وٟملؤهت٘ؤهٛ.

(مل71/0770 غ٘ؤعملًق  ُٞملع هعادملؼيملؤهع َملؤن ًعٛململ0256قٞمل ؤٮطي هٛملهزيملً ملٙزٙامل ّملؤهغعةملع ٪ جل َملؤغيمو
فٚثملعويتملُ)بٞململ15/4116َ.ملُف ملؤهق٘يملِٙمبهممل وٟملؤهع َمل71/0770%ملجلٚ ا عملعع َمل002ٗعِ)بٞمل ٙ دٝملجلا ٓ مل

(.ملأً ملع هِ)بٞملهوزٙ دؤتملؤهف ٙٞملٗةق عمله٫ا وملؤغيتتعنمل أٜمل71/0770%ملًق  ُٞملع هع َملؤ٪ٗيمل 041ؤهزٙ دٝملحن٘مل
(ملهزيمل4101-4114دٝملؼيملكىمل  َملًق  ُٞملع هع َملؤه) عهم(ملةتضىملع هِ)بٞمل٪ ٘ؤَملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞمل ؤهزٙ 

 %(ملجلٚ ا عملعلىمل  َملًّملأ ٘ؤَملهومملؤخلمٞمل وٟملؤهت٘ؤهٛ.7.4%(ٗ 03.4%(, 4.5%(,مل 1.72- 

  :العلميالعالقة بني التعليم والبحح  1.1.0
٠ملؤهِقد ؾيملؤغيعجعٚدٞملهوتلدٍمل ودٟملاٚ اد تملٗهجدعؤ١ؤتمل٧ًا)د تململململململململهالىملؤهع٩جلٞملعدريملؤهتعودٍٚملٗؤهبتدثملؤهعوٌدٛملهفداملململململ

ؤهتعوٍٚملؤهع هٛمله٩ هق ١ملعِ٘ ٚٞملععؤجمٔ ملٗعٌ ْملج٘دهٔ .ملٗهدههمملةقداملؤٓتٌدتملؤن ًعدٞملعتمد٘ٙعملؤهِاد ؾيملؤهبتثدٛململململململململ
هْملهم٘ٙعملُ٘ ٚٞملؤهعٌوٚٞملؤهتعوٌٚٚٞملعهعغ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ,ملٗٗةعتملكثهملًّملؤهت)٩ٚٔتملهتتقٚهممللهم,ملهضي ُ ملًِٔ مل
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كثهؤمل وٟملؤغي)ت٠٘ملؤ٪ك دضيٛملهعغ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ,ملٗؤزيملأٜملًا٠ملٙعٌىمل وٟملهم٘ٙعمللؤهدٕملعضد٘ ٝملً)دتٌعٝململململٙعتٌامل
ًّمل ٩يملؤهبتثملؤهعوٌٛ.ملٗشٔاتملهههمملؤن ًعٞملًِهمل قاملؤهت)عِٚ تملًّملؤهقعْملؤغي عٛملهمد٘ ؤعملًوٌ٘اد عملؼيملجمد يململململ

ؤهددخملهضددا ٓ ملؤن ًعددٞملٗ ٙدد دٝمل ددادململؤهبتددثملؤهعوٌددٛملشيثددىمللهددمملؼيمله٘اددٚعملدؤ٢ددعٝملؤهِاددعملؤهعوٌددٛملهوٌجدد٩تملؤهعوٌٚددٞملململ
ؤهبت٘ ملؤهعوٌٚٞملؤهخملأقزٓ ملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ .ملٗهِ٘ تملجلِد٘ؤتملؤهبتدثملؤهعوٌدٛملؼيملج ًعدٞمل داْملسيد ملةٚٔد مل قداملململململململململ
ؤغيدد٧شيعؤتملٗؤهِدداٗؤتملؤهعوٌٚددٞمل وددٟملً)ددت٠٘ملؤن ًعددٞملٗؤهلوٚدد تملٗؤغيعؤكددزملؤهت ععددٞملهلدد .ملكٌدد ملؤُددتـيٍملصدداٗ ملؤجملدد٩تملململململململململململ

مل ٞعملٗٓددٛمل جموددٞملؤهددٌّٚملٗجموددٞملج ًعددٞمل دداْملهوعوددَ٘ملؤهمبٚعٚددٞملٗؤهتمبٚقٚددٞململململؤهعوٌٚددٞملؤغيعكزٙددٞملؤهددخملهضددا   ملؤن ًعدد
ٗجموددٞملؤهعوددَ٘ملؤ٨جتٌ  ٚددٞملٗؤٮُ)دد ُٚٞملٗجموددٞملؤهت٘ؤصددى(,ملةغدد٩مل ددّملؤٮصدداؤ ملؤغيِددتـيٍملهوٌجدد٩تملؤهعوٌٚددٞملهولوٚدد تململململ

مل.َمل4117جموٞمل وٌٚٞملفتٟملُٔ ٙٞمل  َململ03ٗؤغيعؤكزململؤهعوٌٚٞملهزيمل
ملؤه مل٣ٚٓٞ ملأ غ ١ ملًّ مل اد ملا ٍٓ ملؼيملكٌ  مل ٱِقات ملؤهخ ملؤهعوٌٚٞ ملٗؤهِاٗؤت ملؤغي٧شيعؤت ملؼي مل اْ ملج ًعٞ ملؼي تا ٙ 

ؤن ًعٞملٗؤن ًع تملؤهٌِٚٚٞملٗؤغيعؤكزملٗؤغي٧ا) تملؤهبتثٚٞملؤ٪ ع٠ملفٚثملجلاًتملةٚٔ مل ادملًّملؤ٪ٗ ؤقملؤهعوٌٚٞمل  ؤجعمل
 ًعٞمل ٩يمل  َملً مللٱكعملؼيملؤهبٚ ْملؤهاؤ٢عملف٘يملؤهِاٗؤتملٗؤغي٧شيعؤتملؤهعوٌٚٞملٗٗ شملؤهعٌىملؤهخمل ٱِقاتملؼيمل ف بملؤن

مل(.0227
مل0310هزيململ0220 ث عملؼيمل  َململ062ه٘اعتملدؤ٢عٝملؤهِاعملؤهعوٌٛملؼيملؤن ًعٞملًّمل ٩يملؤجمل٩تملؤهعوٌٚٞملًّملٗ

مل مل  َ ملُٔ ٙٞ ملؤهاؤ ىمل0227فتٟ ملً)ت٠٘ مل وٟ ملؤن ًعٞ ملهضا ٓ  ملؤهخ ملهوٌج٩ت ملؤهعوٌٚٞ ملؤغيل ُٞ ملهزدؤد ملٗع غيق عى .
ملؤجمل ملطب  ٞ ملهجعؤ١ؤت ملع اتٌعؤ  ملٗهتت)ّ ملؤق  ؤتملٗؤخل  ج ملؼي ملُ٘ ٚٞ ملهع ةٞ ملهتالى ملٗؤهتقين ملؤهفين ملٗه عؤجٔ  ٩ت

 ج ًعٞمل اْمل ٩يملؤهف ٝملؤغي عٚٞ.

ٗهقاملاعتملج ًعٞمل اْملهزيملهاجٚعملؤهبتثملؤهعوٌٛملًّمل ٩يملأُا ١ملج ٢زٝملج ًعٞمل اْملهتاجٚعملؤهبتثملؤهعوٌٛمل
ؤ٪ ٘ؤَملؤه٩فقٞملهل .ملٗمل0223-0220ٗ ٩يملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث ُٚٞململ0222ؤهخملُـيٌتملدٗ هٔ ملؤ٪ٗزيملؼيملؤهع َمل

مل ملؤا هٛ ملؤهع َ ملا٘ؤ١ٳململ0202ٗفتٟ ملهاجٚعٚٞ ملج٘ؤ٢ز ملؤهب فثري ملًّ مل ادؤع ملةٚٔ   ِِٰ ًٱ مل ملهوج ٢زٝ ملدٗ ؤت مل اٝ ملهِـيٍٚ مت
 هوبت٘ ملؤهعوٌٚٞملؤغيتٌٚزٝملٗ/ملأٗملهولتًملؤهعوٌٚٞملؤغي٧هفٞملؼيملخمتوةملجم ٨تملؤهعوَ٘ملٗؤغيععةٞ.مل

ملؤ٪ اؤدملٗؤهِ)جملَملف)4117ًَملؤهع ملفتٟٚٞملؤهض د ٝملؤجمل٩تملؤهعوٌٙ٘ع ململ(هعؤجعملأ جل َملؤناؤٗي جلٍمل جاٗيمل

ملكٚفٚٞملؤهضاٗ ملهيٞملؤٮصاؤ ملجٔٞملؤٮصاؤ ملعا١ملؤهضاٗ ملؤجملوٞملؤهعوٌٚٞ

ملؤ٪ اؤدملؤهض د ٝ

فتٟملؤهع َململ

مل4117

مل47ملُضةملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملكوٚٞملؤهز ؤ ٞمل0760َملؤجملوٞملؤهٌِٚٚٞملهوبت٘ ملؤهز ؤ ٚٞ

مل05ملف٘هٚٞملؤهعععٚٞملأجل) َملؤهت  ٙجملع ن ًعٞمل0760َملابدده

مل01ملُضةملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملكوٚ تملؤه عٚٞمل0763َملكوٚٞملؤه عٚٞمل اْمل–ؤه عٚٞمل

مل47ملُضةملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملؤهبت٘ ملٗؤها ؤا تملؤهٌِٚٚٞمل0766َملؤهٌّٚ

مل17ملًعؤتملع هع َمل1ملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملج ًعٞمل اْمل0774َملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚٞ

مل42ملُضةملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملج ًعٞمل اْمل0774َملٞؤهعوَ٘ملؤ٨جتٌ  ٚٞملٗؤٮُ) ُٚ

مل0774َملؤهت٘ؤصى
ُٚ عٞملؤها ؤا تملؤهعوٚ ملٗؤهبتثمل

ملؤهعوٌٛ
مل41ملُضةملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞ

مل4ملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملكوٚٞملؤاق٘قمل0220َملؤهق ُْ٘

 4ملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملكوٚٞملؤ٬دؤبمل0220َملؤ٬دؤب

ٞملؤجملوٞملؤهٌِٚٚٞملهوبت٘ ملؤهمبٚ

ملٗؤهضتٚٞ
 5ملُضةملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملكوٚٞملؤهمًملٗؤهعوَ٘ملؤهضتٚٞمل0220َ

 3ملاِٜ٘ملؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملكوٚٞملؤهلِااٞمل0220َملؤغئِاوملؤهٌٚين

 1 اِٜ٘ملؤهعععٚٞملكوٚٞملؤ٨جلتض دمل0222َملؤ٨جلتض دٜ

 2ملاِٜ٘ ؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞملًعكزملؤغيعأٝملهوبت٘ ملٗؤهتا ًٙمل0225َملجموٞملؤهِ٘عملؤ٨جتٌ  ٛ

مل0226َملجموٞملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ

ؤنٌعٚٞملؤهعوٌٚٞملخلعجيٛمل

ًِٗت)يبملكوٚخملؤ٨جلتض دملٗؤهعوَ٘مل

ملؤٮدؤ ٙٞ

 2ملُضةملاِٜ٘ ؤهعععٚٞملٗؤ٨قوٚزٙٞ

 

مل4117/4101-0767/0771(ملؤهِاعملؼيملؤجمل٩تملؤهعوٌٚٞملؤهخملهضا ٓ ملج ًعٞمل اْمل ٩يملؤهف ٝمل42جاٗيمل جلٍمل 
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 دادمل

ؤهبت٘ مل

 ؤغيِا٘ ٝ

 0180مل813مل818مل003 021 001 001 008 011 031 014 010 11 80 11 3 4 د 02 د 01

مل

ملأ.ملؤغي٧شيعؤتملٗؤهِاٗؤتملؤهعوٌٚٞ:

ملٗؤغي٧شيعؤتململفـيٛ ملؤهِاٗؤت ملهعقا ملؤغي هٚٞ ملٗؤهتيمٚٞ ملؤه هٚب ت ملؤو ل مل ؤٗٙٞ ملًّ ملؤن ًعٞ ملع ٓتٌ َ ملؤهعوٌٛ ؤهبتث
ً ٢ٞملٗٗؤفاملٗه)عْ٘ململ070َمل0227-0772ؤهعوٌٚٞملٗٗ شملؤهعٌى,ملفٚثمل ٱِقاتملؼيملج ًعٞمل اْمل ٩يملؤهف ٝملًّمل

ملةع هٚٞمل وٌٚٞملهت٘ عمل وٟملؤهِت٘ملؤ٬هٛ:
مل4117َفتٟملؤهع َململِاٗؤتملٗٗ شملؤهعٌىملٗ ادملؤهبت٘ ملؤهعوٌٚٞٙ٘ع ملؤغي٧شيعؤتملٗؤهمل(43 جلٍمل جاٗيمل

مل

 ؤ٪ د   ؤهعداد ؤهضفددٞ

 722 44 ؤغي٧شيعؤتملؤهعوٌٚٞ

 0451 54 ؤهِدداٗؤت

 416 75 ٗ شملؤهعٌىملٗؤها ؤاٚٞ

 *4634 *مل070 ؤٮطي هدٛ

َملٗفتٟمل67/0771 ٘ؤَملؤغيٌتاٝملًّمل(ملضيّاُ ملعتف صٚىمل جلٌٚٞملهلهؤملؤٮطي يملٗهلىمل  َملًّملؤ٪46*ملؤناٗيمل جلٍمل 
ملَ.17/4101
مل

ململ:.ملؤغيا  كٞملؼيملؤغي٧شيعؤتملٗؤهِاٗؤتملؤهعوٌٚٞملؤحملوٚٞملٗؤخل  جٚٞب
ملؤهتا ٙ ملؼيملج ًعٞمل اْملؼيملؤهِاٗؤتملؤهخملأجلٌٚتملعاؤ ىملؤه٘طّملٗ   جٕمل ٗ وٟملصعٚاملًا  كٞملأ غ ١مل٣ٚٓٞ

ملؤهِاٗؤتملٗؤغي٧شيعؤتملؤهعوٌٚٞملٗٗ شملؤهعٌىملٙتبريملأْملؤغيا  ك تملعه   ملؼيمل0202َملٗفتٟمل  َمل0772 ٩يملؤهف ٝملًّمل
(مل04(ملًا  ن,ملٗٙبريملؤناٗيمل جلٍمل 0045 مل27/0202مل–67/0772ؤهخملأجلٌٚتملؼيملؤهاؤ ىملجلاملعويتمل ٩يملؤ٪ ٘ؤَمل

فجٍملؤغيا  كٞملؼيملكىمل  َ.ملكٌ ملش  نملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيمل٧ًشيعؤتمل وٌٚٞملُٗاٗؤتملٗٗ شمل ٌىملؼيملؤخل  ج,مل
ملؤغيا  كريمل  ملع٘ع٘ ملؤناٗيمل جلٍمل 524فٚثملعوامل اد ِّٰٕٚ ملٙب ملً  مل وٟملحن٘ ملؤههٜملٙـئعمل05(مل ٩يملُف ملؤهف ٝ )

 فجٍملؤغيا  كٞملؤه)ِ٘ٙٞملؼيملهومملؤهفع هٚ تملؤهعوٌٚٞ.
(ملًا  ك تملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملج ًعٞمل اْملؼيملؤهِاٗؤتملٗؤغي٧شيعؤتملؤهعوٌٚٞملٗٗ شملؤهعٌىملؤهخمل44يمل جلٍمل جاٗ

مل4117/4101َ-0767/0771أجلٌٚتملؼيملدؤ ىملؤه٘طّمل ٩يملؤهف ٝمل
ملؤ٪ ٘ؤَ
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 ادمل

ؤغيا  كريملؼيمل

ؤهِاٗؤتمل

ٗؤغي٧شيعؤتمل

ٗٗ شملؤهعٌىمل

ؤحملوٚٞملدؤ ىمل

 ؤهٌّٚ

 0445 24مل15مل43مل46 41 17 014 031 414 014 043 64 62 10 31 01 04 45 41 2

 



35 
 

مل
(ملًا  ك تملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملج ًعٞمل اْملؼيملؤهِاٗؤتملٗؤغي٧شيعؤتملؤهعوٌٚٞملٗٗ شملؤهعٌىملؤهخمل45جاٗيمل جلٍمل 

مل4115/4116-0767/0771أجلٌٚتملؼيمل   جملؤهٌّٚمل ٩يملؤهف ٝمل
ملؤ٪ ٘ؤَ
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 ادمل

ؤغيا  كريملؼيمل

ؤهِاٗؤتمل

ٗؤغي٧شيعؤتمل

ٗٗ شملؤهعٌىمل

 ؤخل  جٚٞ

 514 06مل04مل51مل50 20 76 33 40 42 15 05 44 42 06 5 3 14 10 00 6

ععادملؤغي٧شيعؤتملٗؤهِاٗؤتملٗٗ شملؤهعٌىملٗفوق تملؤهِق شملٗؤاوق تملؤها ؤاٚٞملؤهخمل قاتمل(ملعٚ ْملاٌٚعٛمل46جاٗيمل 

ملٗ ادملؤ٪ٗ ؤقملؤها ؤا تملؤهعوٌٚٞملؤغيقاًٞملههٚٔ ململ4117/4101-0767/0771ؼيملج ًعٞمل اْمل ٩يملؤهف ٝملًّمل
ملؤ٪ ٘ؤَ
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تمل
ا 

 ؤ
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ٗؤ
قمل

 ؤ
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ٛملؤ
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ؤغي٧شيعؤتمل

 ؤهعوٌٚٞ
 722 44 4مل0مل1مل4 4 0 1 4 0 2 1 1 1 4 0 1 1 1 0 1

ؤهِاٗؤتمل

 ؤهعوٌٚٞ
 0451 54 3مل01مل2مل4 4 3 1 1 4 02 2 4 3 4 0 1 0 1 0 1

ٗ شملؤهعٌىمل

ملٗؤاوق ت

 ؤها ؤاٚٞمل

 416 75 3مل7مل7مل3 5 1 6 01 4 1 4 7 7 1 4 4 1 0 1 1

 4634مل070مل04مل41مل04مل7 00 7 00 06 3 06 01 00 02 5 6 4 0 2 4 1 ؤٮطي هٛ

مل

ُٗتٚجٞمل٨ُتـي َمل قاملؤغي٧شيعؤتملٗؤهِاٗؤتملٗؤغيا  كٞملؤهف  وٞمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملةٚٔ ملٗه٘اٚعملدؤ٢عٝملؤهِاعملؼيمل
ٗجلاململ0202-0772,ملهم٘ ملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘مله٫هق بملؤهعوٌٚٞمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل ٩يملؤ٪ ٘ؤَملؤن ًعٞ

مل  ملعهكٌؤ  ملؤهف ٝ مل ٩ي ملؤهٌِ٘ ملغيعاي ملًت٘اؽي ملعه وٟ ملًا  ن ملأات ل ملهقً ملهقًمل%6.0فـيٛ ملؤه هًٚ ملؼي ملٙوٕٚ ,)
ٍّٰملهقًملؤ٪ات لمل 6.6ؤغيعٚا    %(.2ٛملعهدُٟملًعايملهوٌِ٘مل %(ملة غيا وملؤههٜملفـي1.7%(ملٗؤ٪ات لملؤغي)  امل 4.7%(ملا

ملؤهعوٚ مل ملهزي ملؤهاُٚ  ملؤهعوٌٚٞ ملؤ٪هق ب ملًّ ملها جيٚ ع ملؤغيِتقوري مل٪ اؤد ملؤه)ِٜ٘ ملع هٌِ٘ ملؤغيت٘ام ت ملٓهٖ ٗؤ هبمت
ملؤها ج تمل ملهِٚى ملؤهتهٓٚى ملععؤً  ملق   ملًا٠ ملٗهعل  ملدادٝ, مل ًِٚٞ ملة ؤت ملؤًتاؤد مل وٟ ملة ٪ات ل( ملؤغيا  ن  ؤ٪ات ل

ٛملٗه٘اعملجم ٨هٕ,ملٗههكٚاؤمل وٟملؤاتٌعؤ ملؤهِٔ ملؤههٜملا  تمل وٕٚملؤن ًعٞملًّملؤهعوٌٚٞملؤهعوٚ ,ملٗصي٘ملؤهبتثملؤهعوٌ
ملفٚثملؤهتلّ٘ٙملٗؤٮ اؤدملؤنٚاّٙملا ج تملًٗتموب تملؤهِٔ٘وملعِا طٔ ملؤ٪ك دضيٛ.مل

 التهمية املوهية لعضو هيئة التدريص: 2.1.0
ملأ مل اْ ملج ًعٞ ملؤٓتٌت ملؤهتا ٙ , مل٣ٚٓٞ ملهعغ٘ ملؤ٪ك دضيٚٞ ملع هِ٘ ٚٞ ملؤ٨ٓتٌ َ مل ّ ملًبلعملٗةغ٩ ملٗجلت ملًِٗه ٙغ 

ملٗهم٘ٙعمل ملٗؤهتا ٙ)ٚٞ, ملؤه ع٘ٙٞ ملًٗٔ  ؤهٕ ملجلا ؤهٕ ملهتم٘ٙع ملؤهعٌى ملٗٗ ش ملؤهاٗ ؤت ملهِـيٍٚ مل ٩ي ملًّ ملؤغئِٚٞ عتٌِٚتٕ
ملؤغيعوً٘ تملٗؤه٘ا ٢ؽيملؤغيتعادٝملٗهم٘ٙعملة  وٚٞمل ٌوٕملؤهتا ٙ)ٛ.مل متملهِـيٍٚملأٗيملدٗ ٝملًٗٔ  ؤهٕمل٨اتةاؤَملهلِ٘ه٘جٚ 

مل.,ملسيب د ٝملًِٔ ملٗعا ٍملٗهاجٚعملجلٚ دٝملؤن ًعٞؼيملكوٚٞملؤهمًملج ًعٞمل اْملهوتهٓٚىملؤه عٜ٘مل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ 
  َملؼيملهعدٗدملؤهفعىملؤٮجي عٚٞملؤهخملأفااتٔ ملهومملؤهاٗ ٝملٗععاملههاٚ ملهدؤ ٝمل  ًٞملهوٌِ ٓ ملؼيملج ًعٞمل اْملُتٚجٞملٗ

٢٩ًٌٞململَ,ملٗؤههٜملًّملعٌّملؤ تض صٔ ملؤهتهٓٚىملؤه عٜ٘مل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملؤن ًعٞ,ملهٔٚهتملؿيعٗا0773
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مل ملفتٟملًِتضةملؤهع َ ملؤهتا ٙ ملعوامل ادٓ  ملّٙٗ اعملأ ععٞمل4117َهتِـيٍٚملدٗ ؤتملهوتهٓٚىملؤه عٜ٘مل٪ غ ١مل٣ٚٓٞ
مل غ٘مل٣ٚٓٞملها ٙ ,مل٣ٚٓٗٞملها ٙ ملً)  اٝ.مل0211ش  نملةٚٔ ملً ملٙقعبملًّململدٗ ٝملها ٙبٚٞ

ععُ ً ملها ٙيبململٗهتٍمل ٌوٚٞملؤهتا ًٙملًّمل ٩يملهِـيٍٚملدٗ ؤتملُـيعٙٞملٗهمبٚقٚٞملجلضهٝملٙتٍملهِفٚهٓ ملًّمل ٩ي
مل ملؤهزًين ملفـيٕ ملًٙ٘ٚ مل41ٙبوا ملا   ت ملأ عع ملسيعاي ملهِفٚهٖ ملٗٙتٍ ملأاب٘ ٚ ا  ٞ, ملأٙ َ ملعي)ٞ ملأا عٚعململ, ملا٩اٞ غياٝ

ملًتضوٞ.
ٗ وٟملٗةهمملععُ ً ملؤهتهٓٚىملؤه عٜ٘ملؼيملج ًعٞمل اْمله)عٟملدٗ ؤتملؤهتهٓٚىملؤه عٜ٘مل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملهزيململ

  قٚهمملؤ٪ٓاؤاملؤ٬هٚٞ:
ا ٙ ملعفو)فٞملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛملٗؤه٘ ٛملع٘ؿي ٢ةملؤن ًعٞملٗأٓاؤةٔ ملٗدٗ ٓ ملؼيمل اًٞملهععٙةمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهت .0

ملؤجملتٌعملٗهم٘ٙعٖ.
ملؤاتٚع بمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملهلف ٙ تمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؤن ًعٛ .4
هععٙةمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل وٟملؤ٪ا ملؤه ع٘ٙٞملهتةمٚؽيملؤغيِ ٓ ملؤها ؤاٚٞملٗعض٘ ٝمل  صٞملهضٌٍٚمل مؽيمل .1

ملؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞ.
ملٔ  ؤتملؤاتةاؤَملطعؤ٢همملؤهتا ٙ ملؤااٙثٞملؼيملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛ.ً غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ململهك) ب .2
ملؤهتعوٍملٗؤٮغي َملع٘ا ٢وٕملٗهقِٚ هٕملؤغيةتوفٞ.هقٍ٘ٙمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملًٔ  ؤتململهك) ب .3
مل.ؤهتقِٚ تملؤااٙثٞملؼيملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛها ًٙمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل وٟملؤاتةاؤَمل .4
ملٙ ملا ٖملًِٔٞملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛ.هم٘ٙعملً٘جلةمل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا  .5

ملهِـيٍٚ ملا  ا ملؤهملٗجلا ملٓهٖ ملؼيملهم٘ٙع ملؤهتا ٙ اٗ ؤت مل٣ٚٓٞ مل٪ غ ١ ملؤهتا ٙ)ٚٞ ملطعؤ٢همململؤهلف ٙ ت ملؤاتةاؤَ  وٟ
مل ملًّ ملشيلٍِٔ ملؤهخ ملؤه٩ ًٞ ملع غئ  ؤت ملٗهزٗٙآٍ ملؤغيةتوفٞ, ملؤهتا ٙ  ملعري ملٗؤهتعوٍملؤ٪ُامٞؤغي٘ؤ ُٞ ملهوتعوٍٚ ,ملؤغيةتوفٞ

خمعج تملؤهتعوٍملؤغيقض٘دٝ,ملٗ قٚهمململؤهموبٞملهوٌع  ا,ملٗهم٘ٙعملًٔ  ؤهٍٔبٞمل٨كت) بملؤغيِ املطعقملؤهتا ٙ ؤ تٚ  ملٗ
ٗهِ٘عملًٚ٘هلٍململؤهموبٞملٗهًل ُٚ هٍٔ,هعؤ ٛملً)ت٠٘ملهم٘ ملٗكٚفٚٞملؤ تٚ  مل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملهمعقملؤهتا ٙ ملؤهخمل

ملؤهفعدٙٞ مل ٗ وب هٍٔ ملًٗٔ  ؤهٍٔ ملًع  ةٍٔ ملهتم٘ٙع ملؤهاٗ ؤت ملٓهٖ ملجلاًتٕ ملؤههٜ ملؤٮأ َ مل ّ ملةغ٩ ؤاتةاؤَململوٟ,
ملهؤ٪ ملؤااٙثٞ ملا هًٚ ململؤهتعوٍتقٍ٘ٙ ملؤهتقوٚاٙٞ ملؤ٪ا هًٚ ملؤاتةاؤَ ملًّ ملؤٮًل ْ ملجلا  ملهوٗؤاا مل وٟتقٍ٘ٙ ملؤهق ٢ٌٞ

ململؤهتوقري.ٗملؤاففي
ٗ وٍملً مل قهمملةٌٚ ملٙتعوهمملعتم٘ٙعملؤهتعوٍٚملٗؤهتعوٍ,ملِٙبيٛمل وٟملؤن ًعٞملً٘ؤصوٞملجٔ٘دٓ ملهتم٘ٙعملُ٘ ٚتٕملًّمل

مل ٩يملؤ٨ٓتٌ َملع ٬هٛ:
ملهم٘ .0 ملٗطعؤ٢همملً٘ؤصوٞ مل٨ا ؤهٚجٚ ت ملؤغيتِ٘ع ملؤ٨اتةاؤَ مل وٟ ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ مل٪ غ ١ ملؤه ع٘ٙٞ ملؤغئ  ؤت ٙع

ؤهتعوٍملٗؤاتةاؤَملهقِٚ تملؤهتعوٍٚملؤااٙثٞملًّمل ٩يملدٗ ؤتملجلضهٝملٗٗ شمل ٌى,ملٗه٘ةهملهقٍ٘ٙملؤهتا ٙ ملؤن ًعٛ,مل
ملًتموب تمل قٚهممللهم.

  ٙ دٝملههاهملهلِ٘ه٘جٚ ملؤغيعوً٘ تملؼيملهعوٍملؤهموبٞ .4
ملؤ٬ه .1 ملؤغيتعوقٞملٗعع ملؤٮجعؤ١ؤت ملٗ اٙا ملُ٘ ٚتٕ, ملًٗعؤجلبٞ ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ ملهعغ٘ ملؤغئين ملع هٌِ٘ ملؤغيتعوقٞ ٚ ت

ملعتم٘ٙعملُ٘ ٚٞملؤهع  ٙٞملؤهخملِٙبيٛملأْمل ـيٟملعٔ مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؤغي)تجاٝملًٗ)  اٍٙٔ.
 ه٘ةهملؤهتجٔٚزؤتملؤهغعٗ ٙٞمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملٗ )ريملؿيعٗامل ٌؤٍ .2
ملؤغيعوً٘ .3 ملهلِ٘ه٘جٚ  ملؤغيعوً٘ تملؤحملوٚٞمل )ريملًض د  ملؤ٨ُ ُتملٗشبلٞ ملةٚٔ  ملؤهتا ٙ ملسي   تمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞ

 هوج ًعٞمل ؤ٨ُ ؤُت(
ملتهِـيٍملؤن ًعٞملةغ٩مل ّملدٗ ؤتملؤهتهٓٚىملؤه عٜ٘مل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملٗ شمل ٌىملؼيملهقٍ٘ٙملؤهتعوٍملٗهقِٚ ٗ

ملٗوهٓ .ؤٮدؤ ٝملؤ٪ك دضيٚٞملٗهدؤ ٝملؤهبت٘ ململٗؤغيعوً٘ ت.مل
مل0202فتٟمل  َململ:ملؤه٘ شٗةٌٚ ملٙههٛملًوةطملهتوممل

مل

 التأهيل والتدريب

 دٗ ؤتملؤهتهٓٚىملؤه عٜ٘:مل-أ٨ٗمل
 كوٚدد تململ٪ غدد ١مل٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ ,ملأاددت لملً)دد  املٗأاددت لملًادد  نملؼيململململهوتهٓٚددىملؤه عددٜ٘ملململاددبعملدٗ ؤتهِـيددٍٚمل

 مل0774-0773ملؤهلِااٞملٗؤهز ؤ ٞملٗملؤ٨جلتض دملٗؤاق٘ق
 ملؤغي)تجاٝ.ملَمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ 4101دٗ ٝملفتٟملأو)م ململ41ملهِـيٍٚمل
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ملا ُٚ :ملٗ شملؤهعٌىمل
مل.0226ً  وململ00-مل7ؤهعوٌٚٞململؤٮدؤ ٝملؤ٪ك دضيٚٞملٗهدؤ ٝملؤهبت٘  .0
ً  وململ05-ؤهعٌاؤ١ملُٗ٘ؤعٍٔململ03هدؤ ٝملٗهم٘ٙعملؤغي٘ؤ دملؤغي هٚٞملٗ اٙثململؤهبِ ١ملؤغي٧ا)ٛ.ملؤهعٌاؤ١ملُٗ٘ؤعٍٔمل. .0

مل.0226
ملؤهبِ ١ملؤغي٧ا)ٛ.ملؤ٪ًريملؤهع َ .1 ًٗ)  إٙملًٗا ؤ١ملؤها٧ْٗملؤغي هٚٞملعةدؤ ٝململهدؤ ٝملٗهم٘ٙعملؤغي٘ؤ دملؤغي هٚٞملٗ اٙثمل

 .مل ً) ١(0226ً  وململ05-مل03ؤن ًعٞملٗؤهلوٚ تمل.مل
 طعقملها ٙ ملؤجملٌ٘  تملؤهلبهٝ .2
ملًٔ  ؤتملها ٙ ملؤهويٞملؤ٨قوٚزٙٞ.مل .3
 .ململ0227ةربؤٙعململ2-مل1هقٍ٘ٙملأدؤ١مل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملأا وملعٌ ْملج٘دٝملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملهوج ًعٞمل .4
 .مل0227ةربؤٙعململ03-مل01ٗعٌ ْملج٘دهٔ ملؤهتقٍٚٚملؤههؤهٛملهوربؤً مل .5
 .مل0227ملُٙ٘ٚ٘مل01مل–مل00ٗؤجلعملعٌ ْملؤن٘دٝملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملؼيملج ًعٞمل اْملًٗتموب تملهم٘ٙعٖمل .6
 َمل.مل0227/ُ٘ةٌربمل6-5عِ ١ملععُ ً ملأك دضيٛملسيع ٙهمل  غيٚٞملع هتع ْٗملًعملؤغيعكزملؤهثق ؼيملؤهربٙم ُٛمل .7

 ملَ.0227/ُ٘ةٌربمل02-7هقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞململ .02
 َ.0202/ةربؤٙعمل02-6ؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ,ملةعٙهمملعٌ ْملؤن٘دٝملع ن ًعٞمل .00
 .0202ؤععٙىململ01ؤهوق ١ملؤهتا ٗ ٜملف٘يملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞمل .00
مل0202ملُٙ٘ٚ٘مل0-0ؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞمل .01
مل0202ملُٙ٘ٚ٘مل02-7ملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ .02
مل0202ملُٙ٘ٚ٘مل03-02ٍملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملؤهتق٘ٙ .03
مل0202ملُٙ٘ٚ٘مل01-00ملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ .04

  ٗ شمل ٌىململهقِٚٞملؤغيعوً٘ تمل:مل-ا هث مل
مل5/0777َ/مل05مل-مل22أا اٚ تملِٗٙاٗ ملٗؤ٨ُ ُتململ .0
مل0221/مل6/مل00مل-مل5/مل3أا اٚ تملِٗٙاٗ ملٗؤ٨ُ ُتملململململ .0
مل0221/مل07/7-0أا اٚ تملِٗٙاٗ ملٗؤ٨ُ ُتمل .1
ا   تململ2أٙ َملسيعايململ1ٗ شٞمل ٌىملؼيملؤاتةاؤَملؤهب ٗ عِ٘ٙتملؼيملؤهتا ٙ ملًاٝملكىملًِٔ ململ03هِـيٍٚمل .2

مل0226/0202ؤ٪ ٘ؤَململيًٙ٘ٚ مل ٩

 األلقاب العلمية ألعضاء هيئة التدريص وهيئة التدريص املشاعدة:
ملؤه مل٣ٚٓٗٞ ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ مل٪ غ ١ ملؤهعوٌٚٞ ملؤ٪هق ب مل )ً ملؤهت٘ ٙع مل د( مل جلٍ ملؤناٗي ملؤغي)  اٝ,ملٙ٘ع  تا ٙ 

ملؤهزًِٚٞمل ملؤهف ؤت ملُف  مل ٩ي ملا٘ؤ١ ملفا مل وٟ ملؤهل٣ٚتري ملجل٘ؤَ ملؼي ملُٗ٘ ٛ مل ادٜ ملهم٘  ملًّ ملفا  ملً  ملع٘ع٘  ٗٙعل 
ً٘ععملؤهقٚ وملٗؤهتتوٚى,ملكٌ ملٙبريملم١٩ملٗٗع٘ ملً ملفـيٚتملعٕملج ًعٞمل اْملًّمل   ٙٞملٗؤٓتٌ َملًِهملعا١مل قٚهممل

مشىملةٌٚ ملمشىملكىملجم ٨تملؤهِا ؾيملٗ ِ صعملؤغيا ٩تملؤه٘فاٝملؤغيب  كٞ.مل٨ٗملوعٲٗملؼيمللهم,ملة هع  ٙٞملٗؤ٨ٓتٌ َمل
ملهم٘ ٖمل ملؤهعٌىملؤن ًعٛملًٗ)   ملهت٘جلةملدِٙ ًٚلٚٞ ملٗ وٕٚ ملؤهزؤٗٙٞ ملؤههٜملضيثىملفجع ملؤهعِضع ملٓهؤ ملةٚٔ  ؤغيةتوفٞملسي 

 ؤغي)تقبوٛ.
مل17/4101َ-71/0770جاٗيمل جلٍمل د(ملؤهت٘ ٙعمل )ًملؤ٪هق بملؤهعوٌٚٞمله٫ ٘ؤَمل

ملهطي هٛ  أات لملً)  ا ًدا و ًعٚدا
ملت لأا

 ًا  ن
 أاتد ل

ملؤهوقدً

 ؤهع َملؤها ؤاٛ

مل470 000 404 466 31 41 0771/0770 

مل620 مل044 مل074 مل171 مل32 مل14 مل0773/0774

مل0034 125 063 261 61 32 4111/4110 

مل0274 153 454 402 053 34 4113/4114 

مل0256 مل25 074 370 464 136 4114/4115 

مل0306 مل115 مل144 مل341 مل410 مل36 مل4115/4116

مل0526 مل213 مل207 مل364 مل415 مل50 مل4116/4117

مل0703 مل330 مل230 مل410 مل410 مل60 مل4117/4101

مل011% ملؤهت٘ ٙعملؤهِ)يبمل هوع َملؤ٪ هملةقؽي( 2.4% 04% 10.2% 41.4% 46.6%

مل3.3% مل4.7% 6.0% 1.7% 2% 6.6%  ًت٘اؽيملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘مل  ٩يملؤهف ٝملعهكٌؤ (
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مل ملهوبٚ ُ تملؤغيا جٞ ملؤهت٘ ٙع تملؤهِ)بٚٞ مل جلٍمل د(ملسيت٘اؽيملٗشياُ  ملههٕٚ ؼيملؤهضةملؤ٪ هملًّملُف ملؤناٗيملؤغيا  
ًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘ملهلىملهقًمل وٌٛمل وٟملفاٖ,ملًِٗٔ ملٙتغ ملعهْملهقًملؤغيعٚاملحيـيٟملعه وٟملًت٘اؽيملغيعايملؤهٌِ٘مل

ملؤ٪ات لملٗؤغيا وملؤهوهؤْملفـيٚ ملعِ)بٞمل 6.0%(,ملٙوٕٚملؼيملؤه هًٚملهقًملؤ٪ات لملؤغيا  نمل 6.6ؤه)ِٜ٘مل  ٍّٰ %(مل4.7%(ملا
%(.ملٗكىملهومملؤغيت٘ام تملهل مل1.7%(ملهلٍىمل وٟملؤهت٘ؤهٛ,ملٙوٌٚٔ ملهقًملؤ٪ات لملؤغي)  املؤههٜملفـيٛملعهدُٟملًعايمل 2 ٗ

ملهزيمل ملؤهاُٚ  ملؤهعوٌٚٞ ملؤ٪هق ب ملًّ ملها جيٚ ع ملؤغيِتقوري ملٮ اؤد ملؤه)ِٜ٘ ملع هٌِ٘ ملؤ٪ًع ملٙعهبؽي مل ِاً  ملٗخب صٞ د٨٨هٔ 
ًا٠ململ–ًّملج ًُملآ عململ–ًِٚٞملدادٝ,ملٗٓٛملهعل ملعمبٚعتٔ ملؤهعوٚ مل ؤ٪ات لملؤغيا  نملٗؤ٪ات ل(مل وٟملؤًتاؤدملة ؤتمل 

ملٗؤه)هملجلاً عملحن٘ملؤاتٚف ١ملًتموب ت/ملشعٗؾيمل ق  ملععؤً ملؤهتهٓٚىملٗؤهبتثملؤهعوٌٛملهِٚىملؤها ج تملؤهعوٌٚٞملؤهعوٚ 
ٙٱ٩ففيملِٓ ملأْملة٣ٞملؤغيعٚاّٙمل ـيٟملع ه هًٚمل ؤ٨ُتق يملأٗملؤه جلٛملؤ٪ك دضيٛملععاملؤُقغ ١ملؤهف ؤتملؤهزًِٚٞملؤغيقع ٝمل 
مل٨ةت عمل ملك ْ ملٗهْ مللهم, ملؼي ملوعؤعٞ مل٨ٗ ملؤ٪ ع٠. ملؤهف٣ ت ملًع ملع غيق  ُٞ ملؤه)ِٜ٘ ملؤهٌِ٘ ملًعاي ملًت٘اؽي ملفٚث ملًّ ؤ٪ٗي

ه اؤدؤعململ–َ,مل وٟمله اؤدمل١٨٧ٓمل70/0774هوِـيعمل,مل٪ْملج ًعٞمل اْملجلاملٰدٰ جتٲ,ملٗخب صٞملًعملًموعملؤهع َملؤن ًعٛمل
مل ملؤغيع ُٗٞ ملؤهل٣ٚٞ ملعٌّ ملععِ ٙٞ ملؤ تٚ  ٍٓ ملٙتٍ ملأْ ملععا ملؤغي ج)تهملغي٘ؤمل–جٚاؤع ملد جٞ ملهِٚى ملةٕٚ ملٗؤهتقاَ ملؤهبتث صوٞ

ة هاكت٘ ؤٖملؤاتٌعؤ ؤعملهؤِ ملؤههٜملا  تمل وٕٚملؤن ًعٞملًِهملؤهبا١ملٗملع ههؤتملًّملفٚثملؤهت٣ٚٔٞملأٗملؤهتلّ٘ٙملٗؤٮ اؤدمل
ملؼيمللهمملًّمل ملً)تفٚاٝ ملؤهتعوٌٚٛملٗؤهبتثٛ( ملؤ٪ك دضيٛمل عاقٚٞ ؤنٚاّٙملا ج تملًٗتموب تملؤهِٔ٘وملعِا طٔ 

ملٗؤا٘ؤةز ململؤهت)٩ٚٔت ملاِ٘ٙ ع ملؤهاٗهٞ ملهعصآ  ملؤهخ ملٗؤ٨ تٌ دؤت ملؤه٘فاٝململ–ؤهبتثٚٞ ملهتتقٚهم ملؤ٪ٗي ملؤهع َ ملًّ عا١ٳ
ااؤعمل٨فتٚ ج هٔ ملًّملؤهل د ملؤهتا ٙ)ٛملؤغيع ْٗملٗع ا ٓ تملواَملؤهتِفٚهململ–ؤغيب  كٞملٗ وٟملحن٘ملوهملً)ب٘قملًّملجلبىمل

ملؤهفّع يملهربؤً ملؤها ؤا تملؤهعوٚ ملؼيملؤهاؤ ىملٗؤخل  جمل وٟملفاملا٘ؤ١(.
(ملضيٱاُ ملعبٚ ُ تملهفضٚوٚٞملهٯطي يملؤههٜملهغٌِٕملؤناٗيملؤه) عهمملف٘يمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملھيملؤهت هٛمل ٗؤناٗ

 (.مل4117/4101ؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝمل )ًملؤ٪هق بملٗؤهلوٚ تملهوع َملؤ٪ همل 
 

)ًملؤهلوٚ تملٗؤ٪هق بمل مل4117/4101َمله٘ ٙعمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝملؼيملؤهع َ (ھ ملجاٗي
 وٌٚٞؤهع

 ؤهلوٚددٞ َ
 هطي هدٛ ًعٚددا ًدا و أ.ملً)  دا أ.ملًا  ن أاتدد ل

 ؤجملٌ٘ع هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘ 

I ٞملكوٚ تملؤه عٚدد                      

 407 40 036 04 04 06 44 44 53 3 29 2 16 ؤه عٚٞ/مل اْ 0

4 
ؤه عٚٞ/مل

  قب  
4 1 3 1 11 3 47 01 45 7 74 45 041 

 044 13 70 01 44 01 07 4 11 1 02 1 4 ؤه عٚٞ/ملصرب 1

 001 2 014 1 26 0 44 1 10 1 0 1 1 ؤه عٚٞ/ملشب٘ٝ 2

 41 4 36 0 14 0 41 1 2 1 4 1 1 ؤه عٚٞ/ملٙ ةع 3

4 
ؤه عٚٞ/مل
 ؤهغ هع

1 1 0 1 00 1 41 1 44 4 40 4 41 

 51 6 43 1 21 1 04 4 2 1 4 1 1 ؤه عٚٞ/مل دة ْ 5

 44 0 40 0 47 1 45 1 2 1 0 1 1 ؤه عٚٞ/مله٘د  6

 45 0 44 1 12 0 41 1 7 1 1 1 1ؤه عٚٞ/ملط٘ مل 7

0
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 ؤهلوٚددٞ َ
 هطي هدٛ ًعٚددا ًدا و أ.ملً)  دا أ.ملًا  ن أاتدد ل

 ؤجملٌ٘ع هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘  هُ   لك٘ 

 ؤهب فٞ

 41 01 5 5 2 4 4 1 0 1 1 1 1 ًعٔاملؤهوي ت 01

 741 032 547 33 463 34 415 13 414 4 33 4 41 ؤجملٌ٘ع  

II 
ؤٮُ) ُٚٞململؤها ؤا تكوٚ تمل

  ٞٗؤ٨جتٌ  ٚ
                     

 34 00 23 0 5 4 1 2 05 1 02 0 2 ؤ٨جلتض د 0

 017 41 64 3 00 01 42 6 45 1 06 1 4 ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ 4

 011 06 63 1 5 6 46 5 14 1 01 1 2 ؤاق٘ق 1

 016 21 76 01 02 01 00 01 23 1 40 0 5 ؤ٬دؤب 2

 214 74 102 44 17 11 44 14 043 4 41 4 40 ؤجملٌ٘ع  

III ٞٚكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚق                      

0 
ُ صعملهوعوَ٘مل

 ؤهز ؤ ٚٞ
02 4 07 3 01 4 2 1 2 0 30 01 40 

4 
ؤهمًملٗؤهعوَ٘مل

 ؤهضتٚٞ
5 0 43 1 71 11 41 10 44 05 042 64 424 

 13 41 03 00 6 0 1 0 2 3 4 4 0 طدًملؤ٪اِد ْ 1

 16 02 42 6 00 0 0 1 3 4 5 1 1 ؤهضٚاهددددٞ 2

 021 41 041 01 44 4 01 2 24 1 11 1 7 ؤهلِااٞ 3

 32 1 32 1 47 1 02 1 00 1 1 1 1 ؤهِفؽيملٗؤغيع دْ 4

5 
ًعكزمل

 ؤا اًملؤ٬هٛ
1 1 1 1 1 0 1 0 3 4 3 2 7 

 364 031 214 27 010 21 34 20 044 03 64 3 10 ؤجملٌ٘ع  

 0703 174 0307 044 243 044 143 016 271 45 412 7 54 ؤٮطي هٛ  

 

ملهوع َمل ملٗؤهلوٚ ت ملؤهعوٌٚٞ ملؤ٪هق ب مل )ً ملؤغي)  اٝ ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٗٞ ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ ملهبٚ ُ ت ملؤهت٘ ٙع مل وٚى ًّ
ّّٚملهِ ملً ملٙوٛملًّملأً٘ :مل4117/4101ؤن ًعٛمل ملؤغيا جٞملؼيملهط  ملؤناٗيملأ ٩ٖملٙتب

تملؤهت هٚٞمل )ًملؤ٪ٌٓٚٞ:ملؼيملكوٚٞمل(ملأات لؤع,ملٙت٘  ْ٘مل وٟملؤهلوٚ 60ؤ٪ا ههٝ:ملعوامل ادٍٓملؼيملؤن ًعٞمل  -0
مل  مل اْ ملؤهمبٚعٚٞمل06ؤه عٚٞ/ ملؤهعوَ٘ ملكوٚ ت ملٗؼي ملٗصرب, مل قب   ملؼي ملةع ٚٔ  ملًّ ملةعع ملكى ملؼي ملٗأات لّٙ ملأات ل )

مل  مل 14ٗؤهتمبٚقٚٞ ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ ملؤٮُ) ُٚٞ ملؤهعوَ٘ ملكوٚ ت ملٗؼي ملأات ل, ملجملٌ٘عمل41( ملؤهِ)يب ملؤه٘ ْ ملٗٙضى ملأات ل, )
 جل٘ؤَمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝملؼيملؤن ًعٞ.%(ملةقؽيملًّملهطي هٛمل2.4ؤ٪ا ههٝمل 

مل  -4 ملؤن ًعٞ ملؼي مل ادٍٓ ملعوا ملؤغيا  كْ٘: مل 410ؤ٪ا ههٝ ملٗٙالوْ٘ ملًا  ن ملأات ل ملؤٮطي هٛ,مل04( ملًّ )%
 ٗٙت٘  ْ٘مل وٟملكوٚ تملؤن ًعٞملك ٬هٛ:

  ؤ٪ٗزيملععادمل(ملأات لملًا  ن,ملٗ تىملكوٚٞملؤهلِااٞملؤغيعهبٞمل010ؼيملكوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚٞمل
ملٗع٘ؤجلعمل11  ملؤهز ؤ ٚٞ ملهوعوَ٘ ملُ صع ملٗكوٚٞ ملؤهضتٚٞ ملٗؤهعوَ٘ ملؤهمً ملكوٚٞ ملؤه هٚدً ملٗعِف  ملهوٚٔ  ملًا  ن ملأات ل )
مل(ملأات لملًا  نملؼيملكىملًٌِٔ مل وٟملؤهت٘ؤهٛ.مل42(ملٗمل 46 

  مل ملهزي ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ ملؤٮُ) ُٚٞ ملؤهعوَ٘ ملكوٚ ت ملؼي ملؤهعاد ملًٍِٔ: 47ٗٙضى ملًا  ن, ملأات ل ملكوٚٞمل42( ملؼي )
 (ملؼيملكوٚٞملؤاق٘ق.مل01(ملؼيملؤ٨جلتض د,ملٗٙضىملؤهعادملهزيمل 05(ملؼيملكوٚٞملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ,مل 06 ؤ٬دؤبملٗ
  مل05(ملًٍِٔملٙعٌوْ٘ملؼيملكوٚٞملؤه عٚٞ/ اْملٗ 14(ملأات لملًا  ن,مل 40ؼيملكوٚ تملؤه عٚٞملٙضىملؤهعادملهزيمل)

ملٙ  مل قب  , ملشب٘ٝ, ملًّ ملكى ملؼي ملؤه عٚٞ ملكوٚ ت مل وٟ ملً٘  ْ٘ ملٗؤهب جلٛ ملصرب ملؤه عٚٞ/ ملكوٚٞ ملٗوهٓ ملؼي ملٗؤهغ هع ةع
 ةقؽي.ململ4-0عة اؤدملع٣ٚوٞمله ؤٗ ملً ملعريمل

%(ملهقعٙب عمل10.2(ملأٗملسي ملٙع ديمل 410ؤ٪ا ههٝملؤغي)  اْٗ:ملٗضيثوْ٘ملأكربملة٣ٞملؼيملؤن ًعٞملععادملٙضىملهزيمل  -1
 ًّملهطي هٛمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝملؼيملؤن ًعٞ.ملٗٙـئعملًّمله٘ ٙعٍٔمل وٟملؤهلوٚ تملؤ٬هٛ:

 ملًّمل12.3(ملأات لملً)  املسي ملٙع ديمل 415عوَ٘ملؤهتمبٚقٚٞملٗؤهمبٚعٚٞملٙضىملؤهعادملهزيمل ؼيملكوٚ تملؤه)%
 ؤ٪ا ههٝملؤغي)  اّٙ.

  مل ملهزي ملؤهعاد ملٙضى ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ ملؤٮُ) ُٚٞ ملؤهعوَ٘ ملكوٚ ت مل 035ؼي ملضيثوْ٘ ملً)  ا, ملأات ل ملًّمل44.0( )%
 ؤ٪ا ههٝملؤغي)  اّٙمل.

  مل ملٙالوْ٘مل 415ؼيملكوٚ تملؤه عٚٞ ملأات لملً)  ا, ملٗه)تقمًملكوٚٞمل17.2( ملؤغي)  اّٙ. %(ملًّملؤ٪ا ههٝ
مل  ملٙع دي ملً  ملٗفآ  مل اْ مل قب   20ؤه عٚٞ/ ملؤه عٚٞ/ ملكوٚٞ ملهوٚٔ  ملًٍِٔ ملؤه عٚٞ/مل%04.1( ملٗكوٚٞ ,)%

 %(مل وٟملكوٚ تملؤه عٚٞملؤ٪ ع12.5.٠%(,ملٗكوٚٞملؤه عٚٞ/ملشب٘ٝملٗهت٘ عملؤهِ)بٞملؤغيتٌٌٞملؤهب جلٚٞمل 03.4صرب 
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مله -2 ملٙضىمل ادٍٓملؼيملؤن ًعٞ ملٗٙالوْ٘مل 230زيمل ؤغيا اْ٘: ملؤهتا ٙ مل41.4(ملًا و, %(ملًّملهطي هٛمل٣ٚٓٞ
 ٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝملؼيملؤن ًعٞ.ملٗٙت٘  ْ٘مل وٟملؤهلوٚ تملك ٬هٛ:

  ملًّملؤغيا اريملؼيملؤن ًعٞ.36.1(ملًا وملسي ملُ)بتٕمل 441كوٚ تملؤه عٚٞ:مل ادٍٓمل)% 
  ملًّملهطي هٛملؤغيا اري.41.2(ملًا وملسي ملٙع ديمل 74كوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهتمبٚقٚٞملٗؤهمبٚعٚٞ:مل ادٍٓمل)% 
  مل ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ: ادٍٓ ملؤٮُ) ُٚٞ ملؤهعوَ٘ مل 74كوٚ ت ملٙع دي ملٗسي  ملًا و ملؼيمل40.1( ملؤغيا اري ملًّ )%

 ؤن ًعٞ.
ملفٚثملعوامل -3 ملؤغي)  اّٙ, ملًّملجلبىملا ُٛملأكربملة٣ٞملؼيملؤن ًعٞملععاملؤ٪ا ههٝ مللكعُ  ملٙالوْ٘ملكٌ  ؤغيعٚاْٗ:

جل٘ؤَمل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل٣ٚٓٗٞملؤهتا ٙ ملؤغي)  اٝ,ملٗهتتادمل%(ملًّملهطي هٛمل46.6(ملًعٚاملعِ)بٞملجلا ٓ مل 330 ادٍٓمل 
 ه٘ ٙع هٍٔمل وٟملؤهلوٚ تملك ٬هٛ:

  ملًّملؤغيعٚاّٙملؼيملؤن ًعٞمل.44.1(ملًعٚاملعِ)بٞمل 121كوٚ تملؤه عٚٞملععادمل)% 
  مل.45.1(ملًعٚاملٗعِ)بٞمل 031كوٚ تملؤهعوَ٘ملؤهمبٚعٚٞملٗؤهتمبٚقٚٞملععادمل)% 
  (.00.1(ملًعٚاملٗعِ)بٞمل 40كوٚ تملؤهعوَ٘ملؤٮُ) ُٚٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞملععادمل% 

 :املادية مصادر التعلم: 2.0
ةغ٩مل ّملؤ٨ٓتٌ َملععغ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملع  تب  ٖملأٍٓملًض د ملؤهتعوٍ,ملٗؤهعٌىمل وٟملهم٘ٙعملة  وٚٞملطعقملؤهتعوٍٚمل
ملؤغيلتب تملؤن ًعٚٞمل ملؤهتعوٍملؤ٪ ع٠ملكتم٘ٙع مل وٟملؤ٨ٓتٌ َملسيض د  ملفعصتملج ًعٞمل اْملأٙغ  ٗؤهتعوٍملٗؤهتقٍٚٚ,

ملٚ تملؤهتعوٍٚملٗؤهق  اٝملؤهتقِٚٞملٗؤغي دٙٞملهوج ًعٞ.ملٗهم٘ٙعملهقِ

  امللتبات: 0.2.0
ملؤغيلتب تملًّملأٍٓملًلُ٘ تملؤاٚ ٝملؤ٪ك دضيٚٞملؼيملؤن ًع تملٗؤغي٧ا) تملؤهعوٌٚٞ.ملاُّهٱع

ٗشيتومملج ًعٞمل اْملًلتبٞملًعكزٙٞملًٗلتبٞملؼيملكىملكوٚٞملًٗعكزمل وٌٛملٗهاؤ ملؤغيلتب تملٗؤخلاًٞملؤغيلتبٚٞملًّمل
ملهوٌلتب تملٗؤهِاعمل وٟملً)ت٠٘ملؤن ًعٞملٗهدؤ ٝملؤغيلتب تملؼيملكىملكوٚٞ.ملجلبىملؤٮدؤ ٝملؤهع ًٞ

ملؤهضعبٞمل ملؤغئ َ ملًّ ملؤغيلتبٚٞ ملٗؤخلاًٞ ملٗجل   هٔ  ملٗؤهلوٚ ت ملؤن ًعٞ ملًلتب ت ملهم٘ٙع ملًٌٔٞ مل ؤهت مل٨ٗ ملك ُت هقا
ملمت ملؤغيلتب ت ملعا٣ْ٘ ملؤن ًعٞ مل ٢ اٞ ملٗؤٓتٌ َ ملٗؤالً٘ٞ ملؤه)ٚ اٚٞ ملؤهقٚ دٝ ملعا ٍ ملٗهلّ مل اْ. ملج ًعٞ ملؼي ملٗؤن)ٌٚٞ

مل مل  َ ملُٔ ٙٞ ملًِه ملٗ  صدٞ ملؤغيلتبٚٞ ملٗؤخلاًٞ ملهوٌلتب ت ملؤهتم٘ٙع ملأ ٌ ي ملًّ ملؤهلثه مل ٌوٚٞمل0772هق   ملهزؤي مل٨ٗ َ
ٗفتٌ عملا٘امله)تٌعملؼيملؤغي)تقبى,ملٗلهممل٪ُٔ ملهه دهملؤهم عدعملؤ٨اتٌعؤ ٜملًّمل ٩يمل صاملؤ٨ تٌ دملؤهتم٘ٙعملج  ٙدٞ,مل

ملغيتع جلبٞ.أٗملؤ٨اتثٌ  ؤتملؤه٩ ًٞملاِ٘ٙ عملؼيملهط  ملؤخلمؽيملؤخلٌ)ٚٞملؤ
مل0773ٗٙ٘ع ملؤناٗيملؤهت هٛملهفض ٢ٚٞملععادملؤهلتًملؼيملؤٮدؤ ٝملؤهع ًٞملهوٌلتب تملًٗلتب تملؤهلوٚ تمله٫ ٘ؤَملًّمل

مل.4117فتٟمل
مل4117ََملفتٟمل0773(مل ادملؤهلتًملؼيملؤٮدؤ ٝملؤهع ًٞملهوٌلتب تملًٗلتب تملؤهلوٚ تمله٫ ٘ؤَملًّملجاٗيمل جلٍمل 

 ؤغيلتبددٞ ؤهعجلٍ

مل ادمل ِ ّٗٙملؤغيعؤجعملٗؤهلتًملًّ

 0777فتٟملُٔ ٙٞململ0773  َمل

 ادمل ِ ّٗٙملؤغيعؤجعملٗؤهلتًملًّمل

 4117فتٟملُٔ ٙٞململ4111  َمل
 ؤٮطي هٛملؤهعد َ

  دادملؤهِ)ج  دادملؤهعِ ّٗٙ  دادملؤهِ)ج  دادملؤهعِ ّٗٙ  دادملؤهِ)ج  دادملؤهعِ ّٗٙ

 26822 16423 19805 12051 7017 4372 ؤغيعكزٙٞ 0

 58769 4754 9739 4754 49030 دد ؤه عٚٞ/مل اْ 4

 13905 5136 675 336 13230 4800 ُ صعملهوعوَ٘ملؤهز ؤ ٚٞ 1

 25686 1192 3686 1192 22000 دد ؤ٨جلتض د 2

 17933 3858 1880 647 16053 3211 ؤهمدً 3

 17268 3021 1484 804 15784 2217 ؤهلِااٞ 6

 11935 2591 3764 1742 8171 849 ؤاق٘ق 7

 13668 5018 5337 3352 8331 1666 ؤه عٚٞ/ قب   8
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 ؤغيلتبددٞ ؤهعجلٍ

مل ادمل ِ ّٗٙملؤغيعؤجعملٗؤهلتًملًّ

 0777فتٟملُٔ ٙٞململ0773  َمل

 ادمل ِ ّٗٙملؤغيعؤجعملٗؤهلتًملًّمل

 4117فتٟملُٔ ٙٞململ4111  َمل
 ؤٮطي هٛملؤهعد َ

  دادملؤهِ)ج  دادملؤهعِ ّٗٙ  دادملؤهِ)ج  دادملؤهعِ ّٗٙ  دادملؤهِ)ج  دادملؤهعِ ّٗٙ

 15809 9660 4746 2390 11063 7270 ؤه عٚٞ/ملصرب 9

 17527 9076 5803 2737 11724 6339 ؤ٬دؤب 10

 12860 1199 4860 1199 8000 دد ؤه عٚٞ/ملشب٘ٝ 11

 4465 839 1465 839 3000 دد ؤهِفؽيملٗؤغيع دْ 12

 3669 1305 2669 1305 1000 دد ؤه عٚٞ/ملٙ ةع 13

 5727 2742 4727 2742 1000 دد عٚٞ/مل دة ْؤه  14

 5656 2450 4756 2450 900 دد ؤه عٚٞ/ملؤهغ هع 15

 4200 2196 4000 2196 200 دد ؤه عٚٞ/مله٘د  16

 3195 1302 3195 1302 دد دد ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞ 17

 3238 1803 3238 1803 دد دد ؤه عٚٞ/ملط٘ ملؤهب فٞ 18

 

 ة والهشر:دار جامعة عدن للطباع 0.2.0
ملج ًع ملك ةٞململٞاعت ملؼي ملؤهموبٞ ملنٌٚع ملًت٘ةعؤع ملٗؤغيعجعٛ ملؤن ًعٛ ملؤهلت ب ملجعى ملهزي ملهُا ٢ٔ  ملًِه  اْ

ملهمب  ٞمل ملًت٘ؤععٞ ملًمبعٞ ملهُا ١ مل وٟ ملؤهثٌ ُِٚ ت ملُٔ ٙٞ ملؼي مل اْ ملج ًعٞ ملجلٚ دٝ مل ٌوت ملةقا ملٗههؤ ؤهتةضض ت.
ملهوٌمبعٞ,ّملِٓ نملٓٚلوٚٞملٗؤعتٞملٗك ُتملؤهباؤٙٞملًت٘ؤععٞملًٗتعثعٝملٗململهلملٗدٗ ٙ ت.ًتموب تملؤن ًعٞملًّملكتًمل

مل ملهٯ ٩َ ملؤهع ًٞ ملؤٮدؤ ٝ ملًّ ملجز١ؤ ملؤه٘جلت مللهم ملؼي ملؤغيمبعٞ ملك ُت ملةقاململٗؤغيمب٘  ت.عى ملؤ٪ا اٚٞ ملؤهتجٔٚزؤت أً 
ٗ وٟملؤهعوٍملًّملغيمبعٞملٗهصي ملك ْملأفاملًب ُٛملكوٚٞملؤ٨جلتض د.ململك ُتملع)ٚمٞملٗمتملهعكٚبٔ ملؼيملًبِٟملململٙديملأص٩ع

مل ملعههتؤهضع٘ع تملؤهخمل ؤةقتملؤغيعفوٞ ململؤ٪ٗزيملًّملههاٚ ملؤغيمبعٞ ملؤغيمبعٞ ملجلٚ دٝ ملكبهٝ ملجٔ٘دؤ همب  ٞململهتايٚؤ 
ملععضملؤغيمب٘  تملؤن ًعٚٞ.ملململ

ملؤغي عٛ ملؤهقعْ مله)عِٚٚ ت ملًّ ملؤهث ُٛ ملؤهِضة ملٗؼي ململؤوهت. ملؤن ًعٞ ملًِ ابٞملجلٚ دٝ ملع٣ٚٞ ملخلوهم ملهِـيٌٚٚٞ جلعؤ ؤت
ٗهعاملدؤ ملج ًعٞمل اْملهومب  ٞملٗؤهِاعمل.ملتم٘ٙعملًمبعٞملؤن ًعٞملٗ ٘ٙؤ ملهزيملدؤ ملُاعملٗطب  ٞملج ًعٚٞملًتةضضٞه

ملؤه٘طّملؤهٌٚين.ململ وٟملً)ت٠٘ج ًعٚٞملُاعملدؤ ملأٗيمل
ملؤن ًعٚٞٗ ملؤهلتً ملطب  ٞ ملج ًُ ملؤغيتةضضٞملهزي ملؤهعوٌٚٞ ملٗؤجمل٩ت ملهومب  ٞململهقَ٘ملٗؤهِاعؤت مل اْ ملج ًعٞ دؤ 

مل٧ًا) تملٗكهؤملهض  مل اْ,هب فثريملٗكت بملًّمل   جملج ًعٞململًٗمب٘  تملُٗاعؤتُٗاعملكتًملعمب  ٞململٗؤهِاع
ململؤجملتٌعملؤغياُٛ.

مل4117َ-4110ٗه٘ع ملؤهعاَ٘ملٗؤناؤٗيملؤ٬هٚٞملصي٘ملهُت جٚٞملدؤ ملج ًعٞمل اْمل ٩يملؤ٪ ٘ؤَململ
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مل4117َ-4110(ملهُت جملؤهاؤ ملًّملؤغيمب٘  تملؼيملؤه)ِ٘ؤتمل0جاٗيمل جلٍمل 
مل

 كت بملُاٗٝملجموٞ كت بملج ًعٛملًٗعجعٛ كت بمل  َ ؤهع َ
هطي هٛملؤهعِ ّٗٙمل

ملؤغيمب٘ ٞ

2001 33 15 15 10 73 

4114 25 34 24 2 85 

2003 47 32 30 8 117 

2004 40 26 25 4 95 

2005 28 17 17 2 64 

4114 37 17 20 3 77 

 76 6 23 14 33مل2007

4116 41 01 40 6 44 
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  :املختربات وتقهيات املعلومات1.2.0
ملؤغيةتربؤت:

ملٗؤغي ملع هلت ب ملؤ٨ٓتٌ َ مل ّ ملعِٚتٔ ملٗةغ٩ ملؼي ملكبهٝ ملُ٘ ٚٞ ملُقوٞ ملهفاؤ  مل وٟ ملأٙغ  مل اْ ملج ًعٞ مل ٌوت لتبٞ
ملٗه٘ةهملؤهتجٔٚزؤتمل ملؤغيعوً٘ ت, ملٗهقِٚٞ ؤهتتتٚٞملًّمل ٩يملهم٘ٙعملؤغيةتربؤتملٗؤه٘ شملؤهعوٌٚٞملٗخمتربؤتملؤهلٌبٚ٘هع

ملة ملٗهم٘ٙع ملٗؤهتعوٍ ملؤهتعوٍٚ ملُ٘ ٚٞ ملهم٘ٙع ملحيقهم ملسي  ملؤها ؤاٚٞ, ملؤهق   ت ملؼي ملؤااٙثٞ ملٗؤهتقِٚ ت   وٚٞملؤغيتِ٘ ٞ
ملٗؤهت)٩ٚٔتمل ملؤٮًل ُ ت ملًّ ملؤاتف دٝملػيلِٞ ملأجلضٟ ملهتتقٚهم ملف هٚ  ملؤن ًعٞ ملٗهعٌى ملك ةٞ. ملؤهربؤً  ملؼي خمعج هٔ 
ملٗفاؤتمل ملعري ملؤ٬هٛ ملهوت اً ملؤهابلٛ ملؤهععؽي ملغيِـيً٘ٞ ملؤ٪ا اٚٞ ّٞٚ ملؤهبِ ملًاعٗع ملٙ٘ةعٓ  ملأْ ملؤغيت٘جلع ملًّ ملؤهخ ؤغي دٙٞ

ملؤن ًع  ملًّ ملوهٓ  ملًع ملؤ٪ هٝ ملٓهٖ ملٗعري ملؤغيةتوفٞ ملؤهع٘ؤًىملؤن ًعٞ ملًّ ملطيٚعٔ  ملٗٓهٖ ملؤهٌِٚٚٞ, ملٗوه ملؤهٌِٚٚٞ ت
ملؤ٪ا اٚٞملؤغي)  اٝملؼيمل قٚهمملؤهتم٘ٙعملؤهِ٘ ٛملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ.

ملًّٗملأٍٓملً مل قهمملؼيملجم يملهم٘ٙعملؤغيةتربؤتملٗهقِٚٞملؤغيعوً٘ تملضيلّمللكعملؤ٬هٛ:
غدد ١مل٣ٚٓددٞملف ادد٘بمل٪ غدد ١مل٣ٚٓددٞملؤهتددا ٙ ملؼيملًعكددزملؤهتمدد٘ٙعملؤ٪كدد دضيٛملهتددا ًٙملأ ملململٜههاددٚ ملخمتددرب .0

ؤهتا ٙ مل وٟملؤاتةاؤَملهلِ٘ه٘جٚ ملؤغيعوً٘ تملؼيملؤهتا ٙ ,ملٗه٘ةهمل اًٞملؤ٨ُ ُدتملؤجمل ُٚدٞمل٪ غد ١مل٣ٚٓدٞملؤهتدا ٙ ململململململ
عٔددااملً)دد  اهٍٔملؼيملؤهبتددثمل ددّملؤغيععةددٞملٗهمدد٘ٙعملصيددٍ٘ٓملؤغئددين.ملٗهعٌددىملؤن ًعددٞملف هٚدد مل وددٟملؤاددتتاؤ ملخمتددربملململململململململململ

ملف ا٘بمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملكىملكوٚٞ.
ملهجٔزٝملؤهلٌبٚ٘هعملٗأجٔزٝملؤهععوملؤغيةتوفٞملك هاؤه ملش٘ملٗأجٔزٝملؤهععوملؤ٪ ع٠.هزٗٙاملؤهلٚ تملع .0
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هأ َملًعكزملؤهعوَ٘ملٗؤهتلِ٘ه٘جٚ ململعف  وٚٞملؼيملؤغيت ععدٞملٗؤهتِ)دٚهمملٮُاد ١ملؤ٪ك دضيٚدٞملؤهٌِٚٚدٞملهتلِ٘ه٘جٚد ملململململململ .1
ملؤغيعوً٘ تملم ًعٞمل اْ.

ًٗدّمل د٩يملهكٌد يململململهضداٙقٞململؤؤهضدريململطئ٘ ٙدٞململهِفٚدهملؤغيعفودٞملؤ٪ٗزيملًدّملشدبلٞملج ًعدٞمل داْملع هتعد ْٗملًدعملململململململململ .2
ؤ٪ ٌ يملؤٮُاد ٢ٚٞملهودععؽيملؤهادبلٛملهِقد ؾيملؤغيعوً٘د تملؼيملكوٚد تملؤن ًعدٞملدؤ دىملؤادعَملؤند ًعٛملٗه٘ ٙداملؤ٪جٔدزٝملٗملململململململململململململ

 ؤه كًٚملٗؤهت)وٍٚملؤهِٔ ٢ٛمله٫ ٌ يملؤهِٔ ٢ٚٞ

هِفٚددهملؤغيعفوددٞملؤهث ُٚددٞملًددّملشددبلٞملج ًعددٞمل دداْملع هتعدد ْٗملًددعملؤغي٧ا)ددٞملؤهع ًددٞمله٩هضدد ٨تملٗؤهددخملشيثوددتملؼيململململململململ .3
مل قٚهمملؤ٬هٛ:

 .ٛأكٌ يملأ ٌ يملؤهتضٌٍٚملهوععؽيملؤهابلٛملعريملكىملٗفاؤتملٗكوٚ تملؤن ًعٞمل   جملؤاعَملؤن ًع 

 ًٚزؤُٚٞملؤه كًٚملؤهابلٛململهجي د 

 ًٚؤهبا١ملع ٪ ٌ يملؤٮُا ٢ٚٞملٗؤه ك 

ملًّملؤ٪جٔزٝملٗؤغيعاؤت,مل ٗؤغيةتربؤتملٗه٘ةهملؤفتٚ ج هٔملىؤهت٘اعملؼيملهُا ١ملؤغيع ً .4
ؤهعجلٌٚدٞملًٗوتق هٔد ملؤغي)دتةاًٞملؼيملجل  د تململململململ)د ًٔ ملؤهعوٌٚدٞملًدّملأجٔدزٝملؤهعدعوملململململفضعملؤفتٚ ج تملؤهلوٚ تملٗأجل .5

ملٗه اؤدملٗا ٢قٔ مل ملجاؤٗيملؤغي٘ؤصف تملٗؤهلٌٚ تمل(.ؤها ؤاٞملٗؤ٪ُامٞملؤهعوٌٚٞملؤ٪ ع٠,مل
ٚد ١ملؼيملكوٚد تملؤهمدًململململٗؤهلٌٚملؤاتلٌ يمله)دوٍٚملشدتِٞملؤ٪جٔدزٝملٗؤغيعداؤتملٗؤغيد٘ؤدملؤغيةتربٙدٞملغيةتدربؤتملؤ٪فٚد ١ململململململململ .6

مل. ةـي تؤحمل تملؤه عٚٞملؼيملٗؤه عٚٞمل اْملٗكوٚ

 املباني وقاعات الدراسة::  3.0
ؤهتعوٍ,ملٙوعًملؤغيبِٟملهقٍ٘ٙملٗةغ٩مل ّملؤهاٗ ملؤغئٍملهعغ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ,ملُٗ٘ ٚٞملؤغيِ ٓ ملٗؤا ؤهٚجٚ تملؤهتا ٙ ملٗ

ٞملؤن ًعٛملٗجل   تملؤها ؤاٞمل ض٘ص ملدٗ ؤملًٌٔ ملأٙغ ملؼيملهم٘ٙعملة  وٚٞملؤهتعوٍٚملٗؤهتعوٍ,ملٗ ض٘ص ملً ملٙتعوهمملعت٣ٚٔ
ملؤهتعوٍمل ملخمعج ت مل قٚهم ملؼي ملة  وٚتٔ  ملٗ ٙ دٝ ملؤهتا ٙ , ملٗطعق مل٨ا ؤاٚ ت ملؤغيتِ٘ع مله٩اتةاؤَ ملؤغيثوٟ ؤهـيعٗا

ملؤغيقض٘دٝ.
ٗضيلّملؤهق٘يملعهْملج ًعٞمل اْملسي٧ا) هٔ ملؤهتعوٌٚٚٞملؤغيةتوفٞملجلاملً  اتملًٔ ًٔ ملؤ٪ك دضيٚٞملًِهملههاٚ)ٔ ملؼيمل

 تملؤغيبِٟملؤغيا اٛ,هً ملِهِقٰأً ملأٗملهلُ٘ٔ ملجلامل ضضتملؼيملَملؼيملًب ْملوهمل٢٩ًٌٞمل٨ٗملهِمبهممل وٚٔ ملً٘ؤصف0753  َمل
ؤ٪صىمل٪وعؤوملأ ع٠,ملع اتثِ ١ملًبِٟملكوٚٞملؤهمًملؤهخملعاأتملكيهٓ ملٗهلّملً ملهبثتملأْملهم٘ تملُ٘  عملً ملؼيملأدؤ١مل

ملَملععاملهاٚٚاملؤغيب ُٛملؤغيِ ابٞملهل .مل0763/ململ62 ا هتٔ ملًعملًموعملؤهع َملؤ٪ك دضيٛمل
َ,ملٗهٔٚهتملعِتٚجتٔ مل0771ُٛملؤن ًعٚٞملععامل قٚهمملؤه٘فاٝملؤغيب  كٞملؼيملً ٙ٘ملٗفا ملهم٘ ملُ٘ ٛملكبهملؼيملؤغيب 

ملٓ٘مل ملؤهتم٘  ملٓهؤ مل٩ًً  ملؤعع  ملًّٗ ملؤغيةتوفٞ. ملؤن ًعٞ ملععؤً  ملؼي ملؤهتعوٌٚٚٞ ملؤهعٌوٚٞ ملة  وٚٞ ملهتم٘ٙع ملأةغى ؿيعٗا
ٚٞملؤناٙاٝملؼيملًاِٙٞملؤهت٘اعملؼيملًب ُٚٔ ملٗه  دٝملعِ ١ملأٗملهعًٍٚملععضملًب ُٚٔ ملؤهقاضيٞملٗؤهاعٗعملؼيملعِ ١ملؤغياِٙٞملؤن ًع

ملؤهاعً.مل
ملًّٗملأعع مل٩ًً ملؤهٌِ٘ملؤهعٌعؤُٛملن ًعٞمل اْملؼيملؤه)ِ٘ؤتملؤ٪ هٝملضيلّمللكعملؤ٬هٛ:مل
 ملهع ةٞملهزيمل ملأاِ ١ملؤاعب, ملهعًٍٚملٗعِ ١ملًب ُٛملكوٚٞملؤه عٚٞملصربملؤهخمل مٌتملأجزؤ١ملكبهٝملًِٔ  ه  دٝ

 عِ ١ملًب ُٛملجاٙاٝملهل .
 ٚٞملؤهز ؤ ٞ.عِ ١ملأ ععٞملخمتربؤتملٗجل   تملد ؤاٚٞملهلو 
  ٓلت  (ملهبِ ١ملؤغياِٙٞملؤن ًعٚٞململ211ًِ ملؤهع٢ٚ مل وٛمل باملؤهللملص  ملج ًعٞمل اْملجلمعٞملأ وملسي) فٞمل

 ؤناٙاٝ.
 ٌٚهمًملؤ٪اِ ْ.ملٛعِ ١ملجل  ٞملؤحمل ععؤتملؤهع ًٞملٗؤغيبِٟملؤهتعو 
 ٪ك دضيٛملهزيملعِ ١ملًوتهمملهع ؼيملهلوٚٞملؤ٨جلتض دملٗؤٮدؤ ٝمل ؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞملف هٚ عملععاملأْملمتملاز٢ٞملؤهِا ؾيملؤ

 كوٚتريملً)تقوتريملعهؤهٌٔ (.
 ملؤغيعفوٞمل ملٗهق  ملجز١ملًّملأ ٌ يملٓهٖ ؤهاعٗعملؼيملعِ ١ملؤغيعفوٞملؤ٪ٗزيملًّملًاعٗعملؤغياِٙٞملؤن ًعٚٞملؤناٙاٝ

: ًِٔٗ 
 َملٗٓٛملًّملأكربملؤهضعٗ ملؤهعٌعؤُٚٞملؼيملَ/مل اْ.0775عِ ١ملكوٚٞملؤاق٘قمل  َمل 
 ملؼيملؤاعَملؤن ًعٛ.َملكث ُٛملكوٚٞملٙتٍملهُا 4117٦عِ ١ملكوٚٞملؤهلِااٞمل  َمل ٓ 
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 َململ4117ًب ُٛملجاٙاٝملهلوٚخملؤهضٚاهٞملٗؤ٪اِ ْمل  َمل 
 ٞٚعِ ١ملًب ُٛملهع ةٚٞملهلوٚ تملؤه ع  
 ٞٙ ًب ُٛملجاٙاٝملهلوٚٞملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ 
 0776عِ ١ملأ ععٞملًب ُٛملهو)لّملؤهم٩عٛملًٗبِٟمله٫ُامٞملؤهم٩عٚٞمل  َمل.َ 
 ٞٚعِ ١ملًِاآتمله٫ُامٞملؤهعٙ عٚٞملٗؤهثق ة 
 َٞمل.0776عٌّملًاعٗعملؤه)لّملؤهم٩عٛمل  َململعِ ١ملدؤ ملهوغٚ ة 
 َملكث ُٛملكوٚٞملاٚتٍملهُا ٦ٓ ملؼيملؤاعَمل4114عا١ملؤ٪ ٌ يملؤٮُا ٢ٚٞملغيبِٟملكوٚٞملؤهلِااٞملًِتضةملؤهع َمل

 ؤن ًعٛ.مل
 ملؤناٙاٝمل ملؤغياعٗ  ت ملًع ملأُا ٦ٓ  ملٙتٍ ملأْ ملؤغيت٘جلع ملًّ ملؤهخ ملؤهعوَ٘ ملكوٚٞ ملهض ًٍٚ مله اؤد ملًّ ؤ٨ُتٔ ١

 (.4101-4114ؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملؤها ًوٞمل ؼيملؤ٪ ٘ؤَملؤ٪ٗزيملًّمل-ؤ٪ ع٠
 ؤهاعٗعملؼيملهِفٚهملؤغيعفوٞملؤهث هثٞملًّملًاعٗعملشبلٞمل اً تملؤاعَملؤن ًعٛملؤناٙا.مل كٔعع ١,ملًٚ ٖملٗصعامل

 صتٛ(.
 .ًٛ٘عِ ١ملًب ُٛملجاٙاٝملهلوٚٞملؤه عٚٞمل اْملٗهعًٍٚملؤغيب ُٛملؤه) عقٞملعتٌ٘ٙىمل   جٛملٗفل 

 :بيةوالرعاية الطال اخلدمات  4.0
ملؤه)لّملؤن ًعٛ:مل1.4.0

ًّملؤغئ َملؤهع٢ٚ)ٚٞملهِٚ عٞملش٧ْٗملؤهم٩بمله٘ةهملؤه)لّملؤه٢٩همملٗؤغي٢٩ٍملهوم٩بملع هتِ)ٚهمملًعملؤنٔ تملؤغي)٧ٗهٞملؼيمل
ملًّمل ملً٘ؤجلعملجلعٙبٞ ملؼي ملؤهم٩عٛ ملؤه)لّ ملًب ُٛ ملٗهت٘ ع ملٗصٚ ُٞ ملٗأا   مله٘ؤ َ ملًّ ملؤ٨فتٚ ج ت مله٘ةه ملًٗت ععٞ ؤن ًعٞ

مل ًعٞملع ًٍٚملؤهلثهملًِٔ ملٗ وٟملٗجٕملؤخلض٘ظملًبِٟملؤه)لّملؤهم٩عٛملؼيمل ٘ ًل)عملكوٚ تملؤن ًعٞملٗجلاملجل ًتملؤن
ملكوٚٞمل ملًثى ملؤحمل ةـي ت ملؼي ملؤهلوٚ ت ملهبعض ملؤهت ععٞ ملؤهم٩عٚٞ ملٗؤغي) كّ ملؤهاعً ملًاِٙٞ ملؼي ملؤهم٩عٛ ملؤه)لّ ًٗبِٟ

ملؤغياِٙٞملؤن ًعٚٞمل قب  ملٗكوٚٞملؤهِفؽيملٗؤغيع دْملع ٮع ةٞملهزيملعِ ١ملؤجملٌعملؤه)لينملؤغيتل ًىملؼيمل–ؤهز ؤ ٞملٗؤه عٚٞمل
ملؤناٙاٝملسياِٙٞملؤهاعًملٗؤجملٔزملع ٪ا  ملٗكىملٗا ٢ىملؤٮجل ًٞملؤغيعحيٞملهوم هًمل.

ملؤهع  ٙٞملؤهضتٚٞ:مل0.4.0
ه٘ةعملؤن ًعٞمل اً تملؤهع  ٙٞملؤهضتٚٞملهم٩عٔ مل ّملطعٙهمملًعكزملؤهع  ٙٞملؤهضتٚٞملؤ٪ٗهٚٞملؤه٘ؤجلعملؼيملًبِٟملً مل

ملؤهم٩ب.اً تملؤهع٩جٚٞملع جمل ْملنٌٚعملك ْملٙ)ٌٟملع جملٌعملؤهضتٛملؼيمل ٘ ملًل)عملؤههٜملٙقاَملؤخل
ملؤهع  ملًعكز ملؤةتت   مل مت ملؤهع َ ملًموع ملؼي مل اْ ملج ًعٞ ملؼي ملؤ٪ٗهٚٞ ملؤهضتٚٞ ملؤخلاً تمل4111ٙٞ ملهقاٍٙ ملعٔاا َ

ؤهمبٚٞملؤهتاةٚضٚٞملٗؤهع٩جٚٞملهموبٞملؤن ًعٞملٗأ غ ١ملؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞملٗؤهتا ٙ)ٚٞملؤغي)  اٝملًٗ٘ؿيفٛملؤن ًعٞمل
ملهقاٙ ملؼي ملٗؤغي) ٌٓٞ مل, ملطبٚٞملٗ  ٩٢هٍٔ ملن ْ مل ٩ي ملًّٗ ملؤغيعكز ملٙ) ٍٓ ملكٌ  ملؤجملتٌع. مل٪ةعؤد ملطبٚٞ مل اً ت ٍ

مل.ملؤهفضوٚٞؤ٨ًتت ُ تملؤهقب٘يملًٗتةضضٞملسيع ِٙٞملؤا ٨تملؤغيععٚٞملهوموبٞمل ٩يملة ؤتمل
(ملطبًٚملأ ض ٢ٛملؼيملخمتوةملؤهتةضض ت.ملٗٙقاَمل04(ملطبًٚمل  َملًٗ٘ؿيةملع ٮع ةٞملهزيمل 14ٙعٌىملع غيعكزمل 

مليملُ٘عخمل ٌىملصب فٚٞملًٗ) ٢ٚٞملع اتثِ ١ملَٙ٘ملؤنٌعٞ.ملؤغيعكزمل اً هٕملًٙ٘ٚ ملًّمل ٩
مل:ؤهع  ٙٞملؤ٨جتٌ  ٚٞمل1.4.0

مل ادمل ملهزٙ دٝ ملًا  ٙع ملٗه٘جا مل. ملؤهفقعؤ١ ملؤهم٩ب ملًّ ملهعاد ملشٔعٙٞ ملً هٚٞ ملً)  اؤت ملؤهم٩ب ملش٧ْٗ ملُٚ عٞ هقاَ
ملأاع   ملععامل اٙا ملٗؤغياعٗع ت ملؤغيهك٨٘ت ملأاع   ملد ٍ ملهزي ملهع ةٞ ملؤغي هٚٞ ملؤغي)  اؤت ملًّ ملًتعٔاٜملؤغي)تفٚاّٙ ملًع  ٓ

ًٗ)تهجعٜملؤغيق صةملؤهم٩عٚٞملٗد٩تملؤ٨اتِ) املٗؤهتض٘ٙعملدؤ ىملؤهلوٚ تملٗؤه)لّملؤن ًعٛملٗه)عٟملهزيملههاٚ مل
ملصِاٗقملٮجلعؤوملؤهم هًملهوٌ) ٌٓٞملؼيملشي٘ٙىملجز١ملًّملكوفٞملد ؤاتٕملؤن ًعٚٞمل.

ملؤجمل ه ملؤهم٩عٚٞملٗؤنٌعٚ تملؤهعوٌٚٞ:ململ2.4.0
عٚٞملؼيملؤهلوٚ تملٗهقاَملهل ملً)  اؤتملً هٚٞملًِتـيٌٞملٗهوتقٛملعقٚ دؤتملهع ٟملُٚ عٞملش٧ْٗملؤهم٩بملؤجمل ه ملؤهم٩

مل ملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ ملؤها ؤاٚٞ ملؤغيا كى ملععض ملغيع نٞ ملً)تٌع ملٗعالى ملؤهم٩عٚٞ ملؤها ٍململهوم٩ب.ؤجمل ه  ملهقاَ كٌ 
مل ةٚٔٚٞ.ٗؤهٗؤهع  ٙٞملهوجٌعٚ تملؤهعوٌٚٞملؤهخملهقَ٘ملع ٪ُامٞملؤهعوٌٚٞملٗؤهثق ةٚٞملٗؤهفِٚٞملٗؤهزٙ  ؤتملؤغيٚاؤُٚٞملؤهعوٌٚٞمل

ملؤهم٩عٚٞ:ُامٞملؤ٪مل3.4.0
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هقَ٘ملُٚ عٞملش٧ْٗملؤهم٩بملع ٮ اؤدمله٫ُامٞملؤهم٩عٚٞملؤهثق ةٚٞملٗؤهفِٚٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞملٗؤهعٙ عٚٞملٗؤغيا  كٞملؼيمل
مل ٩ي:ؤ٨فتف ٨تملٗؤغيِ اب تملؤه٘طِٚٞملٗؤهاِٙٚٞملًّمل

 مل ملٗ وٌٚٞ ملٗ ٙ عٚٞ ملاق ةٚٞ ملأُامٞ ملٙتغٌّ ملٗؤههٜ ملاِ٘ٙ ع ملؤن ًعٛ ملؤهم هً ملأاب٘ع ملًتِ٘ ٞملهِـيٍٚ ٗةِٚٞ
ملٗؤهم٩بمل ملؤهلوٚ ت مل وٟ ملٗؤهأ دؤت ملؤن٘ؤ٢ز ملعت٘ ٙع ملؤ٪اب٘ع ملٓهؤ ملٗخيتتٍ ملؤن ًعٞ ملكوٚ ت ملط٩ب ملةٚٔ  ٙا  ن

مله٫اب٘ع.ؤهف ٢زّٙملؼيملخمتوةملؤ٪ُامٞملؤهثق ةٚٞمل
 ملؤن ًع تمل ملعم٨٘ت ملؼي ملٗؤغيا  كٞ ملؤهفعق ملٗه اؤد ملؤهعٙ عٚٞ ملؤغيب  ٙ ت ملكةجل ًٞ ملؤهعٙ عٚٞ ملؤ٪ُامٞ هِـيٍٚ

ملؤهٌِٚٚٞمل.
  ٔؤن ًعٞملؼيملهٙف دملجمٌ٘ ٞملًّملؤهم٩بملهزيملؤخل  جملعٌّملععؤً ملهب ديملؤهتا ًٙملؤهضٚفٛملهوم٩بملعريململَها

ؤن ًع تملؤهعععٚٞملٗ تملهشعؤاملؤجملو ملؤهعععٛملهتا ًٙملؤهم٩بملٗؼيمللؤتملؤه٘جلتمله)تقبىملج ًعٞمل اْملجمٌ٘ ٞملًّمل
ملؤهضٚفٛ.ؤهم٩بملؤهععبمل٪وعؤوملؤهتا ًٙمل

 لربامج األكادميية:راءات ضمان اجلودة لجإسياسة و:  5.0
ملؤهو٘ؤ٢ ملٗؤهِـيٍ:1.5.0

ٙههٛملؼيملًقاًٞملؤغئ َملؤغيوتٞملهتم٘ٙعملؤهِ٘ ٚٞملؤ٪ك دضيٚٞملهربؤً ملؤن ًعٞملؤهعٌىمل وٟملؤهتم٘ٙعملؤغي)تٌعملهلف ١ٝمل
ملؤه)ٚ ا تمل ملٗعع مل ٩ي ملًّ ملععؤجمٔ  ملج٘دٝ ملٗعٌ ْ ملؤهتعوٌٚٚٞ ملؤهب٣ٚٞ ملٗ )ري ملؤهعوٌٛ, ملٗؤهبتث ملٗؤهتعوٍ ؤهتعوٍٚ

ملع ملؤغيتعوقٞ ملكوٚ تملؤ٪تقٍ٘ٙ ملؼي ملٗؤٮدؤ ٙٞ ملؤ٪ك دضيٚٞ ملؤ٪ُامٞ ملٗكف ١ٝ ملؤهتعوٍٚ ملج٘دٝ ملٗهم٘ٙع ملؤ٪ك دضيٛ, دؤ١
ملع ن ًعٞ,مل ملؤ٪ك دضيٚٞ ملهوقٚ دؤت ملؤٮدؤ ٙٞ ملؤغئ  ؤت ملهٌِٚٞ ملؤهتا ٙ , مل٣ٚٓٞ مل٪ غ ١ ملؤغئِٚٞ ملؤهقا ؤت ملهٌِٚٞ ؤن ًعٞ,

  ٝمل  ًٞ.ٗعٌ ْملؤن٘دٝملؼيملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛملعض٘تقٍ٘ٙملةغ٩مل ّملُاعملاق ةٞملؤهتم٘ٙعملٗؤه
ٗهلٌّملأٌٓٚٞملجلٚ َملؤغي٧ا) تملؤهتعوٌٚٚٞملع هعٌىمل وٟمل اٙاملاٚ ا تملٗؤعتٞملًٗعوِٞمل ّملطبٚعٞملؤٮجدعؤ١ؤتملؤهدخملململ
هتبعٔددد ملهغدددٌ ْملجددد٘دٝملععؤجمٔددد ملؤ٪ك دضيٚدددٞملؼيملهععٙدددةملؤغي٧ا)دددٞملؤهتعوٌٚٚدددٞمللؤهٔددد ملع غيدددا٠ملؤهدددهٜملعويتدددٕملؼيمل قٚدددهمململ

ؤن ًعد تملًدّملف٘هلد ,ملةغد٩مل دّملؤهتعدعامل ودٟملً٘جلدةملململململململململأٓاؤةٔ ,ملٗكهؤملً٘جلعملًٗل ُدٞملععؤجمٔد ملًق  ُدٞملسيد ملجيدعٜملؼيململململململ
ًٗ)ت٠٘مل ع ملؤغي)تفٚاّٙملٗأصت بملؤغيضوتٞملًّملٓهٖملؤهربؤً .ملٗهدههمملٙتمودًملعدٌ ْملؤند٘دٝملأْملشيتودمملؤغي٧ا)دٞملململململململ

ململأصدت بملاقدٞململؤهتعوٌٚٚٞملاٚ ا تملٗهجعؤ١ؤتملهغٌّملًّمل ٩هل مله٘طٚاملاقتٔ ملعربؤجمٔد ملًدّملُ فٚدٞ,ملٗهعزٙدزملململململ ملؤغيضدوت
ًّملُ فٚٞململًّملؤغيتموب تملؤغيقب٘ي ااملعمله٘جلع هٍٔملٗؤهعٌوٚ تملؤغيض فبٞملهل ملُٗت ٢جٔ مل قهم,ملععؤجمٔ ملًا ٩تملًّملأْ
مل.أ ع٠

ٗ وٍملفاؤاٞملًفَٔ٘ملعٌ ْملؤن٘دٝملُ)بٚ ملؼيملؤهتعوٍٚملؤهع هٛ,ملٗ اَملٗج٘دملُـي َملٗهدؤ ٝملؼيملؤغي عٛملؤهقعًٙملؼيملج ًعٞمل
ملٗفع ملٗؤعتٞ مل ٦ٙٞ ملؤن ًعٞ ملؤًتولت ملٗهدؤ هٔ , ملؤن٘دٝ ملعٌ ْ ملعا٧ْٗ ملٙعِٟ ملهم٘ٙعمل اْ مل وٟ ملههاٚ)ٔ  ملًِه صت

مل ملؤععٙى ملؼي ملؤهع هٛ ملهوتعوٍٚ ملؤ٪ٗي ملؤغي٧شيع مل٨ُعق د ملك ْ ملٗجلا ملؤغيةتوفٞ. ملهربؤجمٔ  ملؤهعوٌٚٞ ملُقمٞمل0760ؤهِ٘ ٚٞ َ
ملهِـيٍٚمل ملؼي ملؤغي)  اٝ ملٗؤهِـيٍ ملؤهو٘ؤ٢  ملًّ ملكبهٝ ملجمٌ٘ ٞ ملهم٘ٙع مل ٩ي ملًّ مللهم, ملهتتقٚهم ملً)ع ٓ  ملؼي ؤهباؤٙٞ

ا جيٚ ملُتٚجٞملهوعٌىملعٔهٖملؤهو٘ؤ٢ ملٗؤهِـيٍمل ربؤتملأك دضيٚٞملٗهدؤ ٙٞملخمتوةملج٘ؤًُملؤاٚ ٝملؤن ًعٚٞ.ملٗهعؤكٍململه
ها٠ملجلٚ دؤتملؤن ًعٞملؤغيتع جلبٞملؼيملؤغي)ت٘ٙ تملؤٮدؤ ٙٞملٗؤ٪ك دضيٚٞملؤغيةتوفٞ.ملٗهعٌىملؤن ًعٞملع اتٌعؤ مل وٟملًعؤجعٞمل

ملٓهٖملؤهو٘ؤ٢ ملٗهم٘ٙعٓ مله٩اتج عٞملغيتموب تمل قٚهمملؤن٘دٝملٗؤهتٌٚز.مل
مللّمللكعملؤ٪هٛ:ًّٗملٓهٖملؤهو٘ؤ٢ ملٗؤهِـيٍملضي

 ٢٨تٞملؤهِـي َملؤها ؤاٛملهِٚىملؤهأ دٝملؤن ًعٚٞملؤ٪ٗزي. .0
 ٢٨تٞملهم٘ٙعملؤغيِ ٓ . .4
 ٢٨تٞملهِـيٍٚملؤ٨ًتت ُ تملؼيملج ًعٞمل اْ. .1
 ؤه٢٩تٞملؤهتِـيٌٚٚٞملهوٌا  ك تملؼيملؤغي٧شيعؤتملٗؤهِاٗؤتملؤهعوٌٚٞملؤخل  جٚٞ. .2
 ٢٨تٞملؤهتفعغملؤهعوٌٛ. .3
 اْ.٢٨تٞملؤهتعٚريملٗملؤه جلٚٞملؤ٪ك دضيٚٞملم ًعٞمل  .4
 4117ََمل0776َٗملٗمتمل اٙثٔ ملؼيملؤهع ًريمل٢٨0774تٞملؤها ؤا تملؤهعوٚ ملٗؤهبتثملؤهعوٌٛملهع َمل .5
 ٢٨تٞملؤ٨ُت) بملهوا ؤاٞملؤن ًعٚٞملؤ٪ٗزيملؼيملج ًعٞمل اْ.مل .6
 ٢٨تٞملؤ٨ُت) بملؤغي٘جٕملهوا ؤا تملؤهعوٚ . .7
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 ٢٨تٞملؤجمل٩تملؤهعوٌٚٞملؤحمللٌٞملن ًعٞمل اْ. .01
 ج ًعٞمل اْ.ؤه٢٩تٞملؤهتهدٙبٚٞملهوم٩بملؼيملكوٚ تمل .00
 ٢٨تٞملجل٘ؤ املؤ٨ُتة ع تمل ٌاؤ١ملؤهلوٚ تملٗؤغيع ٓاملًٗا ؤ١ملؤغيعؤكزملُٗ٘ؤعٍٔمل .04
مل٢٨تٞملؤجمل٩تملؤهعوٌٚٞملؤحمللٌٞملن ًعٞمل اْمل .01
مل٢٨تٞملج ٢زٝملج ًعٞمل اْملهتاجٚعملؤهبتثملؤهعوٌٛ. .02

ملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛ:ملًعكزههاٚ ململ0.5.0
  وٚددٞملععؤجمٔدد ملؤ٪ك دضيٚددٞملٗهِفٚددهؤملهوربُدد ً ململًددّملأجددىمل قٚددهممل ٦ٙددٞملؤن ًعددٞملٗ ادد هتٔ ملٗأٓدداؤةٔ ملؼيملهمدد٘ٙعملةململ

ًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛملسي٘جًملجلعؤ مل ٢ٚ ملؤن ًعدٞمل جلدٍململململؤ٨ُتة عٛملهفة ًٞملؤهع٢ٚ ملففـيٕملؤهللملأُاهٝملؤن ًعٞ
مل قٚهمملؤ٪ٓاؤاملؤ٬هٚٞ:ملًّملأجى,ملٓدمل0212 عٚعملا ُٛململ01ملؤغي٘ؤةهممل07/2/0227عت  ٙجمل,مل0227(ملهع َمل055 

 ؤ٪دؤ١ملٗعٌ ْملج٘دٝملؤهتعوٍٚملؼيملكوٚ تملؤن ًعٞتقٍ٘ٙملهؤجل ؤ ملؤه)ٚ اٞملؤهع ًٞمل .0

ملج٘دٝملؤهتعوٍٚملٗكف ١ٝملؤ٪ُامٞملؤ٪ك دضيٚٞملٗؤٮدؤ ٙٞملؼيملكوٚ تملؤن ًعٞتقٍ٘ٙملٗععملؤهِـيٍملٗعِ ١ملؤغيع ٙهمله .0
 ها ًٙملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ مل وٟملعِ ١ملؤغيِ ٓ ملٗهم٘ٙعٓ  .1

 هٌِٚٞملؤهقا ؤتملؤغئِٚٞمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ  .2

 ؤٮدؤ ٙٞملهوقٚ دؤتملؤ٪ك دضيٚٞملع ن ًعٞهٌِٚٞملؤغئ  ؤتمل .3

 ُاعملاق ةٞملؤهتم٘ٙعملٗعٌ ْملؤن٘دٝملؼيملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛ .4

ع ٨اتف دٝملًّملؤخلربؤتملؤغي ؤكٌٞملن ًعٞململًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛ ٌىململ,ٗ وٟملؤهعوٍملًّملفاؤاٞملههاٚ)ٕ
 . وٍملؤها ملؼيملؤٮًل ُٚ تململ0202/ململ0227 ٩يمل  َمل اْمل وٟملهِفٚهمل ادملًّملؤغئ َمل

مل ملهتِفٚه ملؤهتفضٚوٚٞ ملؤخلمؽي ملٗعع مل وٟ ملؤن ًعٞ ملؼي ملؤ٪ك دضيٛ ملؤنٔ   ملؤهقا ؤتململها ؤهٚجٚٞٗٙعٌى هٌِٚٞ
ملؤغيتضوٞملن ًعٞمل اْملٗ ملة  وٚٞمل قٚهممل ادملًّملؤغئ َ ملًّمل ٩يملهعزٙز ملٗ قٚهمملج٘دهٔ , عتم٘ٙعملة  وٚٞملععؤجمٔ 

مل.ملهِفٚهٖملهلهٖملؤغئ َب تملًتموٗههًريململؤهربؤً ملٗعبؽيملج٘دهٔ ,تقٍ٘ٙملًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛملك٘فاٝمله
ململ غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ُـي َملهقٍ٘ٙملأدؤ١ململ1.5.0

ًّملؤخلم٘ٝملؤ٪ا اٚٞملٗؤغئٌٞملؤهخملأجلاًتمل وٚٔ ملج ًعٞمل اْمله٩ هق ١ملع هِ٘ ٚٞملؤ٪ك دضيٚٞملهربؤجمٔ ملٗعٌ ْمل
ملهم٘ٙع ملؤهتا ٙ ملج٘دهٔ , مل٣ٚٓٞ مل غ٘ ملأدؤ١ ملهتقٍ٘ٙ ملًٗ)  اٍٙٔملُـي َ ملعٕ. ملؤخل صٞ ملؤ٨اتٌ  ؤت ملٗه اؤد ملُٗـيٌت,

مل ملؤن ًعٞ مل ٌى ملٗ شٞ ملةٚٔ  ملش  ن ملؤهف ٝ مل ٩ي ملؤهعوٌٚٞ ملؤ٪جل) َ ملٗ ٦ا ١ ملُٗ٘ؤعٍٔ ملؤهلوٚ ت ةربؤٙعململ2-مل1 ٌاؤ١
مل١مل غ٘مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملج ًعٞمل اْ.ًاعٗعملُـي َملهقٍ٘ٙملأدؤملًِ جلاٞ,ملمتملةٚٔ مل0227

(مل514 جلٍمل ملٗأجلعملٓ ,ملٗأصا ململ ٢ٚ ملؤن ًعٞملجلعؤ مل0202ؼيملدٗ هٕملهأعملؤععٙىململُٗ جلشملجمو ملؤن ًعٞملؤه٢٩تٞ
مل.0202/0200أهزَملؤهلوٚ تملعتمبٚقٔ ملعا١ملًّملؤهع َملؤ٪ك دضيٛململ0202هع َمل
مل.0202/0200َٗٙت٘جلعملعا١ملؤهعٌىملعٕملؼيملؤهع َملؤها ؤاٛململ

ملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ:مل2.5.0
ملُ٘  ملهم٘ٙع ملؼي ملٗأا اٚ  ملًٌٔ  ملدٗ ؤ ملؤهغعٗ ٙٞ ملؤغيتموب ت ملٗه٘ةه ملؤغيِـيٌٞ ملٗؤهو٘ؤ٢  ملؤغيةتوفٞ ملؤهتاعٙع ت ٚٞملهوعً

ملؤ٬هٚ تمل ملؤغي٧ا) ت ملٓهٖ مل اد ململ ملهلؤ ملجل صعؤ ملٙلْ٘ مللهم مل قٚهم ملأْ مل وٟ ملؤهع هٛ, ملؤهتعوٍٚ مل٧ًا) ت ملؼي ؤهربؤً 
ملععؤجمٔ ,مل ملُ٘ ٚٞ مل ّ ملؤغيضوتٞ ملأصت ب ملًّ ملؤغيِتـيٌٞ ملؤهعؤجعٞ ملؤهتيهٙٞ مل وٟ ملٗؤاض٘ي ملؤ٪دهٞ ملهتجٌٚع ٗؤه٘ا ٢ى

ف)ٔ ملصعؤفٞملعثق ةٞملؤن٘دٝ,ملٗهعٌٌٚٔ مل وٟملٗ اٙاملؤه)بىملؤهلفٚوٞملعتقٍ٘ٙملععؤجمٔ ملًٗعؤجعتٔ ملدٗ ٙ ,ملٗأْملهوزَملُ
ملك ةٞملًِت)بٚٔ .

هتععاململؤهتعوٌٚٚٞ,ملٞا)٧وٌأا اٚٞملهُقمٞملؤُم٩قملٗٙعاملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملًٗعؤجعتٔ ملًّملؤ٪ً٘ ملؤغئٌٞملٗ
مل ملأجى ملًّٗ ملع هتم٘ٙع ملؤغيتعوقٞ ملؤهِت ٢  ملٗؤاتة٩ظ ملععؤجمٔ , ملؼي ملٗؤه)وً ملؤٮجي ب ملج٘ؤًُ مل وٟ مل ٩هٕ عٌ ْملًّ

مل.هٖملؤهربؤً ٝملهلؤن٘د
ٗململهلّملٓهٖملؤغي)ههٞملو ٢بٞمل ّملج ًعٞمل اْمل ٩يملؤه)ِ٘ؤتملؤغي عٚٞملٗك ُتملهعٌىملعريملؤاريملٗؤ٬ عمل وٟملهقٍ٘ٙمل
ععؤجمٔ ,مله٨ملأْمللهمملؤهتقٍ٘ٙملجلاملؤجلتضعملؼيملأف٘ؤيملكثهٝمل وٟملهقٍ٘ٙملؤغيِ ٓ ملسيفًٔ٘ٔ ملؤهغٚهممل دت٠٘ملؤهربؤً ,مل

 ع٠ملهوربُ ً ملؤها ؤاٛ.ملةغ٩مل ّمللهمملةةْملهجعؤ١ؤتملؤهتقٍ٘ٙمل٨ملهتٍملأٗملؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞمل(ملٗململٙاٌىملؤغيلُ٘ تملؤ٪
ٗةق ملغئِجٚٞمل وٌٚٞملٗؤعتٞ,ملًّملفٚثملهِ٘ٙعملًض د ملؤغيعوً٘ تملٗؤاض٘يمل وٟملؤهتيهٙٞملؤهعؤجعٞمل ّملطبٚعٞملٗة  وٚٞمل
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ملٗٙ ج ملًِٔ . مله٘جلع هٍٔ مل ققت ملًا٠ ملأٜ ملٗهزي ملؤهربؤً , ملٓهٖ ملًّ ملؤغي)تفٚاّٙ ملؤهع٩جلٞ مللؤت ملؤنٔ ت ملًّ ٍملععؤجمٔ 
ؤهتقٍ٘ٙملؼيملؤهي هًملؤهع٠٦ملؤههؤهٚٞمل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ,ملًٗا٠مل ع ٍٓمل ّملٗؤجلعملًِ ٓ ملؤهربُ ً ,ملٗٙتٍملععامللهممل
هم٘ٙعٓ ملًّمل ٩يملهعاٙىملععضملؤغي) جل تملؤها ؤاٚٞملأٗملفهاملععغٔ ملٗهع ةٞملأ ع٠ملعا٨مل ِٔ ملؼيملؤخلمٞملؤها ؤاٚٞ.مل

ٙعل مل وبٞملؼيملؤهتم٘ٙعملهاٍٙٔ,مله٨ملإُٔملٙغىملجل صعؤململًٗعملأْملهقٍ٘ٙملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملغيِ ٓ ملععؤجمٍٔملؤها ؤاٚٞ
ملؤغي دٙٞمل ملهٯًل ُ ت ملهٓاؤ ؤ ملضيثى مل٨ ملٗإُٔ ملههٕٚ, ملٗؤا جٞ مللؤهٕ ملؤهربُ ً  ملجا٠ٗ ملًا٠ مل وٟ ملهععٙفٍٔ ملؼي ملٙ)  ا ململ هلؤ
ملٗهههممل ملأ ع٠. ملُ فٚٞ ملًّ ملًِٕ ملؤغيقض٘دٝ ملؤهتعوٍ ملؼيمل قٚهمملخمعج ت مل وٟملة  وٚتٕ ملؤهتععا مل ّ ملةغ٩ ٗؤهباعٙٞ,

ملهت ملف جٞ ملٗ ٌوٚ هٕمله٘جا ملًا ٩هٕ ملة  وٚٞ مل وٟ ملؤهتععا مل ٩هٕ ملًّ ملٙتتقهم ملؤها ؤاٛ ملهوربُ ً  ملش ًى قٍ٘ٙ
ملُ فٚٞمل ملًّ ملؤهعٌى ملا٘ق ملغيتموب ت ملؤهربُ ً  ملٙ)تجًٚ ملًا٠ ملأٜ ملهزي ملغيععةٞ ملؤا جٞ ملٗكهؤ ملُ فٚٞ, ملًّ ٗخمعج هٕ

ملأ ع٠.
ملُملٗٙتتقهمملؤهتقٍ٘ٙملؤها ًىملهوربؤً ملًّمل ٩يملهقٍ٘ٙملؤغيِ ٓ , ملؤهتعوٍملٗةع هٚٞملؤهتا ٙ ملٗؤهتقٍٚٚ, ٘ ٚٞملًض د 

ؤهع٢ٚ)ٚٞململؤ٪دؤ٧١شعؤتمل,ملةغ٩مل ّملؤهتععامل وٟملًا٠ملؤ٨هتزؤَملسيًٗعا٨تملؤهِج  ملٞؤهموبملؤغيت فٞملٗكوفتٔ ,ملهقاَ
مل.مللؤهٔ ؤهتعوٌٚٚٞململٞا)٧وٌه

ملؼيمل ملأٌٓٚٞ ملًّ ملهههم ملغي  ملهلٍ, ملؤغي)ت٘ بٞ ملٗؤغي٧ا) ت ملٗؤخلعجيْ٘ ملؤهموبٞ ملؤهتقٍ٘ٙ مل ٌوٚٞ ملؼي ملٙا  ن ملأْ ِٗٙبيٛ
ملؤهتي مل وٟ ملؤ هب ؾيملؤاض٘ي ملًا٠ ملغيععةٞ ملؤهتعوٌٚٚٞ ملؤغي٧ا)ٞ مل ت ج ملأا اٚٞ ملٗعض٘ ٝ ملععؤجمٔ . مل ّ ملؤهعؤجعٞ هٙٞ

ععؤجمٔ ملع فتٚ ج تملا٘قملؤهعٌىملٗفاٗدٖملع هِ)بٞملهوةعجيري,ملًا٠مل ع ملؤخلعجيريمل ّملً)ت٘ؤٍٓملُٗ٘عملؤه٘ؿي ٢ةمل
ؤهغعٗ ٙٞمللؤتملؤهع٩جلٞملؤهخملٙايوُ٘ٔ ,مل ع ملؤغي٧ا) تملٗؤهل٣ٚ تمل ّملً)ت٠٘مل١٨٧ٓملؤخلعجيري,ملٗوهٓ ملًّملؤغيعوً٘ تمل

ملعغٌ ْملؤغي٧ا)ٞملؤهتعوٌٚٚٞملن٘دٝملععؤجمٔ .
ملع ا ٖمل ملٗؤ٨ق  ؤتملؤهخملفققتٔ  ٗهههمملةةْملؤنٔ٘دملؤهخملعههتٔ ملج ًعٞمل اْملٗؤخلم٘ؤتملؤهخملأجلاًتمل وٚٔ ,

ٔ ملهم٘ٙعملُ٘ ٚٞملععؤجمٔ ,مل  جٞملهزيملؤاتلٌ هل ملًّمل ٩يملهم٘ٙعملُـي َملهوتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملٗؤغيعؤجعٞملؤغيِتـيٌٞملهربؤجم
مل ملؤغيعوً٘ ت ملنٌع مل  ظ ملُـي َ ملهاٙٔ  ملٙلْ٘ ملٗأْ ملج٘دهٔ , ملًٗعؤجلبٞ ملؤهضوٞ مللؤت ملؤها ؤاٚملٞؤهفع هع ٮدؤ ٝ ملٞهربؤجمٔ 

ملٗؤٮة دٝملًّملُت ٢جٔ ملؼيملهم٘ٙعملٓهٖملؤهربؤً .ململؤغيعوً٘ تٓهٖملٗ وٚىململؤ٪ُامٞ,ٗوهٓ ملًّمل
ج٘دٝملععؤجمٔ ,ملٗ اٙاململٗجلاملعاأتملج ًعٞمل اْملعبعضملؤخلم٘ؤتملع ا ٖملهم٘ٙعملاٚ ا هٔ ملةٌٚ ملٙتعوهمملعغٌ ْ

ؤهق٘ؤ املٗؤ٪ا ملٗه٘عٚ ملؤ٬هٚ تملٮدؤ ٝملؤن٘دٝ.ملٗجلاملك ْملهتهاٚ ملًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛمل م٘ٝملًٌٔٞملًّمل
ملأجىملهدؤ ٝملُـي َملهوج٘دٝملؼيملؤن ًعٞ.

ًّٗملعٌّملؤنٔ٘دملؤهخملعاأهٔ ملؤن ًعٞملؼيملٓهؤملؤ٨ا ٖملؤهبا١ملع هتقٍ٘ٙملؤههؤهٛملٗؤغيعؤجعٞملؤخل  جٚٞملهربؤجمٔ .مل
ش  كتملؤن ًعٞملؼيملًاعٗعملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملؼيملؤن ًع تملؤهعععٚٞملٗؤههٜملمتملههاٚ)ٕملٗشي٘ٙوٕملًّململفٚث

مل ملؤٮصي ٢ٛ ملؤغيتتاٝ ملؤ٪ًٍ ملععُ ً  ملUNDPجلبى ملؤهعععٚٞ ملهواٗي ملؤٮجلوٌٚٛ ملؼيملRBAS/ؤغيلتً ملهط٩جلٕ ملمت ملٗؤههٜ ,
,مل4112 ٌ يملعلوٚٞملؤهعوَ٘ملؤٮدؤ ٙٞملؼيمل,ملفٚثملمتملهقٍ٘ٙملا٩اٞملععؤً ملؼيملج ًعٞمل اْملٌٓ ملععُ ً ملهدؤ ٝملأ0/4/4114

َ,ملةغ٩مل ّملهقٍ٘ٙملععُ ً ملؤغيٚل ُٚل مل4114ةٚزٙ ١ملعلوٚٞملؤه عٚٞمل اْملؼيملؤععٙىمل-ٗععُ ً مله اؤدملًعوٍمل ٙ عٚ تمل
مل مل  َ ملؼي ملؤهلِااٞ ملكوٚٞ ملعبؽيمل4116ؼي ملٗك هٞ ملًّ ملأك دضيْٚ٘ ملًعؤجعْ٘ ملٗؤغيعؤجعٞ ملؤهتقٍ٘ٙ ملععٌوٚٞ ملجل َ ملٗجلا .َ

مل.ملUK- QAAملؤن٘دٝملؼيملؤغيٌولٞملؤغيتتاٝ
ملع هتقٍ٘ٙمل ملؤغيتعوقٞ ملؤخلربؤت ملؤكت) ب ملؼي ملهل  ملؤغيض فبٞ ملٗؤ٪ُامٞ ملؤهربؤً  ملهلهٖ ملؤهتقٍ٘ٙ مل ٌوٚٞ ملا  ات ٗجلا
ملؤههؤهٛمل ملؤهتقٍ٘ٙ ملهعٌوٚٞ ملؤٮ اؤد ملهًل ُٚٞ ملهههم ملُتٚجٞ ملٗهٔٚهت ملؤن ًعٞ, ملهربؤً  ملؤ٪ك دضيٚٞ ملٗؤغيعؤجعٞ ؤههؤهٛ

ملدمله٩ تٌ دملؤ٪ك دضيٛ.ٗؤغيعؤجعٞملؤ٪ك دضيٚٞملهربؤً ملؤن ًعٞملك ةٞملٗؤ٨اتعاؤ
كٌدد مل ٌوددتملكوٚددٞملؤ٨جلتضدد دمل وددٟملهقددٍ٘ٙملععؤجمٔدد ملٗمتملؼيملعدد١٘ملُتدد ٢ ملؤهتقددٍ٘ٙملهفدداؤ ملهيددٚهملجدد٘ٓعٜملؼيملٓددهٖململململ
ؤهربؤً ملةغ٩مل ّملؤاتتاؤ ملععؤً ملجاٙاٝملهوبٚٞملخلمؽيملؤهتٌِٚٞملٗف جٞملاد٘قملؤهعٌدى.ملٗ ٌودتملؤهلوٚدٞملٗةقد ملهِتد ٢ ملململململململ

مل دملٓٛ:ؤهتقٍ٘ٙمل وٟملؤاتتاؤ ملععؤً ملجاٙاٝملؼيملجم يملؤ٨جلتض
 ململؤجلتض دملؤهتٌِٚٞ .0

  وَ٘ملً هٚٞملًٗضعةٚٞ .0

 ؤجلتض دملأ ٌ ي .1

 ؤجلتض دملدٗهٛ .2



48 
 

 ؤجلتض دملاٚ فٛملٗةِاجلٛ .3

ملنِٞمل مل ٩ي ملًّ ملؤهضتٚٞ ملؤهمًملٗؤهعوَ٘ ملهلوٚٞ ملؤا هٛ ملؤه٘عع ملهقٍ٘ٙ مل مل وٟ ملؤن ًعٞ مل ٌوت ملؤ٨ا ٖ ملُف  ٗؼي
ملكو ملههاٚ  ملؤن ًعٞ ملجمو  ملأجلع ملؤهتقٍ٘ٙ ملُت ٢  ملع١٘ ملٗؼي ملؤهيعو. ملهلهؤ ملهالٚؤ  ملمت ملٌٓ مل وٌٚٞ ملجاٙاهري ٚتري

ملكوٚٞملطًملؤ٪اِ ْملٗكوٚٞملؤهضٚاهٞ.
ًٗ٘ؤصوٞملهلهٖملؤنٔ٘دملُـيٌتملؤن ًعٞملٗ شٞمل ٌىمل ّملٗؤجلعملعٌ ْملؤن٘دٝملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞململؼيملج ًعٞمل اْمل

مل مل ملٗلهممل ٩يملؤهف ٝ ململ41مل–مل44ًٗتموب تملهم٘ٙعٖ ملؤهلوٚ تملُٗ٘ؤعٍٔملٗ ٦ا ١ململ4117ُٙ٘ٚ٘ مل ٌاؤ١ ملش  نملةٚٔ  َ
 جلاتملؤه٘ شٞملًّمل ٩يملا٩ ملن ْمل ٌىمل ٢ٚ)ٚٞملد ؤاٞملهقٌٚٚٚٞمل ّملٗؤجلعملعٌ ْملؤن٘دٝملهوربؤً ملؤ٪جل) َملؤهعوٌٚٞ,ملُٗ

ؤ٪ك دضيٚٞملؼيملكوٚ تملج ًعٞمل اْ,ملٗمتملٗةق ملهِت ٢ ملؤه٘ شٞمله اؤدمل مٞمل ٌىملهوتقٍ٘ٙملٗؤجلعملعٌ ْملؤن٘دٝملهوربؤً مل
ؤهف ٝملةربؤٙعملأو)م ملؤ٪ك دضيٚٞملؼيملج ًعٞمل اْملٗمتملًّملأجىمل قٚهممللهمملهقٍ٘ٙملععؤً ملج ًعٞمل اْمل ٩يمل

أكت٘ععململ01-00َملٗاتقاَملُت ٢ ملٓهؤملؤهتقٍ٘ٙملهزيملؤغي٧شيعملؤهعؤععملن ًعٞمل اْملؤغيقع مل قاٖمل ٩يملؤهف ٝمل4101
ملَ.مل4101

ًّٗملأجىململق  مل ٌوٚٞملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞمل ٌوتملؤن ًعٞمل وٟملهِفٚهمل ادملًّملؤخلم٘ؤتملؤغئٌٞملُ٘جزمل
ملأٌٓٔ ملؼيملؤ٬هٛ:مل

ؤهقعؤ ؤتملؤغيتعوقٞملعتالٚىملةعقملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ململؤاتِ دؤملهزيملًض دجلٞملجمو ملؤن ًعٞملهصاؤ مل ٢ٚ ملؤن ًعٞ .0
كىملةعٙهمملهِفٚهملؤغئ َملؤغيتضوٞملععٌوٚٞملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملت٘زيملٙململٗأكاتملؤهقعؤ ؤتمل وٟملأْملٗفادملًٔ ًٔ ملٗآهٚٞمل ٌؤ 

ملؤ٬هٚٞ:ملؤهخملًِٔ 
مل .أمل ملؤهتقٍ٘ٙ ملهاهٚىملؤ٪ك دضيٛملؼيملؤهلوٚٞهربُ ً مليهِفٚهمل ٌوٚٞ ملٗؤ٨هتزؤَململٗةق  هقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؼيملؤن ًعٞ

 .ؤهربؤً ملٗؤ٬هٚ تملؤغيتبعٞملهوٌض دجلٞمل وٚٔ ملهقٍ٘ٙتموب تملسيملع)ٚ اٞملؤن ًعٞملةٌٚ ملٙتعوهم

 ؤق  ٓ .٘ؤ ٚاملسيجاٗيمل ًينمل مٞمل ٌىملهتقٍ٘ٙملؤهربُ ً ,ملٗملٗعع .بمل

مل .جمل ملؤخلعجيْ٘, مل ؤهموبٞ, ملؤهربُ ً ؛ ملعتقٍ٘ٙ ملؤخل صٞ ملؤغيعوً٘ ت ملنٌع ملؤغيِ ابٞ ملؤغيض د  مل٣ٚٓٞمل اٙا أ غ ١
 ؤهتا ٙ ,ملؤغي)٧ٗهْ٘ملؼيملؤهقم   تملؤالً٘ٚٞملٗؤخل صٞ,ملأ ع بملؤهعٌىملٗوهٓ (.

 ؤ تٚ  ملؤ٪دٗؤتملؤغيِ ابٞملنٌعملؤغيعوً٘ تمل ّملؤهربُ ً . .دمل

  وٚىملؤغيعوً٘ تملؤجملٌعٞمل ّملؤهربُ ً . .ٖمل

ملؤهربُ ً ,مل .ٗمل ملؼي ملؤغيت فٞ ملٗؤهفعظ ملٗؤهغعة ملؤهق٘ٝ ملً٘ؤطّ مله٘عٚ  ملؼي ملٙ)  ا ملسي  ملؤهتقٍ٘ٙ ملهقعٙع كت عٞ
 ٗؤهتٔاٙاؤتملؤهخملضيلّملأْمله٧اعملؼيملؤاتٌعؤ ٖ.

ملؤجل ؤ ملؤخلمؽيملٗؤهتض٘ ؤتملؤغي)تقبوٚٞملهتم٘ٙعملؤهربُ ً . . مل
 ٗفادتملجلعؤ ؤتمل ٢ٚ ملؤن ًعٞملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملؤ٪ك دضيٛملٗةق مله٭هٚٞملؤ٬هٚٞ:

 ٞمله٣ٚٔٞملؤهـيعٗاملؤغي٢٩ٌٞملٗؤو لملك ةةعٙهمملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملجلٚ دٝملخمتوةملأُامٞملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملٗملٙت٘زي
هتهكاملًّملأْملطيٚعمل ٌوٚٞملؤهتقٍ٘ٙ,ملةغ٩مل ّملً)٧ٗهٚٞملؤغيت ععٞملٗؤٮشعؤاملٗؤؤهتاؤعهملؤهتِـيٌٚٚٞملؤغي)  اٝملؼيملهِفٚهمل

 و.عالىملًعملهق٘ضيٕملهتٍملأُامٞ

 ٙغعملةعٙهمملؤهتقٍ٘ٙملؤخلم٘ؤتملؤٮجعؤ٢ٚٞملهتِفٚهمل مٞملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملٗه٘ ٙعملؤغي)٧ٗهٚ تمل وٟملأ غ ٢ٕمل
 هتِفٚهٓ .

 ٗاٙاملًٔ ًٔ ملًٗ٘ؤ ٚاملؤق  ٓ ملهتومملؤغئ َ.هالٚىملؤهوج ْملؤهفع ٚٞمل  

 ٙعقاملةعٙهمملؤهتقٍ٘ٙملؤجتٌ   تملًِتـيٌٞملغيت ععٞملً)ت٠٘ملهِفٚهملؤهوج ْملؤهفع ٚٞملٗؤ٪ةعؤدمل٪ُامٞملهقٍ٘ٙمل
ملؤهربُ ً ملٗ ةعملهق  ٙعملًِتـيٌٞمل ِٔ ملهزيمل ٌٚاملؤهلوٚٞ.ململ

 ق ملخلمٞمل ٌىملهقٍ٘ٙملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملٗةمل ٢ٚ ملةعٙهمَملؤهوج ْملؤهعوٌٚٞملؤهفع ٚٞملُت ٢ مل ٌؤ ملهزيملاهق
 ؤق  ٓ .٘ؤ ٚاملسيزًينملؤهاٗيملؤهربُ ً ,ملٗؤن

 ٙعٌىمل ٢ٚ ملةعٙهمملؤهتقٍ٘ٙمل وٟمله اؤدملً)٘دٝملهقعٙعملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملًِٗ جلاتٕملًعملأ غ ١ملةعٙهمملؤهتقٍ٘ٙ,ململ
ملٗؤهعٌىمل وٟملهعاٙوٕملأٗملهم٘ٙعٖملهلؤملؤجلتغٟملؤ٪ًع.
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 ًّملؤ٪جل) َملؤهعوٌٚٞمللؤتملؤهع٩جلٞمل ملؼيمل٣ٚٓٞملؤهتا ًٙعملأ غ ١ملهِ جلشملؤغي)٘دٝملؤهِٔ ٢ٚٞملهتقعٙعملؤهتقٍ٘ٙمل
 ٩يملؤجتٌ   تملأٗملٗ شمل ٌىملهعقاملهلهؤملؤهيعوملٗ ةعٕملعض٘ هٕملؤهِٔ ٢ٚٞ,ملًعةهمملعٕملؤاتٌ  ٝملؤغيعوً٘ تملؤ٪ا اٚٞمل ّمل

 ؤهربُ ً ملٗٗاٚقٞملً٘ؤصف تملؤهربُ ً ملهزيملنِٞملؤغيِ ٓ ملع هلوٚٞ.

 ٗهعةعمله٘صٚ هٔ ملعههمملهزيملجمو ملؤهلوٚٞملٍملؤغي)٘دٝملؤهِٔ ٢ٚٞملهتقعٙعملؤهتق٘ٙهِ جلشملنِٞملؤغيِ ٓ ملؼيملؤهلوٚٞمل
 هوتضاٙهممل وٚٔ .ملململ

 ملؤهتقعٙعملؤهِٔ ٢ٛمل ّملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملٗؤغيض دجلٞمل وٕٚ.ملجمو ملؤهلوِٚٞٙ جلشمل
 هقعٙعملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملًعةهمملعٕملؤاتٌ  ٝملؤغيعوً٘ تملٙقَ٘مل ٌٚاملؤهلوٚٞملععاملهضاٙهمملجمو ملؤهلوٚٞملععةعململ

هزيملُ ٢ًمل ٢ٚ ملؤن ًعٞملهوا٧ْٗملؤ٪ك دضيٚٞمل ٢ٚ ملؤهوجِٞململُ ً ؤ٪ا اٚٞمل ّملؤهربُ ً ملٗٗاٚقٞملً٘ؤصف تملؤهرب
 .ؤهعوٚ ملهوٌِ ٓ 

 ٙا وملًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛملهقعٙعملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملٗؤه٘ا ٢همملؤغيوتقٞملعٕملٗهقاٍٙملؤهت٘صٚ تملف٘هل ململ
ملهزيملُ ٢ًمل ٢ٚ ملؤن ًعٞملهوا٧ْٗملؤ٪ك دضيٚٞملغيِ جلاتٔ ملؼيملؤهوجِٞملؤهعوٚ ملهوٌِ ٓ ملع ن ًعٞ.

 هقاَملٗملف٘هل ًعكزملؤهتم٘ٙعملؤ٪ك دضيٛملٗه٘صٚ تململهقعٙعملهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ملؤهوجِٞملؤهعوٚ ملهوٌِ ٓ ملِ جلشهمل
ملهزيملجمو ملؤن ًعٞ.ملٕه٘صٚ هٔ ملعاهُ

 ٙععاململؤهقعؤ ؤتملؤغيتعوقٞملعتِفٚهملؤهت٘صٚ تملٗؤغيق ف تملؤغي)تةوضٞملًّململهقٍ٘ٙملؤهربُ ً ضا مل ٢ٚ ملؤن ًعٞمل
 هضاٙهمملجمو ملؤن ًعٞمل وٚٔ .

قٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملؼيملج ًعٞمل اْملكهٗيملدهٚىملهتقٍ٘ٙملؤهربؤً مل وٟملً)ت٠٘مله اؤدملدهٚىملؤهت .0
ؤن ًع تملؤهٌِٚٚٞ,ملٓاةتملؤن ًعٞملًّمل ٩هٕملهزيملهقاٍٙملؤغي)  اٝملٗؤهعْ٘مل٪ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؼيملهِفٚهمل ٌوٚٞمل

ملؤ٪ك دضيٚٞ ملؤهربؤً  ملؤهِت ٢ملهقٍ٘ٙ مل٨اتة٩ظ ملهلٍ ملًِ ابٞ ملأ عٚٞ ملٗه٘ةه ملؤهلوٚ ت, ملٗععملؼي ملؼي ملًٗ)  اهٍٔ  
 ململ.ن٘دٝملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ ؤغي)تٌعملؤخلمؽيملهوتم٘ٙع

 ملَ.0202لوٚ تملج ًعٞمل اْمل ٩يملؤهف ٝملًّملِٙ ٙعملٗفتٟملٙ٘هٚ٘ملهملهِفٚهمل ٌوٚٞملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞمل .1

ملً)ت٠٘ملؤُ)ج َملععؤً ملٍٙملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملؼيملكوٚ تملج ًعٞمل اْملهزيملؤهتععامل وٟ٘ ٌوٚٞملهقٗجلاملٓاةتمل
ملؤ٬هٛ:ٗهوبٚٞملًتموب تملؤهتٌِٚٞملؤ٨جتٌ  ٚٞملٗؤ٨جلتض دٙٞملٗ ض٘ص ململؤن ًعٞملًعملها ؤهٚجٚٞملؤهتعوٍٚملؤهع هٛ

ملؤُ)ج َملؤهربؤً ملًعمل ا هٞملؤن ًعٞملٗأٓاؤةٔ ملًٗا٠ملً٘ؤ١ًتٔ مل٨فتٚ ج تملؤجملتٌعملٗا٘قملؤهعٌى؛ .ٜمل
ملأٌٓٚٞملؤهربؤً ملٗةع هٚتٔ ملع هِ)بٞمله)٘قملؤهعٌى .نمل
ملع .يمل مل عجيري مله اؤد ملؼي ملؤهربؤً  ملٗؤغئ  ؤتملق   ملؤهعوٌٚٞ ملع غيع  ا ملهزٗٙآٍ مل ٩ي ملًّ مل  هٚٞ مل وٌٚٞ لف ١ٝ

ملؤهتةضضٚٞملؤهخملشيلٍِٔملًّملػي  اٞمل ٌؤٍملؤغئينملعف  وٚٞملٗهٌِٚٞملشةضٚ هٍٔملٗه اؤدٍٓملهوتعوٍملًا٠ملؤاٚ ٝ؛
ملؤهتعوٍٚمل   .َمل ملؼي ملٗؤهتعوٍ ملؤهتعوٍٚ ملعِ٘ ٚٞ ملٙتعوهم ملةٌٚ  ملؤهعؤِٓٞ ملؤه ع٘ٙٞ ملؤغيٌ  ا ت مل٪ةغى ملؤهربؤً  ً٘ؤكبٞ
 هٛ,ملٗهويبملًع ٙهملؤن٘دٝملًق  ُٞملع ن ًع تملؤ٪ ع٠مل وٟملؤغي)ت٠٘ملؤٮجلوٌٚٛملٗؤهع غيٛ.ؤهع 

ٗا ُ)ٔ ملٗهل ًؤ ,ملةغ٩مل ّمله٘ؤ ُٔ ملًّملفٚثملهوبٚتٔ ملغيتموب تملؤن ًعٞملفاؤاٞملدت٠٘ملًِ ٓ ملؤهربؤً مل .ْمل
ٗؤهتلِ٘ه٘جٚ ململًٗا٠ملً٘ؤكبتٔ ملهوتم٘ ؤتملؼيملؤهعوَ٘ملٗؤهلوٚٞ,ملؤغيتموب تملؤ٪ا اٚٞملهوتةضطملًٗتموب تملؤهتةضط,

ملٗؤفتٚ ج تملؤهتم٘ ملؤغئين:
ملؤخلٚ  ؤتملؤه٘ؿيٚفٚٞملٗةعظملؤهعٌىملؤهخمله٘ةعٓ ملؤهربؤً ملهوةعجيري. .ومل
ه٘ةعملؤغي٘ؤ دملؤهخمله)  املؼيمل قٚهمملج٘دٝمل  هٚٞملهوربؤً ؛ملٗؤزيملأٜملًا٠ملٙتٍملؤاتي٩هل ملؼيملهم٘ٙعملؤهِ٘ ٚٞمل .عمل

ملؤ٪ك دضيٚٞملهلهٖملؤهربؤً ملٗعٌ ْملج٘دهٔ .
ملةعملؤغيض د ملٗؤاتةاؤًٔ ملعلف ١ٝ,مل ؤهلوفٞملؤغي هٚٞملهوربؤً (.كف ١ٝملؤهربؤً ؛ملًّملفٚثمله٘ .امل
مل.جا٠ٗملؤهربؤً ملٗؤاتٌعؤ ٓ  .ظمل

ملهِـيٍٚمل ادملًّملٗ شملؤهعٌىملهغٌ ْملق  مل ٌوٚٞملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملٗلهممل وٟملؤهِت٘ملؤ٬هٛ: .2
هِـيٍٚملٗ شٞمل ٌىملهفعٙهمملعٌ ْملؤن٘دٝملع ن ًعٞمل ّملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملٗعٌ ْملج٘دهٔ مل ٩يمل .أمل

 َ.4101/ةربؤٙعمل01-6ؤهف ٝمل
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ملُٗ٘ؤعٕ,مل .بمل ملؤن ًعٞ مل ٢ٚ  ملسيا  كٞ ملؤ٪ك دضيٚٞ ملهوربؤً  ملؤهاٗ ٜ ملؤهتقٍ٘ٙ ملف٘ي ملؤهتا ٗ ٜ ملؤهوق ١ هِـيٍٚ
 ٌاؤ١ملؤهلوٚ تملُٗ٘ؤعٍٔملٗ ٦ا ١ملؤ٪جل) َملؤهعوٌٚٞملةغ٩مل ّمل ٦ا ١ملةعقملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؼيملكوٚ تملؤن ًعٞمل

 .4101ؤععٙىململ01
كوٚ تملؤهمًململؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملسيا  كٞملةعقملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؼيهِـيٍٚملٗ شٞمل ٌىملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهورب .جمل

مل4101ملُٙ٘ٚ٘مل4-0 ٩يملؤهف ٝململٗؤهعوَ٘ملؤهضتٚٞ,ملؤهضٚاهٞ,ملٗطًملؤ٪اِ ْ
 ٩يململكوٚخملؤهلِااٞملٗؤهز ؤ ٞملهفعقملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؼيملٗ شٞمل ٌىملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ .دمل

مل4101ملُٙ٘ٚ٘مل01-7ؤهف ٝمل
كوٚ تملؤ٬دؤبملٗملؤهعوَ٘ململ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملسيا  كٞملةعقملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؼيٗ شٞمل ٌىملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ .ٖمل

مل4101ملُٙ٘ٚ٘مل03-02 ٩يملؤهف ٝململؤٮدؤ ٙٞملٗؤاق٘ق
كوٚ تملؤه عٚٞمل اْ,ملسيا  كٞملةعقملهقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؼيململٗ شٞمل ٌىملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞ .ٗمل

مل4101ملُٚ٘ٙ٘مل41-44مل ٩يملؤهف ٝملؤهِفؽيملٗؤغيع دْملٗؤ٨جلتض د
عمعٙقٞملًِٔجٚٞملٗع ٨اتِ دملهزيملًع ٙهملؤن٘دٝملٗ وٍملأُٔ ملؤغيعٝملؤ٪ٗزيملؤهخملٙتٍملةٚٔ ملهقٍ٘ٙملععؤً ملؤن ًعٞمل

أْملظي وملأ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؤغي)٧ٗهريمل ّمل ٌوٚٞملؤهتقٍ٘ٙملٗؤها ٍملؤه٩داٗدملؤههٜملجلإًملهلٍمله٨ملؤهع غيٚٞململ
جلٚ اٚٞملؤق  مل ٌوٚٞملؤهتقٍ٘ٙملع جلتاؤ ملٗا٘املهععوملهق  ٙعمل ٌاؤ١ملؤهلوٚ تملجلامللهىملكىملؤهضع بملٗؤاتم  ٘ؤملؼيملة ٝمل

أكت٘ععململغيِ جلاتٔ ملٗهب ديململ01-00هقٍ٘ٙملؤهربؤً ملؼيملؤغي٧شيعملؤهعوٌٛملؤهعؤععملهوج ًعٞملؤغيِعقامل ٩يملؤهف ٝمل
ؤهربؤً ملًّملهم٘ٙعملٗ )ريملهق  ٙعملؤهتقٍ٘ٙملٗؤهخملؤخلربؤتملٗؤكت) بملؤغيع  املٗؤغئ  ؤتملؤهخمله)  املةعقملهقٍ٘ٙمل

ِ جلاتٔ ملًعٝملأ ع٠ملؼيملؤ٪طعملؤ٪ك دضيٚٞملؤغيةتوفٞملؼيملؤن ًعٞملكٌ ملٙ٘عتٔ ملدهٚىملؤهتقٍ٘ٙملؤهاٗ ٜملاٚتٍملً
ملهوربؤً ملؤ٪ك دضيٚٞملؼيملج ًعٞمل اْ.

 ثالجا: تطور حجم اإلنفاق التشغيلي واالستجماري:
مل0753هها)تملج ًعٞمل اْملؼيملابتٌربمل  اْملٗكوٚٞملُ صعملهوعوَ٘ململ-َملًّملا٩ ملكوٚ تملٓٛملكوٚٞملؤه عٚٞ

ملٗهها)تملأٗيملكوٚٞملج ًعٚٞملؼيملدٙ)ٌربؤهز َملأٜملجلبىملؤٮ ٩ْمل ّملههاٚ مل0751 ؤ ٚٞملٗكوٚٞملؤ٨جلتض دملٗؤٮدؤ ٝ.
ملٗؤهلٍملًِهملؤهتهاٚ ملٗفتٟمل  َمل ملؼيملؤهِ٘ع ملٗشٔاتملؤن ًعٞملصي٘ؤع ؤن ًعٞمل ٘ؤهٛملعي ملاِ٘ؤتمل ؤه عٚٞ/مل اْ(.

ملَمل   َملؤههكع٠ملؤهث٩اريملهتهاٚ)ٔ (.4113
ملؤهت)عٞ ملؤه)ِ٘ؤت ملشيٚزت ملٗجلا ملٗععٗ ؤعململٓهؤ ملٗع٘ف ع ملؤ٪كثع ملٗؤهتم٘  ملع هٌِ٘ مل اْ ملج ًعٞ مل ٌع ملًّ ملؤ٪ هٝ  اع

ّ٘فاملٗدٗهتٕملؤغي٘فاٝمل ؤنٌٔ٘ ٙٞملؤهٌِٚٚٞ(ملؤهخملٗهاتملؼيمل ع غيق  ُٞملًعملً ملجلبؤ .ملٗهومملؤه)ِ٘ؤتملٓٛمل ٌعملؤه٘طّملؤغي
 صٞملٗؤهع ًٞملًِٗٔ مل,ملٗأهقتملعتهاهؤهٔ ملؤ٨جي عٚٞمل وٟمل ٌَ٘ملؤه٘طّمل٧ًٗا) هٕملؤخل0771ؤهث ُٛملٗؤهعاعّٙملًّملً ٙ٘مل

ٗفتٟملؤهع َململ0773هْملؤهعاعملؤه)ِ٘ؤت,ملًّملؤهع َململ–عاْٗملؤهتغتٚٞملع هاجلٞملؼيملؤغيعِٟململ–ج ًعٞمل اْ.ملٗضيلِِ ملؤهق٘يمل
 وٟملً)هٝملؤه٘طّملعلىملجلم   هٕمل٣ٚٓٗ هٕمل٧ًٗا) هٕ,ملٗؼيملهط  ٓ ململ–ٗعض٘ ٝملؤجي عٚٞململ–,ملهعتربملؤ٪كثعملههاهؤعمل4113

اِ٘ؤتملهثبٚتملؤه٘فاٝملٗؤاتقعؤ ملؤه٘طّملٗهصي ٢ٕمل ربملععؤً ملؤهتم٘ٙعملٗؤٮص٩ ملج ًعٞمل اْ.مل٨ٗوعٗملؼيمللهمملهلملأُٔ مل
ملؤ٨جلتض دٜملٗؤٮدؤ ٜملٗؤغي هٛملؤغيضت٘عٞملع اٚجملؤهتجععٞملؤهاضيقعؤطٚٞملسي٧ا) هٔ ملؤغيةتوفٞ.

هْملؤهتم٘ ملؤههٜملشٔاهٕملج ًعٞمل اْملؼيملاِ٘ؤتملؤه٘فاٝملؤغيب  كٞملعالىمل  َملكبهملجاؤعملًٗتِ٘ع.ملًّٗملعريملؤهع٘ؤًىمل
ملا ٌٓتملؼيمل قٚهمملٓهؤملؤهتم٘ .ؤهخمل
مل ٢ٚ مل .0 ملص   ملؤهلل مل با مل وٛ ملؤهق ٢ا ملؤهع٢ٚ  ملةة ًٞ ملهاَّْ ملًّ ملؤن ًعٞ ملعٕ ملفـيٚت ملؤهخ ملؤخل صٞ ؤهع  ٙٞ

ؤنٌٔ٘ ٙٞملٗد ٌٕملؤهاؤ٢ٍملهلىملععؤً مل اٙثٔ ملٗهم٘ٙعٓ ملؼيملخمتوةملؤن٘ؤًُ,ملةغ٩عمل ّملؤهقعؤ ؤتملؤهخملؤوهٓ ملًّٗمل
مل ملسي) فٞ ملأ و ملجلمعٞ ملؤن ًعٞ ملًِ  ملجلعؤ  ملؤناٙاٝ,مل211 عِٚٔ  ملؤن ًعٚٞ ملؤغياِٙٞ ملهبِ ١ ملؤهاعً ملًاِٙٞ ملؼي ملٓلت   )

ٗهشعؤةٕملًٗت ععتٕملؤغي)تٌعٝملغي)ت٠٘ملهِفٚهملععُ ً ملهم٘ ٓ ملؤ٪ك دضيٛملٗععؤجمٔ ملؤهمٌ٘فٞملهتاٚٚاملخمتوةملًلُ٘ تمل
ملهومملؤغياِٙٞ.

مل٨فتٚ .4 ٞع  ج هٔ ملؤٓتٌ َملؤالً٘ٞملعتم٘ٙعملج ًعٞمل اْملًّمل ٩يملًِتٔ ملً٘ؤ ُٞملاِ٘ٙٞملهٌِ٘ملع عمعؤدملهوبٚ
مل مل ٩هل  ملًّ ملؤن ًعٞ ملشيلِت ملٗؤهخ ملععامل–ؤغيتِ٘ ٞ ملةٌٚ  َّّٚ ملاِب ملكٌ  ملؤ٨اتثٌ  ٜ ملؤن  ٜ ملؤٮُف ق ًّململ-ٗ رب

ملٗهزيمل ملؤهتتتٚٞ. ملٗعِٚتٔ  ملؤهث عتٞ ملؤغي)تٔاامل٪ص٘هل  ملٗؤهٌِ٘ ملؤ٪ك دضيٚٞ ملؼيملفٚ هٔ  ملها جيٚ ع ملؤغيِا٘د  قٚهمملؤهتم٘ 
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ملؤهتةمٚؽي ملع٘ ؤ ٝ ملػيثوٞ ملؤالً٘ٞ ملٗةعت ملؤغي٘ؤ ُٞ ملؤخل  جٚٞململج ًُ ملؤها ٍ ملًض د  ملًّ ملؤ٪ً٘ؤي ملًّ ملؤهلثه ٗؤهتٌِٚٞ
 هتتاٙثملخمتربؤتملٗٗ شملؤن ًعٞ.

هعؤكٍملؤخلربٝملؼيملجم يملؤٮدؤ ٝملؤن ًعٚٞملٗه٘اعمل ٩جلٞملؤن ًعٞملع غي٧ا) تملؤحملوٚٞملؤهع ًٞملٗؤخل صٞملٗكهؤمل .1
٢ٚٞملع ن ًع تملؤه٘طِٚٞملململ ٩جلتٔ ملع غي٧ا) تملٗؤغيِـيٌ تملٗؤن ًع تملؤهعععٚٞملٗؤ٪جِبٚٞمل ٗؤْملك ُتمل ٩جلتٔ ملؤهثِ 

ِّ٘ٓ ملًّملجلبٲى,ملًعملؤُٕملك ْملفعٙ عملعٔ ملٗعيهٓ ملًّملؤن ًع تملؤه٘طِٚٞملؤْملهغعملًثىمل هعِقملهزيملؤغي)ت٠٘ملؤغيِا٘دملكٌ ملُ
 هومملؤهع٩جل تملؼيملًعكزملؤهضاؤ ٝملًّملععؤجمٔ ملؤغيتعادٝملٗؤغيتِ٘ ٞمل٬ا  ٓ ملؤٮجي عٚٞمل وٟملؤغيا٠ملؤهقعًٙملٗؤهبعٚا.

وهٓ ملًّملؤهع٘ؤًىملؤغيعهبمٞملع ه٘فاٝمل٩ًٚٗدملؤنٌٔ٘ ٙٞملؤهٌِٚٚٞملؼيمل قٚهمملؤهتم٘ ملٗجلاملا ٌٓتملٓهٖملؤهع٘ؤًىملٗ
ملؤ٪ا اٚٞ: ملؤهث٩  مله٘ؿي ٢فٔ  ملؤن ًعٞ ملٗهِفٚه ملً ململؤهلبه ملحن٘ مل وٟ ملؤجملتٌع ملٗ اًٞ ملؤهعوٌٛ ملؤهبتث ؤهتا ٙ ,

ملؼيملؤناؤٗيملؤ٬هٚٞ.مل–كتق ٢همملٗأ جل َململ–ات٘عتٕملٓهٖملؤه٘اٚقٞملعةجي  مل
ّّٰٚملؤناٗيملأدُ ٖملفج ٗ وٟململ4117ٗفتٟمل  َململ0771ٍملؤهتم٘ ملؤههٜملشٔاهٕملج ًعٞمل اْمل ٩يملؤهف ٝملًّمل  َٱٱع

ٗجٕملؤخلض٘ظملؼيملؤه)ِ٘ؤتملؤ٪ هٝملًق  ُٞملع ه)ِ٘ؤتملؤه) عقٞ,ملفٚثمل٩ٙففيملعهْملةٞملهض  اؤعملؼيملؤٮُف قملؤهتايٚوٛمل
ملؤهت ملٗؤهل٣ٚٞ ملؤهتا ٙ  مل٣ٚٓٞ مل اد ملؼي ملؤهٌِ٘ ملؤعمعؤد مل وٟ ملهجي ع  ملأاع ملً  ملٗٓ٘ ملأ ع, ملهزي مل مل  َ ملؤغي)  اٝملًّ ا ٙ)ٚٞ

ٗؤغي٘ؿيفريملٗؤ دٙ دملًعهب هٍٔملُ)بٚ ع,ملجِب عملهزيملجًِملًعملصي٘ملؤغيةضض تملؤغي هٚٞملهِفق تملؤهتايٚىملعالىمل  َملٗ وٟملٗجٕمل
ملؤه٩ةتمل ملؤهتض  ا ملٗكهؤ ملٗؤخل  جٛ ملؤهاؤ وٛ ملٗؤهتا ًٙ ملٗؤغيمب٘  ت ملؤهلتً ملًثى ملًّ ملخمتوفٞ ملعِ٘د ملؼي ؤخلض٘ظ

ًّملؤغي٘ؤ ُٞملؤهع ًٞملًّٗملؤغي٘ؤ دملؤههؤهٚٞملٗ وٟملٗجٕملؤهتتاٙاملؤ تب  ؤعملهوِـيعملكعجلٍملٗك٘ؤجلعملةعوٛملهٯُف قملؤ٨اتثٌ  ٜمل
ملَ.مل0773ًّملؤهع َملؤغي هٛمل

مل(40جاٗيمل جلٍمل 
***مل ٩يملؤهف ٝملهم٘ ملفجٍملٗصيؽيملؤٮُف قمل وٟملؤهتعوٍٚملؼيملج ًعٞمل اْملًٗت٘اؽيملًعا٨تملؤهٌِ٘ملؤه)ِ٘ٙٞمل

مل4101ََملٗفتٟملؤهع َمل0771ؤغيٌتاٝملًّمل  َمل
 وملة ؤتملًتقمعٞ( ًب٘عٕملهطي ٨عملٗ وٟملأا 

 )باأللف ريال(
 األعوام

  4113-71ف

 يترات خمسٌة(

 (0ف

 

النفقات الجارٌة
1
 

 

 (4ف

 

 النفقات االستومارٌة 

والرأسمالٌة
2
 

 (1ف

 

 النفقات اإلجمالٌة

 

 (2ف

متوسط معدل النمو 

السنوي يترٌاًفللنفقات 

 اإلجمالٌة يقط(

 (3ف

 م0771

 م0773

 م4111

 م4113

 م4114

 م4115

 م4116

 م4117

 م فتقدٌري(4101

%(77ف 041.730
23
 

 %(64ف 345.561

 %(51ف0.444.744

 %(55ف1.341.072

 %(55ف 2.460.547

 %(56.1ف 2.466.454

%(54.5ف 4.117.242
4
 

 %(61.2ف 4.535.360

 %(51.1ف 4.552.114

 %(0ف 0.454

 %(02ف 64.267

 %(45ف 442.307

 %(41ف0.114.612

 %(41ف 0.173.714

 %(44.1ف 0.103.416

%(41.1ف 0.741.131
3
 

 %(07.4ف 0.434.114

 %(45.1ف 4.307.435

 %(011ف043.445

 %(011ف401.454

 %(011ف4.470.260

 %(011ف 2.373.776

 %(011ف 4.155.443

 %(011ف 4.111.261

 %(011ف 6.447.302

 %(011ف 6.217.401

 %(011ف 7.471.471

15.1% 

11.1% 

03.3% 

 

 ـــ

04.1% 
 

                                            
ململ***(average annual growth rate)ٗٓ٘ملًقٚ وملٙعربمل ّملًت٘اؽيملؤهِ)دبٞملؤغي٣٘ٙدٞململaverage percentageؤهخملسي٘جبٔ ملٌِٙ٘ملأفاملؤغيتيهؤتملؼيملكىمل  َململ

ملً عري ملهوف ٝ ملِٓ  ٗٱِعٰعت مل ملؤهخ مل كتوم ملددادٝ مل ًِٚٞ ملة ٝ ملؤًتاؤد ملًّمل4101مل-0771مل وٟ ملا عهممل اد ملًّ ملهِ ٗهت ملؤهخ ملؤناؤٗي ملسي٘جً ملًتع جلبٞ ملعي)ٚٞ ملهف ؤت ملأٗ ملٗ/ َ

 ؤهعِ صعملأٗملؤغيتيهؤتملؤه ع٘ٙٞ(.
0
 ٗهغٍملؤغيعهب تملؤ٪ا اٚٞملًٗ ملؼيملفلٌٔ مل,ملؤهِفق تملؤه)وعٚٞملٗؤخلاًٚٞمل,ملُفق تملؤهضٚ ُٞ,ملٗؤهتت٩ٙ٘تملؤهتج  ٙٞمل
2
مل.اب تملٗٗا ٢ىملؤهِقىملٗؤغيعاؤتمل,ملُفق تملد ؤا تملؤنا٠ٗملٗأ اؤدملؤهتض ًٍٚ,ملُفق تملؤهتجاٙاملٗؤهتت)ري,ملٗأ ٌ يملؤهبِ ١ملٗؤهتاٚٚٗهغٍملفٚ  ٝملؤ٪ا  ملًٗعاؤتملؤغيل هًملٗؤغيعكمل
3
ملؤهبٚ ُ تملؤهعجلٌٚٞملؤغي٘ع٘ ٞملعريملؤهق٘اريملهاهملهزيملؤهِ)بٞملؤغي٣٘ٙٞملهوٌجٌ٘عملؤهلوٛ.مل
4
ملًّملؤغي٘ؤ دملؤههؤهٚٞملهوج ًعٞ.ملؤغييم ٝسي ملةٚٔ ملؤهِفق تململ
ملةٞملؤهتٌ٘ٙىملًّملؤغيضا ملؤخل  جٛمل ؤهبِمملؤٮا٩ًٛملهوتٌِٚٞ(ملهض  ملًاعٗعملكوٚٞملؤهلِااٞ.ععاملهع مل3

 ( لم تحسب ألن الفارق سنة واحدة يقط. ف
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 األعوام

  4113-71ف

 يترات خمسٌة(

 (0ف

 

النفقات الجارٌة
1
 

 

 (4ف

 

 النفقات االستومارٌة 

والرأسمالٌة
2
 

 (1ف

 

 النفقات اإلجمالٌة

 

 (2ف

متوسط معدل النمو 

السنوي يترٌاًفللنفقات 

 اإلجمالٌة يقط(

 (3ف

 (4117-0771ف

 لنمـومتوسط معدل ا

 السنوي للفترة بأكملها

42.2% 

 *(%     ف )*   44.4%   ف 31.4    
 

 %   ف**( 04.1 %  ف**( 41.1   
 

 

ٙ٘ع ملؤناٗيملأ ٩ٖملؤ٪جزؤ١ملؤهخملٙتههةملًِٔ ملؤٮُف قملؤغي٧ا)ٛملن ًعٞمل اْملًٗ)ت٠٘ملؤهتف ٗتملةٌٚ ملعِٚٔ ملة ٙ عمل
ملؤغيب  كٞملٗ وٟملؤًتاؤدملأ ٘ؤَملؤخل ملٗة ٝمل4113مل–مل0774متريملؤخلٌ)ٚتريملؤ٪ٗزيملٗؤهث ُٚٞمل ًِهملعاؤٙٞملؤه٘فاٝ ,)

ملأ ٘ؤَملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملؤها ًوٞ.
ًّٗملؤغي٩فـي تملؤهخملضيلّملؤ٨اتا٨يمل وٚٔ ملًّملعٚ ُ تملؤناٗيملؤغيا  ملههٕٚملأْملؤهباؤٙٞملك ُتملًت٘ؤععٞملهوي ٙٞ,مل

ؤن ًعٛملٙـئعملع ا ٖملًتض  املعه جل ًٕملؤغيموقٞململٗهلّملًعملًعٗ ملؤ٪ ٘ؤَملؤخلٌ)ٞملؤ٪ٗزيملعاأملً)ت٠٘ملهف ٗتملؤٮُف ق
ؤٮطي هٚٞمل ؤهعٌ٘دملؤهعؤعع(ملًِهملعاؤٙٞملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤ٪ٗزيملٗفتٟملعاؤٙٞملؤخلمٞملؤهث ُٚٞمل ٗكهؤملفتٟملُٔ ٙٞملٓهٖمل

مل  ملًّ ملؤ هفع ملفٚث مل401.454.111ؤ٪ هٝ(, مل  َ ملؼي مل ٙ ي مل 0773( ملهزي ملهزيململ4.470.260.111َ ملاٍ  ٙ ي(
َ(ملأٜملسيت٘اؽيملًعايملصي٘ملاِٜ٘مل4113ؤهع َملؤ٪ هملًّملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث ُٚٞمل مل ٙ ي(ملؼيمل2.373.776.111 

ملٙضىملهزيمل ملًعمل قٚهممل ٙ دٝمل03.3%مل11.1ٗ%,15.1ة ٙ ع %ملهلىملة ٝملًّملؤهف ؤتملؤخلٌ)ٚٞملؤهث٩ مل وٟملؤهت٘ؤهٛ,
ملؤخلٌ ملؤخلمٞ ملًّ ملةقؽي ملؤ٪ٗزي ملؤ٪ ععٞ ملؤ٪ ٘ؤَ ملهغٍ ملؤهخ ملؤهعؤععٞ ملؤهف ٝ مل ٩ي ملجلو٩ٚع ملأ وٟ ملؤهث هثٞملسيت٘اؽي ٞٚ(

مل  مل4117-4114هوتٌِٚٞ ملحن٘ ملهزي ملٙضى ملًت٘اؽي ملٗسيعاي ملؤهعؤعع(.مل04.1( ملؤهعٌ٘د ملٗأافى ملؤخل ً  مل ؤهعٌ٘د %
مل ملحن٘ ملهزي ملٙضى ملؤغيت٘اؽي ملٓهؤ ملعهْ مله٘ففي ملةقا ملؤٮطي هٚٞ ملع هِفق ت ملٙتعدوهم ملؤهفتدعٝمل44.4ٗةٌٚ  ملؤًتاؤد مل وٟ %

ِّٕٚملم١٩ملؤنز١مله)عٞعهكٌؤد مل  ٙٱب ملؤ٪افىملًّملُف ملؤناٗيملؤغيا  ملههٕٚ.ململ اعٝمل  ً ع(ملٗلهممل وٟملحن٘ملً مل
مل مل٩ُففي مل اْ, ملج ًعٞ ملؼي ملؤهتعوٍٚ مل وٟ ملؤٮُف ق ملٗصيؽي ملفجٍ ملف٘ي ملؤغي٘جز ملؤ٨اتععؤو ملٓهؤ مل ٩ي ًّململ–ًّٗ

مل ملعاقٕٚ ملؤٮُف ق ملجلاململ–ًاه٨٘ت ملؤهف ٙٞ ملؤغيت٘ام ت ملهوم ملؤ٨اتثٌ  ٜملٗسيثى ملٗ ملؤن  ٜ ملؤٮُف ق ملًّ ملكى مل ٙ دٝ أْ
ملؤ ملؤه)ٚ ا تملؤهخملؤُتٔجتٔ  ملعت٘اٚعملؤاتوزًتٔ  ملٗع ههؤتملً ملٙتعوهمملًِٔ  هاٗهٞملؼيملجم يملؤهتعوٍٚملؤهع هٛملًِهملؤهبا١,

ملؤهموًمل ملؼي ملؤهزٙ دٝ ملؤا ٓ ت ملًع ملٗشياٚ ع ملؤهتعوٌٚٚٞ ملهوفعظ ملهِ٘ٙع ع ملؤهلوٚ ت ملخمتوة ملهوم٩بملؼي ملؤ٨اتٚع ب جل  اٝ
ملؤخل ملؤهتمبٚهم مل اؤد ملؼي ملٙا ى ملٓهؤ ملعهْ ملجلوِ  ملً  ملهلؤ ملًب هيٞ ملٗعاْٗ ملؤهع هٛ. ملؤهتعوٍٚ مل وٟ ملهوربُ ً ملؤ٨جتٌ  ٛ ٩ق

مل ملوهٓ  ملًع ملؤهع٘ؤًى ملهوم ملكى ملأأٌت ملٗجلا ملؤنٌٔ٘ ٙٞ. مل ٢ٚ  ملهفة ًٞ ململ–ؤ٨ُتة عٛ ملهزؤي ملفجٍململ–٨ٗ مل ٙ دٝ ؼي
ِّٕٚملم١٩ملعٚ ُ تملؤناؤٗيملؤه٘ؤ دٝملؼيملؤغيذي,ملٗٓٛملهعل ملً مل ؤغيةضض تملؤغيعص٘دٝملهض  ملج ًعٞمل اْمل وٟملحن٘ملً ملهب

ملؤخل ملجم ٨ت مل وٟ ملً هٛ ملهُف ق ملًّ مللٱِكٰع ملً  مل وٟ ملع ن ًعٞ,ملهعهً ملٗؤ٪ك دضيٛ ملؤٮدؤ ٜ ملٗؤهتايٚى ملؤغيةتوفٞ اً ت
مل مل ّملؤهزٙ دؤتملؤغيوت٘ؿيٞ ململ–ةغ٩ع ملٗؤغي)  اٝململ–ؤهخمل ققتملعِ)ًملًتف ٗهٞ ملؤ٪ا اٚٞ ملؤهل٣ٚ تملؤهتا ٙ)ٚٞ ؼيملأ اؤد

ملفف ؿي عمل وٟملج ُيبملؤهلٍملٗؤهِ٘عملؼيملفقىملؤهتعوٍٚملؤهع هٛ,.مل ةغ٩عمل ؤجعملؤناؤٗيملؤهخمله٘ع مللهمملؼيملؤغيعةق تملٗؤهخ
ؤهم٩بملٗؤهل٣ٚ تملؤهتا ٙ)ٚٞملٗؤغي)  اٝمل وٟملفاملا٘ؤ١ملكٌ ململأ اؤدهعل ملؤهٌِ٘ملٗؤهتم٘ ملؤههٜملشٔاهٕملؤن ًعٞملؼيمل

مل ململ–ج)آ  ملً هٛ ملٗعتعبه ملًوٌ٘و ملؤهث ُٛململ–عالى ملؤ٨ا ٖ ملأً  ملؤن  ٜ(. مل أٜ ملؤ٪ٗي ملؤا ٕٓ ملؼي ملؤهع َ ؤٮُف ق
ٗه اؤدملخمتوةملًلُ٘ تملؤهبِٚٞملؤهتتتٚٞملهزيململ ؤ٨اتثٌ  ٜملٗؤهعأا هٛ(ملةقاملأجل ْملًِهملعا١مل ٔاملؤه٘فاٝملعتهاٚ 

ملٗؤغيب ُٛملٗؤغيِاآتمل ملعقعؤ ؤتململ–ج ًُملهفاؤ ملؤهت٘اع تملٗؤهتت)ِٚ تملؼيملؤغيعؤةهمملؤهق ٢ٌٞ ملهوج ًعٞ ؤهخملآهتملًولٚتٔ 
ملؤغيت٘ؤصىمل ملؤها ٍ ملٗهقاٍٙ ملٗؤهتلِ٘ه٘جٛ ملؤغيععؼي ملؤهع ًى ملعهٌٓٚٞ ملًِٕ ملهد ؤك ع ملؤنٌٔ٘ ٙٞ مل ٢ٚ  ملةة ًٞ هصاؤ ٓ 

ؼيملؤ٨ا ٖملؤغي٧دٜملهزيمله٘ةهملؤغيِ املؤغي٢٩ٍملهوتايٚىملؤ٪ك دضيٛململ–ٖملؤه)بىملؤه٩ ًٞملهتتقٚهممللهمملعت٘ةهمل–هوج ًعٞمل
ملع ا ٓ تملواَملؼيملؤ٪ا وملؤهع ًىملؤهاضيقعؤطٛملؤغيتٌثىملؼيملؤه) عمل ملعتمبٚقٔ  ٕٲ ٰٰٗج ؤهفّع يملٗهِفٚهملؤه)ٚ ا تملؤهخمل

 دٝملؼيملؤغيذيملهعل ملً ملشٔاهٕملؤن ًعٞملًّملهم٘ ملآة قملًباأملهل ة٧ملؤهفعظملؼيملفقىملؤهتعوٍٚملؤهع هٛ.ملٗكىملؤهبٚ ُ تملؤه٘ؤ
ملؤٮُف قمل ملهزؤٙا ملهْ مل ٨ففي ملؤغيب  كٞ ملؤه٘فاٝ مل قٚهم ملعا١ ملًِه ملٗؤهتاٚٚا ملؤهبِ ١ ملًٚاؤْ ملؼي ملؤ٪ ٘ؤَ ًٰعٲ مل مل وٟ ًوت٘ؿي
ؤ٨اتثٌ  ٜملٗؤهعأا هٛملٗسيثىملهومملؤغيعا٨تملؤغيعهفعٞملجلاملا  امل وٟملهم٘ٙعملؤ٪دؤ١ملٗ ٙ دٝمل ادملؤغي٧ا) تملؤهتعوٌٚٚٞمل
                                            

 بأكملها(. ةعن الفترف*( ف
ديعة واحدة عن يترة  ٌتم احتساب المتوسطولذا لم  4101-4114(، فلم تنته الخطة الخمسٌة الوالوة للتنمٌة 4117-4113األخٌرة يقط  األربعةعن يترة األعوام ف**( ف

ْحَفل به من نتائج يعلٌة  -لعدم واقعٌة إضاية ما ٌخص العام األخٌر  أعوامها الخمسة ََ ًَ  ضمن هذا التحلٌل(. - الذي ال نعلم ما س
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ؤ٪ًعململ–ٗٓٛملا ,ملأعري,ملشب٘ٝ,ملؤهغ هعململ–همملؤهت ععٞملهوج ًعٞملؼيملهط  ملد ةـيٞمل اْملٗأ ععملد ةـي تملأ ع٠ملٗؤغيعؤة
ؤههٜملا  املكثهؤعمل وٟملشيلِٚٔ ملًّملؤاتٚع بملأ اؤدملأكربملًّملؤهم٩بملٗهمبٚهمملؤه)ٚ ا تملؤهخملٗععتٔ ملؤهاٗهٞملؼيمل

مل()ٓهؤملؤهضادملعت٘جٕٚملًّملةة ًٞمل ٢ٚ ملؤنٌٔ٘ ٙٞملكٌ مللكعُ ملًّملجل بٲى(.
ملؤهث هثٞمل ملؤخلٌ)ٚٞ ملؤخلمٞ ملأ ٘ؤَ مل ٩ي ملهوج ًعٞ ملؤغيعتٌاٝ ملٗؤ٨اتثٌ  ٙٞ ملؤن  ٙٞ ملهوٌةضض ت ملهع ؼي  وٚى

ملهوتٌِٚٞملؤ٨جلتض دٙٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞ:
ملؤهزٙ دؤتملؤهخمل44عٚ ُ تملؤناٗيملؤهت هٛمل جلٍمل  ًٲ ُٱٰ) ملٗ ملؤهتتوٚىمل وٟملًقاؤ  ملعٔااملهجعؤ١ مل  ص ع ملهب٘ٙب ع ملًب٘عٞ )

ؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملؤها ًوٞملؼيملؤغيةضض تملؤغيعتٌاٝملٗهلىملًّملؤهِا ؾيململطعأتملؼيملكىمل  َملًّملأ ٘ؤَملؤخلمٞ
ملؤن  ٜملٗؤ٨اتثٌ  ٜ:

مل(44جاٗيمل جلٍمل 

 (مل4101-4114فجٍملؤغيةضض تملؤن  ٙٞملٗؤ٨اتثٌ  ٙٞملؤغيعتٌاٝملهوج ًعٞمل ٩يملأ ٘ؤَملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞملهوتٌِٚٞملؤ٨جلتض دٙٞملٗؤ٨جتٌ  ٚٞمل 

 ٚ ْملهطي هٛ(َمل ع4101ٗهقاٙعؤهٔ ملهع َمل

 ؤه)ِدٞد

ٞملؤهاٗهٞمل ًوْٚ٘ملٚؤغيةضض تملؤغيعتٌاٝملهوج ًعٞملسيٚزؤُ

  ٙ ي(

ؤهزٙ دٝملؤه)ِ٘ٙٞملؼيملؤغيةضض تملؤغيعتٌاملع غيوْٚ٘مل ٙ يملًقاؤ مل

 :هلىملًّ
 ؤهِ)بٞملؤغي٣٘ٙٞملهوزٙ دٝملؤه)ِ٘ٙٞملؼي:

 هوِا ؾيملؤن  ٜ
(ملؤٮُف قهوِا ؾيمل 

 ؤ٨اتثٌ  ٜ
 هِا ؾيملؤن  ٜؤ

(ملؤٮُف قهِا ؾيمل ؤ

 ٌ  ٜؤ٨اتث

ملؤٮُف ق

 ؤن  ٜ

ملؤٮُف ق

 ؤ٨اتثٌ  ٜمل

 (1  (4 مل(0  

  دد  دد  دد  دد 1.395.936  4.681.729 2006

2007  4.688.272 1.315.208 6.543  555.111  1.021%  -4.1)% 

2008  6.309.464 1.920.050  1.621.192 (117.164)-  12.411% (%46) 

2009  6.757.581 1.652.032  448.117 (113.596)- 15.011% (%14.0-) 

2010 

 (هقاٙعٜ 
6.774.036  2.519.657  16.455  880.703 1.421% 32% 

 *اجلاري واالستثماري. باإلنفاقاملصدر: اجلداول التفصيلية املرفقة املتعلقة   

ّّٚملًّملؤناٗيملؤه) عهمملؤْملِٓ نمل ٙ دٝملًوت٘ؿيٞملؼيملؤغيةضض تملؤغيعتٌاٝملهوِا ؾيملؤن  ٜملؼيملؤن ًع ٞملسي٘ؤ ُٞملٙتب
مل2.464َمل ؤهع َملؤهث هث(ملفٚثملهزؤٙاتملٓهٖملؤغيةضض تملعالىملًوٌ٘وملًّمل 4116ؤهاٗهٞملهع َمل ًوٚ  مل ٙ ي(مل  َململ

مل 4114 ملهزي ململ4.117َ مل  َ ملعريمل4116ًوٚ  ( ملً  مله ؤٗ  ملع٣ٚوتري ملعِ)بتري ملؤهت هٚتري ملؤه)ِتري ملؼي ملهزؤٙات ملاٍ ,َ
مل1.421  مل, مل%15.011 ملعويت ملفٚث ململ–%( مل ٙمل4.552 مل–هقاٙعؤع ملًوٚ   مل  َ ملؤهع َمل4101 ي( ملؤ٨ا ٖ ملع١٘ مل وٟ َ

ملؤه) ٢ا.مل
ؤهض٘ ٝملخمتوفٞملشي ً عملةٌٚ ملٙتعوهمملع غيةضض تملؤغيعتٌاٝملهوِا ؾيمل ؤٮُف ق(ملؤ٨اتثٌ  ٜملفٚثملؤ٨صف وملك ْململ

ًوٚ  مل ٙ ي(مل  َململ0.103َملهزيملً ملٙق  بمل 4114ًوٚ  مل ٙ ي(مل  َململ0.174َ(ملًّمل 4115ًوت٘ؿي عملؼيملؤهع َملؤهث ُٛمل 
َملعِ)بٞملهضىملهزيمل4116هزيملؤهزٙ دٝملؼيملؤه)ِٞملؤهت هٚٞململؤأت%,ملاٍمل4.1-ٞمل فضملهضىملهزيملَ,ملأٜملعِ)ب4115
مل  ملأٍٓمل24.1حن٘ ملا ُٛ ملشي٘ٙى ملؼي ملؤهاٗهٞ( مل ً) ٌٓٞ ملؤالً٘ٛ ملؤغيضا  ملًّ ملؤغيعتٌا ملؤغيةضط ملهزي ملهعز٠ ملٗٓهٖ ,)%

ً ملجلبىملؤ٪ همل أٜملؤهخملشٔاهٔ ملؤن ًعٞمل ًاعٗعملعِ ١ملكوٚٞملؤهلِااٞ(ملكٌ ملشٔاملؤهع َململؤٮا ؤهٚجٚٞؤغياعٗ  تمل
ملؤخلمٞمل4115 ملأ ٘ؤَ ملًّ ملؤهث ُٛ ملؤهع َ ملؼي ملطعأ ملؤههٜ ملؤ٨صف و ملِععٲة ملفا ملهزي ملٗصى ملؤصف ع ع ملَ(

ملأً ملةٌٚ ملٙتعوهمملع غيةضطملؤغيق  ملهع َمل02.1-  َملٗٓ٘ملهقاٙعٜملٗهلِٕملًتل٤ملِٓ مل وٟملأ جل َملٗفق ٢هممل%4101(.
هوٌاعٗ  تملؤن ًعٚٞملؤهخملاتـيىململؼيملط٘ ململهعل ملؤ٨هتزؤً تملؤغي)تتقٞملؤهاةعملهاعك تملؤغيق ٗهٞملًق عىملهِفٚهٓ 

                                            
 
()ن الجةةداول التةةً ٌضةةمها الملحةةق ف ٌ س وهٌئةةة التةةدرٌس المسةةاعدة بالجامعةةة تطةةور حركةةة الطةةيب وأعضةةال هٌئةةة التةةدرٌ –وهةةً عدٌةةدة ومتنوعةةة  –( 0تبةة

سةةات إلتاحةةة ومعةدالت نمةةوهم خةةيل الفتةةرة بأكملهةةا فوتعكةةس البٌانةةات هنةةا مةةدت تزاٌةةد الطلةةب االجتمةةاعً علةةى التعلةةٌم الجةةامعً ومةةا انتهجتةةه الدولةةة مةةن سٌا
يةنن الضةرورات العلمٌةة والعملٌةة  –مدت القرٌب والبعٌد على ال –الفرصة لكل راغب يٌه وقادر علٌه. وحتى ال تحدت تأوٌرات سلبٌة على نوعٌة الخرٌجٌن 

للتنمٌةة تحتم ترشٌد سٌاسات القبول بحٌ  توازن بٌن التخصصات المختلفة وبٌن العرض من الخرٌجٌن والطلةب علةٌهم يةً ضةول الخطةط الخمسةٌة المتعاقبةة 
 قة(.الشاملة على ضول ما ذكرناه حول هذا الجانب على الصفحات األولى من هذه الووٌ

*
( الةةدائر حةةول البٌانةةات الخاصةةة بحجةةم المخصصةةات الجارٌةةة مةةع بٌةةان تفصةةٌلً بالمشةةروعات المدرجةةة يةةً إطةةار البةةرامج االسةةتومارٌة 0راجةةع الملحةةق ف 

 (.4101-4114المعتمدة للجامعة لألعوام ف
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ؤهتِفٚهملٗفتٟملؤ٨اتلٌ يملًعملًِتضةملُٗٔ ٙٞملؤهع َمللؤهٕ,ملٗكهؤملؤ٨هتزؤً تملؤهخملؿيوتملًعوقٞملفتٟملؤ٬ْملع هعوٍملًّمل
ٗه)وٌٚٔ مله)وٌٚ عملؤعتاؤ٢ٚ عملٗمل/ملأٗململelapsed yearsؤُتٔ ١ملؤ٪ ٌ يملؤهتِفٚهٙٞملهوٌاعٗ  تملؼيملؤ٪ ٘ؤَملؤغيِقغٚٞمل

ملؤً مل وٟ ملؤهع َملُٔ ٢ٚ ع ملُف  ملًِتضة ملًع ملؤن ًعٛ ملؤغي)تافٟ ملًاعٗع ملهِفٚه ملؼي ملؤهبا١ مله٘جلع مل ّ ملةغ٩ع ملؤهف ٝ, تاؤد
مله٩ تٌ دؤتمل4101  مل صا ملًّ ملؤ٪ًع ملٙتموً ملًٗ  ملٗؤه)ل ْ ملؤهضتٞ ملٗ ؤ ٝ ملًع ملعاهُٕ ملؤهع هقٞ ملف)ٍملؤهقغ ٙ  ملععا )َ

ملؤه٩ ًٞملهههمملعض٘ ٝملًبا٢ٚٞ.
وٟملعآهتٔ ملع هِ)بٞملهوٌةضطملؤغيعتٌاملهوِا ؾيملؤن  ٜمل مل–ؤغي٩ففيملؤْملجز١ٳملكبهؤعملًّملهومملؤهزٙ دؤتملؤه)ِ٘ٙٞمل

ململ– ملؼي ملؤه)ِٜ٘ ملؤهتزؤٙا ململأ اؤدٙ)تٔولٕ مل  َ ملؼي ملجلوّ ت مل ٗهْ ملؤهع ًريمل4117ؤهم٩ب ملؼي ملؤا ي مل وٕٚ ملك ْ مل ٌ  َ
ؤه) عقري(ملٗأةعؤدملؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞملٗؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞملؤغي)  اٝمل وٟملفاملا٘ؤ١ملٗؤهل٘ؤد ملؤٮدؤ ٙٞملٗؤهفِٚٞمل وٟملحن٘ملً مل

ّّٚملهِ ملؼيملؤنز١ملؤخل ظملعتم٘ ملؤهِفق تملؤن  ٙٞملهبع عملهعِ صعٓ ملؤهع٢ٚ)ٚٞ,ملأعةملهزيملؤْملٓهؤملؤهتتوٚىملؤهب)ٚؽيملاٚتب
ململٙه هملؼيملؤ٨ تب  ملههاهملؤهتغةٍمل وٟملؤهبؽي١ملؤهااٙاملؼيملصي٘ملؤٮُف قملؤاقٚقٛمل عالوٚٞملؤن  ٜملٗؤ٨اتثٌ  ٜ(مل

ٙٱعربمل ِٕملعتآكىملً٘ؤ ُٞملؤن ًعٞملؼيملكىمل  َ.ملةٌ  مل٩ُففيملًّملٗج٘دمل ٙ دٝملؿي ٓعٙٞملؼيملفعكٞملؤٮُف قملًّمل ٩يملً مل
ملؼيمل ملةعوٚ ع ملؤصف ع ع ملشيثى مل سي  ملعى ملًت٘امٞ مل ٙ دٝ ملؤ٪ًع ملفقٚقٞ ملؼي ملٓٛ ملؤن  ٙٞ( مل ع ٪اع   ملؤن ًعٛ ملؤهتعوٍٚ  وٟ
ععضملؤا ٨تمل ِامله  دٝملؤفت) بملؤ٪ جل َملؤغيعربٝمل ّملشقٛملؤٮُف قمل ؤن  ٜملؤ٨اتثٌ  ٜ(ملع ٪اع  ملؤاقٚقٚٞ.مل ٗٓ٘مل

تِ ٗهٕملؼيملٗجلتمل٨فهمملععاملد ؤاٞملًا٠ملههاهملؤهتغةٍملٗؤه٘ص٘يملهزيملؤغيةفضملؤه)ِٜ٘مله٫اع  ملًّٗملاٍملؤهعصاملً ملاِ
ٓهٖملؤ٪ هٝمل٨ملهعل ململأْجمادؤعملهوٌةضض تملؤغي هٚٞملؤغيعتٌاٝملاِ٘ٙ عملع ٪اع  ملؤهث عتٞملعا٨عملًّملؤن  ٙٞمل وٟملؤ تب  مل

ملؤه٘ععملشي ً ع(.
-4114هعِ صعملؤٮُف قملؤن  ٜملؤهع٢ٚ)ٚٞملٗأٗ ؤُٔ ملؤهِ)بٚٞمله٫ ٘ؤَمل عٚ ْملعتم٘ ملؤهِفق تملؤهفعوٚٞملًب٘ع عملهبع عمل

مل(ملُٗضًٚملؤهم هًملًِٔ :4101(ملٗهقاٙعؤهٔ ملهوع َمل 4117
ّّٚملًّملؤناٗيملؤهت هٛملعهْملةٞمل ٙ دؤتملًوت٘ؿيٞملؼيملؤهِفق تملؤهفعوٚٞملؤغيعتٌاٝملع ٪ جل َملؤغيموقٞملجلعّٙملؤ٪ع٘ؤبمل ٙتب

ُّ٘ٞملهٯُف قملؤن  ٜملسي٘ؤ ُٞملؤ ٌّٚتٔ ملٗأٗ ؤُٔ ملؤهِ)بٚٞملعريملؤهزٙ دٝملٗؤهِقض ْملًّمل  َملهن ًعٞملٗؤْملههعؤهث٩اٞملؤغيل عتملجل
٬ عمل وٟملؤًتاؤدملة ٝملؤخلمٞملؤهث هثٞملعهكٌؤ :

 (:ملهم٘ ملؤٮُف قملؤن  ٜمل )ًملؤهعِ صعملؤهع٢ٚ)ٚٞملٗأٗ ؤُٔ ملؤهِ)ب41ٞٚؤناٗيمل جلٍمل 

 ؤه)ِدٞد

 ؤهِفق تملؤن  ٙٞمل وٟملً)ت٠٘ملؤ٪ع٘ؤبملؤهع٢ٚ)ٚٞملؤغيةتوفٞ

  هدددٛؤٮطي

ؤغيقٚاْٗملهطي ٨عملًّمل

ؤهم٩بملؼيملكىمل  َمل

 ج ًعٛمل *(

ًت٘اؽيملؤغيةضض تمل

ؤغي هٚٞملهوم هًملاِ٘ٙ عملًّمل

 ؤهِفق تملؤن  ٙٞمل **(
 أج٘ ملٗهف٘ٙغ تملؤهع ًوٚدّ

ُفق تمل وٟملؤه)وعملٗؤخلاًد تمل

 ٗؤغيٌتول ت

ٗؤغيِد ملٗؤغيِ ةعململؤٮ  ُ ت

 ؤ٨جتٌ  ٚٞ

 (1  (4 مل(0 

 (ع ٪هةمل ٙ ي)
ْملؤه٘ 

 ؤهِ)بدٛ
 (ع ٪هةمل ٙ ي)

ؤه٘ ْمل

 ؤهِ)بدٛ
 (ع ٪هةمل ٙ ي)

ؤه٘ ْمل

 ؤهِ)بدٛ
 (ع ٪هةمل ٙ ي)

ؤه٘ ْمل

 ؤهِ)بدٛ
 ( ٙ ي) (ط هً)

2006 3,732,437 79.70% 608,911 13.00% 340,381 7.30% 4,681,729 100% 22,461 208,438 

2007 3,363,489 71.70% 757,598 16.20% 567,185 12.10% 4,688,272 100% 23,320 210,041 

2008 4,915,462 78.00% 833,611 13.20% 560,391 8.80% 6,309,464 100% 23,362 270,074 

2009 5,209,865 77.20% 861,937 12.70% 685,779 10.10% 6,757,581 100% 22,841 295,853 

2010 
5,479,995 81.00% 668,971 9.80% 625,070 9.20% 6,774,036 100% 32,575 207,952 

 (هقاٙعٜ)

Regular studies

Unit cost per student

ؼيملفجٍملؤهِفق تملؤن  ٙٞململirregular variationٗعيضملؤهِـيعمل ّملًثىمللهمملؤهتب ّٙملؤهيهملًِتـيٍململ
ّّٰٚملأْملؤهِفق تمل ٙٱب ؤهفعوٚٞمل وٟملً)ت٠٘ملأع٘ؤعٔ ملؤهع٢ٚ)ٚٞملؤغيةتوفٞملٗعهٗ ؤُٔ ملؤهِ)بٚٞملؤغيتف ٗهٞ,ملقاملؤناٗيملؤه) عهممل
ملُف مل ملًّ ملؤٮطي هٛ مل ٌ٘د ملًّ ملٙتغ  ملكٌ  مل٬ ع مل  َ ملًّ ملؤهزٙ دٝ ملحن٘ ملهتجٕ ملؤٮطي هٚٞ ملؤهفعوٚٞ  ؤغيةضض ت(

مململؤهزٙ دٝملؼيملؤغيةضض تملؤغي هٚٞملؤهخملؤ تٌاهٔ ملؤهاٗهٞملن ًعٞمل اْمل ٙ دٝملًت٘اؽيملٓهٖملؤناٗي,ملٗجلاملأافعمل ّملهو
مل ملؤن ًعٛ ملؤهع َ ملًّ ملعا١ٳ ملؤ٪ ع ملهو٘ مل  َ ملكى ملؼي ملؤه٘ؤفا ملهوم هً ملؤهع َململ4114/4115ؤغيةضض ت ٗفتٟ
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 هع َملفٚثملعويتملؤهزٙ دٝملؤغيموقٞملؼيملهومملؤغيةضض تمل هلوفٞملؤهم هً(ملًعٝملُٗضةملهقعٙب عملًق  ُٞملعمل4116/4117
 averageَمل  َملؤ٪ا ومل وٌ عملعهُٕمل ٩يملُف ملؤهف ٝ,ملململٙتعاملةٚٔ ملًت٘اؽيملؤهزٙ دٝملؤه)ِ٘ٙٞملهوم٩بمل4114

annual growth rate(ملؼيملؤغي ٢ٞملةقؽي.ملٗٓ٘ملؤ٪ًعملؤههٜملٙاةعملهزيملهقاٙعملؤهزٙ دٝملؼيمل جلٍملؤهقٚامل1.24ُ)بٞمل مل
مل-ع هِتٚجٞململ–%(,ملػي ملحيتٍمل24.4ِ)بٞمل عمل total enrollment(مل4101ؤٮطي هٛملهوم٩بملؼيملؤهع َملؤ٪ همل 

مل ملؤهقب٘ي ملط جلٞ ملهٚق  بململAdmission Capacity ٙ دٝ ملؤهِ)بٞ, ملهوم ملعِف  ملؤن ًعٚٞ ملؤهلوٚ ت ملخمتوة هزي
عههمملًت٘اؽيملؤغيةضض تملؼيملؤغي هٚٞملهوم هًملًّملؤهِفق تملؤن  ٙٞملًعملً ملك ْملا ٢اؤعملؼيملؤهع َملؤ٪ٗيملًّملؤخلمٞمل

مل  ملهوتٌِٚٞ ملؤهث هثٞ مل4101-4114ؤخلٌ)ٚٞ ملؤهعل)ٚٞ ملؤهع٩جلٞ مل لٍ )adverse relationshipملك٩ململ عري
مل مل ٨ففي مل ؤهعٌ٘دململأْؤغيتيهّٙ ملعٚ ُٕ ملؤه) عهم ملٗ وٟملؤهِت٘ ملط هً ملهلى ملؤغيةضض ت ملًت٘اؽي ملؼي ملطعأت ملؤهخ ؤهزٙ دؤت

كٌ ملؤحملِ ملًّملجلبىململ–ٓٛمل ٙ دٝملؿي ٓعٙٞمل,ملشهُٔ ملشهْملكىملؤغيةضض تملؤغيعتٌاٝملؼيملؤغي٘ؤ ُ تملؤه)ِ٘ٙٞململهصي ؤ٪ ه(مل
ملٗلمل- ملؤن  ٙٞ ملع ٪اع   ملِٓ  ُّٞٗ ملًا مل٪ُٔ  ملع غُيٰةف ٰضملهم ملؤغيتعوقٞ ملؤغي هٚٞ ملؤٮفض ٢ٚٞ ملؤهبٚ ُ ت مله٘ةع ملهعاَ ملؤهث عتٞ ٗهٚ)ت

ملؤه)ِٜ٘مله٫اع  (.
ٰٓاٲملؿي ٓعٙ عملعهْملةٞملؤ هف   عملؼيملهلوفٞملؤهم هًملًّملؤهِفق تملؤن  ٙٞملم ًعٞمل اْ,ملةةْملًثىململ ٗهلؤملك ْملؤغُيٰا 

ي ٙٞملهلؤملً ملجل٘ ُتملًعملً ملِٙفهممل وٟملؤهم هًملسيعفوٞملؤهتعوٍٚملؤن ًعٛمل وٟملؤغي)ت٠٘ملٓهٖملؤهتلوفٞملهعتربملًت٘ؤععٞملهو
ؤهخملهتموبٔ ,ململؤٮًل ُ تؤهعععٛملٗؤهاٗهٛملٗٓٛملًعهفعٞملؼيملًثىملٓهٖملؤغيعفوٞملؤها ؤاٚٞملؤهل ًٞملع)بًملطبٚعتٔ ملٗ ٙ دٝمل

مل ملهع َ ملؤن  ٙٞ ملؤهِفق ت ملًّ ملؤن ًعٛ ملؤهم هً ملكوفٞ ملٙ٘ع  ملؤهت هٛ مل ا67/71ٗؤهبٚ ْ ملؼي ملؤهعععٚٞملَ ملؤهاٗي ملًّ د
ملؼيملؤه)ِٞملؤغي٘ع٘ ٞملٮجعؤ٢ٔ مل أٜملؤغيق  ُٞ(:ملؤ ت٩ة ٗؤ٪جِبٚٞملهت)ٔٚىمل ٌوٚٞملؤغيق  ُٞملٗهْملك ْملةٞمل

ملكوفٞملؤهم هًملؤن ًعٛملؤهاٗهدٞ

ملد٨ٗ مل263.0ملًضدع

ملد٨ٗ مل1476.1ملؤنزؤ٢ع

ملد٨ٗ مل0220.3ملؤغييدعب

ملد٨ٗ مل4074.3ملهُ٘د 

ملد٨ٗ مل4057.6ملؤ٪ دْ

ملد٨ٗ مل00061.1ملتتاٝؤه٨٘ٙ تملؤغي

ملد٨ٗ مل5445.4ملكِداؤ

ملد٨ٗ مل04014.1ملؤهٚ ع ْ
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وفٞملؤهم هًملم ًعٞمل اْملأدُٟملعلثهملًّملهومملؤغي٘ع٘ ٞمل وٟملؤغي)ت٠٘ملؤنٌعٛملُكملأْٙتغ ملًّملعٚ ُ تملؤناٗيمل
ملةقاملأعٲٰتتملًّملؤهغآهٞمل ٚثملململهعامل ؼيملكىملدٗهٞملًّملؤهاٗيملؤهعععٚٞملٗؤ٪جِبٚٞملؤغيا جٞملؼيملهط  ملُف ملؤناٗي,
ملك ْمل ملٗكٍ ملٗؤهاٗهٛ, ملؤهعععٛ ملؤغي)ت٘ٙري مل وٟ ملؤاتة٩صٕ ملمت ملً  ملًع ملؤٮط٩ق مل وٟ ملهوٌق  ُٞ ملجل عوٞ ملوه ملأٗ ص اٞ

جٕملؤهتب ّٙملةٌٚ ملعِٚٔ ملؼيملٓهؤملؤهضادملٗؤهع٘ؤًىملجماٙ عملهجعؤ١ملؤغيق  ُٞمل وٟملً)ت٠٘ملج ًع هِ ملؤهٌِٚٚٞملهوتتقهمملًّملأٗ
ؤغي٧دٙٞملههٚٔ ملأٗملؤغي)ببٞملهل مله٨٘مل اَمله٘ةعملؤهبٚ ُ تملؤهل ًىمل ِٔ مل هضىملهلوفٞملؤهم هًملم ًعٞمل اْملهزيملف٘ؤهٛملععةمل

ملهُ٘ مل ملؤغييعب, ملؤهعععٚٞملؤ٪ ع٠ملؼيملكىملًّملؤنزؤ٢ع, ملهزٙاملؼيملُـيهؤهٔ  ملٗهلِٔ  ملًّملؤن ًع تملؤغيضعٙٞ, مل–ًث٩ٚهٔ 
 ٙ يململ411ًعؤت,ملًعٝملُٗضة,ملًعهريملؼيملكٍىمل وٟملؤهت٘ؤهٛ,ملٓهؤملهلؤملؤ تٌاُ ململ1 ٘ؤهٛململ–ق  ُٞملًعملج ًعٞمل اْملع غي

ملأٗملؤهتب ديملؼيملؤه)٘قملؤغي٘ؤ ُٞ!؟(.مل–ًق عىملؤها٨ٗ ملؤه٘ؤفاملاععؤعملا عت عملهوضعامل
ملم ملؤهتعوٍٚ مل وٟ ملؤهفعوٚٞ ملؤن  ٙٞ ملؤهِفق ت ملهطي هٛ ملهتم٘  ّّٚ ملؤغيب ملؤناٗي ملهزي ملجمادؤع مل اْملٗ ٩جلٞملُٗع٘د  ًعٞ

لهمملع هتم٘ ملؤههٜملفا ملؼيملًت٘اؽيملًعايملصي٘مله)جٚىملؤهم٩بمل ؤغيقٚاْٗملهطي ٨عملؼيملكىمل  َملًّملأ ٘ؤَملؤخلمٞمل
ملؤٮُف قملؤالً٘ٛملًّملف٘ؤهٛمل مل ؤد ملةقا ملؤها ًوٞ(. ملهوتٌِٚٞ ملؤهث هثٞ ململ2.464ؤخلٌ)ٚٞ مل ٙ يمل  َ ملهزيمل4114ًوٚ   َ

ؤهع َمل وٟملؤهتعوٍٚملم ًعٞمل اْملجلاململؤٮُف قًعايململأْ(.ملأٜملَمل ع ٪اع  ملؤن  4101ًٞٙوٚ  مل ٙ يملؼيمل  َململ4.552
ملغيت٘اؽيملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘ملعِ)بٞمل  ة ٝملؤ٪ ٘ؤَملؤخلٌ)ٚٞ,ملؼيملؤه٘جلتململؤًتاؤد%(ملؼيملكىمل  َملٗ وٟمل5.5 ؤدملٗةق ع



56 
 

ط هب عمل  َململ14.353َملهزيمل4114ط هًمل  َململ44.240ؤههٜمل ؤدملةٕٚمل ادملؤهم٩بملؤغي)جوريمل ؤغيقٚاّٙملهطي ٨ع(ملًّمل
ملع غيقب٘هريملٗؤغيتةعجريملٗؤهتاةهمملؤهم٩عٛملًّملً)ت٠٘مل4101 ملؤهعجلٍملؤ٪ همل وٟملأ جل َملهقاٙعٙٞ مل ٗهْملهغٌّملٓهؤ َ

ًت٘اؽيملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘ملهوم٩بملًم عهمململأْ٪ عملؼيملكىمل  َملًّملؤ٪ ٘ؤَملؤها ؤاٚٞملؤن ًعٚٞ(.ملٗٓهؤملٙاهملهزيمل
مل  ملؤهع َ ملؤٮُف ق ملصي٘ ملًعاي ملغيت٘اؽي ملؿي ٓعٙ ع5.5شي ً ع ملٙعين ملػي  ملؤن  ٙٞململأْمل%(, ملؤهِفق ت ملًّ ملط هً ملكى ُضًٚ

ععاملؤجل ؤ مل ٙ دٝململ– ٗع ٪اع  ملؤن  ٙٞ(ملململٙزدملش٣ٚ عملؼيمل ت َملؤهف ٝملعىملهم عهمملهم عق عمله ً عملًعملً ملُأفت)ًمل٪ٗهل مل
ملٗلهمملكٌ ملٙـئعملًّملؤهع٩جلٞملعريملك٩ملؤغيت٘امريمل–%مل وٟملؤهِت٘ملؤغيا  ملههٕٚملآُف عمل24.4ط جلٞملؤهقب٘يملعِ)بٞمل

  

 

 
 لبحح العلمي:ق على ااإلنفا

مل ملؤغيت فٞملهوج ًعٞ, ملهزيملؤغي٘ؤ د ملؼيملاٚ قملؤٮش  ٝ ملؤغيةضطُتتقهمملًّملفجٍململأًّْملؤغئٍ, هِا ؾيململؤ٨ تٌ د
هتٌٚزملعٕملؤن ًعٞملشياٚ عملًعمل ا هتٔ ملؤه) ًٚٞملٗع  تب  ٖململهْٓهؤملؤهِا ؾيملٓ٘ملً ملِٙبيٛململأْؤهبتثملؤهعوٌٛمل وٟملؤ تب  مل

ملؤن ًع ملؤهعٌى ملؼي ملٗؤغيباع ملؤخل٩ق مل٨ملؤنز١ ملعهُٕ ملؤهق٘ي ملؤغي٧اة ملًّٗ ملؤجملتٌع. ملٗ اًٞ ملؤهتعوٌٚٛ ملهوِا ؾي ملؤغيتٌٍ ٛ
ه٘جاملهاِٙ ملؤٮفض ٢ٚٞملؤهاجلٚقٞملٗؤها ًوٞملهِت جملأ غ ١ملؤهل٣ٚٞملؤهتا ٙ)ٚٞمل ٚثملضيلّملؤ٨ تاؤدملعٔ ملهتبٚ ْملُ)بٞملً مل

مل ملًعهبٞ ملأٗ ملجلا  ملًّ ملؤهعوٌٛ ملؤهبتث ملُا ؾي ملؤهتا ٙ)ٚٞململmagnitudeضيثوٕ ملؤه٘ؿيٚفٚٞ ملأ ب ٢ٍٔ ملطيوٞ ًّ
Teaching loadملؤهِا ؾيملؤغيتٌٚزمل ؤهبتثملؤهعوٌٛ(ململٙضىملععاملهزيملؤهِ)بٞململ ٗهلّملضيلّملؤهق٘يمل  ًٞملعهْملٓهؤ
أ غ ١مل٣ٚٓٞملؤهتا ٙ ملؤن ًعٛ,ملةٔ٘ملكِا ؾيملٗٗؿيٚفٞملٓ ًٞملًّململأ ب ١هلْ٘مل وٕٚملًّملطيوٞململأْؤغيعو٘عٞملؤهخملِٙبيٛمل

جل ُْ٘ملهِـيٍٚململأْع هعوٍملًّململtop priorityملٗؿي ٢ةملؤن ًعٞملململحيفيملععاملع غيِزهٞملؤ٪ وٟملُ)بٚ عملًّملفٚثملؤ٪ٗه٘ٙٞ
مل مل ّ ملةغ٩ع ملؤن ًع ت, ملؤهل ًٞملهلهٖ ملؤه٘ؿي ٢ة ملًّ ملع  تب  ٖ ملؤهعوٌٛ ملؤهبتث ملأٌٓٚٞ مل وٟ ملِٙط ملؤهٌِٚٚٞ ملأْؤن ًع ت

ع هاٗ ململٮد ؤكًٕع هٛملٗٗ ٙعملؤهتعوٍٚملؤهع هٛملٗؤهبتثملؤهعوٌٛمل٨ملِٙفمملٙثهملًثىملٓهؤملؤ٪ًعملؤاٜٚ٘ملًّملة ٝمل٪ ع٠مل
مل ململcrucial roleؤا اٍ ملؤهعوٌٛ ملؤهبتث ملٙوعبٕ ملةٚٔ ململ–ؤههٜ ملسي  ملؤجمل ٨ت ملك ةٞ ملؼي ملهم٘ ؤت ملًّ ملحياإ  ًٗ

ؼيمل قٚهمملؤغيعا٨تملؤغي)تٔاةٞملًّملؤهٌِ٘ملؤ٨جلتض دٜملع ا ٓ تملهضًملؼيملهم٘ٙعململ–ؤهتم٘ ؤتملؤهعوٌٚٞملأٗملؤهتلِ٘ه٘جٚٞمل
ملجمتٌعِ ملؤهٌٚينملٗهٌِٚتٕملعالىمل  َ.

-national وٟملؤغي)ت٠٘ملؤهلوٛملأٗملؤنٌعٛململ– ًٞملؤهخملهٱٰتٰةهملٗه)ِ ملِٓ ملؼيملًععوملؤٮش  ٝملهزيملؤغي٧شعؤتملؤهلمل
wide or aggregate levelهوا٨هٞمل وٟملًا٠ملؤ٨ٓتٌ َملع هبتثملؤهعوٌٛمل ًّملًثىملفجٍملؤٮُف قمل وٟملٓهؤململ–مل

ملؤهِ٘عملًّملؤهِا ؾيمل ملؤْملُاهملِٓ ملهزيملععةملفجٍملؤٮُف قمل وٟملٓهؤ ؤهِا ؾيملُٗ)بتٕملهزيملؤها ىملؤهقً٘ٛ(,ملٗف)بِ 
ؤغيةضض تملؤغي هٚٞملؤغيعتٌاٝملع غي٘ؤ ُ تملؤه)ِ٘ٙٞملهوج ًعٞمل٨ٗملخيفٛملً ملهلهؤململ–حملاٗدٙٞململع ٪ص أٗململ–هعاَملكف ٙٞمل

مل ملُت ٢  ملًّ ململأهقتؤ٪ًع ملؤغيعتٌاٝ ملهوربؤً  ملؤهتِفٚه ملاه مل وٟ ملاوب ع ملهؤِ٘وململٗؤٮًل ُ تعغ٩هل  ملٗؤه٩ ًٞ ؤغيق فٞ
ملً ملعٚ ُ ع ملأدُ ٖ ملٙوٛ ملةٌٚ  ملٗههٚم ملؤجمل ٨ت. ملشتٟ ملؼي ملؤهعوٌٛ ملؤهفعوٚٞملع هبتث ملؤغيةضضٞ ملؤ٨ تٌ دؤت مل جٍ ٘جزؤع

ؤغي٘ع٘ ٞملجلعّٙمل"ُفق تملؤهبت٘ ملٗؤهتم٘ٙعملع غي٘ؤ ُٞملؤن  ٙٞملن ًعٞمل اْمل وٟملؤًتاؤدملة ٝملؤخلمٞملؤخلٌ)ٚٞملؤهث هثٞمل
مل  ملؤهع َمل4101-4114هوتٌِٚٞ ملؤٮطي هٛ ملٗهزي ملؤهث ُٛ ملؤهب ب ملهط   ملؼي ملةع٩ع ملُٗأُفهم مل ٱضط ملً  ملهزي ملُٗ)بتٔ  )

مل ؤهِفق ت ململه٩اتةاؤً ت ملعههم ملهِتتقهم ململ–ؤن  ٙٞ( ملؤغيةضضٞ ملؤ٪ً٘ؤي  in terms of moneyٗعتعبه
allotted -ملهزيملأٜملًا٠ملعواملٰععٲةملؤ٨ٓتٌ َملع هبتثملؤهعوٌٛ*:مل

 ًت٘اؽيملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘ملؼيملؤٮُف قملؤهع َململململأٗمل5.5مل=مل0

5.5ًت٘اؽيملًعايملؤهٌِ٘ملؤه)ِٜ٘ملؼيملأ اؤدملؤهم٩بملململململململململململململململ  
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3.004.34
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مل1
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2 
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7 

6.309.46
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ملدددملددد

%ملُفقدددددددددددددددد تمل

ؤهبتددددددددددددددددد٘ مل

ملٗؤهتم٘ٙع

ملدددملددد %1.122 %1.110 %1.147ملدددمل%1.121ملددد ددد
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